
Ha основу члана 46. став 1. Закона о планирању 
и изградњи (‘’Службени гласник Републике 
Србије’’, број: 72/2009, 81/2009 – исправка, 
64/2010 – одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 
– одлука УС, 50/2013 – одлука УС,  98/2013 
– одлука УС, 132/2014, 145/2014 и 83/2018) 
и Статута Општине Велико Градиште 
(«Службени гласник општине Велико 
Градиште», број 2/2019). на предлог Комисије 
за планове општине Велико Градиште, 
Скупштина општине Велико Градиште на 
23. седници 16.04.2019. године доноси

Одлуку
о изради измене и допуне Плана генералне 

регулације за насеље Велико Градиште

Назив плана

Члан 1.
Ha основу ове Одлуке изрвршиће се измена и 
допуна Плана генералне регулације за насеље 
Велико Градиште (“Службени гласник општине 
Велико Градиште”, бр. 15/2014) - у даљем тексту: 
план.

Плански и правни основ за израду
измене и допуне плана

Члан 2.

Плански основ за ову измену и допуну плана су: 

 – Просторни план Републике Србије 2010-
2014-2021 (‘’Службени гласник РС’’, бр. 
88/2010)

 – Просторни план општине Велико Градиште 
(“Службени гласник општине Велико 
Градиште”, бр. 2/2011).

 – План генералне регулације за насеље Велико 
Градиште («Службени гласник општине 
Велико Градиште», бр. 15/2014)

Правни основ за израду ове измене и допуне 
плана су 

 – Закон о планирању и изградњи (‘’Службени 
гласник Републике Србије’’, број: 72/2009, 
81/2009 – исправка, 64/2010 – одлука УС, 
24/2011, 121/2012, 42/2013 – одлука УС, 
50/2013 – одлука УС,  98/2013 – одлука УС, 
132/2014 ,145/2014 и 83/2018).

 – Правилник о садржини, начину и 
поступку израде докумената просторног 
и урбанистичког планирања („Сл. гласник 
РС“, број 64/15).

Предмет измене и допуне планa

Члан 3.
Простор који ће бити обухваћен 

изменама и допунама плана дефинисан je 
границом насељеног места Велико Градиште.

План ће преиспитати планска решења 
из постојећег Плана генералне регулације 
насеља Велико Градиште, са потребним новим 
решењима, с тим што ће обухватити насељено 
место Велико Градиште.

Подлоге за израду плана

Члан 4.
У циљу израде плана користиће се постојеће 
дигиталне подлоге са вертикалном представом 
терена, као и постојећи катастар подземних 
водова и орто-фото снимци.

Садржај измена и допуне плана

Члан 5.
Садржај ове измене и допуне плана биће у складу 
са одредбама Закона о планирању и изградњи 
(‘’Службени гласник Републике Србије’’, број: 
72/2009, 81/2009 – исправка, 64/2010 – одлука 
УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 – одлука УС, 
50/2013 – одлука УС,  98/2013 – одлука УС, 
132/2014, 145/2014 и 83/2018).
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Носилац израде плана

Члан 6.
У складу са одредбама члана 47. Закона о 
планирању и изградњи, носилац израде ове 
измене и допуне плана је надлежни орган за 
послове просторног и урбанистичког планирања 
у општини. 

Место и начин обављања јавног увида

Члан 7.
Подаци о начину излагања ових измена и допуна 
плана на рани јавни увид и јавни увид, као и о 
трајању јавног увида, огласиће се у средствима 
информисања и у иформативно.м гласилу 
општине Велико Градиште.

Одлука о изради или неприступању израде 
стратешке процене утицаја.

Члан 8.
За потребе израде ове измене и допуне Плана не 
приступа се изради стратешке процене утицаја 
планираних намена на животну средину.

Фазе израде плана

Члан 9.
Фазе израде плана су: 1) планско решење за рани 
јавни увид, 2) нацрт плана за стручну контролу, 
3) планско решење за јавни увид, 4) предлог 
плана за усвајање и 5) елаборат донетог плана.

Форма елабората плана

Члан 10.
Елаборат сваке фазе израде плана од 1) до 4) 
израдиће се у два примерка у аналогном облику, 
у осам примерака у дигиталном облику и у 
једном несавијеном и неупакованом примерку у 
аналогном облику.
Елаборат донетог Плана израдиће се у четири 
примерка оригинала у аналогном облику који 
ће се пo овери чувати код Скупштине општине 
Велико Градиште као доносиоца плана, односно 
доставити другим надлежним органима, као и у 
осам примерака у дигиталном облику.

Рок за израду плана

Члан 11.
Рок за припрему планског решења за излагање 
плана на рани јавни увид je три месеца од 
почетка израде плана.
Рок за израду нацрта плана je шест месеци 
од завршетка раног јавног увида и извештаја 
Комисије за планове.
Рок за поступање по закључцима Комисије за 
планове и достављање нацрта плана за јавни 
увид је 15 дана од добијања извештаја Комисије 
за планове о извршеној стручној контроли плана.
Рок за израду предлога плана je један месец од 
завршетка јавног увида и извештаја Комисије за 
планове.

Средства за израду плана

Члан 12.
Средства за израду плана обезбедиће се у 
буџету општине Велико Градиште, а у складу са 
могућностима могу се обезбедити из средстава 
Републике Србије и из донација и других 
доступних фондова. 
Орјентациона процена потребних средстава је 
око 4.000.000,00 динара.

Члан 13.
Ова одлука ступа на снагу даном доношења a 
објавиће се у “Службеном гласнику општине 
Велико Градиште”.

Број: 353-142/2019-01-1

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Браниславка Шуловић,с.р.
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На основу члана 32, 72. и74. Закона 
о локалној самоуправи (‘’Службени гласник 
РС’’број 129/2007, 83/2014- други закон, 101/2016 
- други закон и 47/2018) и члана 40. и 121. Статута 
општине Велико Градиште („Службени гласник 
општине Велико Градиште“, број 2/2019), на 23. 
седници Скупштине општине Велико Градиште 
одржаној дана 16.04.2019. године, донета је

О Д Л У К А
О МЕСНИМ ЗАЈЕДНИЦАМА НА 

ТЕРИТОРИЈИ
ОПШТИНЕ ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ

I ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ

Предмет уређивања

Члан 1.

 Овом Одлуком се уређује правни статус 
месне заједнице, образовање, односно укидање 
или променa подручја месне заједнице, права и 
дужности месне заједнице, број чланова савета, 
надлежност и начин одлучивања савета месне 
заједнице, поступак избора чланова савета 
месне заједнице, распуштање савета месне 
заједнице, престанак мандата чланова савета 
месне заједнице, финансирање месне заједнице, 
сарадња месне заједнице са другим месним 
заједницама, поступак за оцену уставности и 
законитости аката месне заједнице, као и друга 
питања од значаја за рад и функционисање 
месних заједница на територији општине Велико 
Градиште (у даљем тексту: Општина).

Члан 2.

Овом одлуком образују се месна 
заједница за насељено место Велико Градиште 
и сеоске месне заједнице као облици месне 
самоуправе и одређују се њихова подручја и 
послови.

Циљ образовања месних заједница

Члан 3.

Месне заједнице се образују ради 
задовољавања потреба и интереса становништва 
у селима и градским насељима.

Месна заједница може се основати и за 
више села.

Статут месне заједнице

Члан 4.

 Месна заједница има свој статут.

Статутом Месне заједнице уређује 
се: број чланова Савета месне заједнице; 
критеријуми за избор чланова Савета месне 
заједнице; поступак за избор председника и 
заменика председника Савета месне заједнице; 
број, састав, надлежност и мандат сталних и 
повремених радних тела Савета месне заједнице; 
дан месне заједнице, као и друга питања од 
значаја за њен рад.

Правни статус

Члан 5.

Месна заједница има својство правног 
лица у оквиру права и дужности утврђених 
Статутом општине и овом Одлуком.

Месна заједница може имати рачун 
отворен код Управе за трезор.

Представљање и заступање месне заједнице

Члан 6.

Председник Савета месне заједнице 
представља и заступа месну заједницу и 
наредбодавац је за извршење финансијског 
плана. 

Савет месне заједнице може овластити 
и друго лице да представља и заступа месну 
заједницу.

Печат месне заједнице

Члан 7.

Месна заједнице има печат.

Печат је округлог облика са исписаним 
текстом: Република Србија, Општина Велико 
Градиште, Месна заједница ________________ 
(назив месне заједнице)
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Назив месне заједнице исписан је на 

српском језику, ћириличким писмом.

Имовина месних заједница

Члан 8.

Месна заједница има своју имовину коју 
могу чинити: покретне ствари, новчана средства, 
као и права и обавезе.

У складу са одлуком Општине, 
месна заједница има право коришћења на 
непокретностима које су у јавној својини 
Општине.

Савет месне заједнице је дужан да 
имовином из става 1. и 2. овог члана управља, 
користи и располаже у складу са законом, 
одлукама Општине, овом одлуком и Статутом 
месне заједнице.

Образовање месних заједница

Члан 9.

На територији општине Велико 
Градиште образују се следеће месне заједнице:

1. Мeснa зajeдницa Бискупље.
Пoдручje мeснe зajeдницe Бискупље 
oбухвaтa нaсeљeно мeсто: Бискупље. 

2. Мeснa зajeдницa Велико Градиште.
Пoдручje мeснe зajeдницe Велико Градиште 
oбухвaтa нaсeљeно мeсто: Велико Градиште.

3. Мeснa зajeдницa Гарево.
Пoдручje мeснe зajeдницe Гарево oбухвaтa 
нaсeљeно мeсто: Гарево.

4. Мeснa зajeдницa Десине.
Пoдручje Мeснe зajeдницe Десине oбухвaтa 
нaсeљeно мeсто: Десине.

5. Мeснa зajeдницa Дољашница.
Пoдручje мeснe зajeдницe Дољашница 
oбухвaтa нaсeљeно мeсто: Дољашница.

6. Мeснa зajeдницa Ђураково-Поповац.
Пoдручje мeснe зajeдницe Ђураково-
Поповац oбухвaтa нaсeљeна мeста: Ђураково 
и Поповац.

7. Мeснa зajeдницa Затоње.

Пoдручje Мeснe зajeдницe Затоње oбухвaтa 
нaсeљeно мeсто: Затоње.

8. Мeснa зajeдницa Камијево.
Пoдручje мeснe зajeдницe Камијево oбухвaтa 
нaсeљeно мeсто: Камијево.

9. Мeснa зajeдницa Кисиљево.
Пoдручje мeснe зajeдницe Кисиљево 
oбухвaтa нaсeљeно мeсто: Кисиљево.

10. Мeснa зajeдницa Кумане.
Пoдручje Мeснe зajeдницe Кумане oбухвaтa 
нaсeљeно мeсто: Кумане.

11. Мeснa зajeдницa Курјаче.
Пoдручje мeснe зajeдницe Курјаче oбухвaтa 
нaсeљeно мeсто: Курјаче.

12. Мeснa зajeдницa Кусиће.
Пoдручje Мeснe зajeдницe Кусиће oбухвaтa 
нaсeљeно мeсто: Кусиће.

13. Мeснa зajeдницa Љубиње.
Пoдручje мeснe зajeдницe Љубиње oбухвaтa 
нaсeљeно мeсто: Љубиње.

14. Мeснa зajeдницa Мајиловац.
Пoдручje мeснe зajeдницe Мајиловац 
oбухвaтa нaсeљeно мeсто: Мајиловац.

15. Мeснa зajeдницa Макце.
Пoдручje Мeснe зajeдницe Макце oбухвaтa 
нaсeљeно мeсто: Макце. 

16. Мeснa зajeдницa Острово.
Пoдручje мeснe зajeдницe Острово oбухвaтa 
нaсeљeно мeсто: Острово.

17. Мeснa зajeдницa Печаница.
Пoдручje Мeснe зajeдницe Печаница 
oбухвaтa нaсeљeно мeсто: Печаница. 

18. Мeснa зajeдницa Пожежено.
Пoдручje мeснe зajeдницe Пожежено 
oбухвaтa нaсeљeно мeсто: Пожежено.

19. Мeснa зajeдницa Рам.
Пoдручje мeснe зajeдницe Рам oбухвaтa 
нaсeљeно мeсто: Рам.

20. Мeснa зajeдницa Сираково.
Пoдручje Мeснe зajeдницe Сираково 
oбухвaтa нaсeљeно мeсто: Сираково.

21. Мeснa зajeдницa Средњево.
Пoдручje мeснe зajeдницe Средњево 
oбухвaтa нaсeљeно мeсто: Средњево.

22. Мeснa зajeдницa Тополовник. 
Пoдручje Мeснe зajeдницe Тополовник 
oбухвaтa нaсeљeно мeсто: Тополовник.

23. Мeснa зajeдницa Триброде.

Пoдручje мeснe зajeдницe Триброде oбухвaтa 
нaсeљeно мeсто: Триброде.
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24. Мeснa зajeдницa Царевац.
Пoдручje мeснe зajeдницe Царевац oбухвaтa 
нaсeљeно мeсто: Царевац.

25. Мeснa зajeдницa Чешљева Бара.
Пoдручje Мeснe зajeдницe Чешљева Бара 
oбухвaтa нaсeљeно мeсто: Чешљева Бара. 

Предлог за образовање, односно укидање или 
промену подручја месне заједнице

Члан 10.

 Поступак за образовање, односно 
укидање или промену подручја месне заједнице 
покреће се на образложени предлог најмање 
10% бирача са пребивалиштем на подручју на 
које се предлог односи, најмање једна трећина 
одборника и Општинско веће.

 Нова месна заједница се образује 
спајањем две или више постојећих месних 
заједница или издвајањем дела подручја из једне 
или више постојећих месних заједница у нову 
месну заједницу.

 Месна заједница се може укинути и њено 
подручје припојити једној или више постојећих 
месних заједница.
 Променом подручја месне заједнице 
сматра се и измена граница подручја уколико 
се извршеном изменом део подручја једне 
месне заједнице припаја подручју друге месне 
заједнице.
 Предлог из става 1. овог члана подноси 
се Општинском већу.

Саветодавни референдум
Члан 11.

Општинско веће доставља Скупштини 
општине предлог из члана 10. став 1. ове одлуке, 
а ако Oпштинско веће није предлагач уз предлог 
се обавезно доставља и став Општинског већа о 
предложеној промени.

 Ако сматра да је предлог оправдан, 
Скупштина општине расписује саветодавни 
референдум за део територије општине на који 
се предлог из члана 10. ове одлуке односи, у 
року од 30 дана од дана подношења предлога.

На саветодавном референдуму грађани 
који имају бирачко право и пребивалиште 
на подручју за које је расписан саветодавни 
референдум, изјашњавају се да ли су ‘’за’’ или 
‘’против’’ предлога који се предлаже.

У одлуци о расписивању саветодавног 
референдума, Скупштина општине ће одредити 
и органе за спровођење и утврђивање резултата 
референдума.

 Сматра се да су грађани подржали 
предлог за образовање, односно укидање или 
промену подручја месне заједнице, ако се за 
предлог изјаснила  већина од оних  који су 
гласали.

Приликом утврђивања предлога одлуке 
којом се образује, односно укида или мења 
подручје месне заједнице, Општинско веће 
ће водити рачуна о резултатима спроведеног 
саветодавног референдума.

Мишљење Савета месне заједнице о промени 
подручја и укидању месне заједнице

Члан 12.

Општинско веће је дужно да пре 
утврђивања предлога одлуке о промени подручја 
и укидању месне заједнице прибави и мишљење 
Савета месне заједнице на који се предлог 
односи.

Савет месне заједнице ће се изјаснити 
у року од 10 дана од дана достављања нацрта 
одлуке о промени подручја и укидању месне 
заједнице.

Ако се Савет месне заједнице не изјасни 
у року из става 2. овог члана, сматра се да је 
мишљење позитивно.

II ЈАВНОСТ РАДА МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ

Јавност рада

Члан 13.

Рад органа месне заједнице је јаван.

           Јавност рада по правилу обезбеђује се:

- издавањем  билтена, информатора, 
преко средстава јавног информисања, 
презентовањем одлука и других аката јавности 
путем огласне табле и постављањем интернет 
презентације;
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- организовањем јавних расправа у 

складу са законом, Статутом општине,  одлукама 
органа општине и овом Одлуком;

- и на други начин утврђен Статутом 
месне заједнице и актима Савета месне 
заједнице.

У месним заједницама основаним за 
више села, Савет месне заједнице је дужан да 
обезбеди постављање огласне табле у сваком од 
села.

Члан 14.

У циљу  остваривања  права  грађана  
на истинито, потпуно и благовремено 
обавештавање  грађана  по питањима  од  значаја  
за грађане месне заједнице, месна заједница 
може да отвори званичну интернет презентацију 
на којој ће објављивати  информације, одлуке,  
извештаје  и друге акте месне заједнице, као и  
вести  од значаја  за  грађане  са подручја месне 
заједнице.  

Обавештења и вести из става 1. овог 
члана, могу се реализовати и путем друштвених 
мрежа.

III САВЕТ МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ

Савет месне заједнице
Члан 15.

 Савет месне заједнице је основни 
представнички орган грађана на подручју месне 
заједнице.

 Избори за савет месне заједнице 
спроводе се по правилима непосредног и тајног 
гласања на основу општег и једнаког изборног 
права, у складу са статутом месне заједнице и 
овом одлуком.

Сваки пословно способан грађанин са 
пребивалиштем на подручју месне заједнице 
који је навршио 18 година живота,  има право да 
бира и да буде биран у Савет месне заједнице.

За члана Савета месне заједнице, може 
бити изабран пунолетан, пословно способан 
грађанин који има пребивалиште на територији 
месне заједнице у којој је предложен за члана 
Савета месне заједнице.
 Председника и заменика председника 
Савета месне заједнице бира Савет из реда 
својих чланова, тајним гласањем, већином 

гласова од укупног броја чланова савета месне 
заједнице. 

1.  Чланови Савета месне заједнице

Број чланова Савета месне заједнице

Члан 16.

Савет месне заједнице може имати 
најмање 3, а највише 11 чланова.

Број чланова Савета утврђује се Статутом 
месне заједнице.

 Мандат чланова Савета месне заједнице 
траје 4 године.

2.  Расписивање избора
Члан 17.

 Изборе за Савет месне заједнице 
расписује председник Скупштине општине.

Избор члана Савета месне заједнице 
обавља се у месној заједници као изборној 
јединици.
 

Рокови за расписивање избора

Члан 18.

Избори за чланове Савета месне заједнице 
морају се спровести најкасније 30 дана пре краја 
мандата чланова Савета месне заједнице којима 
истиче мандат. Општинска управа дужна је да 
благовремено обавести председника Скупштине 
о истеку мандата Савета месне заједнице.

Од дана расписивања избора до дана 
одржавања избора не може протећи више од 45 
дана.

Одлуком о расписивању избора одређује 
се дан одржавања избора, као и дан од када 
почињу да теку рокови за вршење изборних 
радњи.

Ако се избори за чланове Савета месне 
заједнице одржавају у исто време када и 
избори за народне посланике, односно избори 
за председника Републике Србије, председник 
Скупштине општине мора прибавити сагласност 
Републичке изборне комисије о ангажовању 
бирачких одбора и за изборе за Савет месне 
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заједнице, пре доношења одлуке о расписивању 
избора из става 3. ове одлуке.

Право предлагања кандидата за члана 
Савета месне заједнице

Члан 19.

Кандидата за члана савета месне 
заједнице предлажу грађани са пребивалиштем 
на подручју месне заједнице. Број грађана који 
предлажу кандидата за члана савета месне 
заједнице утврђује се статутом месне заједнице. 

Изјава о предлагању кандидата за члана 
савета месне заједнице мора бити оверене код 
надлежног органа.

Сваки грађанин може предложити 
само једног кандидата за члана Савета месне 
заједнице.

Предложени кандидати дају писану 
изјаву о прихватању кандидатуре.

Изабрани кандидати

Члан 20.

Изабрани су они кандидати који су 
добили највећи број гласова до броја чланова 
који се бирају.

Ако су два или више кандидата добили 
исти број гласова, тако да се не може утврдити 
број чланова Савета који се бира, гласање за 
те кандидате се понавља и изабрани су они 
кандидати који су добили највиши број гласова 
на поновљеним изборима до броја који се бира. 

IV. СПРОВОЂЕЊЕ ИЗБОРА

Члан 21.
Изборе за чланове Савета месне 

заједнице спроводе: Изборна комисија за 
спровођење избора за чланове Савета месних 
заједница, бирачка комисија и Другостепена 
изборна комисија.

Органи за спровођење избора су 
самостални и независни у раду и раде на основу 
закона и прописа донетих на основу закона, 
Статута општине, одредаба ове одлуке и Статута 
месне заједнице.

За свој рад органи за спровођење избора 
одговарају органу који их је именовао.

Сви органи и организације општине 
дужни су да пружају помоћ органима за 
спровођење избора и да достављају податке који 
су им потребни за рад.

Изборна комисија
за спровођење избора за чланове савета 

месних заједница

Члан 22.
Изборна комисија за спровођење избора 

за чланове савета месних заједница (у даљем 
тексту: Изборна комисија) обавља послове који 
су одређени овом одлуком.

Стални састав Изборне комисије

Члан 23.
Изборну комисију чине председник и 

четири члана које именује Скупштина општине.
Изборна комисија има секретара кога 

именује Скупштина општине и који учествује у 
раду Изборне комисије без права одлучивања.

Председник, чланови и секретар изборне 
комисије имају заменике.

Чланови Изборне комисије именују се на 
период од 4 године.

Изборна комисија и секретар имају 
право на накнаду за рад у складу са Одлуком 
Скупштине општине којом се уређује накнада за 
рад скупштинских радних тела.

За председника, заменика председника, 
секретара и заменика секретара Изборне 
комисије именују се лица која морају да имају 
стечено високо образовање из научне области 
правне науке на основним академским студијама 
у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер 
академским студијама, мастер струковним 
студијама, специјалистичким академским 
студијама, специјалистичким струковним 
студијама, односно на основним студијама 
у трајању од најмање четири године или 
специјалистичким студијама на факултету, са 
најмање три године радног искуства у струци.

Изборна комисија спроводи изборе за 
чланове Савета месне заједнице искључиво у 
сталном саставу.

Чланови Изборне комисије и њихови 
заменици могу бити грађани који имају изборно 
право, као и пребивалиште на територији 
Општине.
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Надлежност Изборне комисије

Члан 24.
Изборна комисија приликом спровођења 

избора за чланове савета месне заједнице врши 
следеће послове:

1) стара се о законитости спровођења 
избора;

2) одређује бирачка места;
3) одређује бирачке комисије и именује 

њихове чланове; 
4) доноси Упутство за спровођење 

избора за чланове савета месних заједница;
5) доноси Роковник за вршење изборних 

радњи у поступку спровођења избора за чланове 
савета месних заједница:

6) прописује обрасце и организује 
техничке припреме за спровођење избора;

7) утврђује да ли су пријаве кандидата 
сачињене и поднете у складу са Упутством за 
спровођење избора за чланове савета месних 
заједница;

8) проглашава пријаву кандидата;
9) утврђује облик и изглед гласачких 

листића, број гласачких листића за бирачка места 
и записнички их предаје бирачким комисијама;

10) утврђује и објављује резултате избора 
за чланове савета месних заједница и издаје 
уверење о избору за члана месне заједнице;

11) подноси извештај Скупштини 
општине о спроведеним изборима за чланове 
савета месних заједница.

Бирачка комисија

Члан 25.
Бирачка комисија ради у сталном саставу.
Бирачку комисију у сталном саставу 

чине председник и два члана.
Председник и чланови бирачке комисије 

имају заменике.
Бирачку комисију именује Изборна 

комисија најкасније десет дана пре дана 
одређеног за одржавање избора.

Чланови бирачке комисије и њихови 
заменици могу бити само пословно способни 
грађани који имају изборно право, као и 
пребивалиште на територији Општине.

Члановима Бирачких комисија и 
њиховим заменицима престаје чланство у 
Бирачкој комисији кад прихвате кандидатуру за 
члана Савета месне заједнице, као и  именовањем 

за члана Изборне и Другостепене изборне 
комисије.

Надлежност бирачке комисије

Члан 26.
Бирачка комисија непосредно спроводи 

гласање, обезбеђује правилност и тајност 
гласања, утврђује резултате гласања на бирачком 
месту и обавља друге послове у складу са 
Упутством за спровођење избора за чланове 
савета месних заједницаи овом Одлуком.

Бирачка комисија се стара о одржавању 
реда на бирачком месту за време гласања.

Ближа правила о раду бирачке комисије 
одређује Изборна комисија доношењем Упутства 
за спровођење избора за чланове савета месних 
заједница, у року 5 дана од дана расписивања 
избора за чланове Савета месне заједнице. 

Ограничења у именовању чланова бирачке 
комисије

Члан 27.
Исто лице не може истовремено да буде 

члан две бирачке комисије.

Чланови бирачке комисије и њихови 
заменици имају мандат само за расписане  
изборе за члана Савета месне заједнице.

Чланови и заменици чланова Изборне 
комисије, бирачке комисије и Другостепене 
изборне комисије не могу бити лица која су 
међусобно сродници по правој линији без 
обзира на степен сродства, у побочној закључно 
са трећим степеном сродства, а у тазбинском 
сродству закључно са другим степеном 
сродства, као ни брачни другови и лица која су 
у међусобном односу усвојиоца и усвојеника, 
односно стараоца и штићеника. Ако је бирачка 
комисија састављена супротно одредби става 
3. овог члана, бирачка комисија се распушта, а 
избори, односно гласање се понављају.

Заменици чланова бирачких комисија 
имају иста права и одговорности као и чланови 
које замењују.

Право гласа у бирачкој комисији има 
само члан, а у његовом одсуству, заменик.
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Замена члана бирачке комисије

Члан 28.
Замену члана бирачке комисије врши 

Изборна комисија најкасније пет дана пре дана 
одржавања избора.

Приликом именовања и замене 
чланова бирачке комисије, Изборна комисија 
ће по службеној дужности водити рачуна о 
ограничењима из члана 27. oве одлуке.

Другостепена изборна комисија

Члан 29.
Другостпена изборна комисија у другом 

степену одлучује о приговорима на решење 
Изборне комисије.

Другостепену изборну комисију образује 
Скупштина општине.

Другостепена изборна комисија се 
образује истовремено када и Изборна комисија.

Рад Другостепене изборне комисије

Члан 30.
Другостпену изборну комисију чине 

председник и два члана.
Другостепена изборна комисија има 

секретара кога именује Скупштина општине 
и који учествује у раду Другостепене изборне 
комисије без права одлучивања. 

Другостпена изборна комисија одлучује 
већином од укупног броја чланова.

Председник, најмање један члан и 
секретар Другостепене изборне комисије морају 
да имају стечено високо образовање из научне 
области правне науке на основним академским 
студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ 
бодова, мастер академским студијама, мастер 
струковним студијама, специјалистичким 
академским студијама, специјалистичким 
струковним студијама, односно на основним 
студијама у трајању од најмање четири године 
или специјалистичким студијама на факултету, 
са најмање пет година радног искуства у струци.

Другостепена изборна комисија има 
право на накнаду за рад увећану за 30 % у односу 
на Изборну комисију за спровођење избора за 
чланове савета месних заједница.

Председник, чланови Другостепене 
изборне комисије и секретар, именују се на 
период од 4 године и могу да буду поново 
именовани.

Стручна административна и техничка помоћ

Члан 31.
Општинска управа је дужна да пружи 

неопходну стручну, административну и техничку 
помоћ при обављању послова за потребе Изборне 
комисије, Другостепене изборне комисије и 
бирачких комисија.

V ПОДНОШЕЊЕ ПРИЈАВЕ КАНДИДАТА

Рок за подношење пријаве кандидата

Члан 32.
 Кандидат подноси пријаву Изборној 
комисији, најкасније 15 дана пре дана одржавања 
избора у месној заједници.

Садржина пријаве кандидата

Члан 33.
 Пријава се подноси на обрасцу који 
прописује Изборна комисија у писменој форми.
 Име и презиме кандидата наводи се 
према српском правопису и ћириличним писмом.

Образац пријаве предлога кандидата

Члан 34.
Кандидат за члана Савета месне 

заједнице подноси пријаву на посебном обрасцу 
који садржи: 

1) име и презиме бирача, ЈМБГ, 
пребивалиште, адреса становања и потпис 
бирача да подржава предлог кандидата за члана 
Савета месне заједнице;

2) име и презиме кандидата, ЈМБГ, 
занимање, пребивалиште, адреса становања и 
потпис кандидата.

Кандидат за члана Савета месне 
заједнице може уз име и презиме дописати и 
надимак. 

Кандидат за члана Савета месне 
заједнице, уз пријаву из става 1. овог члана 
подноси и: потврду о изборном праву и потврду 
о пребивалишту.

Обрасце за подношење предлога 
пријаве кандидата прописује Изборна комисија 
Упутством за спровођење избора за чланове 
Савета месних заједница које је дужна да 
објави у року од пет дана од доношења одлуке о 
расписивању избора. 
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Недостаци у пријави предлога кандидата 

Члан 35.
Када Изборна комисија утврди да пријава 

предлога кандидата није поднета благовремено, 
донеће одлуку о одбацивању пријаве.

Када Изборна комисија утврди да 
пријава предлога кандидата садржи недостатке 
који онемогућују његово проглашење, донеће, 
у року од 24 часа од пријема пријаве предлога 
кандидата, закључак којим се подносиоцу 
пријаве налаже да, најкасније у року од 48 
часова од часа достављања закључка, отклони те 
недостатке. У закључку се подносиоцу пријаве 
указује на начин отклањања недостатака.

Када Изборна комисија утврди да пријава 
предлога кандидата садржи недостатке, односно 
ако утврди да недостаци нису отклоњени, или 
нису отклоњени у прописаном року, донеће 
у наредних 48 часова одлуку о одбијању 
проглашења предлога кандидата.

Проглашење предлога кандидата

Члан 36.
Изборна комисија проглашава предлог 

кандидата одмах по пријему уредног предлога, а 
најкасније у року од 24 часа од пријема предлога.

Одлуку о проглашењу предлога 
кандидатаиз става 1. овог члана Изборна 
комисија доставља кандидату без одлагања.

Кандидат може повући пријаву 
најкасније до дана утврђивања збирне листе 
кандидата за члана Савета месне заједнице. 

Обустављање поступка избора 

Члан 37.
У случају да се за изборе за чланове 

Савета месне заједнице пријави мање кандидата 
од броја чланова Савета месне заједнице који 
се бира, Изборна комисија доноси одлуку о 
обустављању поступка избора чланова за Савет 
месне заједнице.

Када протекне рок за изјављивање 
приговора на одлуку о обустављању поступка 
из става 1. овог члана, Изборна комисија о томе 
обавештава председника Скупштине општине.

VI  ЗБИРНА ИЗБОРНА ЛИСТА

Садржина збирне изборне листе кандидата

Члан 38.
Збирна изборна листа кандидата за 

избор чланова Савета месне заједнице, садржи 
све предлоге кандидата, са личним именима 
свих кандидата, подацима о години рођења, 
занимању, пребивалишту.

Редослед кандидата на збирној изборној 
листи утврђује се према редоследу њиховог 
проглашавања.

Изборна комисија неће утврдити збирну 
изборну листу кандидата за чланове Савета 
месне заједнице у случају ако је број кандидата 
мањи од броја чланова Савета месне заједнице 
који се бира.

Изборна комисија утврђује збирну 
изборну листу кандидата за чланове Савета месне 
заједнице и објављује их ‘’Службеном гласнику 
општине Велико Градиште’’, најкасније 10 дана 
пре дана одржавања избора.

Изборна комисија је дужна да збирну 
изборну листу кандидата за чланове Савета 
месне заједнице и објави и на огласној табли 
месне заједнице и на званичној интернет 
презентацији Општине.

VII БИРАЧКА МЕСТА

Надлежност за одређивање бирачких места

Члан 39.
Изборна комисија одређује и оглашава 

у ‘’Службеном гласнику општине Велико 
Градиште и на огласној табли месне заједнице 
бирачка места на којима ће се гласати на 
изборима, најкасније 20 дана пре дана одржавања 
избора.

Изборна комисија одређује бирачка 
места у сарадњи са Општинском управом.

Ако избори за чланове савета месне 
заједнице одржавају у исто време када и  
избори за народне посланике, односно избори 
за председника Републике Србије, избори за 
чланове Савета месне заједнице одржавају се на 
бирачким местима које је одредила Републичка 
изборна комисија, у складу са сагласношћу из 
члана 18. став 4. ове одлуке.
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Начин одређивања бирачких места

Члан 40.
Бирачко место одређује се за гласање 

најмање 100, а највише 2.500 бирача.
У изузетним случајевима, може се 

одредити бирачко место и за гласање мање од 100 
бирача, ако би, због просторне удаљености или 
неповољног географског положаја, бирачима 
гласање на другом бирачком месту било знатно 
отежано. 

Бирачко место може да обухвати 
подручје дела насељеног места, једног или више 
насељених места.

За свако бирачко место одређује се: број 
бирачког места, назив бирачког места, адреса 
бирачког места и подручје с којег гласају бирачи 
на том бирачком месту.

За бирачка места се, по правилу, одређују 
просторије у јавној својини општине, а само 
изузетно и просторије у приватној својини.

Бирачко место не може да буде у објекту 
у власништву кандидата за члана Савета месне 
заједнице или члана његове породице.

Приликом одређивања бирачког 
места, водиће се рачуна да бирачко место буде 
приступачно особама са инвалидитетом. 

VIII БИРАЧКИ СПИСКОВИ

Упис и промене у бирачком списку

Члан 41.
Општинска управа која је надлежна за 

ажурирање дела бирачког списка, врши упис 
бирача који нису уписани у бирачки списак, као 
и промену података у бирачком списку, све до 
његовог закључења, односно најкасније 5 дана 
пре дана одржавања избора.

Општинска управа доставља бирачки 
списак Изборној комисији најкасније 5 дана пре 
одржавања избора. 
 

Утврђивање и објављивање коначног
броја бирача

Члан 42.
Изборна комисија утврђује и објављује 

у „Службеном гласнику општине Велико 
Градиште“ коначан број бирача за сваку месну 
заједницу, као и број бирача по бирачким 
местима у месној заједници.

IX ОБАВЕШТЕЊЕ О ДАНУ И ВРЕМЕНУ 
ОДРЖАВАЊА ИЗБОРА

Члан 43.
Обавештење бирачима о дану и времену 

одржавања избора, са бројем и адресом бирачког 
места на коме бирач гласа, врши Општинска 
управа истицањем обавештења на огласној табли 
месне заједнице и на другим местима погодним 
за обавештење грађана месне заједнице.

Обавештење бирачима о дану и 
времену одржавања избора, може се вршити и 
достављањем на кућну адресу. 

Обавештење из става 1. овог члана врши 
се најкасније пет дана пре дана одржавања 
избора у месној заједници.

X  ИЗБОРНИ МАТЕРИЈАЛ

Обезбеђивање изборног материјала

Члан 44.
Изборни материјал за спровођење избора 

обезбеђују Изборна комисија и Општинска 
управа за сваку бирачку комисију, у складу 
са Упутством за спровођење избора у месним 
заједницама.
 

Употреба језика и писама

Члан 45.
Текст образаца за подношење предлога 

кандидата, текст збирне изборне листе, текст 
гласачког листића, текст обрасца записника о 
раду бирачке комисије и текст уверења о избору 
за члана Савета месне заједнице штампају се на 
српском језику, ћирилицом.

XI   НАДГЛЕДАЊЕ И ПРАЋЕЊЕ 
СПРОВОЂЕЊА ИЗБОРА

Домаћи и страни посматрачи

Члан 46.
Заинтересована регистрована удружења 

чији се циљеви остварују у области избора 
и заштите људских и мањинских права, као 
и заинтересоване међународне и стране 
организације и удружења којa желе да прате рад 
органа за спровођење избора, подносе пријаву 
Изборној комисији најкасније пет дана пре дана 
одржавања избора, на обрасцу који прописује 
Изборна комисија.
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За праћење рада Изборне комисије 

посматрачи могу да пријаве највише два 
посматрача.

За праћење рада поједине бирачке 
комисије посматрачи могу да пријаве највише 
једног посматрача.

Овлашћење и акредитације посматрача

Члан 47.
На основу констатације о испуњености 

услова за праћење рада Изборне комисије, 
односно бирачких комисија, Изборна комисија 
подносиоцу пријаве издаје одговарајуће 
овлашћење за праћење рада органа за спровођење 
избора.

Трошкове праћења рада органа за 
спровођење избора сносе подносиоци пријаве 
чији посматрачи прате изборе.

XII СРЕДСТВА ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ИЗБОРА

Члан 48.
Средства за спровођење избора 

обезбеђују се у буџету општине и могу се 
користити за:

• набавку, штампање и превођење 
изборног материјала,

• накнаде за рад чланова Изборне 
комисије,

• накнаде за рад чланова Другостепене 
изборне комисије

• накнаде за рад чланова бирачких 
комисија,

• накнаде за рад запосленима у Општинској 
управи који су ангажовани на обављању 
послова спровођења избора за чланове 
Савета месне заједнице,

• набавку канцеларијског и осталог 
потрошног материјала,

• превозничке, ПТТ и друге услуге.

XIII ЗАШТИТА ИЗБОРНОГ ПРАВА

Члан 49.
Сваки бирач и кандидат за члана Савета 

месне заједнице има право на заштиту изборног 
права, по поступку утврђеном овом одлуком.

Члан 50.
Бирач и кандидат за члана Савета месне 

заједнице, има право да поднесе приговор 
Изборној комисији због неправилности у 

поступку кандидовања, спровођења избора, 
утврђивања и објављивања резултата избора.

Приговор се подноси у року од 24 часа 
од дана када је донета одлука, односно извршена 
радња или учињен пропуст.
 

Члан 51.
Изборна комисија донеће одлуку у року 

од 48 часова од пријема приговора и доставити 
га подносиоцу приговора.

Ако Изборна комисија усвоји поднети 
приговор, поништиће одлуку или радњу.
 

Члан 52.
Против одлуке Изборне комисије, може 

се изјавити приговор Другостепеној изборној 
комисији у року од 24 часа од достављања 
решења.

Изборна комисија дужна је да 
Другостепеној изборној комисији достави 
одмах, а најкасније у року од 12 часова све 
потребне податке и списе за одлучивање.

Другостепена изборна комисија је дужна 
да донесе одлуку по приговору  најкасније у 
року од 48 часова од дана пријема приговра са 
списима.

Члан 53.
Ако Другостепена изборна комисија 

усвоји приговор, поништиће одлуку или радњу 
у поступку предлагања кандидата, односно 
у поступку избора за члана Савета месне 
заједнице или ће поништити избор члана Савета 
месне заједнице.

Када нађе да оспорену одлуку треба 
поништити, ако природа ствари то дозвољава и 
ако утврђено чињенично стање пружа поуздан 
основ за то, Другостепена изборна комисија 
може својом одлуком мериторно решити изборни 
спор. Одлука Другостепене изборне комисија у 
свему замењује поништени акт.

Ако је по приговору поништена радња 
у поступку избора или избор члана Савета 
месне заједнице, Изборна комисија је дужна да 
одговарајућу изборну радњу, односно изборе 
понови у року од седам дана од утврђивања 
неправилности у изборном поступку, на начин 
и по поступку утврђеним овом одлуком за 
спровођење избора.

Поновне изборе расписује Изборна 
комисија.

Поновни избори спроводе се по листи 
кандидата која је утврђена за изборе који су 
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поништени, осим кад су избори поништени због 
неправилности у утврђивању изборне листе.

У случају понављања избора коначни 
резултати избора утврђују се по завршетку 
поновљеног гласања.

Рок се рачуна од дана доношења одлуке 
о поништавању избора. 

XIV.  КОНСТИТУИСАЊЕ САВЕТА МЕСНЕ 
ЗАЈЕДНИЦЕ

Члан 54.

 Савет месне заједнице конституише се 
након утврђивања коначних резултата избора.

Сазивање конститутивне седнице Савета 
месне заједнице

Члан 55.

 Прву конститутивну седницу Савета 
месне заједнице сазива председник Савета месне 
заједнице у претходном сазиву и то у року од 10 
дана од дана утврђивања коначних резултата 
избора.

Ако председник Савета месне заједнице 
из претходног сазива не сазове седницу у 
прописаном року, седницу сазива најстарији 
новоизабрани члан Савета у року од 10 дана од 
стека рока из става 1. овог члана.

 Конститутивном седницом председава 
најстарији члан Савета месне заједнице.

 Конститутивна седница се може одржати 
ако присуствује већина од укупног броја чланова 
Савета месне заједнице.

Председник и заменик председника Савета 
месне заједнице

Члан 56.

 Савет месне заједнице има председника 
и заменика председника које бирају чланови 
Савета.

Избор председника и заменика председника 
Савета месне заједнице

Члан 57.

 Председника Савета месне заједнице 
бира Савет на конститутивној седници из реда 
својих чланова, тајним гласањем, већином 
гласова од укупног броја чланова Савета месне 
заједнице. 

 Сваки члан Савета може предложити 
само једног кандидата за председника Савета 
месне заједнице

 Предлог садржи име и презиме кандидата 
и сагласност кандидата у писаном облику.

 За председника Савета месне заједнице 
изабран је кандидат који је добио већину гласова 
од укупног броја чланова савета месне заједнице.

 Ако у првом кругу гласања ниједан од 
предложених кандидата не добије потребну 
већину, у другом кругу гласа се о два кандидата 
која су у претходном кругу имала највећи број 
гласова.

 У другом кругу изабран је кандидат који 
добије већину гласова од укупног броја чланова 
Савета месне заједнице.

 Председник Савета месне заједнице 
ступа на дужност по објављивању резултата 
гласања и преузима вођење седнице.

 Заменика председника Савета месне 
заједнице бира Савет месне заједнице из реда 
својих чланова, на предлог председник Савета, 
већином гласова од укупног броја чланова 
Савета месне заједнице.

 Статутом месне заједнице детаљније се 
уређује поступак избора председника и заменика 
председника Савета месне заједнице.

Примопредаја дужности

Члан 58.

 Председник Савета месне заједнице из 
претходног сазива дужан је да у писменој форми 
изврши примопредају пописа имовине са свим 
правима и обавезама месне заједнице на дан 
примопредаје.
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XV. НАДЛЕЖНОСТ САВЕТА МЕСНЕ 
ЗАЈЕДНИЦЕ

Члан 59.

 Савет месне заједнице:

 1) доноси статут месне заједнице;

 2) доноси финансијски план месне 
заједнице и програме развоја месне заједнице;

3) усваја годишњи и четворогодишњи 
извештај о раду месне заједнице

 4) бира и разрешава председника и 
заменика председника савета месне заједнице;

 5) предлаже мере за развој и унапређење 
комуналних и других делатности на подручју 
месне заједнице, а нарочито:

- у области урбанистичког планирања и 
уређења месне заједнице,

 - у изградњи и одржавању комуналних 
објеката, путева и улица на територији месне 
заједнице, 

 - у прикупљању и достављању 
надлежним републичким и општинским 
органима, јавним предузећима и установама 
представке и притужбе на њихов рад, као и 
иницијативе и предлоге грађана за решавање 
питања од њиховог заједничког интереса,

 - сарађује са органима општине на 
стварању услова за рад предшколских установа и 
основних школа, социјално збрињавање старих 
лица и деце,

 -  заштите и унапређење животне 
средине, 

 -  уређење и одржавање насеља и 
зелених површина, 

 -  стање објеката комуналне 
инфраструктуре и квалитет комуналних услуга, 

 -  снабдевање и заштиту потрошача, 

 - радно време трговинских и занатских 
радњи, угоститељских и других објеката на 
подручју месне заједнице, 

 -  развој пољопривреде на подручју 
месне заједнице, 

 6) покреће иницијативу за доношење 
нових или измену постојећих прописа општине;

 7) сарађује са удружењима грађана и 
невладиним организацијама у питањима која су 
од интереса за грађане месне заједнице,

8) именује свог представника на свим 
зборовима грађана, извршава одлуке и спроводи 
закључке зборова грађана;

 9) образује комисије, мировна већа, 
одборе и друга радна тела ради задовољавања 
заједничких потреба грађана у складу са законом 
и статутом месне заједнице;

 10) учествује у организовању 
противпожарне заштите, заштите од 
елементарних непогада и другим ванредним 
ситуацијама у циљу отклања и ублажавања 
последица;

 11) сарађује  са здравственим и 
ветеринарским установама и организацијама на 
стварању услова за здравствену и ветеринарску 
заштиту,

 12) организује разне облике хуманитарне 
помоћи на свом подручју,

 13) констатује престанак мандата члану 
Савета месне заједнице коме је престао мандат у 
случајевима из члана 67. став 1. тачка 2. до 6. ове 
oдлуке и покреће иницијативу за избор новог 
члана Савета месне заједнице;

14) доноси Пословник о свом раду;

 15) врши друге послове из надлежности 
месне заједнице утврђене статутом општине, 
актом о оснивању месне заједнице или другим 
општинским прописима.

 У вршењу послова из става 1. овог 
члана, месна заједница: 

  - упућује иницијативе надлежним 
органима општине за уређивање одређених 
питања и измену прописа и других аката из 
надлежности општине, 

-  подноси иницијативу за увођење 
месног самодоприноса, програм самодоприноса 
којим се утврђују извори, намена и начин 
обезбеђивања укупних финансијских средстава 
за реализацију пројекта који је предмет одлуке и 
записник са Збора грађана,

- подноси предлог за расписивање 
референдума и стара се о спровођењу 
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референдума који се расписује за подручје месне 
заједнице,

- врши надзор над спровођењем програма 
реализације уведеног месног самодоприноса,

- извршава одлуке и спроводи закључке 
Скупштине општине, Општинског већа и Збора 
грађана.

- остварује сарадњу са другим месним 
заједницама, удружењима грађана, установама 
и јавним предузећима које је основала општина, 
органима општине, невладиним и другим 
организацијама, 

 – организује конкретне активности 
грађана и других заинтересованих учесника, 

 – обавештава грађане месне заједнице о 
активностима које предузима, 

 – учествује у организовању зборова 
грађана, референдума и покретању грађанских 
иницијатива, 

 – врши и друге послове, у складу са 
Статутом Општине. 

Ангажовање чланова Савета месне заједнице

Члан 60.

 Ангажовање председника, заменика 
председника и чланова савета, као и чланова 
других органа месне заједнице на пословима из 
члана 59. ове oдлуке не подразумева стварање 
додатних финансијских обавеза месној 
заједници.

Запослени у месној заједници

Члан 61.

 За обављање послова наведених у члану 
59. oве одлуке, месна заједница може да запосли 
лице које заснива радни однос у месној заједници, 
у складу са законом, одлукама Општине и 
финансијском плану месне заједнице. 

 У финансијском плану месне заједнице 
се посебно наводи разлог за запошљавање, да ли 
је потребно запошљавање лица на неодређено 
или одређено време или путем другог облика 
радног ангажовања, као и укупно потребан 
износ средстава за плате.

 Одлуку о пријему запосленог доноси 
Савет месне заједнице. 

 Запослени у месној заједници не могу 
бити истовремено и чланови органа месне 
заједнице.

Распуштање Савета месне заједнице

Члан 62.

 Савет месне заједнице може се 
распустити ако:

 1) не заседа дуже од три месеца;

 2)не изабере председника савета у року 
од месец дана од дана утврђивања коначних 
резултата избораза чланове савета месне 
заједнице или од дана његовог разрешења, 
односно подношења оставке;
 3) не донесе финансијски план у року 
одређеном одлуком Скупштине општине.

 Одлуку о распуштању савета месне 
заједнице доноси Скупштина општине на 
предлог Општинског већа које врши надзор над 
законитошћу рада и аката месне заједнице.

 Председник Скупштине општине, 
расписује изборе за савет месне заједнице, у 
року од 15 дана од ступањана снагу одлуке о 
распуштању савета месне заједнице, с тим да од 
датума расписивања избора до датума одржавања 
избора не може протећи више од 45 дана. 

Повереник општине

Члан 63.

 До конституисања савета месне 
заједнице, текуће и неодложне послове месне 
заједнице обавља повереник Општине кога 
именује Скупштина општине, истовремено са 
доношењем одлуке о распуштању савета месне 
заједнице из члана 62. став 2. ове oдлуке.

Обављање административно-техничких и 
финансијско-материјалних послова

Члан 64.

Општинска управа пружа помоћ месној 
заједници у обављању административно-
техничких и финансијско-материјалних послова.
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Организовање рада Општинске управе у 

месној заједници

Члан 65.

 За обављање одређених послова из 
надлежности Општинске управе, посебно у 
вези са остваривањем права грађана, може се 
организовати рад Општинске управе у месним 
заједницама.
 Послове из става 2. овог члана, начин 
и место њиховог вршења одређује председник 
општине на предлог начелника општинске 
управе.

XVI ПРЕСТАНАК МАНДАТА ЧЛАНОВА 
САВЕТА МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ

Престанак мандата члану Савета месне 
заједнице

Члан 66.

Члану Савета месне заједнице престаје мандат 
пре истека времена на које је изабран:

1) доношењем одлуке о распуштању 
Савета месне заједнице;

2) ако је правноснажном судском одлуком 
осуђен на безусловну казну затвора у 
трајању од најмање шест месеци;
3) ако је правноснажном одлуком лишен 

пословне способности;
4) ако му престане пребивалиште на 

територији месне заједнице;
5) ако наступи смрт члана Савета месне 

заједнице;
6) подношењем оставке.

Оставка члана Савета месне заједнице

Члан 67.
 Члан Савета месне заједнице може 
поднети оставку усмено на седници Савета, а 
између две седнице подноси је у форми оверене 
писане изјаве.
 После подношења оставке, Савет месне 
заједнице без одлагања, на самој седници (усмена 
оставка) или на првој наредној седници (писана 
оставка) констатује да је члану Савета престао 
мандат и о томе одмах обавештава председника 
Скупштине општине.
 Ако најмање 1/3 чланова Савета месне 
заједнице престане мандат наступањем случаја 

из члана 66. став 1. тачка 2) до 6) ове одлуке, 
председник Скупштине општине расписује 
изборе за недостајући број чланова Савета, у 
року од 15 дана од пријема обавештења из става 
2. овог члана.

XVII  СТАЛНА И ПОВРЕМЕНА РАДНА 
ТЕЛА

Члан 68.

 Савет месне заједнице може да образује 
стална или повремена радна тела, а у циљу 
припреме, разматрања и решавања питања из 
надлежности месне заједнице.

 Статутом месне заједнице утврђује се 
број и структура чланова, надлежност, мандат, 
као и друга питања од значаја за њихов рад.

XVIII СРЕДСТВА ЗА РАД МЕСНЕ 
ЗАЈЕДНИЦЕ

Финансирање месне заједнице

Члан 69.

Средства за рад месне заједнице 
обезбеђују се из:

 - средстава утврђених одлуком о буџету 
општине, посебно за сваку месну заједницу;

 - средстава која грађани обезбеђују 
самодоприносом;

 - донација, поклона и других законом 
прописаних начина;

 - прихода које месна заједница оствари 
својом активношћу;

 - других средстава за рад месне заједнице 
прописаних законом.

Савет месне заједнице доноси 
финансијски план.
Финасијски план месне заједнице мора бити 
у складу са Одлуком о буџету Општине. 
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Финансијски план и завршни рачун

Члан 70.

 Месна заједница доноси финансијски 
план у складу са буџетом Општине.

 У финансијском плану месне заједнице 
исказују се приходи и расходи месне заједнице.

 Финансијски план се доноси за једну 
календарску годину у року од 30 дана од дана 
усвајања одлуке о буџету Општине.

 На финасијски план месне заједнице 
сагласност даје надлежни орган, у складу са 
одлуком о буџету.

 Савет месне заједнице  усваја завршни 
рачун по истеку калeндарске године.

 Финансијски план и завршни рачун месне 
заједнице објављује се на званичној интернет 
презентацији општине и месне заједнице.

 Наредбодавац за исплату средстава 
месне заједнице је председник Савета месне 
заједнице.

Извештај о раду месне заједнице

Члан 71.

 Савет месне заједнице је дужан да 
најкасније до 30. марта текуће године, достави 
Општинском већу и Скупштини општине 
извештај о свом раду и реализацији програма 
за прошлу годину, као и извештај о коришћењу 
средстава које им је Општина пренела.

 Контролу материјално-финансијског 
пословања месне заједнице врше Општинска 
управа, као и буџетска инспекција Општине.

Израда нацрта финансијског плана

Члан 72.

 На захтев Општинског већа или другог 
надлежног органа општине, Савет месне 
заједнице је дужан да у поступку припреме 
буџета, достави нацрт финансијског плана, у 
року који утврди Општинска управа, у поступку 
припреме Одлуке о буџету за наредну годину.

XIX САРАДЊА СА ДРУГИМ МЕСНИМ 
ЗАЈЕДНИЦАМА И

ОРГАНИЗАЦИЈАМА

Сарадња са другим месним заједницама

Члан 73.

Месна заједница може да остварује 
сарадњу у областима од заједничког интереса са 
другим месним заједницама на територији исте 
или друге општине или града.

Одлуку о сарадњи из става 1. овог члана 
доноси Савет месне заједнице и доставља је 
Општинском већу.

Сарадња са општином и њеним 
институцијама

Члан 74.

Месне заједнице остварују непосредну 
сарадњу са Општином и њеним органима, 
јавним и другим предузећима и организацијама, 
установама и удружењима са територије 
општине.

Сарадња са удружењима 

Члан 75.

Савет месне заједнице може сарађивати 
са удружењима, хуманитарним идругим 
организацијама, у интересу месне заједнице и 
њених грађана.

Поверавање поједних изворних послова 
месним заједницама

Члан 76.

Одлуком Скупштине општине, у 
складу са законом, може се појединим или 
свим месним заједницама поверити вршење 
одређених послова из надлежности Општине, уз 
обезбеђивање за то потребних средстава.

При поверавању послова полази се од 
чињенице да ли су ти послови од непосредног и 
свакодневног значаја за живот становника месне 
заједнице.
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XX НАДЗОР НАД РАДОМ И АКТИМА 
МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ

Поступак за оцену уставности и законитости 
општег акта месне заједнице

Члан 77.
 Општинско веће покренуће поступак 
за оцену уставности и законитости општег 
акта месне заједнице пред Уставним судом, ако 
сматра да тај акт није у сагласности са Уставом 
или законом. 

 Председник општине дужан је да 
обустави од извршења општи акт месне 
заједнице за који сматра да није сагласан 
Уставу или закону, решењем које ступа на снагу 
објављивањем у Службеном гласнику општине 
Велико Градиште. 

 Решење о обустави од извршења престаје 
да важи ако Општинско веће у року од пет дана 
од објављивања решења не покрене поступак за 
оцену уставности и законитости општег акта.

Указивање Савету месне заједнице на 
предузимање одговарајућих мера

Члан 78.

 Када Општинско веће сматра да општи 
акт месне заједнице није у сагласности са 
статутом, актом о оснивању месне заједнице 
или другим општинским прописом, указаће на 
то савету месне заједнице ради предузимања 
одговарајућих мера.

 Ако Савет месне заједнице не поступи 
по предлозима органа из става 1. овог члана, 
председник општине поништиће општи акт 
месне заједнице решењем које ступа на снагу 
објављивањем у Службеном гласнику општине 
Велико Градиште.

 Општинско веће, предлаже председнику 
општине обустављање финансирања активности 
месне заједнице у којима се финансијска 
средства не користе у складу са финансијским 
планом месне заједнице, одлуком о буџету или 
законом.

XXI ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Правни континуитет месних заједница

Члан 79.

Постојеће месне заједнице настављају 
са радом и дужне су да у року од 30 дана од 
дана ступања на снагу ове одлуке ускладе своје 
статуте са Статутом Општинеи овом Одлуком.

Спровођење нових избора за Савете
месних заједница

Члан 80.

Избори за Савет месне заједнице, у 
складу са овом Одлуком и усклађеним статутом 
месне заједнице, спровешће се од наредних 
редовних избора за чланове Савета месних 
заједница.

До спровођења избора из става 1. овог 
члана, Савет месне заједнице наставља са радом 
до истека мандата на који су изабрани. 

Престанак важења Одлуке о месним 
заједницама

Члан 81.

Даном ступања на снагу ове Одлуке 
престаје да важи Одлука о месним заједницама 
(„Службени гласник општине Велико Градиште“ 
број 17/2012 и 5/2016 ).

Ступање на снагу

Члан 82.

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана 
од дана објављивања у Службеном гласнику 
општине Велико Градиште.

Број: 016-62/2019-01-1

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ   
Браниславка Шуловић,с.р.
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На основу члана 27. став 10. Закона о 
јавној својини („Службени гласник РС“, број 
72/2011, 88/2013, 105/2014, 104/2016 – др. закон, 
108/2016, 113/2017 и 95/2018), члана 32. Закона 
о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, 
број 129/2007 и 83/2014 – др. закон, 101/2016-
др. закон и 47/2018), члана 40. Статута општине 
Велико Градиште („Службени гласник општине 
Велико Градиште“, број 2/2019),

Скупштина општине Велико Градиште 
на 23. седници одржаној дана 16.04.2019. године, 
донела је,

ОДЛУКУ О ДОПУНАМА
 ОДЛУКЕ О ЈАВНОЈ СВОЈИНИ 

ОПШТИНЕ ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ

Члан 1.
У Одлуци о јавној својини општине 

Велико Градиште („Службени гласник општине 
Велико Градиште“, број 14/2017 и 7/2018) после 
члана 18. додаје се члан 18а који гласи:

„Члан 18а
Изузетно, у случају када се непокретност 

не отуђи из јавне својине у спроведеном 
поступку јавног оглашавања у складу са чланом 
11. ове одлуке, почетна процењена вредност 
непокретности може се умањити на 80% од 
почетне процењене вредности утврђене на 
начин и под условима из члана 11. ове одлуке. У 
случају када се непокретност ни у поновљеном 
поступку јавног оглашавања са умањеном 
почетном вредношћу не отуђи из јавне својине, 
почетна процењена вредност непокретности 
по којој се иста отуђује, може се умањити на 
60%, по којој цени ће се наставити са јавним 
оглашавањем.

Одлуку о умањењу вредности 
непокретности из става 1. овог члана доноси 
Скупштина општине, под условом да је то од 
интереса за општину Велико Градиште.“

Члан 2. 
У одељку 3.4. у наставку текста „3.4. 

Прибављање непокретности у јавној својини 
путем размене непокретности непосредном 
погодобом“ додају се речи: „ и прибављење 
бестеретним правним послом“.

Члан 3.
После члана 24. додаје се члан 24а који 

гласи:
„Члан 24а

„Непокретне ствари се могу прибављати 
у јавну својину бестеретним правним послом 
(наслеђе, поклон или једнострана изјава воље), 
експропријацијом, у пореском, стечајном и 
другим поступцима регулисаним посебним 
законом.”

Члан 4.
У члану 25. додаје се став 6. који гласи:
„Одредбе члана 18а ове одлуке примењују 

се и у поступку отуђења покретних ствари у 
јавној својини из става 4. овог члана одлуке, у 
ком случају одлуку о умањењу вредности ствари 
доноси Општинско веће.“  
 

Члан 5.
Остале одредбе Одлуке остају 

неизмењене. 

Члан 6.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од 

објављивања у „Службеном гласнику општине 
Велико Градиште“.  

Број: 464-88/2019-01-1

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ   
Браниславка Шуловић,с.р.
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На основу чланова 26. и 27. а у складу са 

чланом 18. Закона о јавној својини („Службени 
гласник РС“ бр. 72/2011, 88/2013, 105/2014, 
104/2016 – др. закон, 108/2016, 113/2017 и 
95/2018), члана 20. Закона о локалној самоуправи 
(„Службени гласник РС“ бр. 129/07, 83/2014-др. 
закон, 101/2016 – др. закон и 47/2018), члана 40. 
Статута општине Велико Градиште („Службени 
гласник општине Велико Градиште“ бр. 2/2019) 
и члана 6. Одлуке о јавној својини општине 
Велико Градиште („Сл. гласник општине Велико 
Градиште“, бр.14/2017 и 7/2018), на предлог 
Општинског већа општине Велико Градиште,  

Скупштина општине Велико Градиште 
на својој 23. седници одржаној дана 16.04.2019. 
године, донела је, 

ОДЛУКА 

О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ ОДЛУКЕ О 
ПРЕНОСУ ПРАВА КОРИШЋЕЊА 
НЕПОКРЕТНОСТИ У СВОЈИНИ 

ЈЕДИНИЦЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ 
БРОЈ 464-12/2015-01-1 ОД 02.02.2015. 

ГОДИНЕ

Члан 1. 

У Одлуци о преносу права коришћења 
непокретности у својини јединице локалне 
самоуправе број 464-12/2015-01-1 од 
02.02.2015. године Скупштине општине 
Велико градиште, у члану 1. став 1. алинеја 
девета мења се и гласи: 

„-северoзападни део кат. парцеле 
број 1970/1 – градске зелене површине, 
земљиште у грађевинском подручју укупне 
површине од 2129 m², у површини од 1065 
m², из листа непокретности број 2195 КО 
Велико Градиште, у улици Вељка Влаховића 
у Великом Градишту.“ 

У истом члану додаје се став 2. који 
гласи:

 „Скица дела парцеле ближе означене 
у деветој алинеји овог члана чиниће саставни 
део ове одлуке.“  

Члан 2.

Остали делови одлуке остају 
неизмењени.

Члан 3.

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана 
од дана објављивања у „Службеном гласнику 
општине Велико Градиште“.
 

Број: 464-89/2019-01-1

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Браниславка Шуловић,с.р.

На основу чланова 26. и 27. а у складу са 
чланом 19. Закона о јавној својини („Службени 
гласник РС“ бр. 72/2011, 88/2013, 105/2014, 
104/2016 – др. закон, 108/2016, 113/2017 и 
95/2018), члана 20. Закона о локалној самоуправи 
(„Службени гласник РС“ бр. 129/07, 83/2014-др. 
закон, 101/2016 – др. закон и 47/2018), члана 40. 
Статута општине Велико Градиште („Службени 
гласник општине Велико Градиште“ бр. 2/2019) 
и члана 6. Одлуке о јавној својини општине 
Велико Градиште („Сл. гласник општине Велико 
Градиште“, бр.14/2017 и 7/2018), на предлог 
Општинског већа општине Велико Градиште,  

Скупштина општине Велико Градиште 
на својој 23. седници одржаној дана 16.04.2019. 
године, донела је,
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ОДЛУКУ
О ДАВАЊУ НА КОРИШЋЕЊЕ ДЕЛА 

НЕПОКРЕТНОСТИ У
СВОЈИНИ ЈЕДИНИЦЕ ЛОКАЛНЕ 

САМОУПРАВЕ

Члан 1. 

Општина Велико Градиште, као носилац 
права јавне својине даје на коришћење ЈКП Дунав 
Велико Градиште из Великог Градишта, улица 
Сремска број 1, МБ:20755156, ПИБ:107204851, 
претежна делатност: скупљање, пречишћавање 
и дистрибуција воде, у циљу обављања основне 
делатности, а на временски период који је у 
функцији остваривања надлежности, односно 
делатности корисника на тим стварима, без 
накнаде, следећу непокретност: 

-југоисточни део кат. парцеле број 
1970/1 – градске зелене површине, земљиште 
у грађевинском подручју укупне површине 
од 2129 m², у површини од 1064 m², из листа 
непокретности број 2195 КО Велико Градиште, 
у улици Вељка Влаховића у Великом Градишту. 

Скица дела парцеле ближе означене у 
претходном ставу овог члана чиниће саставни 
део ове одлуке.

Члан 2.

Након ступања на снагу ове Одлуке 
између носиоца права јавне својине и корисника, 
закључиће се уговор којим ће се уредити 
међусобна права и обавезе у вези непокретности 
из чл. 1 ове одлуке.

Члан 3.

 Уговор о давању на коришћење дела 
непокретности у име Општине Велико Градиште 
закључиће Председник општине Велико 
Градиште уз претходно прибављено мишљење 
Општинског правобраниоца општине Велико 
Градиште.

Члан 4.

Корисник непокретности у јавној 
својини дужан је да непокретност користи као 
добар домаћин сагласно намени и да је користи 
и њоме управља у складу са законом и уговором 
закљученим са општином.
 

Члан 5.

Корисник, ЈКП Дунав Велико 
Градиште, нема право да своје корисништво на 
непокретности из члана 1. ове Одлуке укњижи у 
јавним књигама.   

Члан 6.

 Општина Велико Градиште одузеће 
од ЈКП Дунав Велико Градиште непокретност 
из члана 1. ове одлуке уколико корисник не 
користи непокретност у функцији остваривања 
надлежности, односно делатности, као и када се 
непокретност користи супротно закону, другом 
пропису, закљученом уговору, или природи и 
намени непокретности.

Члан 7.

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана 
од дана доношења а објавиће се у „Службеном 
гласнику општине Велико Градиште“.

Број: 464-90/2019-01-1

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ   
Браниславка Шуловић,с.р.

На  основу  члана  40. Статута  општине  
Велико Градиште („Службени  гласник  општине  
Велико  Градиштев “бр. 2/19), члана  184. Закона  
о општем  управном  поступку („Службени   
гласник  РС“ бр. 18/2016 и 95/19-аутентично 
тумачење), члана 38. Одлуке о грађевинском  
земљишту („Службени  гласник  општине  Велико  
Градиште“ број 33/2016) а на захтев Одељења за 
урбанизам, комунално стамбене и имовинско 
правне  послове,  а  на предлог  Општинског 
већа општине Велико Градиште  Скупштина  
општине  Велико  Градиште  на 23. седници  
одржаној  дана 16.04.2019. године,донела  је,
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РЕШЕЊЕ  О  УКИДАЊУ
РЕШЕЊА О ОТУЂЕЊУ  

НЕПОКРЕТНОСТИ  НЕПОСРЕДНОМ  
ПОГОДБОМ  У  ЈАВНОЈ  СВОЈИНИ  
ОПШТИНЕ  ВЕЛИКО  ГРАДИШТЕ

УКИДА  СЕ  у  целини  правноснажно  
Решење  о отуђењу  непокретности  непосредном  
погодбом  у  јавној својини у  Великом Градишту  
бр. 464-80/2018-01-1  од 29.03.2018  године  
које  је  донела  Скупштина  општине  Велико  
Градиште и убудуће  неће производити  правно  
дејство.

О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е

Општинској  управи  општине  Велико  
Градиште  захтевом број  464-223/2017 обратио 
се Дејан  Богојевић   из  Великог  Градишта за  
откуп  кат.парцеле број  2366/360  К.О Велико  
Градиште ради  исправке  граница  кат.парцеле  
број  2366/53 К.О Велико  Градиште.

По  спроведеном  поступку  пред  
Одељењем  за  урбанизам, комунално 
стамбене и имовинско  правне  послове  и  
након прибављене сагласности  Општинског  
правобраниоца, Комисија  за отуђење и 
прибављање  непокретности  у јавну  својину  
општине  Велико  Градиште  спровела  је  
поступак  отуђења  непосредном  погодбом кат.
парцелу  број 2366/360 К.О Велико  Градиште.

Скупштина општине  Велико  Градиште  
донела  је  на  седници  одржаној  дана  29.03.2018  
године „Решење  о  отуђењу  непокретности  
непосредном  погодбом  у  јавној  својини  
општине  Велико  Градиште  број  464-80/2018-
01-1 које  је  постало  правоснажно   08.04.2018  
године .

Чланом 2 и 3.горе  поменутог  Решења 
прописано  је да   је  стицалац  непокретности  
у обавези  да  у року од 30 дана  од  дана  
правоснажности Решења  закључи  са  општином  
Велико  Градиште  Уговор  о регулисању  
међусобних  права и  обавеза.

Надлежно  одељење  Општинске  управе  
општине  Велико  Градиште  обавестило  је  
поднеском  број 464-223/2017-06  од  19.02.2019  
године  Богојевић  Дејана  из  Великог  Градишта 
да  сходно  Решењу  о отуђењу  непокретности  
непосредном  погодбом  у  јавној  својини  
општине  Велико  Градиште  број  464-80/2018-
01-1  од 29.03.2018  испуни  своје  обавезе  и 
уплати  новчани  износ од 249 013,15  динара 

колико  износи  цена  за  прибављање  кат.
парцеле  број  2366/360 К.О Велико  Градиште  
уз  напомену  да  уколико  исту  не  уплати у року  
од  8  дана  од  дана  пријема поднеска, Решење  
број 464-80/2018-01-1 од 29.03.2018 године  биће  
стављено  ван  снаге.

С  обзиром  да  Богојевић  Дејан  из  
Великог  Градишта   није  испунио  своје  обавезе  
предвиђене  чланом 2 и 3. Решења  о  отуђењу  
непокретности  непосредном  погодбом  у  
јавној  својини  општине  Велико  Градиште 
број 464-80/2018-01-1 од 29.03.2018 године  исто  
ће  сходно  члану 38. Одлуке  о  грађевинском  
земљишту („Службени  гласник  општине  
Велико  Градиште“ број 33/2016) бити  стављено  
ван  снаге и за  убудуће  неће  производити  
правно  дејство.

Из  свега  горе  наведеног  а  у складу  са  
одредбом  члана 184. Закона о општем  управном  
поступку („Службени гласник РС“ бр. 18/2016 и 
95/18 –аутентично тумачење), члана 38. Одлуке 
о грађевинском  земљишту  („Службени  гласник  
општине  Велико  Градиште“ број 33/2016 ) у 
складу  са  одредбом  члана 40. Статута општине  
Велико  Градиште  („Службени  гласник  општине  
Велико  Градишт„ бр.2/19), Скупштинa  општине  
Велико  Градиште  je  донела  решење  како  је у 
диспозитиву дато.
ПРАВНА  ПОУКА: Решење  је  коначно у  
управном поступку,против  овог  решења  жалба  
није  допуштена, већ  се може  поднети  тужба 
Управном  суду  у  Београду року  од  30  дана  од  
дана  пријема овог  решења.

Број: 464-91/2019-01-1

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Браниславка Шуловић,с.р.
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На основу члана 99. ст. 2. и ст. 13. Закона 
о планирању и изградњи („Службени гласник 
РС”, бр. 72/2009, 81/2009 - испр., 64/2010 – 
одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 – одлука 
УС, 50/2013 – одлука УС, 98/2013 – одлука 
УС, 132/2014, 145/2014 и 83/2018), сагласно 
члановима 11. 14. и чланом 16. Одлуке о 
грађевинском земљишту  (“Службени гласник 
општине Велико Градиште”, бр. 33/2016), 
члана 9. Уредбе о условима, начину и поступку 
расплагања грађевинским земљиштем у јавној 
својини Републике Србије („Службени гласник 
РС“ бр. 56/2016,7/2017) и члана 40. a у вези 
члана 15. Статута општине Велико Градиште 
(“Службени гласник општине Велико Градиште”, 
бр. 2/2019), члана 136. Закона о општем управном 
поступку (“Службени гласник РС”, бр. 18/2016 и 
95/2018- аутентично тумачење), по спроведеном 
поступку отуђења сагласно Одлуци Председника 
општине Велико Градиште, на образложени 
предлог Комисије за прибављање и располагање 
грађевинским земљиштем, упућен Одељењу за 
урбанизам, комунално стамбене и имовинско 
правне послове, Општинске управе општине 
Велико Градиште, и предлог Општинског Већа 
општине Велико Градиште,

Скупштина општине Велико Градиште 
на 23. седници одржаној дана 16.04.2019 године, 
донела је,  

Р        Е        Ш         Е         Њ        Е

О  ОТУЂЕЊУ НЕПОКРЕТНОСТИ ИЗ 
ЈАВНЕ СВОЈИНЕ ОПШТИНЕ ВЕЛИКО 
ГРАДИШТЕ ЈАВНИМ НАДМЕТАЊЕМ

I

1. Општина Велико Градиште, 
ОТУЂУЈЕ, из јавне својине општине Велико 
Градиште, уз накнаду, после спроведеног 
поступка јавног надметања, грађевинско 
земљиште изван грађевинског подручја, у 
насељеном месту Ђураково-Поповац, понуђачу, 
ПАЈКИЋ (Душана) ЉУБИШИ из Поповца 
ЈМБГ 0901955762610 ул. Маршала Тита бб, 
следеће парцеле и то: 

• кат. парц. бр. 120/2 „Маршала Тита“ 
пашњак 2. класе од 520,00 м² и

• кат. парц. бр. 120/3 „Маршала Тита“ 
пашњак 2. класе од 501,00 м²

обе из Л.н.бр. 522. к.о. Поповац, уписане као 
јавна својина општине Велико Градиште, по 
почетној тржишној вредности грађевинког 
земљишта, у износу од 2,90 еура/м² све у 
динарској противвредности по средњем курсу 
НБС на дан плаћања.

II

Тржишна вредност земљишта којег 
чине непокретности из тачке 1. овог решења, 
утврђена је кроз налаз и поцену тржишне 
вредности од стране сталног судаког вештака 
за област грађевинарства, записником надлежне 
Комисије за процену тржишне вредности ЛПА 
општинске управе општине Велико Градиште, 
бр. 464-13/2018-1 од 07.12.2018 године, који је 
саставни део овог Решења. 

ОБАВЕЗУЈЕ СЕ стицалац да накнаду за 
отуђено грађевинско земљиште плати  сагласно 
условима прописаним Одлуком о грађевинском 
земљишту СО Велико Градиште.

Општина Велико Градиште дозвољава 
стицаоцу да своје стечено право својине укњижи 
у одговарајућим јавним књигама о евиденцији 
непокретности, које се воде код СКН Велико 
Градиште. 

Стицалац ће бити дужан да сноси и 
остале трошкове који из овог решења проистичу.                             

III

ОБАВЕЗУЈЕ СЕ стицалац да у року 
од 30 дана од дана достављања Решења, са 
општином Велико Градиште закључи Уговор, 
којим ће уредити међусобна права и обавезе.

У случају да стицалац са општином 
Велико Градиште не закључи Уговор у 
року предвиђеним Одлуком о грађевинском 
земљишту, надлежни орган општине Велико 
Градиште ће на предлог Општинске управе, 
ставити ван снаге решење о отуђењу.

Стицалац непокретности је дужан да у 
року од 3. године земљиште привреду намени 
предвиђеној Планом.

IV

Предметне непокретности налазе се у 
обухвату Просторног плана општине Велико 
Градиште у насељеном месту Ђураково-
Поповац у к.о. Поповац припадају типичној 
целини „5-ниско становање“ претежне намене: 
„становање мале густине, степна заузетости 
зависно од намене објеката, за становање 
максимално 40% а за економске објекте 
максимално 60%, уз обезбеђење паркирања на 
парцели у складу са информацијом о локацији.

Објекти који се могу градити одређене 
су Планом и информацијом о локацији.
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Земљиште које је предмет овог Решења 

није комунално уређено.

Комунално уређење непокретности, из 
Одељка I. овог решења,  је обавеза стицаоца.

Грађевинско земљиште се отуђује 
стицаоцу у виђеном стању.

О   б   р    а    з    л     о     ж     е     њ     е

Председник општине Велико Градиште 
је на предлог Одељења за привредни и економски 
развој и дијаспору Општинске управе општине 
Велико Градиште, решењем бр. 464-264/2018-
01-2 покренуо поступак отуђења грађевинског 
земљишта из јавне својине у насељеном месту 
Ђураково-Поповац к.о. Поповац, јавним 
надметањем.

Општинска управа општине Велико 
Градиште. тачније Oдељење за урбанизам 
комунално стамбене и имовинско правне послове 
Општинске управе општине Велико Градиште је 
у складу са чланом 19. Одлуке о грађевинском 
земљишту („Службени гласник општине Велико 
Градиште“ бр. 33/16) спровело је поступак 
отуђења грађевинског земљишта из предлога 
овог решења. Оглас о отуђењу објављен је у 
складу са Одлуком о грађевинском земљишту а 
објављен је и у дневном листу „Ало“ издање за 
целу земљу. У Општинској управи заведен под 
бр. 464-310/2018-06 од 10.12.2018 године, 

Јавно надметање одржано је дана 
22.02.2019 године пред Комисијом за прибављање 
и располагање грађевинским земљиштем у 
јавној својини општине Велико Градиште. На 
оглас је пристигла једна благовремена, потпуна 
и уредна писмена пријава, пријава, понуђача из 
диспозитива овог Решења.

Након спроведеног поступка у складу са 
одредбама чланова 22-26. Одлуке о грађевинском 
земљишту (“Службени гласник општине Велико 
Градиште”, бр. 33/2016) извршен је избор 
понуђача.  Понуђач, Пајкић Љубиша понудио 
је за предмете надметања  почетну тржишну 
цену која истовремено одговарају и почетној 
тржишној вредности непокретности. Приговора  
на надметање није било.

Почетна тржишна вредност предмета 
отуђења, извршена је проценом преко сталног 
судаког вештака за област грађевинарства, 

налазом вештака. Ову тржишну цену као почетну 
утврдила је у Записнику, Комисије за процену 
тржишне вредности ЛПА општинске управе 
општине Велико Градиште, бр. 464-13/2018-1 од 
07.12.2018 године. Записник и налаз састави су 
део овог решења.

Сагласно Одлуци председника општине 
Велико Градиште а после достављеног записника 
Скупштинске Комисије, надлежно Одељење, 
сачинило је нацрт решења и упутило Општинском 
већу општине Велико Градиште, ради његовог 
усвајања и утврђивања предлога Одлуке која ће 
бити упућена, у складу са Статутом општине, 
надлежном органу, Скупштини општине Велико 
Градиште, ради његовог доношења.  

Из свега напред изнетог а у складу са 
одредбом члана 35. Одлуке о грађевинском 
земљишту  (“Службени гласник општине 
Великог Градиште”, бр. 33/2016), члана 99. 
Закона о планирању и изградњи („Службени 
гласник РС”, бр. 72/2009, 81/2009 - испр., 64/2010 
– одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 – одлука 
УС, 50/2013 – одлука УС, 98/2013 – одлука УС, 
132/2014 и 145/2014), члана 9. Уредбе о условима 
начину и поступку расплагања грађевинским 
земљиштем у јавној својини Републике Србије 
(„Службени гласник РС“ бр. 56/2016,7/2017) 
као и одредбом члана 40. Статута општине 
Велико Градиште, према којој располагање 
грађевинском земљиштем врши Скупштина 
општине,  (“Службени гласник општине Велико 
Градиште”, бр. 2/2019), Скупштина општине је 
донела решење као у диспозитиву.  

ПРАВНА ПОУКА: Против овог Решења 
жалба није допуштена, већ се примењују одредбе 
ЗУС-а.

Број: 464-92/2019-01-1

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Браниславка Шуловић,с.р.
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На основу члана 20. и 32. Закона о локалној 
самоуправи (“Сл. гласник РС”, бр. 129/2007 и 
83/2014-др. закон, 101/2016-др.закон и 47/2018), 
члана 146. Закона о планирању и изградњи (“Сл. 
гласник РС”, бр. 72/09, 81/09, 64/10-одлука 
УС, 24/2011, 121/12, 42/2013-одлука УС, 
50/13-одлука УС и 98/13-одлука УС, 132/2014 
и 145/2014 и 83/2018), чл. 136. и 137. Закона о 
општем управном поступку („Службени гласник 
РС“, бр. 18/2016), а у складу са чланом 2, 3. и 
19. Одлуке о постављању мањих монтажних 
објеката привременог карактера на јавним 
површинама („Сл. гласник општине Велико 
Градиште“, бр. 28/2016 и 14/2017), чланом 3. 
и 4. Одлуке о грађевинском земљишту (“Сл. 
гласник општине Велико Градиште”, бр. 
33/2016) и члана 40. Статута општине Велико 
Градиште (“Службени гласник општине Велико 
Градиште”, бр. 2/2019), на предлог Општинског 
већа општине Велико Градиште, 

Скупштина општине Велико Градиште 
на 23. седници одржаној дана 16.04.2019. године, 
донела је, 

Р       Е       Ш       Е       Њ      Е

О  ПРЕСТАНКУ ПРАВА КОРИШЋЕЊА 
НЕИЗГРАЂЕНОГ ГРАЂЕВИНСКОГ 

ЗЕМЉИШТА 

1. УТВРЂУЈЕ СЕ да је досадашњем 
привременом кориснику неизграђеног 
грађевинског земљишта у јавној својини, ПЕТРО 
– ПРОМЕТ ДОО ЗАТОЊЕ из Затоња, МБ 
17183435, ПИБ 102340930, ПРЕСТАЛО ПРАВО 
КОРИШЋЕЊА локације број 40 - појединачно 
место број 4 површине 35 m² (10m x 3,5m), на 
делу катастарске парцеле бр. 2229/1 К.о. Велико 
Градиште, на којој се налазе мањи монтажни 
објекти - педалине, услед истека времена на које 
је земљиште дато на коришћење и престанка 
потребе досадашњег корисника за коришћењем 
локације. 

2. ОБАВЕЗУЈЕ СЕ досадашњи 
привремени корисник земљишта да о свом 
трошку УКЛОНИ привремене објекте из тачке 
1. овог решења у року од 15 дана од пријема 
Решења те да неизграђено грађевинско земљиште 
ослобођено од лица и ствари преда општини 
Велико Градиште под претњом пропуштања.

3. У случају да привремени корисник 
неизграђеног грађевинског земљишта не уклони 

објекат са локације у горе одређеном року, 
уклањање објекта са локације извршиће се 
принудним путем, преко надлежног органа о 
трошку власника објекта. 

О  б  р  а  з  л  о  ж  е  њ  е 

Привремени корисник земљишта из 
диспозитива овог решења, ПЕТРО – ПРОМЕТ 
ДОО ЗАТОЊЕ из Затоња, користио је по основу 
закупа локацију на плажи на Сребрном језеру, на 
делу кат. парц. бр. 2229/1 КО Велико Градиште 
и то локацију број 40 - појединачно место број 4 
површине 35 m² (10m x 3,5m), која је кориснику 
надељена у закуп Решењем Скупштине општине 
Велико Градиште број 353-79/2014-06 од 
16.05.2014. године. 

Привремени корисник је локацију добио 
по спроведеном поступку јавног надметања, 
након чега је закључио уговор о закупу са 
ЈП Дирекцијом за изградњу, а касније са 
Општинском управом, а локацију је користио за 
постављање педалина.

Како је истекао временски период на који 
је локација дата у закуп, а закупни однос није 
продужен, потребно је да се утврди престанак 
коришћења локације закупцу из диспозитава 
овог решења.

Чланом 146. Закона о планирању 
и изградњи прописано је да постављање 
и уклањање мањих монтажних објеката 
привременог карактера на јавним и другим 
површинама, обезбеђује и уређује јединица 
локалне самоуправе.

Чланом 40. Статута општине Велико 
Градиште утврђена је надлежност Скупштине 
да обавља послове утврђене законом, статутом, 
општим и појединачним актима.  

Чланом 136. Закона о општем управном 
поступку, прописано је да се решењем одлучује 
о праву, обавези или правном интересу странке, 
и да се решење доноси и у другим случајевима 
који су законом одређени. Чланом 137. истог 
закона, прописано је да колегијални орган 
доноси решење већином гласова укупног броја 
чланова, ако друкчије није прописано, а да 
код подељељног броја гласова одлучује глас 
председавајућег колегијалног органа. 

Чланом 2. Одлуке о грађевинском 
земљишту дефинисан је начин коришћења 
грађевинског земљишта, а чланом 3. исте 
одлуке дефинисано је изграђено и неизграђено 



17. април 2019. годинеБрој 426
грађевинско земљиште на коме су изграђени и 
постављени привремени објекти.

Чланом 2. Одлуке о постављању мањих 
монтажних објеката привременог карактера 
на јавним површинама, прописано је да се 
јавне површине дају у закуп за постављање 
привремених објеката на период до пет година, 
као и да се рок трајања закупа може продужити 
само уз сагласност Скупштине општине која о 
томе доноси своју одлуку. Чланом 3. исте одлуке, 
одређени су привремени објекти који се могу 
поставити на јавним површинама које су дате 
у закуп. Одредбом члана 19. ст.1. исте Одлуке 
прописано је да по истеку времена утврђеног 
решењем о постављењу, мањи монтажни објекат 
се мора уклонити и јавна површина довести у 
првобитно стање.

Предметна локација предвиђена је 
важећим Програмом постављања мањих 
монтажних објеката привременог карактера 
на подручју општине Великог Градишта за 
период од 2017. до 2022. године („Сл. гласник 
општине Велико Градиште“, број бр. 13/2017, 
1/2018, 13/2018, 16/2018 и 2/2019). Закупац 
локације из диспозитива, по истеку решења 
о додели локације у закуп и уговора о закупу, 
није продужио закупни однос са закуподавцем 
општином Велико Градиште, што се утврђује 
из обавештења од 13.03.2019. године Одељење 
за привредни и економски развој Општинске 
управе општине Велико Градиште. 

 С обзиром да су постављени објекти 
привременог карактера, да су постављени на 
земљишту у јавној својини, да је кориснику 
предметне локације истекло време утврђено 
решењем о постављању, а да није продужен 
закупни однос, стекли су се услови да Скупштина 
општине Велико Градиште, као стварно и месно 
надлежни орган, сагласно одредбама члана 
20. и 32. Закона о локалној самоуправи (“Сл. 
гласник РС”, бр. 129/2007 и 83/2014-др. закон, 
101/2016-др.закон и 47/2018), члана 146. Закона 
о планирању и изградњи (“Сл. гласник РС”, 
бр. 72/09, 81/09, 64/10-одлука УС, 24/2011, 
121/12, 42/2013-одлука УС, 50/13-одлука УС и 
98/13-одлука УС, 132/2014 и 145/2014 и 83/2018), 
члана 2, 3. и 19. Одлуке о постављању мањих 
монтажних објеката привременог карактера 
на јавним површинама („Сл. гласник општине 
Велико Градиште“, бр. 28/2016 и 14/2017), 
члана 3. и 4. Одлуке о грађевинском земљишту 
(“Сл. гласник општине Велико Градиште”, бр. 
33/2016), члана 40. Статута општине Велико 
Градиште (“Службени гласник општине Велико 
Градиште”, бр. 2/2019) и чл. 136. и 137. Закона о 

општем управном поступку („Службени гласник 
РС“, бр. 18/2016), донесе решење о престанку 
права коришћења грађевинског земљишта 
и локације на којој су привремени објекти 
постављени. 

Из свега напред изнетог Скупштина 
општине Велико Градиште је донела решење.

Упутство о правном средству: Против 
овог решења не може се изјавити жалба, али 
се може покренути управни спор тужбом код 
Управног суда у Београду, у року од 30 дана од 
дана пријема решења. Тужба се предаје Суду 
непосредно или поштом.

Број: 464-93/2019-01-1

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ   
Браниславка Шуловић,с.р.

 
На основу члана 146. Закона о 

планирању и изградњи (“Сл. гласник РС”, 
бр. 72/09, 81/09, 64/10-одлука УС, 24/2011, 
121/12, 42/2013-одлука УС, 50/13-одлука УС 
и 98/13-одлука УС, 132/2014 и 145/2014 и 
83/2018), члана 2. Одлуке о постављању мањих 
монтажних објеката привременог карактера 
на јавним површинама („Сл. гласник општине 
Велико Градиште“, бр. 28/2016 и 14/2017), а у 
складу са чланом 3. и 4. Одлуке о грађевинском 
земљишту (“Сл. гласник општине Велико 
Градиште”, бр. 33/2016) и члана 40. Статута 
општине Велико Градиште (“Службени гласник 
општине Велико Градиште”, бр. 2/2019), а 
у складу са Програмом постављања мањих 
монтажних објеката привременог карактера на 
подручју општине Великог Градишта за период 
од 2017. до 2022. године („Сл. гласник општине 
Велико Градиште“, број бр. 13/2017, 1/2018, 
13/2018, 16/2018 и 2/2019), на захтев Милана 
Продановић из Београда, Раковица ул. Стевана 
Опачића 48, а на предлог Општинског већа 
општине Велико Градиште, 

Скупштина општине Велико Градиште 
на 23. седници одржаној дана 16.04.2019. године, 
донела је, 
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Р       Е       Ш       Е       Њ      Е
О ПРОДУЖЕЊУ РОКА ТРАЈАЊА 

ЗАКУПА ЈАВНИХ И ДРУГИХ ПОВРШИНА 
НА ОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ, РАДИ 

ПОСТАВЉАЊА МАЊИХ МОНТАЖНИХ 
ОБЈЕКАТА – ТЕЗГИ НА СРЕБРНОМ 

ЈЕЗЕРУ У ВЕЛИКОМ ГРАДИШТУ 
  

I 
1. УТВРЂУЈЕ СЕ, да је 

привремени корисник јавних и других површина 
на Сребрном језеру у Великом Градишту, Милан 
Продановић из Београда, ул. Раковица ул. 
Стевана Опачића 48, редовно измиривао обавезе 
по основу закупа, па му се ПРОДУЖАВА рок 
трајања закупа локације број 39 – тезга број 6 
површине до 7 m², на делу кат. парц. бр. 2229/1 
КО Велико Градиште, на период до 3 године уз 
накнаду у складу са Програмом постављања 
мањих монтажних објеката привременог 
карактера на подручју општине Великог 
Градишта за период од 2017. до 2022. године.

2. 

II
 1. ОБАВЕЗУЈЕ СЕ закупац предметне 
локације на јавној површини, да у року од 
30 дана од дана достављања овог Решења, 
са закуподавцем закључи Уговор којим ће 
регулисати међусобна права и обавезе. 

2. Уговор из става 1. садржаће износ 
закупнине за предмет закупа из Одељка I овог 
решења и то:

- за локацију број 39 – тезга број 6, 
износ од 1100 еура на годишњем нивоу (и 
словима: хиљаду и сто евра), све у динарској 
противвредности по званичном средњем курсу 
НБС на дан уплате.
 3. Уколико власник привременог 
објекта у предвиђеном року не испуни обавезу 
закључења уговора из става 1. овог одељка, 
сматраће се да је одустао од захтева и престаће 
му право закупа предметне локације.   
 

III
1. ОБАВЕЗУЈЕ СЕ закупац да предметну 

локацију користи за постављање тезге, односно 
да локацију користи у складу са својом наменом 
предвиђеном Програмом постављања мањих 
монтажних објеката привременог карактера на 
подручју општине Великог Градишта за период 
од 2017. до 2022. године.

2. Закупац предметне локације на јавној 
површини нема право да своје право закупа 
упише у одговарајућим јавним књигама. 

IV
1. ОБАВЕЗУЈЕ СЕ закупац 

предметне локације на јавној површини, која 
је дата на привремено коришћење, да пре 
закључења Уговора о закупу, достави техничку 
документацију потребну за постављање 
и уклањање мањих монтажних објеката 
привременог карактера, а све у складу са врстом, 
типом и наменом објекта. 

2. Закупац је дужан да при закључењу 
уговора приложи меницу без протеста на 
износ трошкова уклањања објекта утврђених 
пројектом.  

3. ОБАВЕЗУЈЕ СЕ закупац да свој 
објекат уклони пре истека времена утврђеним 
решењем ако се земљиште приведе другој 
намени одређеној одговарајућим планским 
актом. 

Ако власник мањег монтажног објекта 
привременог карактера не уклони објекат о свом 
трошку, уклањање истог извршиће надлежни 
орган општине Велико Градиште, на терет 
средстава меничног дужника.  

О  б  р  а  з  л  о  ж  е  њ  е 

Привремени корисник јавних и других 
површина на Сребрном језеру у Великом 
Градишту, Милан Продановић из Београда, 
Раковица ул. Стевана Опачића 48, поднео је 
захтев ради продужења рока трајања закупа 
локације из диспозитива овог решења, на делу 
кат. парц. бр. 2229/1 КО Велико Градиште, на 
плажи на Сребрном језеру.  

Привремени корисник је користио 
локацију за постављање тезги за обављање 
трговинске или угоститељске делатности, коју је 
добио у закуп по спроведеном поступку јавног 
надметања, Решењем СО Велико Градиште број 
464-70/2014-06 од 16.05.2014. године, након 
чега је закључио уговор са ЈП Дирекцијом за 
изградњу, а касније са Општинском управом и 
редовно је измиривао уговорене обавезе. Како 
у мају месецу 2019. године истиче временски 
период на који је локација дата у закуп, закупац 
предлаже да се исти продужи.  
 Чланом 146. Закона о планирању и 
изградњи (“Сл. гласник РС”, бр. 72/2009, 81/2009 
- испр., 64/2010 – одлука УС, 24/2011, 121/2012, 
42/2013 - одлука УС, 50/2013 - одлука УС, 98/2013 
-одлука УС, 132/2014, 145/2014 и 83/2018), 
прописано је да постављање и уклањање мањих 
монтажних објеката привременог карактера на 
јавним и другим површинама (киосци, баште 
угоститељских објеката, тезге и други покретни 
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мобилијар) обезбеђује и уређује јединица 
локалне самоуправе.  
 Одредбом члана 2. Одлуке о постављању 
мањих монтажних објеката привременог 
карактера на јавним површинама („Сл. гласник 
општине Велико Градиште“, бр. 28/2016 и 
14/2017), предвиђено је поред осталог, да пре 
истека уговореног рока закупа закуподавац и 
закупац могу споразумно продужити рок трајања 
закупа, што је могуће уз сагласност скупштине 
општине која о томе доноси своју одлуку.

Како је предметна локација предвиђена 
Програмом постављања мањих монтажних 
објеката привременог карактера на подручју 
општине Великог Градишта за период од 2017. 
до 2022. године („Сл. гласник општине Велико 
Градиште“, број бр. 13/2017, 1/2018, 13/2018, 
16/2018 и 2/2019), те је означена као локација 
број 39 за постављање укупно шест привремених 
објеката – тезги сваки површине до 7 m², на 
делу кат. парц. бр. 2229/1 КО Велико Градиште 
а према урбанистичком пројекту уређења шетне 
стазе, то су испуњени сви законом прописани 
услови па се може закупцу продужити рок 
трајања закупа за време трајања програма, а 
под истим условима под којима је локација дата 
у закуп. Закупнина из одељка II овог решења 
утврђена је на јавном надметању, па је закупац 
све време трајања закупа плаћао овако утврђену 
закупнину. Увидом у обавештење од 12.03.2019. 
године Одељења за привредни и економски 
развој и дијаспору Општинске управе општине 
Велико Градиште, утврђује се да је закупац 
измирио сва дуговања по уговору о закупу.
 На основу свега напред наведеног, а у 
складу са чланом 146. Закона о планирању и 
изградњи (“Сл. гласник РС”, бр. 72/09, 81/09, 
64/10-одлука УС, 24/2011, 121/12, 42/2013-одлука 
УС, 50/13-одлука УС и 98/13-одлука УС, 
132/2014, 145/2014 и 83/2018), чланом 2. Одлуке 
о постављању мањих монтажних објеката 
привременог карактера на јавним површинама 
(„Сл. гласник општине Велико Градиште“, 
бр. 28/2016 и 14/2017), чл. 3 и 4. Одлуке о 
грађевинском земљишту (“Сл. гласник општине 
Велико Градиште”, бр. 33/2016) и чланом 40. 
Статута општине Велико Градиште (“Службени 
гласник општине Велико Градиште”, бр. 2/2019), 
а у складу са Програмом постављања мањих 
монтажних објеката привременог карактера на 
подручју општине Великог Градишта за период 
од 2017. до 2022. („Сл. гласник општине Велико 
Градиште“, број бр. 13/2017, 1/2018, 13/2018, 
16/2018 и 2/2019), Скупштина општине Велико 
Градиште је донела решење као у диспозитиву.

Упутство о правном средству: Против 
овог решења не може се изјавити жалба, али 
се може покренути управни спор тужбом код 
Управног суда у Београду, у року од 30 дана од 
дана пријема решења. Тужба се предаје Суду 
непосредно или поштом.

Број: 464-94/2019-01-1

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ   
Браниславка Шуловић,с.р.

На основу члана 146. Закона о 
планирању и изградњи (“Сл. гласник РС”, 
бр. 72/09, 81/09, 64/10-одлука УС, 24/2011, 
121/12, 42/2013-одлука УС, 50/13-одлука УС 
и 98/13-одлука УС, 132/2014 и 145/2014 и 
83/2018), члана 2. Одлуке о постављању мањих 
монтажних објеката привременог карактера 
на јавним површинама („Сл. гласник општине 
Велико Градиште“, бр. 28/2016 и 14/2017), а у 
складу са чланом 3. и 4. Одлуке о грађевинском 
земљишту (“Сл. гласник општине Велико 
Градиште”, бр. 33/2016) и члана 40. Статута 
општине Велико Градиште (“Службени гласник 
општине Велико Градиште”, бр. 2/2019), а 
у складу са Програмом постављања мањих 
монтажних објеката привременог карактера на 
подручју општине Великог Градишта за период 
од 2017. до 2022. године („Сл. гласник општине 
Велико Градиште“, број бр. 13/2017, 1/2018, 
13/2018, 16/2018 и 2/2019), на захтев Верицe 
Славковић из Великог Градишта, ул. Хајдук 
Вељкова 62/а, а на предлог Општинског већа 
општине Велико Градиште, 

Скупштина општине Велико Градиште 
на 23. седници одржаној дана 16.04.2019. године, 
донела је, 

Р       Е       Ш       Е       Њ      Е
О ПРОДУЖЕЊУ РОКА ТРАЈАЊА 

ЗАКУПА ЈАВНИХ И ДРУГИХ ПОВРШИНА 
НА ОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ, РАДИ 

ПОСТАВЉАЊА МАЊИХ МОНТАЖНИХ 
ОБЈЕКАТА – ТЕЗГИ НА СРЕБРНОМ 

ЈЕЗЕРУ У ВЕЛИКОМ ГРАДИШТУ 
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I 
1. УТВРЂУЈЕ СЕ, да је 

привремени корисник јавних и других површина 
на Сребрном језеру у Великом Градишту, Верица 
Славковић из Великог Градишта, ул. Хајдук 
Вељкова 62/а, редовно измиривао обавезе по 
основу закупа, па му се ПРОДУЖАВА рок 
трајања закупа локације број 39 – тезга број 3 
површине до 7 m², на делу кат. парц. бр. 2229/1 
КО Велико Градиште, на период до 3 године уз 
накнаду у складу са Програмом постављања 
мањих монтажних објеката привременог 
карактера на подручју општине Великог 
Градишта за период од 2017. до 2022. године.

II
 1. ОБАВЕЗУЈЕ СЕ закупац предметне 
локације на јавној површини, да у року од 
30 дана од дана достављања овог Решења, 
са закуподавцем закључи Уговор којим ће 
регулисати међусобна права и обавезе. 

2. Уговор из става 1. садржаће износ 
закупнине за предмет закупа из Одељка I овог 
решења и то:

- за локацију број 39 – тезга број 3, износ 
од 640 еура на годишњем нивоу (и словима: 
шест стотина и четрдесет евра), све у динарској 
противвредности по званичном средњем курсу 
НБС на дан уплате.
 3. Уколико власник привременог 
објекта у предвиђеном року не испуни обавезу 
закључења уговора из става 1. овог одељка, 
сматраће се да је одустао од захтева и престаће 
му право закупа предметне локације.   
 

III
1. ОБАВЕЗУЈЕ СЕ закупац да предметну 

локацију користи за постављање тезге, односно 
да локацију користи у складу са својом наменом 
предвиђеном Програмом постављања мањих 
монтажних објеката привременог карактера на 
подручју општине Великог Градишта за период 
од 2017. до 2022. године.

2. Закупац предметне локације на јавној 
површини нема право да своје право закупа 
упише у одговарајућим јавним књигама. 

IV
1. ОБАВЕЗУЈЕ СЕ закупац 

предметне локације на јавној површини, која 
је дата на привремено коришћење, да пре 
закључења Уговора о закупу, достави техничку 
документацију потребну за постављање 
и уклањање мањих монтажних објеката 
привременог карактера, а све у складу са врстом, 
типом и наменом објекта. 

2. Закупац је дужан да при закључењу 
уговора приложи меницу без протеста на 

износ трошкова уклањања објекта утврђених 
пројектом.  

3. ОБАВЕЗУЈЕ СЕ закупац да свој 
објекат уклони пре истека времена утврђеним 
решењем ако се земљиште приведе другој 
намени одређеној одговарајућим планским 
актом. 

Ако власник мањег монтажног објекта 
привременог карактера не уклони објекат о свом 
трошку, уклањање истог извршиће надлежни 
орган општине Велико Градиште, на терет 
средстава меничног дужника. 

О  б  р  а  з  л  о  ж  е  њ  е 

Привремени корисник јавних и других 
површина на Сребрном језеру у Великом 
Градишту, Верица Славковић из Великог 
Градишта, ул. Хајдук Вељкова 62/а, поднео је 
захтев ради продужења рока трајања закупа 
локације из диспозитива овог решења, на делу 
кат. парц. бр. 2229/1 КО Велико Градиште, на 
плажи на Сребрном језеру. 

Привремени корисник је користио 
локацију за постављање тезги за обављање 
трговинске или угоститељске делатности, коју је 
добио у закуп по спроведеном поступку јавног 
надметања, Решењем СО Велико Градиште број 
464-70/2014-06 од 16.05.2014. године, након 
чега је закључио уговор са ЈП Дирекцијом за 
изградњу, а касније са Општинском управом и 
редовно је измиривао уговорене обавезе. Како 
у мају месецу 2019. године истиче временски 
период на који је локација дата у закуп, закупац 
предлаже да се исти продужи.  
 Чланом 146. Закона о планирању и 
изградњи (“Сл. гласник РС”, бр. 72/2009, 81/2009 
- испр., 64/2010 – одлука УС, 24/2011, 121/2012, 
42/2013 - одлука УС, 50/2013 - одлука УС, 98/2013 
-одлука УС, 132/2014, 145/2014 и 83/2018), 
прописано је да постављање и уклањање мањих 
монтажних објеката привременог карактера на 
јавним и другим површинама (киосци, баште 
угоститељских објеката, тезге и други покретни 
мобилијар) обезбеђује и уређује јединица 
локалне самоуправе.  
 Одредбом члана 2. Одлуке о постављању 
мањих монтажних објеката привременог 
карактера на јавним површинама („Сл. гласник 
општине Велико Градиште“, бр. 28/2016 и 
14/2017), предвиђено је поред осталог, да пре 
истека уговореног рока закупа закуподавац и 
закупац могу споразумно продужити рок трајања 



17. април 2019. годинеБрој 430
закупа, што је могуће уз сагласност скупштине 
општине која о томе доноси своју одлуку.

Како је предметна локација предвиђена 
Програмом постављања мањих монтажних 
објеката привременог карактера на подручју 
општине Великог Градишта за период од 2017. 
до 2022. године („Сл. гласник општине Велико 
Градиште“, број бр. 13/2017, 1/2018, 13/2018, 
16/2018 и 2/2019), те је означена као локација 
број 39 за постављање укупно шест привремених 
објеката –тезги сваки површине до 7 m², на делу 
кат. парц. бр. 2229/1 КО Велико Градиште а 
према урбанистичком пројекту уређења шетне 
стазе, то су испуњени сви законом прописани 
услови па се може закупцу продужити рок 
трајања закупа за време трајања програма, а 
под истим условима под којима је локација дата 
у закуп. Закупнина из одељка II овог решења 
утврђена је на јавном надметању, па је закупац 
све време трајања закупа плаћао овако утврђену 
закупнину. Увидом у обавештење од 12.03.2019. 
године Одељења за привредни и економски 
развој и дијаспору Општинске управе општине 
Велико Градиште, утврђује се да је закупац 
измирио сва дуговања по уговору о закупу.
 На основу свега напред наведеног, а у 
складу са чланом 146. Закона о планирању и 
изградњи (“Сл. гласник РС”, бр. 72/09, 81/09, 
64/10-одлука УС, 24/2011, 121/12, 42/2013-одлука 
УС, 50/13-одлука УС и 98/13-одлука УС, 
132/2014, 145/2014 и 83/2018), чланом 2. Одлуке 
о постављању мањих монтажних објеката 
привременог карактера на јавним површинама 
(„Сл. гласник општине Велико Градиште“, 
бр. 28/2016 и 14/2017), чл. 3 и 4. Одлуке о 
грађевинском земљишту (“Сл. гласник општине 
Велико Градиште”, бр. 33/2016) и чланом 40. 
Статута општине Велико Градиште (“Службени 
гласник општине Велико Градиште”, бр. 2/2019), 
а у складу са Програмом постављања мањих 
монтажних објеката привременог карактера на 
подручју општине Великог Градишта за период 
од 2017. до 2022. („Сл. гласник општине Велико 
Градиште“, број бр. 13/2017, 1/2018, 13/2018, 
16/2018 и 2/2019), Скупштинa општине Велико 
Градиште је донела решење као у диспозитиву.

Упутство о правном средству: Против 
овог решења не може се изјавити жалба, али 
се може покренути управни спор тужбом код 
Управног суда у Београду, у року од 30 дана од 
дана пријема решења. Тужба се предаје Суду 
непосредно или поштом.

Број: 464-95/2019-01-1

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Браниславка Шуловић,с.р.

На основу члана 146. Закона о 
планирању и изградњи (“Сл. гласник РС”, 
бр. 72/09, 81/09, 64/10-одлука УС, 24/2011, 
121/12, 42/2013-одлука УС, 50/13-одлука УС 
и 98/13-одлука УС, 132/2014 и 145/2014 и 
83/2018), члана 2. Одлуке о постављању мањих 
монтажних објеката привременог карактера 
на јавним површинама („Сл. гласник општине 
Велико Градиште“, бр. 28/2016 и 14/2017), а у 
складу са чланом 3. и 4. Одлуке о грађевинском 
земљишту (“Сл. гласник општине Велико 
Градиште”, бр. 33/2016) и члана 40. Статута 
општине Велико Градиште (“Службени гласник 
општине Велико Градиште”, бр. 2/2019), а 
у складу са Програмом постављања мањих 
монтажних објеката привременог карактера на 
подручју општине Великог Градишта за период 
од 2017. до 2022. године („Сл. гласник општине 
Велико Градиште“, број бр. 13/2017, 1/2018, 
13/2018, 16/2018 и 2/2019), на захтев Предрага 
Урошевић из Мраморка, ул. Дунавска 7, а на 
предлог Општинског већа општине Велико 
Градиште, 

Скупштина општине Велико Градиште 
на 23. седници одржаној дана 16.04.2019. године, 
донела је, 

Р       Е       Ш       Е       Њ      Е
О ПРОДУЖЕЊУ РОКА ТРАЈАЊА 

ЗАКУПА ЈАВНИХ И ДРУГИХ ПОВРШИНА 
НА ОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ, РАДИ 

ПОСТАВЉАЊА МАЊИХ МОНТАЖНИХ 
ОБЈЕКАТА – ТЕЗГИ НА СРЕБРНОМ 

ЈЕЗЕРУ У ВЕЛИКОМ ГРАДИШТУ 
 

I 
1. УТВРЂУЈЕ СЕ, да је 

привремени корисник јавних и других површина 
на Сребрном језеру у Великом Градишту, 
Предрага Урошевић из Мраморка, ул. Дунавска 
7, редовно измиривао обавезе по основу закупа, 
па му се ПРОДУЖАВА рок трајања закупа 
локације број 39 – тезга број 1 површине до 7 
m² и тезга број 2 површине до 7 m², на делу кат. 
парц. бр. 2229/1 КО Велико Градиште, на период 
до 3 годинe уз накнаду у складу са Програмом 
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постављања мањих монтажних објеката 
привременог карактера на подручју општине 
Великог Градишта за период од 2017. до 2022. 
године.

II
 1. ОБАВЕЗУЈЕ СЕ закупац предметне 
локације на јавној површини, да у року од 
30 дана од дана достављања овог Решења, 
са закуподавцем закључи Уговор којим ће 
регулисати међусобна права и обавезе. 

2. Уговор из става 1. садржаће износ 
закупнине за предмете закупа из Одељка I овог 
решења и то:

- за локацију број 39 – тезга број 1, износ 
од 600 еура на годишњем нивоу (и словима: 
шест стотина евра);

-  за локацију број 39 – тезга број 2, износ 
од 600 еура на годишњем нивоу (и словима: шест 
стотина евра);
све у динарској противвредности по званичном 
средњем курсу НБС на дан уплате.
 3. Уколико власник привременог 
објекта у предвиђеном року не испуни обавезу 
закључења уговора из става 1. овог одељка, 
сматраће се да је одустао од захтева и престаће 
му право закупа предметне локације.   
 

III
1. ОБАВЕЗУЈЕ СЕ закупац да предметну 

локацију користи за постављање тезге, односно 
да локацију користи у складу са својом наменом 
предвиђеном Програмом постављања мањих 
монтажних објеката привременог карактера на 
подручју општине Великог Градишта за период 
од 2017. до 2022. године.

2. Закупац предметне локације на јавној 
површини нема право да своје право закупа 
упише у одговарајућим јавним књигама. 

IV
1. ОБАВЕЗУЈЕ СЕ закупац 

предметне локације на јавној површини, која 
је дата на привремено коришћење, да пре 
закључења Уговора о закупу, достави техничку 
документацију потребну за постављање 
и уклањање мањих монтажних објеката 
привременог карактера, а све у складу са врстом, 
типом и наменом објекта. 

2. Закупац је дужан да при закључењу 
уговора приложи меницу без протеста на 
износ трошкова уклањања објекта утврђених 
пројектом.  

3. ОБАВЕЗУЈЕ СЕ закупац да свој 
објекат уклони пре истека времена утврђеним 
решењем ако се земљиште приведе другој 
намени одређеној одговарајућим планским 
актом. 

Ако власник мањег монтажног објекта 
привременог карактера не уклони објекат о свом 
трошку, уклањање истог извршиће надлежни 
орган општине Велико Градиште, на терет 
средстава меничног дужника.  

О  б  р  а  з  л  о  ж  е  њ  е 

Привремени корисник јавних и других 
површина на Сребрном језеру у Великом 
Градишту, Предраг Урошевић из Мраморка, ул. 
Дунавска 7, поднео је захтев ради продужења 
рока трајања закупа локације из диспозитива 
овог решења, на делу кат. парц. бр. 2229/1 КО 
Велико Градиште, на плажи на Сребрном језеру. 

Привремени корисник је користио 
локацију за постављање тезги за обављање 
трговинске или угоститељске делатности, коју је 
добио у закуп по спроведеном поступку јавног 
надметања, Решењем СО Велико Градиште број 
464-70/2014-06 од 16.05.2014. године, након 
чега је закључио уговор са ЈП Дирекцијом за 
изградњу, а касније са Општинском управом и 
редовно је измиривао уговорене обавезе. Како 
у мају месецу 2019. године истиче временски 
период на који је локација дата у закуп, закупац 
предлаже да се исти продужи.  
 Чланом 146. Закона о планирању и 
изградњи (“Сл. гласник РС”, бр. 72/2009, 81/2009 
- испр., 64/2010 – одлука УС, 24/2011, 121/2012, 
42/2013 - одлука УС, 50/2013 - одлука УС, 98/2013 
-одлука УС, 132/2014, 145/2014 и 83/2018), 
прописано је да постављање и уклањање мањих 
монтажних објеката привременог карактера на 
јавним и другим површинама (киосци, баште 
угоститељских објеката, тезге и други покретни 
мобилијар) обезбеђује и уређује јединица 
локалне самоуправе.  
 Одредбом члана 2. Одлуке о постављању 
мањих монтажних објеката привременог 
карактера на јавним површинама („Сл. гласник 
општине Велико Градиште“, бр. 28/2016 и 
14/2017), предвиђено је поред осталог, да пре 
истека уговореног рока закупа закуподавац и 
закупац могу споразумно продужити рок трајања 
закупа, што је могуће уз сагласност скупштине 
општине која о томе доноси своју одлуку.

Како је предметна локација предвиђена 
Програмом постављања мањих монтажних 
објеката привременог карактера на подручју 
општине Великог Градишта за период од 2017. 
до 2022. године („Сл. гласник општине Велико 
Градиште“, број бр. 13/2017, 1/2018, 13/2018, 
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16/2018 и 2/2019), те је означена као локација 
број 39 за постављање укупно шест привремених 
објеката – тезги сваки површине до 7 m², на 
делу кат. парц. бр. 2229/1 КО Велико Градиште 
а према урбанистичком пројекту уређења шетне 
стазе, то су испуњени сви законом прописани 
услови па се може закупцу продужити рок 
трајања закупа за време трајања програма, а 
под истим условима под којима је локација дата 
у закуп. Закупнина из одељка II овог решења 
утврђена је на јавном надметању, па је закупац 
све време трајања закупа плаћао овако утврђену 
закупнину. Увидом у обавештење од 12.03.2019. 
године Одељења за привредни и економски 
развој и дијаспору Општинске управе општине 
Велико Градиште, утврђује се да је закупац 
измирио сва дуговања по уговору о закупу.
 На основу свега напред наведеног, а у 
складу са чланом 146. Закона о планирању и 
изградњи (“Сл. гласник РС”, бр. 72/09, 81/09, 
64/10-одлука УС, 24/2011, 121/12, 42/2013-одлука 
УС, 50/13-одлука УС и 98/13-одлука УС, 
132/2014, 145/2014 и 83/2018), чланом 2. Одлуке 
о постављању мањих монтажних објеката 
привременог карактера на јавним површинама 
(„Сл. гласник општине Велико Градиште“, 
бр. 28/2016 и 14/2017), чл. 3 и 4. Одлуке о 
грађевинском земљишту (“Сл. гласник општине 
Велико Градиште”, бр. 33/2016) и чланом 40. 
Статута општине Велико Градиште (“Службени 
гласник општине Велико Градиште”, бр. 2/2019), 
а у складу са Програмом постављања мањих 
монтажних објеката привременог карактера на 
подручју општине Великог Градишта за период 
од 2017. до 2022. („Сл. гласник општине Велико 
Градиште“, број бр. 13/2017, 1/2018, 13/2018, 
16/2018 и 2/2019), Скупштинa општине Велико 
Градиште je донела решење као у диспозитиву.

Упутство о правном средству: Против 
овог решења не може се изјавити жалба, али 
се може покренути управни спор тужбом код 
Управног суда у Београду, у року од 30 дана од 
дана пријема решења. Тужба се предаје Суду 
непосредно или поштом.

Број: 464-96/2019-01-1

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ   
Браниславка Шуловић,с.р.

На основу члана 146. Закона о 
планирању и изградњи (“Сл. гласник РС”, 
бр. 72/09, 81/09, 64/10-одлука УС, 24/2011, 
121/12, 42/2013-одлука УС, 50/13-одлука УС 
и 98/13-одлука УС, 132/2014 и 145/2014 и 
83/2018), члана 2. Одлуке о постављању мањих 
монтажних објеката привременог карактера 
на јавним површинама („Сл. гласник општине 
Велико Градиште“, бр. 28/2016 и 14/2017), а у 
складу са чланом 3. и 4. Одлуке о грађевинском 
земљишту (“Сл. гласник општине Велико 
Градиште”, бр. 33/2016) и члана 40. Статута 
општине Велико Градиште (“Службени гласник 
општине Велико Градиште”, бр. 2/2019), а 
у складу са Програмом постављања мањих 
монтажних објеката привременог карактера на 
подручју општине Великог Градишта за период 
од 2017. до 2022. године („Сл. гласник општине 
Велико Градиште“, број бр. 13/2017, 1/2018, 
13/2018, 16/2018 и 2/2019), на захтев Драгана 
Унгурјановић из Великог Градишта, ул. Пинкум 
17, а на предлог Општинског већа општине 
Велико Градиште, 

Скупштина општине Велико Градиште 
на 23. седници одржаној дана 16.04.2019. године, 
донела је, 

Р       Е       Ш       Е       Њ      Е
О ПРОДУЖЕЊУ РОКА ТРАЈАЊА 

ЗАКУПА ЈАВНИХ И ДРУГИХ ПОВРШИНА 
НА ОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ, РАДИ 

ПОСТАВЉАЊА МАЊИХ МОНТАЖНИХ 
ОБЈЕКАТА – ТЕЗГИ НА СРЕБРНОМ 

ЈЕЗЕРУ У ВЕЛИКОМ ГРАДИШТУ 

I 
1. УТВРЂУЈЕ СЕ, да је 

привремени корисник јавних и других површина 
на Сребрном језеру у Великом Градишту, Драган 
Унгурјановић из Великог Градишта, ул. Пинкум 
17, редовно измиривао обавезе по основу закупа, 
па му се ПРОДУЖАВА рок трајања закупа 
локације број 39 – тезга број 4 површине до 7 
m² и тезга број 5 површине до 7 m², на делу кат. 
парц. бр. 2229/1 КО Велико Градиште, на период 
до 3 годинe уз накнаду у складу са Програмом 
постављања мањих монтажних објеката 
привременог карактера на подручју општине 
Великог Градишта за период од 2017. до 2022. 
године.

II
 1. ОБАВЕЗУЈЕ СЕ закупац предметне 
локације на јавној површини, да у року од 
30 дана од дана достављања овог Решења, 
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са закуподавцем закључи Уговор којим ће 
регулисати међусобна права и обавезе. 

2. Уговор из става 1. садржаће износ 
закупнине за предмете закупа из Одељка I овог 
решења и то:

- за локацију број 39 – тезга број 4, износ 
од 600 еура на годишњем нивоу (и словима: 
шест стотина евра);

-  за локацију број 39 – тезга број 5, износ 
од 600 еура на годишњем нивоу (и словима: шест 
стотина евра);
све у динарској противвредности по званичном 
средњем курсу НБС на дан уплате.
 3. Уколико власник привременог 
објекта у предвиђеном року не испуни обавезу 
закључења уговора из става 1. овог одељка, 
сматраће се да је одустао од захтева и престаће 
му право закупа предметне локације.   
 

III
1. ОБАВЕЗУЈЕ СЕ закупац да предметну 

локацију користи за постављање тезге, односно 
да локацију користи у складу са својом наменом 
предвиђеном Програмом постављања мањих 
монтажних објеката привременог карактера на 
подручју општине Великог Градишта за период 
од 2017. до 2022. године.

2. Закупац предметне локације на јавној 
површини нема право да своје право закупа 
упише у одговарајућим јавним књигама. 

IV
1. ОБАВЕЗУЈЕ СЕ закупац 

предметне локације на јавној површини, која 
је дата на привремено коришћење, да пре 
закључења Уговора о закупу, достави техничку 
документацију потребну за постављање 
и уклањање мањих монтажних објеката 
привременог карактера, а све у складу са врстом, 
типом и наменом објекта. 

2. Закупац је дужан да при закључењу 
уговора приложи меницу без протеста на 
износ трошкова уклањања објекта утврђених 
пројектом.  

3. ОБАВЕЗУЈЕ СЕ закупац да свој 
објекат уклони пре истека времена утврђеним 
решењем ако се земљиште приведе другој 
намени одређеној одговарајућим планским 
актом. 

Ако власник мањег монтажног објекта 
привременог карактера не уклони објекат о свом 
трошку, уклањање истог извршиће надлежни 
орган општине Велико Градиште, на терет 
средстава меничног дужника.  

О  б  р  а  з  л  о  ж  е  њ  е 

Привремени корисник јавних и других 
површина на Сребрном језеру у Великом 
Градишту, Драган Унгурјановић из Великог 
Градишта, ул. Пинкум 17, поднео је захтев ради 
продужења рока трајања закупа локације из 
диспозитива овог решења, на делу кат. парц. 
бр. 2229/1 КО Велико Градиште, на плажи на 
Сребрном језеру. 

Привремени корисник је користио 
локацију за постављање тезги за обављање 
трговинске или угоститељске делатности, коју је 
добио у закуп по спроведеном поступку јавног 
надметања, Решењем СО Велико Градиште број 
464-70/2014-06 од 16.05.2014. године, након 
чега је закључио уговор са ЈП Дирекцијом за 
изградњу, а касније са Општинском управом и 
редовно је измиривао уговорене обавезе. Како 
у мају месецу 2019. године истиче временски 
период на који је локација дата у закуп, закупац 
предлаже да се исти продужи.  
 Чланом 146. Закона о планирању и 
изградњи (“Сл. гласник РС”, бр. 72/2009, 81/2009 
- испр., 64/2010 – одлука УС, 24/2011, 121/2012, 
42/2013 - одлука УС, 50/2013 - одлука УС, 98/2013 
-одлука УС, 132/2014, 145/2014 и 83/2018), 
прописано је да постављање и уклањање мањих 
монтажних објеката привременог карактера на 
јавним и другим површинама (киосци, баште 
угоститељских објеката, тезге и други покретни 
мобилијар) обезбеђује и уређује јединица 
локалне самоуправе.  
 Одредбом члана 2. Одлуке о постављању 
мањих монтажних објеката привременог 
карактера на јавним површинама („Сл. гласник 
општине Велико Градиште“, бр. 28/2016 и 
14/2017), предвиђено је поред осталог, да пре 
истека уговореног рока закупа закуподавац и 
закупац могу споразумно продужити рок трајања 
закупа, што је могуће уз сагласност скупштине 
општине која о томе доноси своју одлуку.

Како је предметна локација предвиђена 
Програмом постављања мањих монтажних 
објеката привременог карактера на подручју 
општине Великог Градишта за период од 2017. 
до 2022. године („Сл. гласник општине Велико 
Градиште“, број бр. 13/2017, 1/2018, 13/2018, 
16/2018 и 2/2019), те је означена као локација 
број 39 за постављање укупно шест привремених 
објеката – тезги сваки површине до 7 m², на 
делу кат. парц. бр. 2229/1 КО Велико Градиште 
а према урбанистичком пројекту уређења шетне 
стазе, то су испуњени сви законом прописани 
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услови па се може закупцу продужити рок 
трајања закупа за време трајања програма, а 
под истим условима под којима је локација дата 
у закуп. Закупнина из одељка II овог решења 
утврђена је на јавном надметању, па је закупац 
све време трајања закупа плаћао овако утврђену 
закупнину. Увидом у обавештење од 12.03.2019. 
године Одељења за привредни и економски 
развој и дијаспору Општинске управе општине 
Велико Градиште, утврђује се да је закупац 
измирио сва дуговања по уговору о закупу. 
 На основу свега напред наведеног, а у 
складу са чланом 146. Закона о планирању и 
изградњи (“Сл. гласник РС”, бр. 72/09, 81/09, 
64/10-одлука УС, 24/2011, 121/12, 42/2013-одлука 
УС, 50/13-одлука УС и 98/13-одлука УС, 
132/2014, 145/2014 и 83/2018), чланом 2. Одлуке 
о постављању мањих монтажних објеката 
привременог карактера на јавним површинама 
(„Сл. гласник општине Велико Градиште“, 
бр. 28/2016 и 14/2017), чл. 3 и 4. Одлуке о 
грађевинском земљишту (“Сл. гласник општине 
Велико Градиште”, бр. 33/2016) и чланом 40. 
Статута општине Велико Градиште (“Службени 
гласник општине Велико Градиште”, бр. 2/2019), 
а у складу са Програмом постављања мањих 
монтажних објеката привременог карактера на 
подручју општине Великог Градишта за период 
од 2017. до 2022. („Сл. гласник општине Велико 
Градиште“, број бр. 13/2017, 1/2018, 13/2018, 
16/2018 и 2/2019), Скупштина општине Велико 
Градиште је донела решење као у диспозитиву.

Упутство о правном средству: Против 
овог решења не може се изјавити жалба, али 
се може покренути управни спор тужбом код 
Управног суда у Београду, у року од 30 дана од 
дана пријема решења. Тужба се предаје Суду 
непосредно или поштом.

Број: 464-97/2019-01-1

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ   
Браниславка Шуловић,с.р.

На основу чл. 136. и 137. Закона о 
општем управном поступку („Сл. гласник 
18/2016) и члана 2. Одлуке о постављању 
мањих монтажних објеката привременог 
карактера на јавним површинама („Службени 
гласник општине Велико Градиште“, бр. 
28/2016 и 14/2017), а у складу са чл. 90. Закона 
о планирању и изградњи (“Сл. гласник РС”, 
бр. 72/09, 81/09, 64/10-одлука УС, 24/2011, 
121/12, 42/2013-одлука УС, 50/13-одлука 
УС и 98/13-одлука УС, 132/2014, 145/2014 и 
83/2018) и члана 40. Статута општине Велико 
Градиште (“Службени гласник општине 
Велико Градиште”, бр. 2/2019), на захтев УР 
„Морена“ Радиша Пауновић предузетник, 
ул. Маршала Тита 52 из Тополовника, као 
закупца грађевинског земљишта у јавној 
својини, 

Скупштина општине Велико 
Градиште на својој 23. седници одржаној 
дана 16.04.2019. године, донела је, 
 

Р       Е        Ш          Е           Њ         Е
О  ПРОДУЖЕЊУ ВАЖЕЊА 

РЕШЕЊА О ДАВАЊУ У ЗАКУП НА 
ОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ НЕИЗГРАЂЕНОГ 

ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА У 
ЈАВНОЈ СВОЈИНИ У ВЕЛИКОМ 

ГРАДИШТУ

 I
1. ПРОДУЖАВА СЕ важност 

Решења о давању у закуп на одређено време 
неизграђеног грађевинског земљишта у 
јавној својини у Великом Градишту, ради 
обављања услужне делатности, и то: 

- УР „Морена“ Радиша Пауновић 
предузетник, ул. Маршала Тита 52 из 
Тополовника, МБ: 60120056 , ПИБ: 
104345151, закупац дела катастарске 
парцеле број 2229/1 у КО Велико Градиште, 
на Сребрном језеру, сегмент Б - „Локација 
број 22 “, површине од 68 m², на којој је 
постављен привремени објекат – отворени 
шанк на плажи.

2. ПРОДУЖЕЊЕ важности Решења 
врши се на одређено време, до доношења 
правноснажног решења о озакоњењу објекта, 
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а најдуже до 1 године, уз накнаду у складу 
са чланом 2. Одлуке о постављању мањих 
монтажних објеката привременог карактера 
на јавним површинама („Службени гласник 
општине Велико Градиште“, бр. 28/2016 и 
14/2017) и Програмом постављања мањих 
монтажних објеката привременог карактера 
на подручју општине Велико Градиште за 
период од 2017. до 2022. године („Службени 
гласник општине Велико Градиште“, бр. 
13/2017, 1/2018, 13/2018, 16/2018 и 2/2019).
 

II
1. ОБАВЕЗУЈЕ СЕ власник објекта, 

који је истовремено и закупац земљишта 
-јавних површина, да у року од 30 дана 
од правноснажности овог Решења са 
закуподавцем закључи уговор, којим ће 
регулисати своја међусобна права и обавезе.

2. Уговор из става 1. садржаће износ 
закупнине за предмет закупа из Одељка I 
овог решења и то:

- за локацију број 22 површине од 
68 m², износ од 220,50 динара/m² месечно 
(и словима: две стотине двадесет динара и 
педесет пара). 
  3. Уколико власник привременог 
објекта у предвиђеном року не испуни 
обавезу закључења уговора из става 1. овог 
одељка, сматраће се да је одустао од захтева 
и престаће му право закупа на предметном 
неизграђеном грађевинском земљишту.   
  

III
Неизграђено грађевинско земљиште 

у јавној својини из овог Решења није у 
промету.

Власник објекта и закупац 
неизграђеног грађевинског земљишта у 
јавној својини нема право да своје право 
закупа упише у одговарајућим јавним 
књигама.

IV
1. ОБАВЕЗУЈЕ СЕ закупац 

неизграђеног грађевинског земљишта у 
јавној својини, које је дато у закуп, да пре 
закључења Уговора о закупу земљишта, 
достави техничку документацију по којој је 

привремени објекат изграђен - постављен и 
Пројекат рушења тог објекта са предрачуном 
трошкова рушења истог. 

2. Закупац је дужан да при закључењу 
уговора приложи меницу без протеста на 
иснос трошкова рушења објекта из Пројекта 
као обезбеђење за наплату трошкова рушења.

3. Ако власник привременог објекта 
у року одређеним Уговором не уклони 
привремени објекат, рушење и уклањање 
истог, као и одношење преосталог 
грађевинског материјала, извршиће 
надлежни орган општине Велико Градиште, 
из средстава депозита, на терет меничног 
дужника.

V
1. ОБАВЕЗУЈЕ СЕ закупац 

неизграђеног грађевинског земаљишта у 
јавној својини да објекат уклони о свом 
трошку по истеку важења овог Решења, 
осим у случају да је објекат озакоњен. 

2. ОБАВЕЗУЈЕ СЕ закупац 
земљишта да свој објекат уклони и пре рока 
из решења ако се земљиште приведе другој 
намени одређеној одговарајућим планским 
актом.
 

О  б  р  а  з  л  о  ж  е  њ  е

У складу са Програмом постављања 
привремених објеката и киоска на подручју 
Великог Градишта за период од 2014-2019 
године ЈП Дирекције за изградњу општине 
Велико Градиште, Скупштина општине 
Велико Градиште је заинтересованим 
лицима дала на привремено коришћење 
неизграђено грађевинско земљиште у јавној 
својини на подручју Великог Градишта, 
ради обављања делатности и постављања 
објеката предвиђених Програмом. 

На основу решења којим је додељено 
земљиште на привремено коришћење, а по 
претходно спроведеном постуку прикупљања 
писмених понуда у складу са расписаним 
јавним огласом, лице из диспозитива овог 
решења поставило је привремени објекат 
-отворени шанк на плажи, који је у функцији 
и данас.    
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Неизграђено грађевинско земљиште 
у јавној својини дато је у закуп на одређено 
време које истиче у 2019. години, па је 
закупац из диспозитива поднео захтев 
надлежном органу Општинске управе 
општине Велико Градиште са предлогом да 
му се продужи важност решења.

 Закупац је измирио укупну закупнину 
за уговорени период закупа локације. 
Према мишљењу број 464-20/2019-07 од 
04.02.2019. године Одељења за урбанизам, 
комунално стамбене и имовинско-правне 
послове Општинске управе општине Велико 
Градиште, предметна локација број 22 на 
к.п.бр. 2229/1 КО Велико Градиште налази 
се у оквиру Плана детаљне регулације 
туристичког насеља Бели Багрем („Сл. 
гласник општине Велико Градиште“, бр. 
5/2016) у оквиру зоне Г, а у оквиру зоне 
уређене обале. Наведена локација налази 
се у обухвату потврђеног урбанистичког 
пројекта број 353-18/2014-06, исти отворени 
шанк је приказан као постојећи објекат у 
потврђеном урбанистичком пројекту број 
353-96/2017-06. Како је наведено у мишљењу, 
а имајући у виду да је Законом о озакоњењу 
објеката предвиђено усклађивање планског 
документа у року од две године од дана 
доношења закона и да је донета Одлука 
о изради измена и допуна плана детаљне 
регулације туристичког насеља Бели Багрем 
у општини Велико Градиште („Сл. гласник 
општине Велико Градиште“, бр. 16/2018), 
урбанистичка служба је мишљења да се до 
усвајања измена и допуна плана, а у року не 
дужем од годину дана односно до ступања 
на снагу измена и допуна плана, предметни 
објекат може користити као привремени.    

У конкретном случају, привремени 
објекат власника постављен је у складу 
са тада важећим прописима и користи се 
као отворени шанк на плажи. Предметни 
објекат је по намени привременог 
карактера а изведен је од материјала који 
му може пружити могућност обезбеђења 
трајности и сигурности. У међувремену, 
услед ступања на снагу измена и допуна 
законске регулативе, за овакве објекте 
није предвиђено издавање привремене 

грађевинске дозволе. Такође, настала је 
потреба да се одлуке, планови и програми 
којима се уређује постављање и уклањање 
мањих монтажних објеката привременог 
карактера уреде и ускладе са позитивном 
законским прописима. Стога овакви објекти 
који у складу са Законом о планирању и 
изградњи не могу бити привремени, а који се 
не могу сврстати у мање монтажне објекте, 
такви објекти постају предмет озакоњења 
у складу са Законом о озакоњењу објеката, 
или се уклањају. 

У конкретном случају важећи 
плански документ, План детаљне регулације 
туристичког насеља Бели Багрем, на 
предметној локацији прописује могућност 
постављања објеката привременог 
карактера, али је дана 01.12.2018. године 
донета одлука да се приступа изменама 
и допунама овог плана, услед чега се 
могу створити услови за другачији начин 
решавања статуса предметног и сличних 
објеката, који ће се озаконити или уклањати. 
Оваква могућност дата је одредбом члана 
25. Закона о изменама и допунама закона 
о озакоњењу објеката („Сл. гласник РС“, 
број 83/2018) који је ступио на снагу дана 
06.11.2018. године, а која прописује да се 
обавезују јединице локалне самоуправе да 
у складу са издатим решењима о озакоњењу 
објеката на својој територији, најкасније у 
року од две године од дана ступања на снагу 
овог закона, изврше усклађивање важећих 
планских документата приликом прве 
измене тог планског документа. 

Управо из наведених разлога, а како 
би се омогућило власнику да обављајући  
регистровану делатност користи свој објекат 
у сврхе због које га је изградио, предвиђено је 
у складу са датим мишљењем урбанистичке 
службе да се време коришћења локације 
продужи до момента озакоњења објекта а 
најдуже до једне године, у ком периоду ће 
се статус објекта уредити измењеним или 
новим плански документима и одлукама 
које ће ближе уређивати ову материју. У 
случају неиспуњења услова за озакоњење 
објекта и доношења решења којим се одбија 
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озакоњење, објекат ће се уклонити у складу 
са важећим прописима.  

Имајући у виду потребу закупца 
за локацијом, као и важећи Програм 
постављања мањих монтажних објеката 
привременог карактера на подручју општине 
Велико Градиште за период од 2017. до 
2022. године („Службени гласник општине 
Велико Градиште“, бр. 13/2017, 1/2018, 
13/2018, 16/2018 и 2/2019) који предвиђа 
постојање предметне локације, а како и 
тренутно важећи плански акт то дозвољава, 
то је одлучено да се закуп продужи под 
истим условима под којима је локација дата 
у закуп на јавном надметању, уз наведено 
временско ограничење ближе одређено у 
одељку I тачка 2. диспозитива. 

Како је чланом 2. а у складу са чланом 
4. Одлуке о постављању мањих монтажних 
објеката привременог карактера на јавним 
површинама, прописано да се земљиште, 
односно јавне површине дају у закуп за 
постављање привремених објеката на период 
до пет година, а да је продужење закупа 
могуће уз сагласност Скупштине општине 
која о томе доноси своју одлуку, а како је 
закупац исплатио досадашњу закупнину по 
претходном уговору о закупу и поднео захтев 
за продужење закупа, то jе по прибављеном 
мишљењу урбанистичке службе Скупштинa 
општине Велико Градиште донела решење 
као у диспозитиву.
  

Упутство о правном средству: 
Против овог решења не може се изјавити 
жалба, али се може покренути управни спор 
тужбом код Управног суда у Београду, у року 
од 30 дана од дана пријема решења. Тужба 
се предаје Суду непосредно или поштом.

Број: 464-98/2019-01-1

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ   
Браниславка Шуловић,с.р.

На основу члана 12. Закона о јавним 
службама (“Службеном гласнику РС”, бр. 
42/91 и 71/94. види: чл. 190. закона - 79/2005-др.
закон, 81/2005- испр.др.закона,83/2005-испр.
др.закона и 83/2014-др.закон)., члана 63. Закона 
о јавним предузећима (‘’Сл. гласник РС’’, број 
15/2016) и члана 40. Статута општине Велико 
Градиште (‘’Службени гласник општине Велико 
Градиште’’, бр. 2/2019),  

Скупштина општине Велико Градиште, 
на 23. седници одржаној дана 16.04.2019. године, 
донела је

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА 
ИЗВЕШТАЈ О РАДУ 

ЦЕНТРА ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД 
ОПШТИНА ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ И 

ГОЛУБАЦ ЗА 2018. ГОДИНУ

1.

Даје се сагласност на Извештај о раду 
Центра за социјални рад општина Велико 
Градиште и Голубац за 2018. годину бр. 130/19 
од 05.03.2019.г., који је усвојио Управни одбор 
Центра за социјални рад на седници одржаној 
05.03.2019. године. 

2.

Ово Решење објавити у ‘’Службеном 
гласнику општине Велико Градиште’’.            

О б р а з л о ж е њ е

 

Правни основ за доношење овог Решења 
садржан је у члану 40. став 1. тачка 9. Статута 
општине Велико Градиште (‘’Службени гласник 
општине Велико Градиште број 2/2019) којим је 
утврђено да Скупштина општине даје сагласност 
на програм рада јавних предузећа и других 
служби чији је оснивач. 

Управни одбор Центра за социјални 
рад на седници одржаној дана 05.03.2019. 
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године је усвојио Извештај о раду Центра 
за социјални рад општина Велико Градиште 
и Голубац за 2018. годину, па се предлаже 
Скупштини општине да на исти да 
сагласност.

Поука о правном средству: Решење 
је коначно у управном поступку. Против истог 
жалба није дозвољена, али је могуће тужбом 
покренути управни спор пред Управним судом у 
Београду у року од 30 дана од дана пријема овог 
решења.

Из свега напред изнетог Скупштина је 
донела Решење као у диспозитиву.

Број: 551-2/2019-01-1

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ   
Браниславка Шуловић,с.р.

На основу члана 49. Закона о основама 
система образовања и васпитања („Службени 
гласник РС“ бр. 88/2017 и 27/2018 – др. закони 
и 10/2019), члана 40. ст. 1. тач. 22. Статута 
општине Велико Градиште („Службени гласник 
општине Велико Градиште“ бр. 2/19),

Скупштина општине Велико Градиште 
на 23. седници одржаној дана 16.04.2019. године, 
донела је,

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА 
ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ 

ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ ‘’МАЈСКИ 
ЦВЕТ’’ ЗА 2018. ГОДИНУ

ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ, Предшколској 
установи „Мајски цвет“ Велико Градиште на 
Финансијски извештај за 2018. годину, којег је 
усвојио Управни одбор Предшколске установе 
„Мајски цвет“ на седници одржаној дана 
27.02.2019. године.

Ово Решење ће се објавити у „Службеном 
гласнику општине Велико Градиште“.

О б р а з л о ж е њ е

Правни основ за доношење решења 
у предлогу садржан је у члану 49. Закона о 
основама система образовања и васпитања (Сл.
гласник РС бр. 88/2017 и 27/2018- др.закони и 
10/2019) по ком је установа упућена на сарадњу 
са јединицом локалне самоуправе.

Како је притом иста и индиректни 
корисник буџетских средстава општине Велико 
Градиште, након разматрања предметног 
Извештаја, Скупштина општине Велико 
Градиште је дала сагласност, јер је исти у складу 
с oдлуком о буџету општине Велико Градиште 
за 2018.годину.

Решење је потребно објавити у 
‘’Службеном гласнику општине Велико 
Градиште’’.

Поука о правном средству: Решење 
је коначно у управном поступку. Против истог 
жалба није дозвољена, али је могуће тужбом 
покренути управни спор пред Управним судом у 
Београду у року од 30 дана од дана пријема овог 
решења.

Из свега напред изнетог Скупштина је 
донела Решење као у диспозитиву.

Број: 60-5/2019-01-1

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ   
Браниславка Шуловић,с.р.

На основу члана 49. Закона о основама 
система образовања и васпитања („Службени 
гласник РС“ бр. 88/2017 и 27/2018 – др. закони 
и 10/2019), члана 40. ст. 1. тач. 22. Статута 
општине Велико Градиште („Службени гласник 
општине Велико Градиште“ бр. 2/19),

Скупштина општине Велико Градиште 
на 23. седници одржаној дана 16.04.2019. године, 
донела је,
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Р  Е  Ш  Е  Њ  Е

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА 
ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ ОСНОВНЕ 

ШКОЛЕ „МИША ЖИВАНОВИЋ“ 
СРЕДЊЕВО ЗА 2018. ГОДИНУ

ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ, Основној 
школи „Миша Живановић“ Средњево на 
Финансијски извештај за 2018. годину, којег 
је усвојио Школски одбор Основне школе 
„Миша Живановић“ на седници одржаној дана 
27.02.2019. године.

Ово Решење ће се објавити у „Службеном 
гласнику општине Велико Градиште“.

О б р а з л о ж е њ е 

Правни основ за доношење решења 
у предлогу садржан је у члану 49. Закона о 
основама система образовања и васпитања (Сл.
гласник РС бр. 88/2017 и 27/2018- др.закони и 
10/2019) по ком је установа упућена на сарадњу 
са јединицом локалне самоуправе.

Како је притом иста и индиректни 
корисник буџетских средстава општине Велико 
Градиште, након разматрања предметног 
Извештаја, Скупштина општине Велико 
Градиште је дала сагласност, јер је исти у складу 
с oдлуком о буџету општине Велико Градиште 
за 2018.годину.

Поука о правном средству: Решење 
је коначно у управном поступку. Против истог 
жалба није дозвољена, али је могуће тужбом 
покренути управни спор пред Управним судом у 
Београду у року од 30 дана од дана пријема овог 
решења.

Из свега напред изнетог Скупштина је 
донела Решење као у диспозитиву.

Број: 610-10/2019-01-1

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Браниславка Шуловић,с.р.

На основу члана 49. Закона о основама 
система образовања и васпитања („Службени 
гласник РС“ бр. 88/2017 и 27/2018 – др. закони 
и 10/2019), члана 40. ст. 1. тач. 22. Статута 
општине Велико Градиште („Службени гласник 
општине Велико Градиште“ бр. 2/19),

Скупштина општине Велико Градиште 
на 23. седници одржаној дана 16.04.2019. године, 
донела је,

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА 
ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ ОСНОВНЕ 
ШКОЛЕ „ИВО ЛОЛА РИБАР“ ВЕЛИКО 

ГРАДИШТЕ ЗА 2018. ГОДИНУ

ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ, Основној 
школи „Иво Лола Рибар“ Велико Градиште на 
Финансијски извештај за 2018. годину, којег је 
усвојио Школски одбор Основне школе „Иво 
Лола Рибар“ из Великог Градиште на седници 
одржаној дана 25.02.2019. године.

Ово Решење ће се објавити у „Службеном 
гласнику општине Велико Градиште“.

О б р а з л о ж е њ е

Правни основ за доношење решења 
у предлогу садржан је у члану 49. Закона о 
основама система образовања и васпитања (Сл.
гласник РС бр. 88/2017 и 27/2018- др.закони и 
10/2019) по ком је установа упућена на сарадњу 
са јединицом локалне самоуправе.

Како је притом иста и индиректни 
корисник буџетских средстава општине Велико 
Градиште, након разматрања предметног 
Извештаја, Скупштина општине Велико 
Градиште је дала сагласност, јер је исти у складу 
с oдлуком о буџету општине Велико Градиште 
за 2018.годину.

Решење је потребно објавити у 
‘’Службеном гласнику општине Велико 
Градиште’’.

Поука о правном средству: Решење 
је коначно у управном поступку. Против 
истог жалба није дозвољена, али је могуће 
тужбом покренути управни спор пред 
Управним судом у Београду у року од 30 
дана од дана пријема овог решења.
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Из свега напред изнетог Скупштина је 

донела Решење као у диспозитиву.

Број: 610-11/2019-01-1

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ   
Браниславка Шуловић,с.р.

На основу члана 49. Закона о основама 
система образовања и васпитања („Службени 
гласник РС“ бр. 88/2017 и 27/2018 – др. закони 
и 10/2019), члана 40. ст. 1. тач. 22. Статута 
општине Велико Градиште („Службени гласник 
општине Велико Градиште“ бр. 2/19),

Скупштина општине Велико Градиште 
на 23. седници одржаној дана 16.04.2019. године, 
донела је,

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА 
ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ СРЕДЊЕ 

ШКОЛЕ „МИЛОЈЕ ВАСИЋ“ ИЗ ВЕЛИКОГ 
ГРАДИШТА ЗА 2018. ГОДИНУ

ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ, Средњој 
школи „Милоје Васић“ из Великог Градишта на 
Финансијски извештај за 2018. годину, којег је 
усвојио Школски одбор Средње школе „Милоје 
Васић“ из Великог Градишта на седници 
одржаној дана 26.02.2019. године.

Ово Решење ће се објавити у „Службеном 
гласнику општине Велико Градиште“.

О б р а з л о ж е њ е

Правни основ за доношење решења 
у предлогу садржан је у члану 49. Закона о 
основама система образовања и васпитања 
(Сл.гласник РС бр. 88/2017 и 27/2018- 
др.закони и 10/2019) по ком је установа 
упућена на сарадњу са јединицом локалне 
самоуправе.

Како је притом иста и индиректни 
корисник буџетских средстава општине 
Велико Градиште, након разматрања 
предметног Извештаја, Скупштина општине 
Велико Градиште је дала сагласност, јер 
је исти у складу с oдлуком о буџету општине 
Велико Градиште за 2018.годину.

Решење је потребно објавити у 
‘’Службеном гласнику општине Велико 
Градиште’’.

Поука о правном средству: Решење 
је коначно у управном поступку. Против 
истог жалба није дозвољена, али је могуће 
тужбом покренути управни спор пред 
Управним судом у Београду у року од 30 
дана од дана пријема овог решења.

Из свега напред изнетог Скупштина је 
донела Решење као у диспозитиву.

Број: 610-12/2019-01-1

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Браниславка Шуловић,с.р.

На основу члана 116 и 117 Закона о 
основама система образовања и васпитања (“Сл. 
гласник РС”, бр. 88/2017 и 27/2018-др. закони 
и 10/2019) и члана 40 став 1 тачка 29 Статута 
општине Велико Градиште („Службени гласник 
општине Велико Градиште“, број 2/2019 ), на 
предлог Општинског већа општине Велико 
Градиште, 

Скупштина општине Велико Градиште 
на својој 23. седници одржаној дана 16.04.2019. 
године, донела је,  

РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ 
ЧЛАНОВА УПРАВНОГ ОДБОРА 

ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ 
„МАЈСКИ ЦВЕТ“ ВЕЛИКО 

ГРАДИШТЕ
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Члан 1.
Разрешавају се дужности чланови 

Управног одбора Предшколске установе 
„Мајски цвет“ Велико Градиште: 

1. Ивана Перић из Великог 
Градишта, представник родитеља 
и

2. Благица Којић из Ђуракова, 
представник локалне самоуправе.

 
Члан 2. 

Именују се за чланове Управног 
одбора Предшколске установе „Мајски 
цвет“ Велико Градиште: 

1. Милена Димитријевић из Великог 
Градишта, представник родитеља 
и

2. Татјана Ђокић из Великог 
Градишта, представник локалне 
самоуправе.
 

Члан 3.
 Изборни период именованих чланова 
траје до истека мандата органа управљања.

Члан 4.
Решење ступа на снагу даном 

доношења, а објавиће се у „Службеном 
гласнику општине Велико Градиште“. 

О  б  р  а  з  л  о  ж  е  њ  е

Одредбама чл. 116. Закона о 
основама система образовања и васпитања 
(“Сл. гласник РС”, бр. 88/2017 и 27/2018-
др. закони и 10/2019) прописано је да орган 
управљања установом има девет чланова 
укључујући и председника. Чланове органа 
управљања установе именује и разрешава 
Скупштина јединице локалне самоуправе. 

Орган управљања установе чине по 
три представника запослених, родитеља 
и јединице локалне самоуправе. Чланове 
органа управљања из реда запослених 
предлаже васпитно образовно, односно 
наставничко веће,  из реда родитеља-савет 
родитеља, тајним изјашњавањем. 

Предшколска установа „Мајски цвет“ 
Велико Градиште, поднела је Предлог за 
разрешење и именовање чланова Управног 
одбора бр. 269 од 19.02.2019. године. 

У предлогу се наводи да Благица 
Којић није присуствовала седницама од 
дана именовања ( од 16.03.2018. године ) 
док Ивана Перић није присуствовала на 
последње три седнице Управног одбора 
што представља основ за разрешење у 
складу са чланом 117. ст. 3. тачка 2. Закона 
о основама система образовања и васпитања 
(“Сл. гласник РС”, бр. 88/2017 и 27/2018-др. 
закони и 10/2019).

Савет родитеља је на 4. седници 
одржаној 08.02.2019. године тајним 
гласањем донео предлог да се из редова 
родитеља именује Милена Димитријевић, 
док је локална самоуправа предложила 
Татјану Ђокић за свог представника у 
Управном одбору. 

На основу наведеног Скупштина је 
донела решења као у диспозитиву.

ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ: Против 
овог решења може се поднети тужба Вишем 
суду у Пожаревцу у року од 60 дана од дана 
пријема овог решења. 

Број: 020-5/2019-01-1

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Браниславка Шуловић,с.р.

 

На основу члана члана 61. Закона о 
јавним предузећима („Службени гласник 
РС“, бр.15/2016), 136. Закона о општем 
управном поступку („Сл.гласник РС“ бр. 
18/2016 и 95/2018- аутентично тумачење), 
40. Статута општине Велико Градиште 
(„Сл. гласник општине Велико Градиште“, 
бр. 2/2019), а на захтев Јавног комуналног 
предузећа ‘’Дунав Велико Градиште’’ из 
Великог Градиште, 

Скупштина општине Велико 
Градиште на седници одржаној године је 
донела:
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РЕШЕЊЕ

ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на 
Посебан програм о коришћењу средстава из 
буџета општине Велико Градиште за 2019.
годину ЈКП ‘’Дунав Велико Градиште’’ 
из Великог Градишта бр.606/2019 од 
20.03.2019.године.

О б р а з л о ж е њ е

Дана 20.03.2019. године Општинском 
већу општине Велико Градиште ЈКП „Дунав 
Велико Градиште“ обратило се захтевом за  
давање сагласности на Посебан програм о 
коришћењу средстава из буџета општине 
Велико Градиште за 2019.годину бр.606/2019 
од 20.03.2019.године.

Разматрајући предметни програм 
Општинско веће налази да је Скупштина 
општине Велико Градиште надлежна за 
даље поступање по предметном захтеву 
те је 21.3.2019.године исти проследио 
Скупштини на даље поступање.

Скупштина општине Велико 
Градиште, разматрајући предметни захтев 
налази да је оправдан, да је Посебни програм 
у сагласности са Одлуком о буџету општине 
Велико Градиште као и чланом 61. став 2. 
Закона о јавним предузећима.

Са напред изнетог, Скупштина 
општине Велико Градиште је донела Решење 
као у диспозитиву.

Поука о правном средству: Решење 
је коначно у управном поступку. Против 
истог се може покренути управни спор пред 
Управним судом у Београду у року од 30 
дана, од дана пријема овог решења.

Број: 400-16/2019-01-1

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Браниславка Шуловић,с.р.

На основу чланова 14. а у складу 
са чланом 60. Закона о пољопривредном 
земљишту („Службени гласник РС“ бр. 62/06, 
65/08, 41/09,112/15, 80/2017 i 95/2018), члана 
20. Закона о локалној самоуправи („Службени 
гласник РС“ бр. 129/2007, 83/2014, 101/2016  и 
47/2018) и чланова 15. и  40. Статута општине 
Велико Градиште („Службени гласник општине 
Велико Градиште“ бр. 2/2019) а по прибављеној 
сагласности Министарства Пољопривреде 
и заштите животне средине РС,Управе за 
пољопривредно земљиште, бр. 320-11-
3153/2019-14 од дана 05.04.2019., на предлог 
Општинског већа општине Велико Градиште,

Скупштина општине Велико Градиште 
на 23. седници одржаној дана 16.04.2019. године, 
донела је,

О   Д   Л   У   К   У
О УСВАЈАЊУ ГОДИШЊЕГ ПРОГРАМА 
ЗАШТИТЕ УРЕЂЕЊА И КОРИШЋЕЊА 

ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У 
ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ НА ТЕРИТОРИЈИ 

ОПШТИНЕ 
ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ ЗА 2019 ГОДИНУ

Члан 1.
УСВАЈА СЕ годишњи Програм 

заштите, уређења и коришћења пољопривредног 
земљишта у државној својини на територији 
општине Велико Градиште за 2019 годину.

Члан 2.
Овим Програмом утврђује се врста и 

обим радова на заштити уређењу и коришћењу 
пољопривредног земљишта у државној својини 
за 2019 годину на територији општине Велико 
Градиште.

  

Члан 3.
Ова Одлука ступа на снагу даном 

доношења а објавиће се у „Службеном гласнику 
општине Велико Градиште“.

Број: 320-29/2019-01-1

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Браниславка Шуловић,с.р.
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На основу члана 20. став 1. тачка 4. 
Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник 
РС“, бр. 129/2007, 83/2014- др.закон, 101/2016- 
др.закон и 47/2018) и члана 15. став 1. тачка 
4. Статута општине Велико Градиште („Сл. 
гласник општине Велико Градиште, бр. 2/2019), 
на предлог Општинског већа, 

Скупштина општине Велико Градиште 
на својој 23.-ој седници одржаној дана 
16.04.2019. године, доноси

ОДЛУКА 
О 

ОРГАНИЗОВАЊУ МУЗИЧКОГ 
ФЕСТИВАЛА

,,ЦАРЕВЧЕВИ ДАНИ” 
 У ВЕЛИКОМ ГРАДИШТУ

I ОПШТЕ ОДРЕДБЕ

Члан 1.

У циљу чувања сећања на личност и 
дело родоначелника српске народне музике 
Властимира Павловића Царевца, рођеног у 
селу Царевац, у општини Велико Градиште, од 
1995. године организује се Музички фестивал 
,,Царевчеви дани”.

Члан 2.

Фестивал је уметничко репрезентативно 
музичка манифестација  са основним задатком 
да негује наш виолински подмладак, а кроз 
такмичење виолиниста народне музике.

Поред такмичења виолиниста, у оквиру 
музичког фестивала “Царевчеви дани”, може 
да се организује и такмичење певача народне 
музике, као и такмичење на другим музичким 
иструментима,, а  и пратећи садржаји Фестивала 
- у виду концерата других музичких жанрова, 
затим изложбе, трибине, фолклорне вечери, 
мултимедијални пројекти, симпозијуми, округли 
столови, музички кампови, концерти музичких 
школа, рецитали и друго.

Неки сегменти Фестивала могу да се 
одрже и у другим градовима Србије (гостовања 
наших победника), као и у иностранству, са 
акцентом на нашој дијаспори.

Члан 3.

Музички фестивал ,,Царевчеви дани” 
организује се сваке године у месецу јулу у 
Великом Градишту, као и у селу Царевац. 

Средства за финансирање Фестивала 
обезбеђују се буџетом  општине, средствима 
Министарства културе и информисања, 
донацијама и из других извора.

II ОРГАНИ МУЗИЧКОГ ФЕСТИВАЛА 
“ЦАРЕВЧЕВИ ДАНИ“

Члан 4. 

Oргани музичког фестивала ,,Царевчеви 
дани‘‘ су Организациони одбор  музичког 
фестивала “Царевчеви дани“, Уметнички савет, 
Уметнички директор и Стручни жири.

Програмом, односно Правилима 
фестивала могу се увести и посебни органи, за 
одређене сегменте фестивала.

ОРГАНИЗАЦИОНИ ОДБОР  
МУЗИЧКОГ ФЕСТИВАЛА 

“ЦАРЕВЧЕВИ ДАНИ“

Члан 5.

Највиши орган музичког фестивала 
,,Царевчеви дани‘‘ је  Организациони одбор, 
који има до 10 чланова, а именује га Председник 
општине Велико Градиште.

Председник општине је, по функцији, 
председник организационог одбора  музичког 
фестивала „Царевчеви дани“.

Чланови организационог одбора 
музичког фестивала „Царевчеви дани“ бирају 
се из редова културних радника, угледних 
привредника, донатора фестивала и других лица 
заинтересованих за културу и успех Фестивала.

Председници месних заједница Царевац 
и Великог Градишта су, по функцији, чланови 
Организационог одбора музичког фестивала 
„Царевчеви дани“.

Директор Културног центра је, по 
функцији, члан Организационог одбора.

Чланови Организационог одбора  
музичког фестивала „Царевчеви дани“ се бирају 
на мандат од четири године.
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Председник и чланови Организационог 

одбора музичког фестивала „Царевчеви дани“ 
немају право на накнаду за свој рад.

Члан 6.

• Задаци Организационог одбора 
музичког фестивала „Царевчеви дани“ 
су:

• да утврди Програм фестивала, за сваку 
годину, на основу предлога Уметничког 
савета;

• да се брине о свим сегментима 
припреме и одвијања Фестивала;

• да се стара се о обезбеђивању 
финасијских средстава, као и 
обезбеђивању свих неопходних услова 
за одржавање Фестивала;

• да активно сарађује са Културним 
центром, Уметничким директором 
Фестивала, председником Уметничког; 
савета, са РТС-ом-Радио Београд и 
Телевизија Београд, као и са бројним 
штампаним и електронским медијима;

• да именује Уметничког директора на 
предлог радне групе Организационог 
одбора;

• да именује чланове Стручног жирија на 
предлог Уметничког директора;

• да сваке године донесе све 
неопходне  пратеће прописе у вези са 
организацијом Фестивала.

УМЕТНИЧКИ ДИРЕКТОР

Члан 7.

Уметнички директор је водећа уметничка 
личност Фестивала.

Уметничког дирекора предлаже 
Организациони одбор фестивала. 

Уметнички директор је особа са 
изузетним уметничким кредибилитетом, 
великим знањем и искуством у свету музике, 
посебно народне музике.

Накнада за рад Уметничког директора 
утврђује се Програмом фестивала.

Мандат уметничког директора траје 4 
године и нема ограничења у реизбору.

УМЕТНИЧКИ САВЕТ

Члан 8.

Највиши стручни орган Фестивала 
је Уметнички савет, који има  до 7 чланова, а 
чине га угледни музички стручњаци, медијски 
посленици и истакнути културни радници. 

Уметнички савет има саветодавну и 
консултативну функцију по свим уметничким 
питањима.

Уметничким саветом председава 
председник, кога бирају чланови Уметничког 
савета међу собом.

Право на накнаду и висина накнаде 
председника и чланова Уметничког савета 
уређује се Програмом фестивала. 

Чланови Уметничког савета  музичког 
фестивала „Царевчеви дани“ бирају се на мандат 
од четири године, са могућношћу обнове још 
једног мандата.

Члан 9.

Задаци Уметничког савета су:
• да утврђује Правила фестивала и 

пропозиције  такмичења. као и  правила 
и пропозиције  учестовања у ЛАНАМ-у;

• да припрема предлог Програма 
фестивала;

• да предлаже Уметничког дирекотора 
фестивала;

• да oдлучује о свим уметничким 
питањима фестивала;

• да координира свј рад са ЈУ Културни 
центар „Властимир Павловић Царевац“, 
Организационим одбором фестивала, 
РТС-ом и  другим установама 
укљученим у организацију фестивала. 

Члан 10.

Задаци Уметничког директора су:

• да предложи чланове Уметничког савета 
и председника Савета; 

• да предлаже чланове стручног жирија;
• да преставља Фестивал у јавности, уз 

Уметички савет фестивала и ЈУ Културни 
центар „Властимир Павловић Царевац“;

• да сваке године унапређује концепт 
Фестивала у сарадњи са Уметничким 
саветом;
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• да се aнгажује у тражењу и одабиру 
виолиниста и певача за фестивал;

• да сугерише промотивне активности у 
вези са Фестивалом;

• да сарађује са Организационим одбором;
• координира рад Савета са РТС-ом и 

другм медијима;

По функцији, Уметнички директор је 
члан Уметничког савета.

СТРУЧНИ ЖИРИ

Члан 11.

Стручни жири такмичења се састоји од 
најмање три члана, од којих је бар један истакнути 
виолиниста (за такмичење виолиниста), или 
признати певач (за такмичење певача). 

Чланови Стручног жирија међу собом 
бирају председника Стручног жирија.

Одлуке Стручног жирија су коначне.
Ближи услови за рад  Стручног жирија, 

утврђују се Пропозицијама фестивала. 
 Право на накнаду, односно висина исте 

за рад Стручног жирија утврђују се Програмом 
фестивала.

 У оквиру музичког фестивала организује 
се и Летња Академија Народне Музике (ЛАНАМ) 
на којој заинтересовани кандидати  усавршавају 
своје умеће у интерпретацији народне музике, а 
припремају се за финално вече фестивала.

По правилу, учешеће виолиниста  на 
ЛАНАМУ је бесплатно, али је број учесника 
лимитиран. 

Уколико је број пријављених кандидата 
већи од броја  који финансирају донатори, 
кандидати ће бити примљени  у програм, али ће 
плаћати цену наставе и боравка.

Уколико се, у оквиру ЛАНАМА, 
припремају и певачи народне музике , они сами 
сносе трошкове  наставе и боравка.

О пријему и виолиниста и певача 
на ЛАНАМ одлучује уметнички директор 
Фестивала, а ко ће од полазника ЛАНАМА, у 
дисциплини виолине и певања, учествовати у 
финалној вечери, одлучује стручни водитељ 
ЛАНАМА.

По одслушаном ЛАНАМУ, сви полазници 
(чак и они који нису пуштени у финално вече), 
добијају одговарајуће Сертификат ЛАНАМА.

III ОБАВЕЗЕ КУЛТУРНОГ ЦЕНТРА

Члан 12.

ЈУ Културни центар ‘’Властимир 
Павловић Царевац’’ из Великог Градишта  
врши административне послове за потребе 
Организационог одбора и Уметничког савета. 

ЈУ Културни центар ‘’Властимир 
Павловић Царевац’’ из Великог Градишта 
презентује предлог Програма фестивала 
Организационом одбору фестивала.

ЈУ Културни центар ‘’Властимир 
Павловић Царевац’’ из Великог Градишта  
активно сарађује са Организационим одбором 
и Уметничким  саветом музичког фестивала 
‘’Царевчеви дани’’ у доношењу свих неопходних 
пратећих прописа у вези са организацијом 
Фестивала и награђивањем победника, дајући 
мишљења, предлоге, сугестије и др.

По функцији, директор Културног 
центра је члан Организационог обора.

IV НАГРАЂИВАЊЕ ПОБЕДНИКА

Члан 13.

Победници фестивала се награђују према 
предлогу стручног жирија и у складу са фондом 
награда утврђеним програмом фестивала.

V ОБАВЕЗЕ ЛАУРЕАТА НАКОН 
ФЕСТИВАЛА

Члан 14.

Лауреати такмичења обавезни су да 
се одазивају на позиве Уметничког савета и да 
наступају на концертима који промовишу ову 
манифестацију.

Изузетно, из оправданих разлога, 
Уметнички савет их може ослободити ове 
обавезе.

Лауреати у дисциплинама виолина и 
певање по позиву  Уметничког савета музичког 
фестивала „Царевчеви дани“, имају обавезу 
да, уз Народни оркестар РТС-а, без надокнаде 
направе тонске снимке у студију Радио Београда. 

Изузетно, из оправданих разлога, 
Уметнички савет музичког фестивала „Царевчеви 
дани“ их може ослободити ове обавезе.
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VI ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 15.

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана 
од дана објављивања у „Службеном гласнику 
општине Велико Градиште“.

Члан 16.

Ступањем на снагу ове Одлуке престаје 
да важи Одлука о организовању Музичког 
фестивала „Царевчеви дани“ број 2/2019 коју је 
донела Скупштина општине Велико Градиште.

Број: 644-6/2019-01-1

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ   
Браниславка Шуловић,с.р.

На основу члана 11. став 4.  Закона о 
финансијској подршци породици са децом  
(Службени гласник РС, број 113/2017 и 50/2018), 
и  члана 40. Статута општине Велико Градиште 
(Службени гласник општине Велико Градиште, 
бр. 2/2019), Скупштина општине Велико 
Градиште, на 23. седници одржаној 16.04.2019. 
године, доноси

ОДЛУКА О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О 
ФИНАНСИЈСКОЈ ПОДРШЦИ 

ПОРОДИЦИ И ДЕЦИ НА ТЕРИТОРИЈИ  
ОПШТИНЕ ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ

Члан 1.
У Одлуци о финансијској подршци 

породици и деци на територији општине Велико 
Градиште ( „Сл. гласник општине Велико 
Градиште“ бр. 16/2018 ) члан 15. мења се и гласи:

„О захтевима за остваривање права из 
члана 2. став 1. тачка 1. до 3. ове  Одлуке  решава 
у првом степену Центар за социјални рад.

О захтевима за остваривање права из 
члана 2. став 1. тачка 4. до 9. ове  Одлуке  решава 

у првом степену надлежно одељење Општинске 
управе општине Велико Градиште.“

Члан 2.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана 

од дана објављивања у ,,Службеном гласнику 
општине Велико Градиште“.

Поступци за остваривање права који 
су започети пре почетка примене ове одлуке 
окончаће се у складу са прописима који су били 
на снази у време отпочињања поступка.

Број: 560-71/2019-01-1

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВЕЛИКО 
ГРАДИШТЕ

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Браниславка Шуловић,с.р.

Ha основу члана 46. став 1. Закона о 
планирању и изградњи (‘’Службени гласник 
Републике Србије’’, број: 72/2009, 81/2009 - 
испр., 64/2010 - одлука УС, 24/2011, 121/2012, 
42/2013 - одлука УС, 50/2013 - одлука УС, 
98/2013 - одлука УС, 132/2014, 145/2014 и 
83/2018) и члана 40. Статута Општине Велико 
Градиште («Службени гласник општине Велико 
Градиште», број 2/2019). на предлог Општинског 
већа, Скупштина општине Велико Градиште на 
23. седници одржаној дана 16.04.2019. године 
доноси

ОДЛУКА О ДОПУНИ ОДЛУКЕ О 
ИЗРАДИ ИЗМЕНА И ДОПУНА 

ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ 
ТУРИСТИЧКОГ НАСЕЉА 

БЕЛИ БАГРЕМ У ОПШТИНИ
ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ

Члан 1.
У Одлуци о изради Измена и допунама 

Плана детаљне регулације туристичког насеља 
бели Багрем у општини Велико Градиште (‘’Сл.
гласник општине Велико Градиште’’ бр. 16/2018) 
после члана 14. додају се нови чланови 14а. и 
14б. који гласе:
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“Члан 14а.
Овом Одлуком о изради планског 

документа се утврђује период забране нове 
изградње у обухвату Плана детаљне регулације 
туристичког насеља Бели Багрем у општини 
Велико Градиште до доношења измена и допуна 
Плана детаљне регулације туристичког насеља 
Бели Багрем у општини Велико Градиште , 
а најдуже 12 месеци од дана доношења ове 
Одлуке. 

Ако у прописаном року план детаљне 
регулације не буде усвојен, локацијски услови 
издаће се у складу са законом o планирању и 
изградњи.

Члан 14б.
Ова забрана се не односи на спровођење 

већ усвојених урбанистичких пројеката који 
нису започели реализацију, на објекте за које 
су издати услови и на објекте за које је издата 
грађевинска дозвола.”

Члан 2.

У осталом делу Одлука остаје 
неизмењена.

Члан 3.

Ова одлука ступа на снагу осмог дана 
од дана објављивања у „Службеном гласнику 
општине Велико Градиште“.  

Број: 353-145/2019-01-1

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ   
Браниславка Шуловић,с.р.

 

На основу члана члана 59. Закона о 
јавним предузећима („Службени гласник 
РС“, бр.15/2016), 136. Закона о општем 
управном поступку („Сл.гласник РС“ бр. 
18/2016 и 95/2018- аутентично тумачење), 
40. Статута општине Велико Градиште 
(„Сл. гласник општине Велико Градиште“, 
бр. 2/2019), а на захтев Јавног комуналног 
предузећа ‘’Дунав Велико Градиште’’ из 
Великог Градиште, 

Скупштина општине Велико 
Градиште на 23. седници одржаној 
16.04.2019. године је донела:

РЕШЕЊЕ

ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Измене 
и допуне Програма пословања предузећа  
ЈКП ‘’Дунав Велико Градиште’’ из Великог 
Градишта бр.739/2019 од 03.04.2019.године.

Образложење

Дана 05.04.2019. године Општинском 
већу општине Велико Градиште ЈКП 
„Дунав Велико Градиште“ обратило се 
захтевом за  давање сагласности на Измене 
и допуне Програма пословања предузећа  
ЈКП ‘’Дунав Велико Градиште’’ из Великог 
Градишта бр.739/2019 од 03.04.2019.године 
који је усвојио Надзорни одбор овог јавног 
предузећа на седници одржаној 05.04.2019.
године.

Скупштина општине Велико 
Градиште, разматрајући предметне измене 
и допуне Програма пословања ЈКП ‘’Дунав 
Велико Градиште’’ из Великог Градишта 
налази да је њихово усвајање оправдано, и 
да су исте у сагласности са Одлуком о буџету 
општине Велико Градиште као и чланом 59. 
Закона о јавним предузећима („Службени 
гласник РС“, бр.15/2016).

Са напред изнетог, Скупштина 
општине Велико Градиште је донела Решење 
као у диспозитиву.
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Поука о правном средству: Решење је 
коначно у управном поступку. Против истог 
се може покренути управни спор пред 
Управним судом у Београду у року од 30 
дана, од дана пријема овог решења.

Број: 023-13/2019-01-1

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ   
Браниславка Шуловић,с.р.

На основу члана члана 59. Закона о 
јавним предузећима („Службени гласник 
РС“, бр.15/2016), 136. Закона о општем 
управном поступку („Сл.гласник РС“ бр. 
18/2016 и 95/2018- аутентично тумачење), 
40. Статута општине Велико Градиште („Сл. 
гласник општине Велико Градиште“, бр. 
2/2019), а на захтев Туристичке организације 
општине Велико Градиште из Великог 
Градиште, 

Скупштина општине Велико 
Градиште на 23. седници одржаној 
16.04.2019. године је донела:

РЕШЕЊЕ

ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на 
Измене и допуне Плана и Програма рада 
Туристичке организације за 2019.годину са 
финансијским планом.

Образложење

Дана 09.04.2019. године Општинском 
већу општине Велико Градиште Туристичка 
организација општине Велико Градиште 
обратила се захтевом за  давање сагласности 
на Измене и допуне Плана и Програма рада 

Туристичке организације за 2019.годину 
са финансијским планом које је претходно 
усвојио Управни одбор ове организације 
09.04.2019.године.

Скупштина општине Велико 
Градиште, разматрајући предметне 
измене и допуне Плана и Програма рада 
Туристичке организације за 2019.годину 
са финансијским планом, налази да је 
њихово усвајање оправдано, и да су исте у 
сагласности са Одлуком о буџету општине 
Велико Градиште као и чланом 59. Закона 
о јавним предузећима („Службени гласник 
РС“, бр.15/2016).

Са напред изнетог, Скупштина 
општине Велико Градиште је донела Решење 
као у диспозитиву.

Поука о правном средству: Решење 
је коначно у управном поступку. Против 
истог се може покренути управни спор пред 
Управним судом у Београду у року од 30 
дана, од дана пријема овог решења.

Број: 022-3/2019-01-1

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ   
Браниславка Шуловић,с.р.
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