На основу Одлуке о буџету општине Велико Градиште за 2019.годину, члана 82 Статута општине Велико
Градиште („Службени гласник општине Велико Градиште“ бр. 9/2008), члана 160. став 5. Закона о рударству и
геолошким истраживањима („Сл. гласник РС“, бр. 101/2015), а сходно члану 15. Статута општине Велико
Градиште (Службени гласник 5/2018- пречишћен текст)
Општинско веће општине Велико Градиште на својој 64. седници одржаној дана 08.02.2019. године доноси:

ПРОГРАМ ФОНДА ЗА КОРИШЋЕЊЕ СРЕДСТАВА ОД МИНЕРАЛНИХ СИРОВИНА ЗА 2019.
ГОДИНУ
I
УВОД
Чланом 159. Закона о рударству и геолошким истраживањима („Сл. гл.РС“ бр. 101/2015), утврђено је да
Носилац експлоатације којем је одобрено извођење рударских радова плаћа накнаду за коришћење
минералних сировина и геотермалних ресурса у складу са овим законом.
Чланом 160. Закона о рударству и геолошким истраживањима („Сл. гл.РС“ бр. 101/2015), утврђено је да
средства остварена у складу са чланом 159. овог закона од накнаде за коришћење минералних сировина и
геотермалних ресурса, у висини од 60% приход су буџета Републике Србије, у висини од 40% приход су
буџета јединице локалне самоуправе на чијој територији се врши експлоатација.
Средства остварена од накнаде за коришћење минералних сировина и геотермалних ресурса, која су приход
јединице локалне самоуправе на чијој територији се врши експлоатација, користе се на основу посебног
програма мера који доноси надлежни орган јединице локалне самоуправе за унапређење услова живота
локалне заједнице, а посебно за изградњу инфраструктуралних објеката и других објеката у циљу
побољшавања услова живота, на који сагласност даје Министарство.
II
ПРОЦЕЊЕНИ ИЗНОС НАКНАДЕ ЗА КОРИШЋЕЊЕ МИНЕРАЛНИХ СИРОВИНА И
ГЕОТЕРМАЛНИХ РЕСУРСА
Одлуком о буџету Општине Велико Градиште за 2019. годину
минералних сировина у износу од 3.000.000,00 динара.

планирана су средства од накнаде од

Р А С Х О Д И (УПОТРЕБА ПРИКУПЉЕНИХ НОВЧАНИХ СРЕДСТАВА ОД НАКНАДЕ ЗА
МИНЕРАЛНЕ СИРОВИНЕ)
Средства за развој општине у укупном износу од 3.000.000,00 динара, користиће се за за спречавање и
отклањање штетних последица насталих експлоатацијом минералних сировина, на територији општине
Велико Градиште, и то:
- Израда пројектно-техничке докуметације за унапређење инфраструктуре у сеоским срединама
....................................................................................................................................................................100.000,00 дин
-Одржавање , реконструкција и санација путне инфраструктуре.....................................................1.400.000,00 дин
-Реконструкције и текуће поправке јавне инфраструктуре у сеоским срединама............................1.500.000,00
дин

III
Уколико се приходи по овом основу до краја године остваре у већем износу од износа који је дат у овом
Програму, више остварена средства се могу користити након измене и допуне овог програма од стране
Општинског Већа.

IV
ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Реализацију овог Програма и надзор над извршењем уговорних обавеза и реализацију појединачних пројеката
спроводи Општинска управа –Одељење за привредни и економски развој и дијаспору општине Велико
Градиште.
Извештај о реализацији Програма се подноси Општинском већу општине Велико Градиште

V
Овај Програм ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Сл. Гласнику општине Велико Градиште “.
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