ОПШТИНЕ ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ
Година XVI        Број 2         ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ                    19. фебруар 2019.
На основу члана 11. и члана 32. тачка
1) Закона о локалној самоуправи („Службени
гласник Републике Србије“, број 129/07, 83/14
- др. закон, 101/16 – др. закон и 47/2018) и
члана 133 Статута општине Велико Градиште
(„Службени гласник општине Велико
Градиште“, број 5/2018-пречишћен текст ),
Скупштина општине Велико Градиште, на
22. седници одржаној 18.02.2019. године, по
прибављеном мишљењу Министарства за
државну управу и локалну самоуправу број
110-00-00360/2018-24 од 21.01.2019. године,
донела је
С Т А Т У Т
ОПШТИНЕ  ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ
I. ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ
Предмет уређивања
Члан 1.
Овим статутом, у складу са
законом, уређују се нарочито: права и
дужности општине Велико Градиште (у
даљем   тексту: Општина) и начин њиховог
остваривања, број одборника Скупштине
општине Велико Градиште (у даљем тексту:
Скупштина општине), организација и рад
органа и служби, начин управљања грађана
пословима из надлежности Општине,
услови за остваривање облика непосредне
самоуправе, спровођење поступка јавне
расправе приликом припреме општих аката
утврђених овим статутом, оснивање, начин
избора органа и рад месне заједнице и
других облика месне самоуправе, услови и
облици остваривања сарадње и удруживања
Општине, заштита локалне самоуправе и
друга питања од значаја за Општину.
Сви појмови у овом статуту
употребљени у граматичком мушком роду
подразумевају мушки и женски природни
род.

Положај Општине
Члан 2.
Општина је основна територијална
јединица у којој грађани остварују право на
локалну самоуправу у складу са Уставом,
законом и овим статутом.
Грађани који имају бирачко право
и пребивалиште на територији Општине,
управљају пословима Општине у складу са
законом и овим статутом.
Грађани учествују у остваривању
локалне самоуправе путем грађанске
иницијативе, збора грађана, референдума,
других облика учешћа грађана у обављању
послова Општине и преко својих одборника
у Скупштини општине, у складу са Уставом,
законом и овим статутом.
Територија
Члан 3.
Територију
Општине,
утврђену законом, чине насељена места,
односно подручја катастарских општина
које улазе у њен састав, и то:
НАСЕЉЕНО
МЕСТО
1
Бискупље
Велико Градиште
Гарево
Десине
Дољашница
Ђураково
Затоње
Камијево
Кисиљево
Кумане
Курјаче
Кусиће

КАТАСТАРСКА
ОПШТИНА
2
Бискупље
Велико Градиште
Гарево
Десине
Дољашница
Ђураково
Затоње
Камијево
Кисиљево
Кумане
Курјаче
Кусиће

2

Број 2

Љубиње
Мајиловац
Макце
Острово
Печаница
Пожежено
Поповац
Рам
Сираково
Средњево
Тополовник
Триброде
Царевац
Чешљева Бара
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Љубиње
Мајиловац
Макце
Острово
Печаница
Пожежено
Поповац
Рам
Сираково
Средњево
Тополовник
Триброде
Царевац
Чешљева Бара

Печат је округлог облика са исписаним
текстом: Република Србија, општина Велико
Градиште, назив и седиште органа исписан
на српском језику и ћириличким писмом и
грбом Републике Србије у средини.

ликовну хералдичку стилизацију елемената
потенцијала по којима је општина Велико
Градиште препознатљива.
Основа грба је штит са лентом
и
вертикалним
пругама
ликовно
транспонованих са фасадне пластике
спратних делова данашње зграде општине
Велико Градиште, а некада Среског
начелства. Предложено решење јесте одраз
историјског и географског континуитета
насеља и ширег окружења који датира
од остатака античких насеља Пинкум и
Ледерата па до туристичких потенцијала, пре
свих оличених у Дунаву, Сребрном језеру и
Пеку по којима се овај крај препознаје.
Нови хералдички елементи по којима
се овај крај препознаје, а у грбу морају
да се нађу јесу: стилизовани плави талас
Дунава, Сребрног језера и Пека, а тиме и
основне географске посебности општине;
круг који симболизује жуто (златно) око –
симбол туристичког ока и погледа окружен
стилизованим полукругом и зупцима
који симболизују део основа римских
и средњевековних утврђења Пинкума,
Ледерате и Рамске тврђаве и стилизовани
део жутог (златног) класа и плавих пруга
којим се представља симбол пољопривреде
и бразде по којима се такође овај крај
препознаје у Србији.
Употреба грба и заставе Општине
ближе се уређује посебном одлуком
Скупштине општине.

Језик и писмо

Употреба симбола Општине

Члан 6.

Члан 8.

На територији Општине у службеној
употреби је српски језик и ћириличко писмо.

Застава и грб Општине могу се
истицати само уз државне симболе.
У службеним просторијама органа
Општине истичу се само државни симболи
и грб и застава Општине
.
Празник Општине

Својство правног лица
Члан 4.
Општина има својство правног лица.
Седиште Општине је у насељеном
месту Великом Градишту, Житни трг 1
Печат
Члан 5.
Органи Општине имају печат.

Симболи Општине
Члан 7.
Општина има свој симбол – грб
Општине.
Основу овог грба чини јединствена
композиција коју чине штит са лентом,
вертикалне тракасте пруге, талас Дунава и
Пека, туристичко око, Пинкум и Ледерата
Рамска тврђава и део класа. Основна
симболика грба представља савремену

Члан 9.
Општина има празник.
Празник Општине утврђује се
посебном одлуком коју доноси Скупштина
општине
уз
претходну
сагласност
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министарства надлежног за послове локалне
самоуправе.
Награде и јавна признања
Члан 10.
Општина установљава награде и друга
јавна признања организацијама и грађанима
за значајна остварења у привреди, науци,
уметности, спорту и другим друштвеним
областима.
Општина додељује звање „почасни
грађанин“ особи чији су рад и достигнућа
од посебног значаја за Општину.
Скупштина општине одлучује о
додељивању звања „почасни грађанин“
уз претходну сагласност министарства
надлежног за послове локалне самоуправе.
Награде и друга јавна признања
и звање „почасни грађанин“ додељују се
поводом празника Општине.
Врсте награда и других јавних
признања, поступак, услови и критеријуми
за додељивање јавних признања и звања
„почасни грађанин“ уређују се посебном
одлуком.
Утврђивање назива
делова насељених места
Члан 11.
Општина утврђује називе улица,
тргова, градских четврти, заселака и других
делова насељених места на својој територији
посебном одлуком, уз претходну сагласност
министарства надлежног за послове локалне
самоуправе.
Јавност рада
Члан 12.
Рад органа Општине је јаван.
се:

Јавност рада по правилу обезбеђује
•

путем издавања
‘’Службеног
гласника
општине
Велико
Градиште’’,
билтена,
информатора, преко средстава
јавног
информисања,
презентовањем одлука и других
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•
•

•
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аката јавности и постављањем
интернет презентације;
организовањем јавних расправа у
складу са законом, овим статутом
и одлукама органа Општине,
организовањем јавних слушања
у складу са овим статутом
и
пословником
Скупштине
општине и
у другим случајевима утврђеним
овим статутом и другим актима
органа Општине.
Имовина Општине
Члан 13.

Општина има своју имовину.
Имовином Општине самостално
управљају и располажу органи Општине, у
складу са законом, овим статутом и другим
актима Општине.
У јавној својини Општине сагласно
закону су:
• добра у општој употреби на територији
Општине
(општински
путеви,
некатегорисани путеви, улице које нису
део аутопута или државног пута I и II
реда, тргови и јавни паркови и др.);
• комунална
мрежа
на
територији
Општине;
• -непокретне и покретне ствари и друга
имовинска права које користе органи и
организације Општине;
• ствари у јавној својини на којима право
коришћења имају месне заједнице на
територији Општине, установе, јавне
агенције и друге организације чији је
оснивач Општина;
• друге непокретне и покретне ствари и
имовинска права, у складу са законом
којим се уређује јавна својина.
II. НАДЛЕЖНОСТИ ОПШТИНЕ
Надлежности Општине
Члан 14.
Општина врши послове из своје
надлежности утврђене Уставом и законом,
као и послове из оквира права и дужности
Републике који су јој законом поверени.
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Надлежности утврђене Уставом и
законом
Члан 15.

Општина, преко својих органа, у
складу са Уставом и законом:
1)
доноси статут, буџет и завршни
рачун, просторни и урбанистички план и
план развоја Општине, као и стратешке
планове и програме локалног економског
развоја;
2)
уређује и обезбеђује обављање
и развој комуналних делатности, локални
превоз, коришћење грађевинског земљишта
и пословног простора;
3)
стара
се
о
изградњи,
реконструкцији, одржавању и коришћењу
и општинских путева, као и улица и других
јавних објеката од општинског значаја;
4)
стара се о задовољавању
потреба грађана у области просвете
(предшколско васпитање и образовање и
основно и средње образовање и васпитање),
научноистраживачке
и
иновационе
делатности, културе, здравствене и социјалне
заштите, дечије заштите, спорта и физичке
културе;
5)
обезбеђује
остваривање
посебних потреба особа са инвалидитетом и
заштиту права осетљивих група;
6)
стара се о развоју и унапређењу
туризма, занатства, угоститељства и
трговине;
7)
доноси и реализује програме
за подстицање локалног економског развоја,
предузима активности за одржавање
постојећих и привлачење нових инвестиција
и унапређује опште услове пословања;
8)
стара се о заштити животне
средине, заштити од елементарних и других
непогода, заштити културних добара од
значаја за Општину;
9)
стара
се
о
заштити,
унапређењу и коришћењу пољопривредног
земљишта и спроводи политику руралног
развоја;
10)
стара се о остваривању,
заштити и унапређењу људских и мањинских
права, родној равноправности, као и о јавном
информисању у Општини;
11)
образује
и
уређује
организацију и рад органа, организација
и служби за потребе Општине, организује
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службу правне помоћи грађанима и уређује
организацију и рад мировних већа;
12)
утврђује симболе Општине и
њихову употребу;
13)
управља
општинском
имовином и утврђује стопе изворних
прихода, као и висину локалних такси;
14)
прописује
прекршаје
за
повреде општинских прописа;
15)
обавља и друге послове од
локалног значаја одређене законом, као
и послове од непосредног интереса за
грађане, у складу са Уставом, законом и
овим статутом.
Послови из надлежности општина
утврђени Уставом и законом, ближе су
одређени Јединственим пописом послова
јединица локалне самоуправе који обезбеђује
министарство
надлежно
за
локалну
самоуправу у складу са законом.
Јавне службе Општине
Члан 16.
За остваривање својих права и
дужности и за задовољавање потреба
локалног становништва, Општина може
оснивати предузећа, установе и друге
организације које врше јавну службу, у
складу са законом и овим статутом.
Скупштина
општине
посебном
одлуком оснива предузећа, установе и друге
организације које врше јавну службу и
остварује права оснивача, ако законом или
овим статутом за вршење појединих права
оснивача није утврђена надлежност другог
органа Општине.
Поверавање послова
правном или физичком лицу
Члан 17.
Општина може уговором, на начелима
конкуренције, јавности, економичности,
ефикасности и заштите животне средине,
поверити правном или физичком лицу
обављање појединих послова из своје
надлежности.
Поверавање послова из става 1.
овог члана уређује се одлуком Скупштине
општине.
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III.

ФИНАНСИРАЊЕ
ОПШТИНЕ

Број 2
ПОСЛОВА

Средства за обављање послова
и извори средстава
Члан 18.
За обављање послова Општине
утврђених Уставом и законом, као и за
обављање законом поверених послова
из оквира права и дужности Републике,
Општини припадају приходи и примања
утврђени законом.
Послови Општине финансирају се из
изворних и уступљених прихода, трансфера,
примања по основу задуживања и других
прихода и примања утврђених законом.
Ненаменски карактер средстава
Члан 19.
Сви приходи Општине су општи
приход буџета и могу се користити за било
коју намену, осим оних прихода чији је
наменски карактер утврђен законом.
Буџет и завршни рачун
Члан 20.
Скупштина доноси буџет Општине за
сваку календарску годину, у којем се исказују
сви приходи и примања, задуживања и друге
финансијске трансакције, расходи и други
издаци, у складу са законом који уређује
буџетски систем.
По истеку године за коју је буџет
донет саставља се завршни рачун о извршењу
буџета Општине.
Одговорност за извршење буџета
и извештавање
Члан 21.
За извршење буџета Општине,
председник Општине одговара Скупштини
општине.
Општинска управа обавезна је да
редовно прати извршење буџета и по потреби,
а најмање два пута годишње информише
председника Општине, а обавезно у року од
15 дана по истеку шестомесечног, односно
деветомесечног периода.
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Председник општине, у року од 15
дана од дана достављања извештаја из става
2. овог члана, исти доставља Општинском
већу на усвајање, а након тога Веће извештај
доставља Скупштини општине.
Самодопринос
Члан 22.
За задовољавање потреба грађана у
Општини или њеном делу средства се могу
прикупљати самодоприносом.
Одлуку о увођењу самодоприноса
доносе грађани референдумом, у складу
са законом којим је уређено непосредно
изјашњавање грађана и овим статутом.
Утврђивање предлога одлуке
Члан 23.
Предлог
самодоприноса
општине.

одлуке
о
увођењу
утврђује
Скупштина

Иницијативу за доношење одлуке из
става 1. овог члана може поднети најмање
једна трећина одборника Скупштине
општине и грађани путем грађанске
иницијативе.
Уз иницијативу се подноси и програм
којим се утврђују извори, намена и начин
обезбеђивања
укупних
финансијских
средстава за реализацију пројекта који је
предмет одлуке.
По примљеној уредној иницијативи,
Скупштина општине одлучује о покретању
поступка за увођење самодоприноса већином
гласова од укупног броја одборника.
Ако Скупштина општине прихвати
иницијативу за увођење самодоприноса,
доноси закључак којим истовремено
одређује рок за припрему нацрта одлуке
о увођењу самодоприноса и рок и начин
организовања јавне расправе.
Предлог
одлуке
о
увођењу
самодоприноса
Скупштина
општине
утврђује већином гласова од укупног броја
одборника.
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Доношење одлуке
о увођењу самодоприноса
Члан 24.

Одлуку о увођењу самодоприноса
доносе грађани који имају изборно право
и пребивалиште на подручју на којем се
средства прикупљају.
Одлуку из става 1. овог члана доносе
и грађани који немају изборно право и
пребивалиште на подручју на којем се
средства прикупљају, ако на том подручју
имају непокретну имовину, а средствима
самодоприноса се побољшавају услови
коришћења те имовине.
Одлука се сматра донетом када се за
њу изјасни већина од укупног броја грађана
из ст. 1. и 2. овог члана.
Објављивање одлуке
о увођењу самодоприноса
Члан 25.
Одлука о увођењу самодоприноса се
објављује на начин на који се објављују акти
Општине.
Наменски карактер
средстава самодоприноса
Члан 26.
Новчана средства која се прикупљају
на основу одлуке о самодоприносу приход
су буџета и строго су наменског карактера.
IV. ОРГАНИ ОПШТИНЕ
Органи Општине
Члан 27.
Органи Општине су: Скупштина
општине, председник Општине, Општинско
веће и Општинска управа.
У складу са законом којим се уређује
правобранилаштво, орган Општине је и
Општинско правобранилаштво.
Презумпција надлежности
Члан 28.
Послове Општине врше органи
Општине у оквиру своје надлежности
утврђене законом и овим статутом.
Ако законом или другим прописом
није утврђено који орган је надлежан за
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обављање послова из надлежности Општине,
све послове који се односе на уређивање
односа из надлежности Општине врши
Скупштина општине, а послове који су по
својој природи извршни, врши председник
Општине.
Ако се према природи посла не може
утврдити надлежност у складу са ставом
1 и 2. овог члана, надлежна је Скупштина
општине.
•

Скупштина општине
Положај Скупштине општине
Члан 29.

Скупштина општине је највиши
орган Општине који врши основне функције
локалне власти, утврђене Уставом, законом
и овим статутом.
Састав Скупштине општине
Члан 30.
Скупштину општине чине одборници
које бирају грађани на непосредним
изборима, тајним гласањем, у складу са
законом и овим статутом.
Сазивање конститутивне седнице
Члан 31.
Седницу новог сазива Скупштине
општине сазива председник Скупштине
општине претходног сазива, у року од 15
дана од дана објављивања резултата избора.
Уколико председник Скупштине
општине из претходног сазива не сазове
седницу новог сазива у року из става 1.
овог члана, седницу новог сазива сазваће
најстарији одборник у року од 15 дана од
истека рока из става 1. овог члана.
Седницом председава најстарији
одборник до избора председника Скупштине
општине.
Конституисање Скупштине
Члан 32.
Скупштина општине се сматра
конституисаном
избором
председника
Скупштине општине и постављењем
секретара Скупштине општине.
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Број одборника
Члан 33.
Скупштина општине има 35
одборника.
Мандат
Члан 34.
Одборници се бирају на четири
године.
Одборнику почиње и престаје
одборнички мандат под условима и на начин
утврђен законом.
Заклетва
Члан 35.
Изабрани
одборници
полажу
заклетву која гласи: „Заклињем се да ћу се у
раду Скупштине општине Велико Градиште
придржавати Устава, закона и Статута
општине Велико Градиште, и да ћу часно и
непристрасно вршити дужност одборника,
руководећи се интересима грађана.
“
Неспојивост функција
Члан 36.
Одборник не може бити запослени
у Општинској управи и лице које именује,
односно поставља Скупштина општине.
Ако запослени у Општинској управи
буде изабран за одборника, права и обавезе
по основу рада мирују му док траје његов
одборнички мандат.
Даном потврђивања одборничког
мандата лицима која је именовала, односно
поставила Скупштина општине престаје
функција на коју су именована, односно
постављена.
Имунитет одборника
Члан 37.
Одборник не може бити позван
на кривичну одговорност, притворен или
кажњен због изнетог мишљења или давања
гласа на седници Скупштине општине и
радних тела.
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Права и дужности одборника
Члан 38.
Право је и дужност одборника да
учествује у раду Скупштине општине и
њених радних тела, предлаже Скупштини
општине расправу о одређеним питањима,
предлаже радном телу Скупштине општине
да организује јавно слушање о предлозима
прописа и одлука о којима одлучује
Скупштина општине, подноси предлоге
одлука и других аката из надлежности
Скупштине општине и даје амандмане на
предлоге прописа, поставља питања везана
за рад органа Општине и учествује у другим
активностима Скупштине општине.
Право је одборника да буде
редовно обавештаван о питањима од утицаја
на вршење одборничке дужности, да на
лични захтев добије од органа и служби
Општине податке који су му потребни за рад,
као и стручну помоћ у припремању предлога
за Скупштину општине.
За благовремено достављање
обавештења, тражених података, списа и
упутстава одговоран је секретар Скупштине
општине, а начелник Општинске управе
када се обавештење, тражени податак,
спис и упутство односе на делокруг и рад
Општинске управе.
Одборник има право на заштиту
мандата, укључујући и судску заштиту,
која се остварује сходном применом закона
којим се уређује заштита изборног права у
изборном поступку.
Права и дужности одборника ближе
се одређују пословником Скупштине
општине.
Накнаде и друга примања одборника
Члан 39.
Право одборника на изгубљену
зараду, путне трошкове за долазак и одлазак
на седницу Скупштине општине и њених
радних тела, дневнице и на накнаду других
трошкова везаних за вршење одборничке
функције уређује се посебном одлуком
Скупштине општине.
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Надлежност Скупштине општине
Члан 40.

Скупштина општине, у складу са
законом:
1. доноси статут општине и пословник
скупштине;
2. доноси буџет и завршни рачун општине;
3. утврђује стопе изворних прихода
општине, као и начин и мерила за
одређивање висине локалних такси и
накнада;
4. доноси програм развоја општине и
појединих делатности;
5. доноси просторни и урбанистички
план општине и програме уређивања
грађевинског земљишта;
6. доноси прописе и друге опште акте;
7. бира и разрешава локалног омбудсмана;
8. расписује општински референдум и
референдум на делу територије општине,
изјашњава се о предлозима садржаним
у грађанској иницијативи и утврђује
предлог одлуке о самодоприносу;
9. оснива службе, јавна предузећа, установе
и организације, утврђене статутом
општине и врши надзор над њиховим
радом;
10. именује и разрешава управни и
надзорни одбор, именује и разрешава
директоре јавних предузећа, установа,
организација и служби, чији је оснивач
и даје сагласност на њихове статуте, у
складу са законом;
11. бира и разрешава председника скупштине
и заменика председника скупштине;
12. поставља и разрешава секретара
скупштине;
13. бира и разрешава председника општине
и, на предлог председника општине,
бира заменика председника општине и
чланове општинског већа;
14. утврђује општинске таксе и друге
локалне приходе који општини припадају
по закону;
15. утврђује
накнаду
за
уређивање
грађевинског земљишта;
16. доноси акт о јавном задуживању
општине, у складу са законом којим се
уређује јавни дуг;
17. прописује радно време угоститељских,
трговинских и занатских објеката;
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18. даје
мишљење
о
републичком,
покрајинском и регионалном просторном
плану;
19. даје мишљење о законима којима се
уређују питања од интереса за локалну
самоуправу;
20. даје сагласност на употребу имена, грба
и другог обележја општине;
21. именује изборну комисију за спровођење
избора за одборнике Скупштине
општине, у складу са законом;
22. обавља и друге послове утврђене законом,
статутом општим и појединачним
актима.
Кворум за рад и одлучивање
Члан 41.
Скупштина општине одлучује ако
седници присуствује већина од укупног
броја одборника.
Скупштина
општине
одлучује
већином гласова присутних одборника,
уколико законом или овим статутом није
друкчије одређено.
Скупштина општине већином гласова
од укупног броја одборника:
1) доноси Статут;
2) доноси буџет и усваја завршни
рачун буџета;
3) доноси план развоја Општине
и стратегије којима се утврђују правци
деловања Општине у одређеној области;
4) доноси просторни план;
5) доноси урбанистичке планове;
6) одлучује о јавном задуживању
Општине;
7)одлучује о сарадњи и удруживању
са другим јединицама локалне самоуправе и
о сарадњи са јединицама локалне самоуправе
у другим државама;
8) одлучује о образовању, подручју
за које се образује, промени подручја и
укидању месних заједница и других облика
месне самоуправе;
9)одлучује и у другим случајевима
утврђеним законом и овим статутом.
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Сазивање
Члан 42.
Седницу
Скупштине
општине
сазива председник Скупштине општине, по
потреби, а најмање једном у три месеца.
Председник Скупштине општине
је дужан да седницу закаже на захтев
председника Општине, Општинског већа
или једне трећине одборника, у року од
седам дана од дана подношења захтева, тако
да дан одржавања седнице буде најкасније у
року од 15 дана од дана подношења захтева.
У ситуацијама које оправдавају
хитност у сазивању седнице, председник
Скупштине општине може заказати седницу
у року који није краћи од 24 часа од пријема
захтева.
Захтев за сазивање седнице из става
3. овог члана мора да садржи разлоге
који оправдавају хитност сазивања, као и
образложење последица које би наступиле
њеним несазивањем.
Минималан рок за сазивање седнице
Скупштине општине из става 3. овог члана,
не односи се на сазивање седнице Скупштине
општине у условима проглашене ванредне
ситуације.
Ако председник Скупштине општине
не закаже седницу у року из става 2. овог
члана, седницу може заказати подносилац
захтева, а председава одборник кога одреди
подносилац захтева.
Председник Скупштине општине
може одложити седницу коју је сазвао само
у случају када не постоји кворум потребан
за рад, а у другим случајевима о одлагању
седнице одлучује Скупштина општине.
Јавност рада
Члан 43.
јавне.

Седнице Скупштине општине су

За јавност рада Скупштине општине
одговоран је председник Скупштине
општине.
Позиви и материјал за седнице
Скупштине
општине
достављају
се
средствима информисања ради упознавања
јавности.
Седницама Скупштине општине
могу
присуствовати
представници
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средстава
јавног
информисања,
овлашћени представници предлагача, као
и друга заинтересована лица, у складу са
пословником Скупштине општине.
У случају да не постоји
могућност
да
сви
заинтересовани
присуствују
седници
Скупштине,
председник Скупштине ће одлучити коме
ће омогућити присуство седници полазећи
од редоследа пријављивања и интереса
пријављених за тачке на дневном реду.
Скупштина општине може одлучити
да седница Скупштине не буде јавна из
разлога безбедности и других разлога
утврђених законом.
Радна тела Скупштине општине
Члан 44.
Скупштина општине оснива стална и
повремена радна тела за разматрање питања
из њене надлежности.
Радна тела дају мишљење на предлоге
прописа и одлука које доноси Скупштина
општине и обављају друге послове утврђене
овим статутом и пословником Скупштине
општине.
Пословником Скупштине
општине утврђују се број и задаци сталних
радних тела, избор, права и дужности
председника и чланова сталних радних тела,
као и друга питања од значаја за рад сталних
радних тела.
Актом о образовању повременог
радног тела утврђују се његов назив и
област за коју се оснива, задаци радног тела,
број чланова радног тела, рок за извршење
задатака, права и дужности председника
и чланова радног тела и друга питања од
значаја за рад радног тела.
Јавно слушање
Члан 45.
Радно тело може организовати јавно
слушање о предлозима одлука и других
прописа о којима одлучује Скупштина
општине.
Организовање и спровођење јавног
слушања, као и обавештавање председника
Скупштине општине и јавности о изнетим
мишљењима и ставовима на јавном слушању,
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ближе се уређују Пословником Скупштине
општине.
Посебна радна тела Скупштине општине
Члан 46.
Поред
сталних
радних
тела
предвиђених Пословником Скупштине
општине, Скупштина општине оснива
као стална радна тела: Савет за праћење
примене Етичког кодекса, Савет за младе,
Кориснички савет јавних служби и Комисију
за родну равноправност.
Скупштина општине оснива, као
стална радна тела, органе за спровођење
избора за чланове савета месних заједница:
Изборну комисију за спровођење избора за
чланове савета месних заједница (у даљем
тексту: Изборна комисија) и Другостепену
изборну комисију.
Услове за рад посебних радних тела
из ст. 1. и 2. овог члана, као и обављање
стручних и административно-техничких
послова, обезбеђује Општинска управа.
Савет за праћење примене Етичког
кодекса
Члан 47.
Савет за праћење примене Етичког
кодекса:
•
•
•
•
•
•

•

прати да ли се функционери
придржавају
одредаба
Етичког
кодекса;
прикупља информације које се
односе на понашање функционера у
вези са Етичким кодексом;
прати и анализира догађаје и појаве
од значаја за успешну примену
Етичког кодекса;
промовише примену Етичког кодекса
у Општини и шире;
предлаже и самостално спроводи
радње које воде унапређењу примене
Етичког кодекса;
пружа
савете
и
мишљења
функционерима,
грађанима,
средствима јавног информисања,
органима и организацијама у вези са
применом Етичког кодекса;
остварује сарадњу са институцијама
које раде у сродним делатностима;
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•

обавља друге послове одређене овим
статутом и другим прописима.

Чланови Савета не могу бити
одборници нити изабрана, постављена и
именована лица у Општини.
Број чланова, начин рада и овлашћења
Савета уређују се актом Скупштине
општине.
Савет за младе
Члан 48.
Савет за младе:
•

•

•
•

•

•

иницира и учествује у изради локалне
омладинске политике у области
образовања, спорта, коришћења
слободног
времена,
повећања
запослености,
информисања,
активног учешћа, обезбеђивању
једнаких шанси, здравства, културе,
равноправности полова, спречавању
насиља и криминалитета, приступа
правима, одрживог развоја и животне
средине и другим областима од
значаја за младе;
учествује у изради посебних
локалних
акционих
планова,
програма и политика у сагласности са
Националном стратегијом за младе и
прати њихово остваривање;
даје мишљење о питањима од значаја
за младе и о њима обавештава органе
општине;
даје мишљење на нацрте прописа
и одлука које доноси Скупштина
општине у областима значајним за
младе;
усваја годишње и периодичне
извештаје о остваривању локалне
омладинске политике и локалних
акционих планова и програма за
младе и подноси их Скупштини
општине, председнику Општине и
Општинском већу;
иницира припрему пројеката или
учешће Општине у програмима
и пројектима за младе у циљу
унапређења положаја младих и
обезбеђења остваривања њихових
права која су у надлежности
Општине;
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•

•

•

подстиче сарадњу између Општине
и омладинских организација и
удружења и даје подршку реализацији
њихових активности;
подстиче
остваривање
међуопштинске сарадње која се
односи на омладину и о томе
обавештава органе општине;
даје мишљење о предлозима
пројеката од значаја за младе који се
делимично или потпуно финансирају
из буџета општине, прати њихово
остваривање и даје своје мишљење
надлежном органу Општине.
Састав и мандат Савета за младе
Члан 49.

Савет за младе има 7 чланова.
Председник и чланови Савета за
младе бирају се на период од четири године,
а по истеку мандата могу бити поново
изабрани.
Избор чланова Савета за младе
Члан 50.
Председника и чланове Савета за
младе бира Скупштина општине на предлог
председника
Општине,
председника
Скупштине општине, одборничких група,
месних заједница, удружења грађана,
омладинских организација и удружења,
школа и других јавних служби.
Скупштина општине бира чланове
Савета за младе из састава грађана,
стручњака,
представника
удружења,
представника школа и других јавних служби
водећи рачуна о равноправности полова и
заступљености припадника националних
мањина
у
национално
мешовитим
срединама.
Најмање половину чланова Савета
за младе чине млади узраста од 15 до 30
година који су активностима и поступцима
значајно афирмисали позитивну улогу и
значај младих у локалној заједници, односно
који су добитници школске, факултетске,
научне односно друге награде од значаја за
различите области интересовања младих.
Остале чланове Савета за младе
бира Скупштина општине под условом да
поседују вишегодишње искуство у раду са
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проблемима младих, доказану стручност
односно да су активно учествовали у већем
броју активности од важности за младе.
Кориснички савет јавних служби
Члан 51.
Скупштина
општине
образује
Кориснички савет јавних служби као стално
радно тело састављено од 5 чланова.
Кориснички савет јавних служби
разматра планове, програме и извештаје
јавних служби и о свом ставу обавештава
Скупштину општине и јавност.
Кориснички савет јавних служби
нарочито разматра остварени ниво квалитета
и обима услуга јавних служби, као и цене
комуналних производа и услуга, односно
висину накнаде за услуге јавних служби.
Чланове
Корисничког
савета
бира Скупштина општине на предлог
одборничких група или удружења грађана.
Председник и најмање половина
чланова Корисничког савета не могу бити
из састава одборника, функционера и
запослених у Општини, односно у јавним
службама чији је оснивач Општина.
Престанком мандата Скупштине
општине престаје мандат члановима
Корисничког савета.
Комисија за родну равноправност
Члан 52.
Комисија за родну равноправност
разматра предлоге одлука и других општих
аката које доноси Скупштина општине,
прати остваривање родне равноправности,
предлаже активности и предузимање мера,
посебно оних којима се остварује политика
једнаких могућности на нивоу Општине.
У раду Комисије за родну
равноправност могу, по позиву, учествовати
и друга лица без права одлучивања.
Актом о образовању Комисије
одређује се број и састав чланова Комисије,
мандат, задаци, начин рада Комисије и друга
питања значајна за рад Комисије.
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Општинска изборна комисија
Члан 53.

Општинску изборну комисију за
спровођење избора за одборнике Скупштине
општине у сталном саставу чине председник
и најмање шест чланова које именује
скупштина јединице локалне самоуправе,
на предлог одборничких група у скупштини
јединице локалне самоуправе, сразмерно
броју одборника а у проширеном саставу
- и по један опуномоћени представник
подносилаца изборне листе који је
предложио најмање две трећине кандидата
од укупног броја одборника који се бира.
Избор, права и дужности председника
и чланова Општинске изборне комисије за
спровођење избора за одборнике Скупштине
општине одређују се Пословником о раду
Скупштине општине.
Изборна комисија за спровођење избора
за савете месних заједница
Члан 54.
Изборну комисију за спровођење
избора за савете месних заједница именује
Скупштина општине.
Број чланова Изборне комисије биће
утврђен одлуком о месним заједницема.
Изборна комисија има секретара
кога именује Скупштина општине и који
учествује у раду Изборне комисије без права
одлучивања.
Председник,
чланови
Изборне
комисије и секретар, именују се на четири
године, а по истеку мандата могу бити
поново именовани.
Председник,
чланови
изборне
комисије и њен секретар имају заменике.
За
председника,
заменика
председника,
секретара
и
заменика
секретара Изборне комисије именују се
лица која 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
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у трајању од најмање четири године или
специјалистичким студијама на факултету,
са најмање три година 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 само грађани који
имају изборно право, као и пребивалиште на
територији Општине.
Задаци и овлашћења Изборне комисије
Члан 55.
Изборна
комисија
приликом
спровођења избора за Савет месне заједнице:
1) стара се о законитости спровођења
избора за чланове савета месне заједнице;
2) одређује бирачка места;
3) одређује бирачке одборе и именује
њихове чланове;
4) даје упутства бирачким одборима
у погледу спровођења поступка избора за
чланове савета месне заједнице;
5) прописује обрасце и организује
техничке припреме за спровођење избора;
6) утврђује да ли су изборне листе
сачињене и поднете у складу са Упутством
за спровођење избора за чланове савета
месне заједнице;
7) проглашава листу кандидата;
8) утврђује облик и изглед гласачких
листића, број гласачких листића за бирачка
места и записнички их предаје бирачким
одборима;
9) одлучује о приговорима поднетим
у поступку избора за чланове савета месне
заједнице;
10) утврђује и објављује резултате
избора за чланове савета месне заједнице;
11) подноси извештај Скупштини
општине о спроведеним изборима за чланове
савета месне заједнице.
Задаци и овлашћења Изборне
комисије, као и начин рада и одлучивања,
ближе се утврђују одлуком Скупштине
општине којом се уређују месне заједнице.
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Другостепена изборна комисија
Члан 56.

Председник Скупштине може бити
на сталном раду у Општини.

Другостепена изборна комисија је
орган за спровођење избора који у другом
степену одлучује о приговорима на одлуке
Изборне комисије.
Другостепену изборну комисију чине
председник и два члана.
Другостепена изборна комисија има
секретара кога именује Скупштина општине
и који учествује у раду Изборне комисије без
права одлучивања.
Другостепена изборна комисија
одлучује већином гласова 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.
Председник, чланови Другостепене
изборне комисије и секретар, именују се
на четири године и могу поново да буду
именовани.
Задаци и овлашћења Другостепене
изборне комисије, као и начин рада и
одлучивања, ближе се утврђују одлуком
Скупштине општине којом се уређују месне
заједнице.

Избор председника Скупштине
Члан 58.

Председник Скупштине
Члан 57.
Скупштина општине има председника
Скупштине.
Председник Скупштине организује
рад Скупштине општине, сазива и председава
њеним седницама, остварује сарадњу са
председником Општине и Општинским
већем, стара се о остваривању јавности рада,
потписује акта која Скупштина општине
доноси и обавља друге послове утврђене
законом и овим статутом.

Председник Скупштине се бира из
реда одборника, на предлог најмање трећине
одборника, на време од четири године, тајним
гласањем, већином гласова од укупног броја
одборника Скупштине општине.
Одборник може да учествује у
предлагању само једног кандидата.
Ако је предложено више кандидата,
а ниједан од предложених кандидата не
добије потребну већину гласова, понавља се
поступак кандидовања и избора.
Разрешење председника Скупштине
Члан 59.
Председник Скупштине може бити
разрешен пре истека мандата:
1. на лични захтев,
2. на предлог најмање трећине одборника.
Предлог се подноси у писаној форми
и мора бити образложен.
Разрешење се врши на начин и по
поступку који је предвиђен за његов избор.
Заменик председника Скупштине
Члан 60.
Председник
Скупштине
има
заменика који га замењује у случају његове
одсутности и спречености да обавља своју
дужност.
Заменик председника Скупштине
бира се и разрешава на исти начин као и
председник Скупштине.
Ако
заменику
председника
Скупштине мирују права из радног односа
услед избора на ту функцију, заменик
председника Скупштине може бити на
сталном раду у Општини.
Секретар Скупштине
Члан 61.
Скупштина општине има секретара
који се стара о обављању стручних послова
у вези са сазивањем и одржавањем седница
Скупштине и њених радних тела и руководи

14

Број 2

административним пословима везаним за
њихов рад.
Секретар Скупштине се поставља
на четири године, на предлог председника
Скупштине, и може бити поново постављен.
За секретара Скупштине општине
може бити постављено лице које има стечено
високо образовање из научне области правне
науке на основним академским студијама у
обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер
академским студијама, специјалистичким
академским студијама, специјалистичким
струковним студијама, односно на основним
студијама у трајању од најмање четири
године или специјалистичким студијама на
факултету, са положеним стручним испитом
за рад у органима управе и радним искуством
од најмање три године.
Скупштина
општине
може,
на образложен предлог председника
Скупштине, разрешити секретара и пре
истека мандата.
Секретар може имати заменика који
га замењује у случају његове одсутности.
Заменик
секретара
Скупштине
општине поставља се и разрешава на исти
начин и под истим условима као и секретар.
Секретар Скупштине је одговоран за
благовремено достављање података, списа
и исправа, када то захтева надлежни орган
Републике који врши надзор над радом и
актима Скупштине општине.
Пословник Скупштине
Члан 62.
Начин припреме, вођење и рад
седнице Скупштине општине и њених
радних тела и друга питања везана за њихов
рад уређују се пословником Скупштине.
Пословник
доноси
Скупштина
општине већином од укупног броја
одборника.
•

Извршни органи Општине
Извршни органи
Члан 63.

Извршни органи Општине су
председник Општине и Општинско веће.
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а) Председник Општине
Избор председника
и заменика председника Општине
Члан 64.
Председника
Општине
бира
Скупштина општине, из реда одборника, на
време од четири године, тајним гласањем,
већином гласова од укупног броја одборника
Скупштине општине.
Председник Општине има заменика
који га замењује у случају његове одсутности
и спречености да обавља своју дужност.
Председник Скупштине општине
предлаже кандидата за председника
Општине.
Кандидат за председника Општине
предлаже кандидата за заменика председника
Општине из реда одборника кога бира
Скупштина општине на исти начин као
председника Општине.
Неспојивост функција
Члан 65.
Председнику Општине и заменику
председника Општине избором на ове
функције престаје мандат одборника у
Скупштини општине.
Председник Општине и заменик
председника Општине на сталном су раду у
Општини.
Надлежност
Члан 66.
Председник Општине:
1. представља и заступа општину;
2. предлаже начин решавања питања о
којима одлучује скупштина;
3. наредбодавац је за извршење буџета;
4. усмерава и усклађује рад општинске
управе;
5. доноси појединачне акте за које је
овлашћен законом, статутом или одлуком
скупштине;
6. врши и друге послове утврђене статутом
и другим актима општине.
Председник Општине је одговоран за
благовремено достављање података, списа
и исправа, када то захтева надлежни орган
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Републике који врши надзор над радом и
актима извршних органа Општине.
Помоћници председника Општине
Члан 67.
Председник Општине може да има
два помоћника који обављају послове из
појединих области (економски развој,
урбанизам, примарна здравствена заштита,
заштита
животне
средине,
туризам,
пољопривреда, комуналне делатности,
развој месних заједница и др.).
Помоћници председника Општине
покрећу иницијативе, предлажу пројекте и
дају мишљења у вези са питањима која су
од значаја за развој Општине у областима за
које су постављени и врше и друге послове
по налогу председника Општине.
Председник Општине поставља и
разрешава помоћнике, који обављају послове
најдуже док траје дужност председника
општине.
Помоћници председника Општине
постављају се у Кабинету председника
Општине.
б) Општинско веће
Састав и избор
Члан 68.
Општинско веће чине председник
Општине, заменик председника Општине,
као и пет чланова Општинског већа.
Председник Општине је председник
Општинског већа.
Заменик председника Општине је
члан Општинског већа по функцији.
Чланове Општинског већа бира
Скупштина општине, на период од четири
године, тајним гласањем, већином од
укупног броја одборника.
Кандидате за чланове Општинског
већа предлаже кандидат за председника
Општине.
Када одлучује о избору председника
Општине, Скупштина општине истовремено
и обједињено одлучује о избору заменика
председника
Општине
и
чланова
Општинског већа.
Чланови Општинског већа могу бити
на сталном раду у Општини.
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Неспојивост функција
Члан 69.
Чланови Општинског већа не могу
истовремено бити и одборници, а могу
бити задужени за једно или више одређених
подручја из надлежности Општине.
Одборнику који буде изабран за члана
Општинског већа престаје одборнички
мандат.
Надлежност
Члан 70.
Општинско веће:
1. предлаже статут, буџет и друге одлуке и
акте које доноси скупштина;
2. непосредно извршава и стара се о
извршавању одлука и других аката
скупштине општине;
3. доноси
одлуку
о
привременом
финансирању у случају да скупштина
општине не донесе буџет пре почетка
фискалне године;
4. врши надзор над радом општинске
управе, поништава или укида акте
општинске управе који нису у
сагласности са законом, статутом и
другим општим актом или одлуком које
доноси скупштина општине;
5. решава у управном поступку у другом
степену о правима и обавезама
грађана, предузећа и установа и других
организација у управним стварима из
надлежности општине;
6. прати реализацију програма пословања
и врши координацију рада јавних
предузећа чији је општина оснивач;
7. подноси тромесечни извештај о раду
јавних предузећа скупштини општине,
ради даљег извештавања у складу са
законом којим се уређује правни положај
јавних предузећа;
8. стара се о извршавању поверених
надлежности из оквира права и
дужности Републике, односно аутономне
покрајине;
9. поставља и разрешава начелника
општинске управе, односно начелнике
управа за поједине области;
10. врши и друге послове, у складу са
законом.
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Одлуку из тачке 3) овог члана,
Општинско веће доноси већином гласова од
укупног броја чланова Општинског већа.
Положај председника Општине
у Општинском већу
Члан 71.
Председник Општине представља
Општинско веће, сазива и води његове
седнице.
Председник Општине је одговоран за
законитост рада Општинског већа.
Председник Општине је
дужан да обустави од примене одлуку
Општинског већа за коју сматра да није
сагласна закону.
Кворум за рад и одлучивање
Члан 72.
Општинско веће може да одлучује
ако седници присуствује већина од укупног
броја његових чланова.
Општинско веће одлучује већином
гласова присутних чланова ако законом или
овим статутом за поједина питања није
предвиђена друга већина.
Пословник Општинског већа
Члан 73.
Организација,
начин
рада
и
одлучивања Општинског већа, детаљније се
уређују његовим пословником, у складу са
законом и овим статутом.
Привредни савет
Члан 74.
савет.

Општинско веће образује Привредни

Привредни савет даје иницијативе,
сугестије и мишљења везана за економски
развој, разматра стратегије, планове,
програме и одлуке од значаја за привреду и
прати њихово спровођење.
Задаци,
начин
рада
и
одлучивања Привредног савета ближе се
уређују Пословником Општинског већа.
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Састав Привредног савета
Члан 75.
Председника и 4 члана Привредног
савета именује Општинско веће на време
трајања мандата Општинског већа.
Чланове Привредног савета
могу предлагати удружења грађана,
месне заједнице, привредна удружења и
предузетници.
Председник и најмање једна половина
чланова Привредног савета именују се
из састава привредника и предузетника,
односно њихових удружења.
Подношење извештаја Скупштини
општине
Члан 76.
Председник Општине и Општинско
веће дужни су да редовно извештавају
Скупштину општине, по сопственој
иницијативи или на њен захтев, а најмање
једном годишње, о извршавању одлука и
других аката Скупштине општине.
Разрешење и оставка председника
Општине
Члан 77.
Председник Општине може бити
разрешен пре истека времена на које је
биран, на образложен предлог најмање
трећине одборника, на исти начин на који је
изабран.
О предлогу за разрешење председника
Општине мора се расправљати и одлучивати
у року од 15 дана од дана достављања
предлога председнику Скупштине општине,
уз примену минималног рока за сазивање
седнице из члана 42. ст. 3. и 5. овог статута.
Ако
Скупштина
не
разреши
председника Општине, одборници који
су поднели предлог за разрешење не могу
поново предложити разрешење председника
Општине пре истека рока од шест месеци од
одбијања претходног предлога.
Председник општине може поднети
оставку.
О поднетој оставци председника
Општине, председник Скупштине општине
обавештава одборнике на почетку прве
наредне седнице Скупштине.
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Дејство разрешења и оставке
председника Општине
Члан 78.
Разрешењем, односно оставком
председника Општине престаје мандат
заменика
председника
Општине
и
Општинског већа.
Разрешење и оставка заменика
председника Општине,
односно члана Општинског већа
Члан 79.
Заменик председника Општине,
односно члан Општинског већа, може бити
разрешен пре истека времена на које је
биран, на предлог председника Општине
или најмање једне трећине одборника, на
исти начин на који је изабран.
Председник Општине је дужан да
истовремено са предлогом за разрешење
заменика председника Општине или
члана Општинског већа, Скупштини
општине поднесе предлог за избор новог
заменика председника Општине или члана
Општинског већа, која истовремено доноси
одлуку о разрешењу и о избору.
У случају да Скупштина општине
разреши заменика председника Општине
или члана Општинског већа на предлог једне
трећине одборника, председник општине
је дужан да на првој наредној седници
Скупштине општине поднесе предлог за
избор новог заменика председника Општине,
односно члана Општинског већа.
О поднетој оставци заменика
председника
Општине
или
члана
Општинског већа, председник Скупштине
општине обавештава одборнике на почетку
прве наредне седнице Скупштине општине.
У случају из става 4. овог члана,
председник Општине је дужан да на
наредној седници Скупштине општине
поднесе предлог за избор новог заменика
председника Општине, односно члана
Општинског већа.
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Вршење текућих послова по престанку
мандата
због разрешења или оставке
Члан 80.
Председник
Општине,
заменик
председника Општине или члан Општинског
већа који су разрешени или су поднели
оставку, остају на дужности и врше текуће
послове, до избора новог председника
Општине, заменика председника Општине
или члана Општинског већа.
Престанак мандата извршних органа
Општине
због престанка мандата Скупштине
Члан 81.
Престанком мандата Скупштине
општине престаје мандат председнику
Општине и Општинском већу, с тим да они
врше текуће послове из своје надлежности
до ступања на дужност новог председника
Општине и Општинског већа, односно
председника и чланова привременог органа
ако је Скупштини мандат престао због
распуштања Скупштине.
•

Општинска управа
Општинска управа
Члан 82.

Управне послове у оквиру права и
дужности Општине и одређене стручне
и административно-техничке послова за
потребе Скупштине општине, председника
Општине и Општинског већа, врши
Општинска управа.
Надлежност
Члан 83.
Општинска управа:
1. припрема нацрте прописа и других
аката које доноси скупштина општине,
председник општине и општинско веће;
2. извршава одлуке и друге акте скупштине
општине, председника општине и
општинског већа;
3. решава у управном поступку у првом
степену о правима и дужностима
грађана, предузећа, установа и других
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организација у управним стварима из
надлежности општине;
4. обавља послове управног надзора над
извршавањем прописа и других општих
аката скупштине општине;
5. извршава законе и друге прописе чије је
извршавање поверено општини;
6. обавља стручне и административнотехничке послове за потребе рада
скупштине
општине,
председника
општине и општинског већа.
Начела деловања општинске управе
Члан 84.
Општинска управа поступа према
правилима струке, непристрасно и политички
неутрално и дужна је да сваком омогући
једнаку правну заштиту у остваривању
права, обавеза и правних интереса.
Општинска управа дужна је да
грађанима омогући брзо и делотворно
остваривање њихових права и правних
интереса.
Општинска управа дужна
је да грађанима даје потребне податке и
обавештења и пружа правну помоћ.
Општинска управа дужна је да
сарађује са грађанима и да поштује личност
и достојанство грађана.
Када органи Општине решавају о
правима, обавезама или правним интересима
физичког или правног лица, односно друге
странке, Општинска управа по службеној
дужности врши увид, прибавља и обрађује
податке из евиденција, односно регистара
које у складу са посебним прописима воде
државни органи, органи територијалне
аутономије, јединица локалне самоуправе
и имаоци јавних овлашћења, у складу са
законом.
Увид, прибављање и обрада података
из евиденција, односно регистара који се
воде у електронском облику у поступку
из става 5. овог члана, врши се путем
информационог система који обезбеђује
сигурност и заштиту података о личности.
У поступку из става 5. овог члана
Општинска управа може вршити увид,
прибављати и обрађивати само оне податке
који су законом или посебним прописом
утврђени као неопходни за решавање о
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одређеном праву, обавези или правном
интересу странке.
Организација Општинске управе
Члан 85.
Општинска управа образује се као
јединствени орган.
У Општинској управи образују се
унутрашње организационе јединице за
вршење сродних управних, стручних и
других послова.
Руковођење
Члан 86.
Општинском управом руководи
начелник.
За начелника Општинске управе
може бити постављено лице које има стечено
високо образовање из научне области правне
науке на основним академским студијама у
обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер
академским студијама, специјалистичким
академским студијама, специјалистичким
струковним студијама, односно на основним
студијама у трајању од најмање четири
године или специјалистичким студијама
на факултету, најмање пет година радног
искуства у струци и положен државни
стручни испит за рад у органима државне
управе.
Постављење начелника
и заменика начелника Општинске
управе
Члан 87.
Начелника
Општинске
управе
поставља Општинско веће, на основу јавног
огласа, на пет година.
Начелник Општинске управе може
имати заменика који га замењује у случају
његове одсутности и спречености да обавља
своју дужност.
Заменик
начелника
Општинске
управе се поставља на исти начин и под
истим условима као начелник.
Руководиоце
организационих
јединица у управи распоређује начелник
Општинске управе.

19. фебруар 2019. године
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Одговорност начелника
Члан 88.

Сукоб надлежности
Члан 92.

Начелник за свој рад и рад Општинске
управе одговара Општинском већу.

Општинско веће решава сукоб
надлежности између Општинске управе и
других предузећа, установа и организација
кад на основу одлуке Скупштине општине
одлучују о појединим правима грађана,
правних лица или других странака.
Начелник Општинске управе решава
сукоб надлежности између унутрашњих
организационих јединица.
Услови за обављање управних послова
Члан 93.

Уређење Општинске управе
Члан 89.
Одлуку о Општинској управи доноси
Скупштина општине на предлог Општинског
већа.
Правилник о унутрашњем уређењу
и систематизацији Општинске управе,
посебних органа, служби и организација
обједињује начелник Општинске управе и
доставља Општинском већу на усвајање.
Овлашћења у вршењу управног надзора
Члан 90.
Општинска управа
управног надзора може:

у

обављању

1. наложити решењем извршење мера и
радњи у одређеном року;
2. изрећи новчану казну;
3. поднети пријаву надлежном органу
за учињено кривично дело или
привредни преступ и поднети захтев
за покретање прекршајног поступка;
4. издати
привремено
наређење,
односно забрану;
5. обавестити други орган, ако постоје
разлози, за предузимање мера за које
је тај орган надлежан;
6. предузети и друге мере за које је
овлашћена законом, прописом или
општим актом.
Овлашћења и организација за
обављање послова из става 1. овог члана,
ближе се уређују одлуком Скупштине
општине.
Примена прописа о управном поступку
Члан 91.
У поступку пред Општинском
управом, у коме се решава о правима,
обавезама и интересима грађана и правних
лица, примењују се прописи о управном
поступку.

Послове Општинске управе који
се односе на остваривање права, обавеза
и интереса грађана и правних лица могу
обављати лица која имају прописану школску
спрему, положен стручни испит за рад у
органима државне управе и одговарајуће
радно искуство, у складу са законом и
другим прописом.
Изузеће
Члан 94.
О изузећу начелника Општинске
управе решава Општинско веће.
О изузећу службеног лица у
Општинској управи решава начелник.
•

Општинско правобранилаштво
Члан 95.

Послове правне заштите имовинских
права и интереса Општине обавља
Општинско правобранилаштво.
Образовање, уређење и организација,
као и друга питања од значаја за рад
Општинског правобранилаштва, утврђују
се одлуком Скупштине општине у складу
са основама за уређење и организацију
правобранилаштва прописаних законом.
V. НЕПОСРЕДНО УЧЕШЋЕ ГРАЂАНА
У ОСТВАРИВАЊУ ЛОКАЛНЕ
САМОУПРАВЕ
Облици непосредног учешћа грађана
Члан 96.
Грађани
Општине
непосредно
учествују у остваривању послова Општине
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путем грађанске иницијативе, збора грађана
и референдумом.
Грађанска иницијатива
Члан 97.
Грађани путем грађанске иницијативе
предлажу Скупштини општине доношење
акта којим ће се уредити одређено питање из
надлежности Општине, промену статута или
других аката и расписивање референдума у
складу са законом.
Општинска управа је дужна да
грађанима пружи стручну помоћ приликом
формулисања предлога садржаног у
грађанској иницијативи.
Грађанска иницијатива пуноважно је
покренута ако је листа потписника грађанске
иницијативе састављена у складу са законом
и ако је исту потписало 5% од укупног броја
грађана са бирачким правом.
О предлогу из става 1. овога члана,
Скупштина општине је дужна да одржи
расправу и да достави образложен одговор
грађанима у року од 60 дана од дана добијања
предлога.
Збор грађана
Члан 98.
Збор грађана расправља и даје
предлоге о питањима из надлежности органа
Општине.
Сазивање збора
Члан 99.
Збор грађана сазива се за насељено
место или део насељеног места, који може
бити: заселак, улица, део градског насеља,
подручје месне заједнице или другог облика
месне самоуправе.
Збор грађана сазива председник
Општине, председник Скупштине општине,
овлашћени представник месне заједнице
или другог облика месне самоуправе,
најмање 50 грађана са пребивалиштем на
подручју за које се збор сазива и најмање
једна четвртина одборника, најмање осам
дана пре дана одржавања.
Општинска управа је дужна да пружи
помоћ сазивачу у сазивању и припремању
одржавања збора грађана.

Предлог за сазивање збора може
упутити орган Општине надлежан за
одлучивање о питању које се разматра на
збору.
О сазваном збору, грађани се
обавештавају истицањем акта о сазивању
збора на интернет презентацији Општине,
на огласној табли Општине, преко средстава
информисања или на други уобичајен начин.
Сазивач је обавезан да обавести
Општинску управу о одржавању збора.
Рад збора и утврђивање ставова збора
Члан 100.
Збором грађана председава сазивач
или лице које он овласти.
Збор грађана разматра предлоге и
заузима ставове о њима ако му присуствује
5% грађана са бирачким правом са подручја
за које је збор сазван.
Право учешћа у разматрању питања,
покретању иницијатива и предлагању
појединих решења, имају сви пунолетни
грађани Општине.
Право одлучивања на збору грађана
имају и грађани чије је пребивалиште или
имовина на подручју за које је збор сазван.
Одлуке на збору грађана се доносе
већином присутних грађана са правом
одлучивања.
Општинска управа дужна је да
пружи стручну помоћ грађанима приликом
формулисања предлога, односно захтева
збора грађана, а пре њиховог упућивања
надлежним органима Општине.
Начин рада и начин утврђивања
ставова збора уређују се одлуком Скупштине
општине.
Поступање надлежног органа Општине
по одржаном збору
Члан 101.
Органи Општине дужни су да у року
од 60 дана од дана одржавања збора грађана,
размотре захтеве и предлоге грађана, заузму
став о њима, односно донесу одговарајућу
одлуку или меру и о томе обавесте грађане.
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Референдум
Члан 102.
Скупштина општине може на
сопствену иницијативу, већином гласова
од укупног броја одборника, да распише
референдум о питањима из своје
надлежности.
Скупштина општине дужна је да
распише референдум о питању из своје
надлежности на захтев грађана Општине.
Захтев грађана из става 2. овог члана
пуноважан је ако је листа потписника захтева
састављена у складу са законом и ако је исту
потписало најмање 10% грађана са бирачким
правом на територији Општине.
Одлука путем референдума донета
је ако се за њу изјаснила већина грађана са
бирачким правом на територији Општине
која је гласала, под условом да је гласало
више од половине укупног броја грађана са
бирачким правом на територији Општине.
Одлука донета на референдуму је
обавезна, а Скупштина општине је не може
ставити ван снаге, нити изменама и допунама
мењати њену суштину у периоду од годину
дана од дана доношења одлуке.
Референдум на делу територије Општине
Члан 103.
Скупштина општине дужна је да
распише референдум на делу територије
Општине о питању које се односи на потребе,
односно интересе становништва тог дела
територије, ако је листа потписника захтева
за расписивање референдума састављена у
складу са законом и ако је исту потписало
најмање 10% бирача са пребивалиштем на
делу територије Општине за који се тражи
расписивање референдума.
Петиција грађана
Члан 104.
Петиција је писано обраћање
појединца
или
групе
грађана
са
пребивалиштем на територији Општине,
којим се од одређеног органа Општине
тражи да покрене поступак или предузме
меру или радњу из своје надлежности.
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Петиција обавезно садржи:
1) Назив органа коме се упућује,
2) Правни основ за подношење петиције са
захтевом да се на петицију одговори,
3) Јасно формулисан захтев, односно
предлог подносиоца, са образложењем,
4) Име,
презиме
и
пребивалиште
подносиоца петиције и
5) Потпис подносиоца петиције.
Орган Општине коме је упућена
петиција је дужан да у року од 30 дана од
дана достављања, обавести подносиоца
петиције о свом ставу поводом захтева,
односно предлога садржаних у петицији.
Општинска
управа
је
дужна
да грађанима пружи стручну помоћ у
формулисању петиције, као и да им пружи
потребне податке и обавештења од значаја
за формулисање образложеног захтева,
односно предлога садржаних у петицији.
Притужбе грађана
Члан 105.
Органи Општине дужни су да свима
омогуће подношење притужби на свој рад и
на неправилан рад запослених у Општинској
управи и њихов однос према грађанима.
Органи Општине дужни су да испитају
наводе истакнуте у притужби, који указују на
пропусте и неправилности у њиховом раду и
да у складу са законом покрену одговарајући
поступак за санкционисање и отклањање
пропуста и неправилности.
Органи Општине дужни су да
дају подносиоцу притужбе, одговоре и
информације о томе да ли је и како по
притужби поступљено у року од 30 дана, ако
подносилац притужбе то захтева.
VI. ДРУГИ ОБЛИЦИ УЧЕШЋА
ГРАЂАНА У ПОСЛОВИМА ОПШТИНЕ
Савет за развој oпштине
Члан 106.
Оснива се Савет за развој општине
као самостално радно тело.
Савет за развој општине:
1. иницира утврђивање приоритета
области развоја Општине;

у
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2. учествује у изради стратешких и
појединачних
планова
развоја
у
областима од значаја за развој Општине;
3. подстиче развој и прати партнерства
између Општине и надлежних органа
и организација, месних заједница и
удружења грађана, у циљу стварања и
спровођења развојних пројеката;
4. иницира и учествује у утврђивању
локалне политике и мера у социјалној
заштити,
образовању,
здравственој
заштити,
запошљавању,
одрживом
развоју, као и у другим областима од
значаја за развој Општине;
5. предлаже
моделе
финансирања
активности у области социјалне
политике, образовања, здравствене
заштите,
запошљавања,
одрживог
развоја, као и у другим областима од
значаја за развој Општине;
6. иницира припрему пројеката или учешће
у програмима или пројектима у циљу
унапређења услуга и обезбеђења права
грађана, која су у надлежности Општине;
7. прати и даје мишљење о реализацији
стратешких и појединачних планова
развоја Општине;
8. даје мишљење о предлозима развојних
пројеката у општини који се делимично
или потпуно финансирају из буџета
општине, прати њихово остваривање и
даје своје мишљење о томе, надлежном
органу Општине;
9. на основу одлуке надлежног органа
Општине учествује у партнерским
програмима и пројектима које спроводи
Општина са републичким и покрајинским
органима и установама, јединицама
локалне самоуправе и домаћим и
међународним
организацијама
и
партнерима.
Састав и мандат
Савета за развој општине
Члан 107.
Савет за развој општине има 5
чланова.
Чланови Савета за развој општине
бирају се на период од четири године, а по
истеку мандата могу бити поново изабрани.
Чланове Савета за развој општине
бира Скупштина општине из реда грађана и
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стручњака у областима од значаја за локалну
самоуправу, на предлог председника
Општине, Општинског већа, одборничких
група, месних заједница, удружења грађана,
струковних и професионалних удружења
или јавних служби Општине, водећи рачуна
о равноправности полова и заступљености
припадника националних мањина.
За члана Савета за развој општине
може бити изабран кандидат који испуњава
најмање један од следећих услова:
1. доказану стручност и дугогодишње
ангажовање на унапређењу Општине у
питањима од значаја за развој Општине;
2. активно учешће у већем броју
реализованих активности – пројеката од
важности за Општину;
3. вишегодишње искуство и доказану
стручност у професионалном раду
у установама и организацијама и
удружењима грађана у областима
од значаја за Општину, као што
су:
локални
економски
развој,
туризам, пољопривреда, комунална
инфраструктура и урбанистички развој,
култура, просвета, здравствена и
социјална заштита и др.
Начин рада Савета за развој општине
Члан 108.
Председник Савета за развој општине
организује рад Савета за развој општине,
сазива и председава седницама, остварује
сарадњу са органима Општине, и обавља
друге послове утврђене пословником Савета
за развој општине.
Председника Савета за развој
општине бирају чланови Савета за развој
општине у складу са пословником Савета
за развој општине.Седнице Савета за развој
општине сазива председник Савета најмање
једном у три месеца или на писани захтев
органа Општине или једне трећине чланова
Савета за развој општине у року од 15 дана
од дана подношењa захтева.Стручне и
административне послове у вези са радом
Савета за развој општине обавља Општинска
управа.
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Средства за рад Савета обезбеђују се
из буџета Општине, а могу се обезбеђивати
и из других извора, у складу са законом
Начин рада Савета за развој општине
ближе се уређује пословником Савета за
развој општине.

односно на други примерен начин обавести
јавност да је отпочео рад на припреми
прописа које доноси скупштина.

Јавна анкета
Члан 109.

Органи Општине дужни су да одрже
јавну расправу:

Органи Општине могу консултовати
грађане о питањима из своје надлежности.
Консултације из става 1. овог члана
врше се путем јавне анкете.

1. у поступку припреме статута;
2. у поступку припреме буџетa Општине (у
делу планирања инвестиција);
3. у поступку припреме стратешких
планова развоја;
4. у поступку утврђивања стопа изворних
прихода Општине;
5. у поступку припреме просторних и
урбанистичких планова;
6. у другим случајевима предвиђеним
законом и статутом Општине.
Јавна расправа из става 1. овог члана
спроводи се о нацрту акта (одлуке, плана и
другог акта у припреми), а може се спровести
и раније на предлог органа надлежног за
припрему и утврђивање нацрта.
Јавну расправу из става 1. овог
члана организује надлежни орган на начин
и у време које предложи орган надлежан за
утврђивање нацрта, ако овим статутом или
посебном одлуком из члана 110. став 4. овог
статута није другачије одређено.

Јавна расправа
Члан 110.
Јавна расправа представља скуп
различитих активности, предузетих у
унапред предвиђеном временском оквиру,
у циљу прибављања предлога и ставова
грађана о нацрту неког акта.
Јавна расправа обавезно укључује
организовање најмање једног отвореног
састанка
представника
надлежних
органа
Општине,
односно
јавних
служби са заинтересованим грађанима,
представницима удружења грађана и
средстава јавног обавештавања (округли
столови, трибине, презентације и сл.) и
прикупљање предлога, сугестија и мишљења
грађана и осталих учесника у јавној расправи
у писаној или електронској форми.
Орган надлежан за организовање
јавне расправе је дужан да грађанима из
свих делова Општине омогући учешће у
јавној расправи.
Начин и поступак организовања и
спровођења јавне расправе ближе се уређује
посебном одлуком Скупштине општине.
Време трајања јавне расправе
Члан 111.
Јавна расправа траје најмање 20 дана.
Објављивање отпочињања рада
на припреми прописа
Члан 112.
Надлежни орган Општине је дужан
да на интернет презентацији Општине,

Обавезна јавна расправа
Члан 113.

Јавна расправа на основу предлога,
односно захтева
Члан 114.
Јавна расправа може се спровести у
поступку доношења других општих аката
из надлежности Скупштине општине, на
основу захтева предлагача општег акта,
једне трећине одборника или предлога 100
грађана.
Ради спровођења јавне расправе,
предлог грађана је потребно да својим
потписима подржи најмање 100 грађана са
бирачким правом на територији Општине.
Прикупљање потписа грађана за
спровођење јавне расправе из става 1. овог
члана, спроводи се у складу са прописима
који уређују грађанску иницијативу.
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Надлежно радно тело Скупштине
општине одлучује по примљеном предлогу,
односно захтеву из става 1. овог члана.
Уколико надлежно радно тело
Скупштине општине прихвати предлог,
односно захтев из става 1. овог члана,
Општинско веће организује јавну расправу,
по правилу, на начин и у време које је у тим
поднесцима предложено.
Организовање јавне расправе
Члан 115.
Сходно општим и појединачним
актима Општине Велико Градиште јавну
расправу ораганизује надлежни орган
одређен одговарајућим актом.
Надлежни орган организује јавну
расправу, одређује начин спровођења, место
и време трајања јавне расправе.
Надлежни орган упућује јавни позив
грађанима, удружењима, стручној и осталој
јавности, за учешће у јавној расправи.
Јавни позив за учешће на јавној
расправи, објављује се на интернет
презентацији Општине и на други погодан
начин. Уз јавни позив обавезно се објављује
програм спровођења јавне расправе, као и
нацрт акта који је предмет јавне расправе.
Надлежни орган може упутити позив
за учешће на јавној расправи одређеним
појединцима,
представницима
органа,
организација и удружења за које сматра да
су заинтересовани за акт који се разматра.
О току јавне расправе сачињава
се извештај који садржи све предлоге и
сугестије изнете у јавној расправи, као и
ставове органа надлежног за припрему
предлога акта о поднетим предлозима и
сугестијама са образложењем разлога за
њихово прихватање, односно неприхватање.
Извештај из става 6. oвог члана
објављује се на интернет презентацији
Општине и на други погодан начин.
Утврђивање предлога акта после
споведене расправе
Члан 116.
Орган надлежан за утврђивање
предлога акта о којем је спроведена јавна
расправа, дужан је да приликом утврђивања
предлога акта води рачуна о сугестијама и
предлозима датим у јавној расправи.
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VII. МЕСНА САМОУПРАВА
Облици месне самоуправе
Члан 117.
Ради задовољавања потреба и
интереса од непосредног значаја за грађане
са одређеног подручја, у Општини се
оснивају месне заједнице и други облици
месне самоуправе.
Месна заједница се оснива за једно
или више села.
Месна заједница, односно други
облик месне самоуправе (у даљем тексту:
месна заједница) оснива се за: насељено
место, два или више насељених места,
део насељеног места, градску четврт,
рејон, стамбени блок, улицу, део једне или
више улица, који представља просторну,
функционалну и урбанистичку целину и где
постоји међусобна интересна повезаност
грађана и могућност њиховог организовања.
Правни статус месне заједнице
Члан 118.
Месна заједница има својство
правног лица, у оквиру права и дужности
утврђених овим статутом и одлуком о
оснивању.
Месна заједница има свој печат и
може имати рачун.
Имовина месних заједница
Члан 119.
Месна заједница има своју имовину
коју могу чинити: покретне ствари, новчана
средства, као и права и обавезе.
Месна
заједница
има
право
коришћења на непокретностима које су у
јавној својини општине.
Предлог за образовање, односно
укидање месне заједнице
Члан 120.
Предлог за образовање, односно
укидање месне заједнице могу поднети
најмање 10% бирача са пребивалиштем на
подручју на које се предлог односи, најмање
једна трећина одборника и Општинско веће.
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Скупштина општине, уз претходно
прибављено мишљење грађана, одлучује
о образовању, подручју за које се образује,
промени подручја и укидању месних
заједница.
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.
Одлука из става 2. члана доноси се
већином гласова од укупног броја одборника.
Одлука о месним заједницама
Члан 121.
Одлуком о месним заједницама
уређује се образовање, односно укидање или
променa подручја месне заједнице, правни
статус месне заједнице, имовина месне
заједнице, права и дужности месне заједнице,
број чланова савета, надлежност савета
месне заједнице, поступак избора чланова
савета месне заједнице, распуштање савета
месне заједнице, престанак мандата чланова
савета месне заједнице, финансирање месне
заједнице, учешће грађана у вршењу послова
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 фунционисање месних заједница на
територији Општине.
Савет месне заједнице
Члан 122.
Савет месне заједнице је основни
представнички орган грађана на подручју
месне самоуправе.
Избори за савет месне заједнице
спроводе се по правилима непосредног и
тајног гласања на основу општег и једнаког
изборног права, у складу са актом о
оснивању.
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Мандат чланова савета месне
заједнице траје 4 године.
Изборе за савет месне заједнице
расписује председник Скупштине општине.
Председника савета месне заједнице
бира савет из реда својих чланова, тајним
гласањем, већином гласова од укупног броја
чланова савета месне заједнице.
Савет месне заједнице:
1) доноси статут месне заједнице;
2) доноси финансијски план месне
заједнице и програме развоја месне
заједнице;
3) бира и разрешава председника
савета месне заједнице;
4) предлаже мере за развој и
унапређење комуналних и других делатности
на подручју месне заједнице;
5) доноси пословник о раду савета
месне заједнице и друге акте из надлежности
месне заједнице;
6) покреће иницијативу за доношење
нових или измену постојећих прописа
Општине;
7)
врши
друге
послове
из
надлежности месне заједнице утврђене
статутом Општине, актом о оснивању
месне заједнице или другим општинским
прописима.
Савет месне заједнице је дужан
да имовином месне заједнице, као и
непокретностима у јавној својини Општине
на којима има право коришћења, управља,
користи и располаже у складу са законом,
одлукама Скупштине општине, и Статутом
месне заједнице.
Ангажовање председника и чланова
савета, као и чланова других органа месне
заједнице не подразумева стварање додатних
финансијских обавеза месној заједници.
Распуштање савета месне заједнице
Члан 123.
Савет месне заједнице може се
распустити ако:
1) савет не заседа дуже од три
месеца;
2) не изабере председника савета
у року од месец дана од дана одржавања
избора за чланове савета месне заједнице
или од дана његовог разрешења, односно
подношења оставке;
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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 ступања на 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.
До конституисања савета месне
заједнице, текуће и неодложне послове
месне заједнице обављаће повереник
Општине кога именује Скупштина општине
истовремено са доношењем одлуке о
распуштању савета месне заједнице.
Финансирање месне заједнице
Члан 124.
Средства за рад месне заједнице
обезбеђују се из:
1) средстава утврђених одлуком
о буџету Општине, укључујући и
самодопринос,
2) донација и
3) прихода које месна заједница
оствари својом активношћу.
Месна заједница доноси финансијски
план на који сагласност даје надлежни орган,
у складу са одлуком о буџету Општине.
Поверавање послова месној заједници и
организовање рада управе у месним
заједницама
Члан 125.
Одлуком Скупштине општине може
се свим или појединим месним заједницама
поверити вршење одређених послова из
надлежности Општине, уз обезбеђивање за
то потребних средстава.
Приликом одлучивања о поверавању
послова из става 1. овог члана полази се
од значаја тих послова за задовољавање
свакодневних и непосредних потреба
грађана са одређеног подручја.
За обављање одређених послова из
надлежности Општинске управе, посебно
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у вези са остваривањем права грађана,
може се организовати рад управе у месним
заједницама.
Стручна помоћ у обављању послова
месне заједнице
Члан 126.
Општинска управа је дужна да
месној заједници пружа помоћ у обављању
административно-техничких и финансијскоматеријалних послова.
Поступак за оцену уставности и
законитости
општег акта месне заједнице
Члан 127.
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 128.
Када Општинско веће сматра да
општи акт месне заједнице није у сагласности
са статутом Општине, 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 ‘’.
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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.
VIII. САРАДЊА И УДРУЖИВАЊЕ
ОПШТИНЕ
Сарадња и удруживање Општине
са општинама и градовима у земљи
Члан 129.
Општина,
органи
и
службе
Општине, као и предузећа, установе и друге
организације чији је оснивач, удружује се и
остварује сарадњу са другим општинама и
градовима и њиховим органима и службама
у областима од заједничког интереса и ради
њиховог остваривања могу удруживати
средства и образовати заједничке органе,
предузећа, установе и друге организације и
установе, у складу са законом и статутом.
Сарадња из става 1. овог члана
подразумева
и
уступање
обављања
појединих послова из надлежности Општине
другој јединици локалне самоуправе или
предузећу, установи и другој организацији
чији је она оснивач.
Ако Општина закључи споразум о
сарадњи са другим општинама или са градом
ради заједничког обављања послова из
области комуналних делатности, ти послови
заједнички се обављају у складу са законом
који уређује комуналне делатности.
Споразум о сарадњи
Члан 130.
Споразумом о сарадњи Општине
са другим јединицама локалне самоуправе
уређују се: назив и седиште заједничког
органа, предузећа, установе или друге
организације, врста, обим и начин обављања
послова, начин финансирања, управљање и
надзор над радом, приступање споразуму
других јединица локалне самоуправе,
поступак иступања односно одустајања од
споразума јединице локалне самоуправе,
права и обавезе запослених, као и друга
питања од значаја за оснивање, рад и
престанак рада, у складу са законом.
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Скупштина општине одлучује о
закључивању споразума из става 1. овог члана
већином гласова од укупног броја одборника
и дужна је да га достави министарству
надлежном за локалну самоуправу у року од
30 дана од дана закључења споразума.
Заједничко извршавање поверених
послова
Члан 131.
Општина може, заједно са једном
или више општина, односно са градом,
предложити министарству надлежном за
локалну самоуправу заједничко извршавање
одређених поверених послова, у складу са
законом којим се уређује државна управа и
уредбом Владе Републике Србије којом се
уређују ближи услови и начин заједничког
извршавања поверених послова.
Општина може прихватити предлог
надлежног органа државне управе да са
једном или више општина, односно са
градом, заједнички обезбеди извршавање
одређених поверених послова, у складу са
законом којим се уређује државна управа и
уредбом Владе Републике Србије којом се
уређују ближи услови и начин заједничког
извршавања поверених послова.
Скупштина општине одлучује о
предлогу из става 2. овог члана у року од 30
дана од дана достављања предлога.
Уколико прихвати предлог из става 2.
овог члана, Скупштина општине закључује
са једном, односно више општина, односно
са градом, споразум о сарадњи којим се
уређује заједничко извршавање поверених
послова и доставља га министарству
надлежном за локалну самоуправу.
Споразум о сарадњи из става 4.
овог члана објављује се после прибављања
сагласности Владе Републике Србије.
Оснивање заједничког органа, службе,
предузећа или друге организације
Члан 132.
Споразумом о сарадњи Општине са
другим општинама, односно са градом, може
се предвидети оснивање заједничког органа,
службе, предузећа или друге организаације.
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У случају из става 1. овог члана,
надлежни орган Општине заједно са
надлежним органом другог, односно других
оснивача, одлучује о постављењу, односно
именовању руководиоца заједничког органа,
службе, предузећа или друге организације,
разрешењу и њиховој одговорности и
престанку дужности, у складу са законом.
Кад је споразумом о сарадњи
предвиђено да заједнички орган одлучује
о правима и обавезама грађана са
пребивалиштем на територији Општине у
управном поступку, о правима и обавезама
тих грађана у другостепеном поступку
одлучује Општинско веће, у складу са
законом.
Средства за рад заједничког органа
обезбеђују се у буџету Општине, сразмерно
обиму послова које за Општину обавља
заједнички орган.
Уступање послова другој општини,
односно граду
Члан 133.
Споразумом о сарадњи Општина
може уступити одређене послове из своје
надлежности другој општини, односно
граду.
Средства за рад органа општине,
односно града који обавља уступљене
послове, обезбеђују се у буџету Општине,
сразмерно обиму уступљених послова.
Кад је споразумом о сарадњи
предвиђено да уступљени послови обухватају
одлучивање о правима и обавезама грађана
са пребивалиштем на територији Општине
у управном поступку, о правима и обавезама
тих грађана у другостепеном поступку
одлучује Општинско веће, у складу са
законом.
Уступљени послови обављају се у име
и за рачун Општине, а за њихово обављање
одговорна је Општина.
Престанак важења споразума о сарадњи
Члан 134.
Споразум о сарадњи престаје да
важи на захтев Општине или друге јединице
локалне самоуправе учеснице споразума.
Скупштина општине упућује писани
захтев другој учесници споразума најкасније
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шест месеци пре дана са којим споразум о
сарадњи престаје да важи и истовремено о
томе обавештава министарство надлежно за
локалну самоуправу.
Споразум о сарадњи који је закључило
више јединица локалне самоуправе, на
захтев Општине престаје да важи само у
делу који се односи на Општину.
Сарадња са јединицама локалне
самоуправе других држава
Члан 135.
Општина може да остварује сарадњу
у областима од заједничког интереса
са јединицама локалне самоуправе у
другим државама, у оквиру спољне
политике Републике Србије, уз поштовање
територијалног јединства и правног поретка
Републике Србије, у складу са Уставом и
законом.
Одлуку
о
сарадњи
са
одговарајућим територијалним заједницама,
општинама и градовима доноси Скупштина
општине, уз сагласност Владе Републике
Србије.
Споразум или други акт о
успостављању
сарадње
потписује
председник Општине или лице које он
овласти.
Акт из става 3. овог члана објављује
се и ступа на снагу после прибављања
сагласности Владе Републике Србије.
Удруживање у асоцијације градова и
општина
Члан 136.
Општина може бити оснивач или
приступати асоцијацијама градова и
општина, ради унапређења развоја локалне
самоуправе, њене заштите и остваривања
заједничких интереса.
Општина оснива или приступа
асоцијацијама градова и општина које
заступају интересе свог чланства пред
државним органима, а посебно у поступку
доношења закона и других аката од значаја
за остваривање послова јединица локалне
самоуправе.
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Сарадња са удружењима и другим
организацијама
Члан 137.
Органи Општине могу сарађивати
са удружењима, хуманитарним и другим
организацијама, у интересу Општине и
њених грађана.
Учешће у европским интеграцијама
Члан 138.
Општина
у
оквиру
својих
надлежности,
преко
својих
органа,
прати процес европских интеграција
Републике Србије и развија за то потребне
административне капацитете, у складу са
законом и утврђеном политиком Републике
Србије.
IX. ЗАШТИТА ЛОКАЛНЕ
САМОУПРАВЕ
Заштита права Општине
Члан 139.
Заштита права Општине обезбеђује се
на начин и по поступку утврђеном законом.
Покретање поступка за оцену уставности
и законитости
Члан 140.
Скупштина
општине
покреће
поступак за оцену уставности и законитости
закона или другог општег акта Републике
Србије којим се повређује право на локалну
самоуправу.
Право жалбе Уставном суду
Члан 141.
Председник Општине има право
жалбе Уставном суду ако се појединачним
актом или радњом државног органа или
органа Општине онемогућава вршење
надлежности Општине.
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Локални омбудсман
Члан 142.
У Општини се може установити
локални омбудсман.
Локални омбудсман независно и
самостално штити права грађана од повреда
учињених од стране Општинске управе као
и установа, органа и организација који врше
јавна овлашћења, а чији оснивач је Општина;
контролише рад Општинске управе и штити
право грађана на локалну самоуправу, ако је
реч о повреди општих аката Општине.
Самосталност и независност
Члан 143.
Локални омбудсман поступа и
делује на основу и у оквиру Устава, закона,
потврђених међународних уговора и
општеприхваћених правила међународног
права као и статута Општине.
У свом деловању локални омбудсман
се руководи принципима законитости,
непристрасности,
независности
и
правичности.
Одлуком
Скупштине
општине
ближе се уређују начин обраћања локалном
омбудсману и правила поступања и рада
локалног омбудсмана.
Поступање локалног омбудсмана
Члан 144.
О
појавама
незаконитог
и
неправилног рада Општинске управе и
јавних служби које врше јавна овлашћења,
а чији је оснивач Општина, којима се
крше права или интереси грађана, локални
омбудсман упозорава ове органе и службе,
упућује им критике, даје препоруке за рад,
иницира покретање поступака за отклањање
повреда права и о томе обавештава јавност.
У домену заштите људских и
мањинских права, локални омбудсман:
1. прати остваривање људских и
мањинских права и даје препоруке за
унапређење остваривања људских и
мањинских права;
2. прикупља информације о примени
закона и других прописа из области
људских права и права на локалну
самоуправу;
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3. саставља годишњи извештај о
остваривању људских и мањинских
права;
4. обавештава ширу јавност о кршењу
људских и мањинских права;
5. прима и испитује представке које
се односе на повреду људских и
мањинских права;
6. посредује у мирном решавању
спорова везаних за кршење људских
права;
7. иницира покретање одговарајућих
поступака пред надлежним органима
у случају кршења људских права;
8. организује и учествује у организовању
стручних састанака, саветовања и
кампања информисања јавности о
питањима значајним за остваривање
људских и мањинских права;
9. иницира и подстиче образовање о
људским и мањинским правима;
10. обавља и друге послове утврђене
законом, статутом и одлуком
Скупштине општине.
У обављању својих надлежности
локални омбудсман сарађује са локалним
омбудсманима у другим јединицама локалне
самоуправе, као и са Заштитником грађана у
Републици.
Избор локалног омбудсмана
Члан 145.
Локалног омбудсмана бира и
разрешава Скупштина општине већином од
укупног броја одборника.
Предлог
за
избор
локалног
омбудсмана подноси одборничка група,
најмање једна трећина одборника или радно
тело Скупштине општине које обавља
послове у вези са кадровским питањима.
Локални омбудсман се бира на период
од пет година и може поново бити биран.
За локалног омбудсмана може бити
бирано лице које, поред општих услова за
стицање бирачког права (држављанство,
пунолетство,
пословна
способност,
пребивалиште на подручју Општине),
има стечено високо образовање из научне
области правне науке на основним
академским студијама у обиму од најмање
240 ЕСПБ бодова, мастер академским
студијама, специјалистичким академским
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студијама, специјалистичким струковним
студијама, односно на основним студијама
у трајању од најмање четири године или
специјалистичким студијама на факултету,
има најмање пет година радног искуства
у струци, професионално искуство на
пословима у области заштите људских
и мањинских права, ужива морални
интегритет и није кривично осуђивано нити
се против њега води кривични поступак.
Локални омбудсман не може бити
члан политичке странке и не може обављати
ниједну јавну функцију нити било коју
професионалну делатност.
Разрешење локалног омбудсмана
Члан 146.
Локални омбудсман се разрешава
дужности пре истека мандата ако буде
осуђен за кривично дело на казну затвора,
ако не обавља послове из своје надлежности
на стручан, непристрасан, независан и
савестан начин или се налази на положајима
(функцијама), односно обавља послове
који су неспојиви са положајем локалног
омбудсмана.
Образложени предлог за разрешење
локалног омбудсмана може поднети
одборничка група или најмање једна трећина
одборника.
О разрешењу локалног омбудсмана
одлучује Скупштина општине већином од
укупног броја одборника.
Подношење извештаја Скупштини
општине
Члан 147.
Локални омбудсман доставља
годишњи извештај Скупштини општине.
Ако процени да је то потребно због
разматрања одређених питања, локални
омбудсман може Скупштини општини
достављати и ванредне извештаје.
Скупштина
општине
разматра
извештаје локалног омбудсмана на првој
наредној седници.
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Право присуствовања седницама
Скупштине општине
и њених радних тела
Члан 148.

Предлагање прописа и других општих
аката
Скупштине општине
Члан 152.

Локални омбудсман има право да
присуствује седницама Скупштине општине
и радних тела Скупштине општине, као и
да учествује у расправи када се разматра
извештај о раду Општинске управе,
односно расправља о питањима из његове
надлежности.

Право предлагања прописа и других
општих аката из надлежности Скупштине
општине имају: сваки одборник Скупштине
општине, Председник Скупштине општине,
Председник општине, одборничке групе,
радно тело Скупштине општине, Општинско
веће и грађани путем грађанске иницијативе.

Средства за рад локалног омбудсмана
Члан 149.

Објављивање и ступање на снагу
општих аката
Члан 153.

Средства за рад локалног омбудсмана
обезбеђују се у буџету Општине, а могу се
обезбеђивати и из других извора, у складу
са законом.
X. АКТИ ОПШТИНЕ
Акти Општине
Члан 150.
У вршењу послова из своје
надлежности Општина доноси одлуке,
правилнике, наредбе, упутства, решења,
закључке, препоруке и друге потребне акте.
Одлуке доноси само Скупштина
општине, осим када је законом предвиђено
да одлуку доноси други орган Општине.
Хијерархија аката Општине
Члан 151.
Одлуке и општи акти Скупштине
општине морају бити сагласни са законом и
овим статутом.
Акти председника Општине и
Општинског већа морају бити сагласни са
законом, овим статутом, одлукама и општим
актима Скупштине општине.
Акти Општинске управе морају
бити сагласни са законом, овим статутом,
одлукама и општим актима органа Општине.

Општи акти органа Општине
објављују се у „Службеном гласнику
општине Велико Градиште“.
Акти из става 1. овог члана ступају
на снагу осмог дана од дана објављивања,
осим ако доносилац у поступку доношења
не утврди да постоје нарочито оправдани
разлози да исти ступи на снагу и раније.
XI. ТУМАЧЕЊЕ, ДОНОШЕЊЕ И
ПРОМЕНА СТАТУТА
Аутентично тумачење Статута
Члан 154.
Аутентично тумачење Статута доноси
Скупштина општине на предлог надлежног
радног тела Скупштине општине.
Поступак за промену или доношење
Статута
Члан 155.
Предлог за доношење или промену
Статута општине може поднети најмање 5%
грађана са бирачким правом на територији
Општине, трећина одборника, председник
Општине и надлежно радно тело Скупштине
општине.
Предлог се подноси у писаном
облику са образложењем.
О предлогу из става 1. овог члана
Скупштина одлучује већином гласова од
укупног броја одборника.
Ако Скупштина општине одлучи да
се приступи доношењу или промени Статута
општине, истим актом одређује Комисију
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за израду нацрта статута, односно одлуке о
промени Статута општине, одређује њене
задатке и рок за израду нацрта.
Нацрт статута, односно одлуке о
промени статута утврђује Комисија за
израду нацрта статута.
О нацрту статута, односно одлуке о
промени статута спроводи се јавна расправа
на начин и у року који одреди надлежни
орган.
Општинско веће, након спроведене
јавне расправе, утврђује предлог статута,
односно одлуке о промени статута,
већином гласова од укупног броја чланова
Општинског већа. Приликом утврђивања
предлога статута, односно одлуке о промени
статута, Општинско веће водиће рачуна о
предлозима и сугестијама датим у јавној
расправи.
Скупштина општине доноси статут,
односно одлуку о промени Статута већином
гласова од укупног броја одборника.

комисије и њихове заменике, у року од 90
дана од дана ступања на снагу овог статута.
Истовремено са именовањем из
става 1. овог члана, Скупштина општине
именоваће председника, чланове и секретара
Другостепене изборне комисије.

XII. ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Одложена примена појединих одредаба
овог статута
Члан 160.

Усклађивање прописа Општине
са овим статутом
Члан 156.
Прописи Општине ускладиће се
са одредбама овог статута у року од девет
месеци од ступања на снагу Закона о
изменама и допунама Закона о локалној
самоуправи.
Прописи Општине остају на снази до
њиховог усклађивања са овим статутом.
Доношење прописа Општине
на основу овог статута
Члан 157.
Одлуке на основу овог статута
Скупштина општине донеће у року од девет
месеци од ступања на снагу Закона о изменама
и допунама Закона о локалној самоуправи.
Образовање Изборне комисије
и Другостепене изборне комисије
Члан 158.
Скупштина општине именоваће
председника, чланове и секретара Изборне

Доношење планских докумената
у складу са овим статутом
Члан 159.
Скупштина општине донеће План
развоја Општине најкасније до 1.1.2021.
године.
Скупштина
општине
донеће
Средњорочни план у складу са законом
који уређује плански систем РС, почев од
средњорочног плана за 2021. годину.
Важећи документи јавних политика
ускладиће се са законом из става 2. овог
члана, приликом првих измена и допуна тих
докумената.

Члан 67. у делу који се односи
на постављење помоћника председника
Општине,
примењиваће
се
након
спроведених избора за одборнике Скупштине
општине одржаних после ступања на снагу
овог статута.
Члан 68. став 1. у делу који се
односи на број чланова Општинског већа,
примењиваће се након спроведених избора
за одборнике Скупштине општине одржаних
после ступања на снагу овог статута.
Престанак важења Статута
Члан 160.
Даном ступања на снагу овог статута,
престаје да важи Статут општине Велико
Градиште („Службени гласник општине
Велико Градиште“, број 9/08, 5/14, 5/16,
28/16 и 14/17).
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Ступање на снагу
Члан 161.

условима и по цени коју определи Предузеће
својим Правилником и Ценовником“

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

Члан 2.
Након члана 17. горе поменуте
Одлуке, додаје се члан 17а који гласи:
„Уколико је предвиђено усвојеним
планским
актима
јединице
локалне
самоуправе, а у складу са Законом о
планирању и изградњи, предузеће може,
на захтев инвеститора стамбеног објекта,
са
инвеститором
закључити
уговор
о дугорочном закупу паркинг места,
по повлашћеним ценама за станаре,
уз обавезу плаћања закупа унапред.
Предузеће својим Правилником
и Ценовником ближе уређује услове
закупа из става 1. овог члана.“

Број: 110-3/2019-01-1
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Браниславка Шуловић,с.р.

На основу члана 3. став 1. тачка 7.,
члана 4. став 3., члана 9. став 3. и члана 13.
Закона о комуналним делатностима (‘’Сл.
гласник РС’’,бр. 88/2011, 104/2016 и 95/2018),
члана 20. став 1. тачка 5. и члана 32. Закона
о локалној самоуправи („Службени гласник
РС“ број 129/07, 83/2014 – др. закон и 101/2016
– др. закон) и члана 40. Статута општине
Велико Градиште (“Службени гласник
општине Велико Градиште“ бр.5/2018пречишћен текст), Скупштина општине
Велико Градиште на својој 22. седници,
одржаној дана 18.02.2019. године донела је
ОДЛУКУ О ДОПУНИ ОДЛУКЕ О
ЈАВНИМ ПАРКИРАЛИШТИМА
НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ВЕЛИКО
ГРАДИШТЕ
Члан 1.
У Одлуци о јавним паркиралиштима
на територији општине Велико Градиште
(„Службени гласник општине Велико
Градиште“ бр 3/2017, 10/2017) (Даље: Одлука),
након члана 16. додаје се члан 16а који гласи:
„Физичка
лица
која
немају
пребивалиште у зони наплате паркирања, а
место рада им је у објекту који се налази у овој
зони, имају право на повлашћену карту под

Члан 3.
У осталом делу, Одлука о јавним
паркиралиштима на територији општине
Велико Градиште остаје непромењена.
Члан 4.
Ова одлука ступа на снагу осмог
дана од дана објављивања у „Службеном
гласнику општине Велико Градиште“.
Број: 344-11/2019-01-1
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВЕЛИКО
ГРАДИШТЕ

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Браниславка Шуловић,с.р.

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 18.
став 1. тачка 19. Статута општине Велико
Градиште („Сл. гласник општине Велико
Градиште, бр. 5/2018-пречишћен текст), на
предлог Општинског већа,
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Скупштина
општине
Велико
Градиште на својој 22.-ој седници одржаној
дана 18.02.2019. године, доноси

ОДЛУКУ
О
ОРГАНИЗОВАЊУ МУЗИЧКОГ
ФЕСТИВАЛА
,,ЦАРЕВЧЕВИ ДАНИ”
У ВЕЛИКОМ ГРАДИШТУ
I ОПШТЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.
У циљу очувања сећања на личност и
дело композитора и извођача српске народне
музике Властимира Павловића Царевца,
рођеног у селу Царевац, у општини Велико
Градиште, од 1995. године се организује
Музички фестивал ,,Царевчеви дани”.
Члан 2.
Фестивал је уметничко – музичка
манифестација са основним задатком да
негује наш виолински подмаладак, а кроз
специфично такмичење виолиниста народне
музике.
Поред такмичења виолиниста, Савет
музичког фестивала “Царевчеви дани”
може да организује и такмичење певача
народне музике, као и такмичење на другим
музичким иструментима.
Савет
музичког
фестивала
‘‘Царевчеви дани‘‘ може одлучити да
организује и пратећи садржај Фестивала, у
виду концерата других музичких жанрова,
као и изложбе, трибине, фолклорне вечери,
мултимедијалнe пројектe, симпозијума,
округлe столовe, музичкe камповe, концертe
музичких школа, рециталe и друго.
Неки сегменти Фестивала могу да
се одрже и у другим градовима Србије
(гостовања наших победника), као и у
иностранству – у нашој дијаспори.
Члан 3.
Музички фестивал ,,Царевчеви дани”
организује се сваке године у јулу у Великом
Градишту, као и у селу Царевац.

Средства за финансирање Фестивала обезбеђују
се буџетом општине, донацијама и из других
извора.

II ОРГАНИ ОРГАНИЗАЦИЈЕ
МУЗИЧКОГ ФЕСТИВАЛА
“ЦАРЕВЧЕВИ ДАНИ“
Члан 4.
Oргани
музичког
фестивала
,,Царевчеви дани‘‘ су Савет 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.
САВЕТ МУЗИЧКОГ ФЕСТИВАЛА
“ЦАРЕВЧЕВИ ДАНИ“
Члан 5.
Највиши
орган
музичког
фестивала ,,Царевчеви дани‘‘, је Савет
музичког фестивала “Царевчеви дани“
, који има до 10 чланова, а именује га
Председник општине Велико Градиште.
Председник
Општине
је,
по
функцији,
председник
Савета
музичког фестивала „Царевчеви дани“.
Чланови
Савета
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 Савета музичког
фестивала
„Царевчеви
дани“.
Чланови
Савета
музичког
фестивала
„Царевчеви
дани“
се
бирају на мандат од четири године.
Председник и чланови Савета
музичког фестивала „Царевчеви дани“
немају право на накнаду за свој рад.
Члан 6.
Задаци
Савета
музичког
фестивала „Царевчеви дани“ су да:
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-

-

-

-

утврди Програм и Правила фестивала,
за сваку годину, на основу предлога ЈУ
Културни центар ‘’Властимир Павловић
Царевац’’ из Великог Градишта;
се
брине
о
свим
сегментима
припреме и одвијања Фестивала;
се
стара
се
о
обезбеђивању
финасијских
средстава,
као
и
обезбеђивању
свих
неопходних
услова за одржавање Фестивала;
активно
сарађује
са
Културним
центром,
Уметничким
директором
Фестивала, председником Уметничког
савета, са РТС-ом-радио Београд и
телевизија Београд, као и са бројним
писаним и електронским медијима;
сваке године разрешава, односно
именује
Уметнички
савет;
сваке године разрешава, односно
именује
Уметничког
директора;
сваке године разрешава, односно
именује чланове Стручног жирија;
сваке године донесе све неопходне
пратеће прописе у вези са организацијом
Фестивала
и
награђивањем
победника у сарадњи са ЈУ Културни
центар
‘’Властимир
Павловић
Царевац’’ из Великог Градишта.

УМЕТНИЧКИ САВЕТ
Члан 7.
Највиши стручни орган Фестивала је
Уметнички савет, који има 7 чланова, а чине
га угледни музички стручњаци, медијски
посленици и истакнути културни радници.
Уметнички
савет
има
саветодавну и консултативну функцију
по
свим
уметничим
питањима.
Уметничким саветом председава
председник,
кога
бирају
чланови
Уметничког
савета
међу
собом.
Уметнички савет сваке године
утврђује
пропозиције
такмичења.
Право на накнаду и висина накнаде
председника
и
чланова
Уметничког
савета уређује се Програмом фестивала.
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УМЕТНИЧКИ ДИРЕКТОР
Члан 8.
Уметнички директор је водећа
уметничка
личност
Фестивала.
Ближи
услови
за
именовање
Уметничког директора, као и право на
накнаду, односно висина исте за рад
садржани су у Програму фестивала.
СТРУЧНИ ЖИРИ
Члан 9.
Стручни
жири
такмичења
састоји од најмање три члана.
Чланови Стручног жирија међу
собом бирају председника Стручног жирија.
Одлуке Стручног жирија су коначне.
Ближи
услови
за
именовање
Стручног жирија, као и право на накнаду,
односно висина исте за рад Стручног
жирија садржани су у Програму фестивала.
се

III ОБАВЕЗЕ КУЛТУРНОГ ЦЕНТРА
Члан 10.
ЈУ Културни центар ‘’Властимир
Павловић Царевац’’ из Великог Градишта
сваке године изађује предлоге Програма и
Правила музичког фестивала ‘’Царевчеви
дани’’ који су у складу с средствима
обезбеђеним за финансирање фестивала и
исте доставља Савету музичког фестивала
‘’Царевчеви дани’’.
ЈУ Културни центар ‘’Властимир
Павловић Царевац’’ из Великог Градишта
активно сарађује са Саветом музичког
фестивала ‘’Царевчеви дани’’ у доношењу
свих неопходних пратећих прописа у вези са
организацијом Фестивала и награђивањем
победника, дајући мишљења, предлоге и др.
IV НАГРАЂИВАЊЕ ПОБЕДНИКА
Члан 11.
Савет
музичког
фестивала
„Царевчеви дани“ на основу оцене Стручног
жирија награђује победника виолинисту.
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V ОБАВЕЗЕ ЛАУРЕАТА НАКОН
ФЕСТИВАЛА
Члан 12.
Лауреати такмичења обавезни су
да се одазивају на позиве Савета музичког
фестивала „Царевчеви дани“ и да наступају
на концертима који промовишу ову
манифестацију.
Изузетно, из оправданих разлога,
Савет музичког фестивала „Царевчеви дани“
их може ослободити ове обавезе.
Лауреати у дисциплинама виолина
и певање, ако је исто било организовано,
по позиву 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,
Савет музичког фестивала „Царевчеви дани“
их може ослободити ове обавезе.
VI ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 13.
Ова Одлука ступа на снагу осмог
дана од дана објављивања у „Службеном
гласнику општине Велико Градиште“.
Члан 14.
Ступањем на снагу ове Одлуке
престаје да важи Одлука о организовању
Музичког фестивала „Царевчеви дани“
број 644-3/2005-01 од 30.05.2005. године
коју је донела Скупштина општине Велико
Градиште.
Број: 644-3/2019-01-1

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВЕЛИКО
ГРАДИШТЕ

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Браниславка Шуловић,с.р.
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На основу члана 104.став 3.Закона о основама система образовања и васпитања („Сл.гласникРС“,број 88/2017),
члана 2. и 4.Уредбе о критеријумима за доношење акта о мрежи јавних предшколских установа и акта о мрежи
јавних основних школа („Сл.гласникРС“,број 21/2018), члана 40 Статута општине Велико Градиште („Сл.гласник
општине Велико Градиште“, бр. 5/2018-пречишћен текст),
Скупштина општине Велико Градиште на 22. седници одржаној дана 18.02.2019.године доноси
ОДЛУКУ
О МРЕЖИ ЈАВНИХ ПРЕДШКОЛСКИХ УСТАНОВА НА ПОДРУЧЈУ
ОПШТИНЕ ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ
Члан 1.
Одлуком о мрежи јавних предшколских установа на подручју општине Велико Градиште (у даљем тексту:
Мрежа предшколских установа) утврђују се број и просторни распоред предшколских установа, седиште и
издвојена одељења-објекти предшколске установе или други простор, према врсти и структури уважавајући
циљеве и принципе предшколског васпитања и образовања и потребу оптималног коришћења расположивих
ресурса у установи и локалној заједници, за обављање делатности васпитања и образовања деце предшколског
узраста од шест месеци до поласка у основну школу.
Члан 2.
Делатност васпитања и образовања деце предшколског узраста од шест месеци до поласка у основну
школу на територији општине Велико Градиште обављаће Предшколска установа „Мајски цвет“ Велико Градиште
са седиштем у Великом Градишту, улица Бошка Вребалова број 1 и 10 издвојених одељења у Сиракову,
Мајиловцу, Курјачу, Тополовнику, Кисиљеву, Затоњу, Пожежену, Царевцу, Десини и Макцу.
Мрежу Предшколске установе „Мајски цвет“ Велико Градиште чине:
-

Објекат Предшколске установе у седишту,
Објекти у основним школама (издвојена одељења) у Сиракову, Мајиловцу, Курјачу, Тополовнику,
Кисиљеву, Затоњу, Царевцу, Десини и Макцу.
Објекат у месној заједници (издвојено одељење) у Пожежену.

Редни број

Назив објекта

Број група Капацитет Површина објекта у m2 Површина дворишта у m2

1

Велико Градиште

13

300

1 900

3 300

2

Мајиловац

1

20

54

4 000

3

Сираково

1

20

54

1 500

4

Курјаче

1

20

28

2 100

5

Пожежено

1

20

50

/

6

Затоње

1

20

28

2 200

1
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7

Кисиљево

1

20

35

4 000

8

Тополовник

1

20

54

2 500

9

Макце

1

20

50

3 000

10

Десине

1

20

30

2 000

11

Царевац

1

20

30

1 000

Члан 3
Саставни део ове одлуке чини Елаборат о плану мреже јавних предшколских установа са седиштем на
територији општине Велико Градиште за период од 2019. до 2024. године, односно пет година.
Члан 4.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у Службеном гласнику општине Велико
Градиште.
Члан 5.
Ступањем на снагу ове Одлуке престаје да важи Одлука о мрежи предшколских установа на територији
општине Велико Градиште број 60-13/2011-01-2 („Службени гласник општине Велико Градиште“ број 11/2011).
Број: 60-2/2019-01-1
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Браниславка Шуловић,с.р.

2
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ОПШТИНА
ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ

ЕЛАБОРАТ О ПЛАНУ РАЗВОЈА МРЕЖЕ
ЈАВНИХ ПРЕДШКОЛСКИХ УСТАНОВА ЗА ПЕРИОД 2019 – 2024. ГОДИНЕ

ЈАНУАР 2019. ГОДИНЕ

3
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Увод

Изради Одлуке о мрежи јавних предшколских установа на територији општине Велико Градиште
приступило се на основу одредби члана 104. Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник
РС“, бр. 80/2017) и одредби Уредбе о критеријумима за доношење акта о мрежи јавних предшколских установа и
акта о мрежи јавних основних школа („Сл. гласник РС“, бр. 21/2018).
Број и просторни распоред установа, планиран Одлуком о мрежи предшколских установа на територији
општине Велико Градиште утврђен је на основу анализе друштвено-економског окружења, дефинисаних
критеријума и прописа који непосредно регулишу ову област:
- Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр.80/2017 и 27/18),
-Закона о предшколском васпитању и образовању („Сл. гласник РС“, бр.18/2010,101/2017,113/2017)
- Стратегије развоја образовања и васпитања у Републици Србији до 2020 године (“Службени гласник РС” број
107/12);
• важећим Основама програма предшколског васпитања и образовања
• Закона у области социјалне и здравствене заштите
За изналажење оптималних планских решења, коришћени су подаци и документација из Одељења за
друштвене делатности и заједничке послове Општинске управе Велико Градиште, установа предшколског
васпитања и образовања, регистра становништва, Просторног плана општине Велико Градиште, Локалне
стратегије одрживог развоја општине Велико Градиште, Републичког завода за статистику, Националне службе за
запошљавање, Републичког геодетског завода - Службе за катастар непокретности.
Мрежа јавних предшколских установа на територији општине Велико Градиште, утврђена на начин којим
је дефинисана у Одлуци о мрежи предшколских установа на територији општине Велико Градиште, има за циљ
омогућавање развоја и унапређивања квалитета образовања и васпитања, уз поштовање општих принципа
образовања и васпитања, остваривањем циљева и стандарда образовања и васпитања утврђених Законом о
основама система образовања и васпитања.

5

Број 2

Рам

Острово

Пожежено

Кусиће

Триброде

Царевац

Средњево

Камијево

Десине

Печаница

Љубиње

Чешљева
Бара

Макце

Гарево

6 8 12

20

11

15

12

19

9

5

6

10

11

14

15

18

23

20

17

21

22

21

19

15

6

9

12

18

9

10

10

12

15

18

19

23

23

24

22

25

26

26

16

12

3

5

9

16

14

13

13

16

18

21

22

26

21

24

24

28

29

28

12

8

7

4

8

15

14

14

17

20

22

25

23

21

17

20

28

30

33

32

8

3

11
14

8
11
3

13
15
7
4

18
21
13
11
7

17
20
12
12
6
13

22
25
16
23
18
24
13

21
24
15
23
18
23
13
11

24
23
17
25
20
26
15
13
5

26
21
20
28
23
28
18
15
4
3

19
16
23
30
26
32
21
19
12
7
6

10
15
25
29
27
33
22
20
12
8
7
3

6
13
28
27
31
36
26
23
16
11
11
7
4

12
9
23
23
24
30
31
27
21
16
15
9
8
4

16
12
27
26
28
33
28
25
17
13
12
7
6
9
6

23
20
27
34
29
35
25
22
15
11
10
3
8
11
13
10

26
23
30
37
32
38
28
26
18
14
12
7
11
14
16
13

27
24
32
38
34
39
29
27
20
15
14
9
12
15
18
14

26
23
31
37
33
39
28
26
20
14
13
8
11
15
17
14

4
7
15
12
16
23
22
26
25
29
30
23
22
20
16
20

3 7
4

1
5
1
1
7

4

3

Дољашница

Макце
Гарево
Курјаче

Каурјаче

Затоње

Ђураково –
Поповац
Мајиловац
Сираково
Кисиљево
Бискупље
Затоње
Рам
Острово
Пожежено
Кусиће
Триброде
Царевац
Средњево
Камијево
Десине
Печаница
Љубиње
Чешљева
Бара

Б искупље

Тополовник

Кисиљево

Кумане

Сираково

Велико
Градиште

Профил ЈЛС

Кумане
Тополовник
Ђураково
-Поповац
Мајиловац

1.
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Дољашница

42

4

4

27

5

8
10

30
31
30

Табела 1: Међусобна удаљеност појединих насеља на територији општине Велико Градиште
1.1.Географски подаци
Општина Велико Градиште налази се у североисточном делу Србије у подножју Карпата и Хомољских
планина, на уласку у Ђердапску клисуру. Општина Велико Градиште припада Браничевском округу и простире се
на 344 км2 са 20,659 становника који живе у 26 насеља. Седиште општине је Велико Градиште које броји око 6,500
становника и представља административни, привредни и културни центар општине. Општина Велико Градиште се
на западу граничи са општином Мало Црниће, на југоистоку са општином Кучево, а на истоку са општином
Голубац. На северу је општина омеђена Дунавом који је у дужини од 20 км раздваја од суседне Румуније.
Јужним делом општине пролазе магистрални пут Београд-Кладово и железничка пруга. Од Београда
општина Велико Градиште је удаљена око 110 км, а од Пожаревца, седишта Браничевског округа 35 км. Ипак,
главна комуникацијска веза Великог Градишта са осталим градовима је магистрални пут Београд - Ђердап. Укупна
дужина путева у општини је 180 км, од тога 29 км магистралних, 53 км регионалних и 98 км локалних путева.
Велико Градиште се налази на надморској висини од 81. метра. Подручје општине је претежно равничарско
јер преко 60% чине равнице. Више брежуљкасто земљиште чини 25%, а брдско подручје само 15% укупне
6
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површине. Највиша узвисица је Липовачка, висока 362 метра, а најнижа тачка је ушће Пека са надморском
висином од 68 метара.
1.2. Демографски подаци
Општина Велико Градиште,према последњем попису становништва из 2011. године, има укупно 23.268
становника од чега се 5.658 налази на привременом раду у иностранству, углавном у земљама западне Европе.Од
укупног броја становника 48,48% је мушкараца а 51,52% жена. Просечна старост становништва је 44,8 година,
мушкараца 42,9 година, а жена 46,5 година. Према попису из 2011.године на територији општине Велико
Градиште, поред Срба који чине већину становништва, живи 382 Влаха и 258 Рома.
На основу анализе кретања становника у последњих педесет година, може се закључити да је број
становника у константном опадању, при чему се уочавају миграције из сеоских насеља у градско, а нарочито је
изражено смањивање укупног броја становника у мањим насељима.

Година

1961

1971

1981

1991

2002

2011

Oпштина
Велико
Градиште

27.819

28.019

27.929

27.174

20.659

17.610

Град

3.391

4.075

4.977

5.973

5.658

5.825

Остала насеља

24.428

23.944

22.952

21.201

15.001

11.785

Тип насеља

Табела 2: Број становника у општини Велико Градиште, извор: Републички завод за статистику
Општину Велико Градиште карактеришу неповољна демографска кретања, односно стање дубоке
старости,где око 23% становништва чини становништво преко 65 година.
Становништво према старости

0-14 година

15-64 година

65 и више година

Бројчано

2.329

11.274

4.007

Процентуално

13 %

64 %

23 %

Табела 3: Преглед становништва према старости, према попису из 2011. године, извор: Републички завод за
статистику
Према расположивим подацима РЗС из 2011. године, структура становиштва старог 15 и више година,
према степену стручне спреме, може се закључити да је : - 27,50% становништво без школске спреме, 35,61% има
само основно образовање, 29,38% има завршено средње образовање, 3,23% више образовање, 3,85% има високо
образовање.
1.3. Стање привреде и перспектива економског развоја
Према степену развијености општина Велико Градиште спада у трећу групу - недовољно развијенa (степен
развијености 60-80% републичког просека). Окосницу привредног развоја општине чине пољопривреда и туризам.
7
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Афирмација туризма као једног од највећих потенцијала Општине, првенствено се огледа у односу на Дунавски
коридор, а затим Сребрно језеро које пружа услове за развој масовног туризма – одмор и рекреацију, спортске
активности на води, наутички туризам, спортски и привредни риболов и сл.
У Великом Градишту велика незапосленост је узрок многих проблема као што су миграције становништва
и низак природни прираштај. Све више становништва напушта општину и одлази у иностранство у потрази за
послом.
И поред уложених напора да се достигне високи степен развијености привреде и тржишта, осећа се
стагнација у развоју. Излаз се види у преструктуирању привреде, прилагођавању новим условима привређивања и
активном развоју малих и средњих предузећа, која су флексибилнија на тржишту.
Број запослених у 2015. години, у општини Велико Градиште износио је 3.733 лица.
Број незапослених лица која се налазе на евиденцији Националне службе за запошљавање у истој години
износио је 1.283 лица.
1.4. Локална традиција и установе културе, уметности и спорта
Велико Градиште је град културе. Потврду оваквог става можемо пронаћи кроз сагледавање историјских
чињеница – оснивања, деловања и рада културних удружења, ангажмана бројних уметника који су овде пронашли
уточиште, мир и инспирацију, те константно присуство институција важних за град, како у периоду када су
основане, тако и данас. У нашој општини делује три установе културе –Народна библиотека „Вук Караџић“,
Народни музеј Велико Градиште и Културни центар „Властимир Павловић Царевац“ и свака у свом сегменту
деловања испуњава захтеве бројних корисника и остварује добре резултате
Библиотека поседује читаоницу и велики број књига и друге архивске и некњижне грађе.Редовно има 12001400 чланова. Половину чине ученици Средње школе и основних школа, а другу половину одрасли. Располаже са
вишенаменском читаоницом у којој се одржавају промоције, изложбе књига, предавања, трибине.
Музеј својим активностима проширује, проучава, документује, штити и чува збирке археолошког,
етнолошког, историјског и уметничког карактера, истражује и тумачи прошлост Великог Градишта и околине.
Својим радом Културни центар је успео да окупи велики број заљубљеника и поштовалаца лепе мисли,
писане речи и уметничко-сценског израза, од најмлађег до најстаријег узраста.Културни центар у свом саставу има
фолклорну, драмску и музички секцију.
У Великом Градишту делује и неколико ромских удружења, са посебним акцентом на традицији и
облицима нових културних образаца. Основни циљ у овој сфери је одржавање и унапређење достигнутог
културног нивоа становништва, приближавање културе младима и стварање навика и потребе за бављењем
културом, као и повезивање културе и туризма у функцији културне и туристичке понуде и упошљавања.
Велико Градиште има развијену традицију спорта. Данас постоји широка заступљеност различитих
спортова (колективних и индивидуалних) и велики број клубова и спортских удружења. Активним бављењем
спортом претежно је обухваћена школска омладина и млађа популација становништва. Спортско друштво „ВГСК“
представља окосницу развоја спорта и у свом саставу има девет спортских клубова у којима се окупља преко 500
младих.
2. Установе предшколског васпитања и образовања
2.1. Историјски осврт на развој предшколскогваспитања и образовања у општини Велико Градиште
Предшколска установа ''Мајски цвет'' из Великог Градишта основана је 24.11.1980. године. На почетку
радила је само у Великом Градишту у наменски саграђеном објекту у шест васпитних група. Временом се јавља
потреба за обухватом деце предшколским васпитањем и образовањем у сеоским срединама. Прва васпитна група
отвара се у селу Тополовник, у простору основне школе. Временом се број група у селима повећава. Просторије
које припадају основним школама адаптирају се и почињу са радом васпитне групе. У сеоским местима установа
поседује два наменски саграђена простора у селима Мајиловац и Сираково. Од 2017. године установа добија
наменски простор и у Царевцу. Овај простор је такође у склопу основне школе.
Број васпитних група у сеоским местима варира последњих година због смањеног броја деце. Углавном се
креће од 10 до 12 васпитних група. На почетку, групе у сеоским местима реализују припремни предшколски
програм. Временом се број деце у сеоским срединама значајно смањује, док расте заинтересованост за похађање
8
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предшколског васпитања на млађем узрасту. Тако ове групе прерастају у групе мешовитог узраста, које реализују и
припремни предшколски програм.
Што се тиче главног објекта у Великом Градишту, број деце из године у годину расте. Отвара се још једна
васпитна група 2000. године, мешовитог узраста. У укупно седам васпитних група, годишње је смештено око 150
деце. Међутим због великих листа чекања, посебно у јасленом узрасту, где је радила само једна јаслена група
започета је доградња постојећег објекта како би се проширили смештајни капацитети. Доградња установе је
завршена 2011. године, када се отварају још једна јаслена и једна васпитна група.
Данас установа ради у једном објекту у Великом Градишту и десет подручних васпитних група. Објекат у
Великом Градишту са дограђеним делом задовољава смештајне капацитете. Све групе су попуњене у складу са
законским нормативом. У главном објекту ради укупно 12 васпитних група, 4 јаслене и 8 предшколских група,
узраста од 3 године до поласка у школу. У сеоским местима предшколска установа ради у 10 васпитних група које
се налазе у просторима основних школа, изузев групе у селу Пожежено, која је смештена у просторијама дома
културе.
Установа је у 2017/18.години радила у укупно 22 васпитне групе, и то 12 у централном објекту и 10
у подручним местима. Предшколска установа већ три године за редом прима сву децу која конкуришу за упис у
вртић, деца се примају током целе године, a деца из ромских породица које су социјално угрожене бораве у вртићу
о трошку локалне самоуправе.
2.2. Објекти за смештај деце
Објекти у којима се одвија васпитно-образовни процес сврстани су у две категорије: наменски грађени
објекти и ненаменски грађени објекти.
Наменски грађени објекти:
Редни број

Назив објекта

1.

Велико Градиште

12

300

1 900

3 300

2.

Мајиловац

1

20

54

4 000

3.

Сираково

1

20

54

1 500

3

14

290

2008

8 800

Укупно:

Број група Капацитет Површина објекта у m2 Површина дворишта у m2

Ненаменски грађени објекти-простори за децу:
Редни број Назив објекта Број група Капацитет Површина објекта у m2 Површина дворишта у m2
1.

Курјаче

1

20

28

2 100

2.

Пожежено

1

20

50

/

3.

Затоње

1

20

28

2 200

4.

Кисиљево

1

20

35

4 000

5.

Тополовник

1

20

54

2 500

6.

Макце

1

20

50

3 000
9
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7.

Десине

1

20

30

2 000

8.

Царевац

1

20

30

1 000

8

160

325

16 800

Укупно:

Простор за обављање делатности у седишту установе је наменски изграђен објекат за децу од 1 до 6,5
година, површине 1.900,00 м ². Изграђен је од материјала који обезбеђује звучну, хидро и термоизолацију и има
обезбеђено грејање и адекватно проветравање, прикључен је на водоводну, канализациону, електричну и
телефонску мрежу. Објекат у Пожежену је прикључен на јавну водоводну мрежу, а у осталим насељима је
обезбеђено снабдевање хигијенски исправном текућом водом. Сви објекти имају одговарајуће санитарне
просторије за децу и одрасле. Објекти у селима имају прописано изграђену септичку јаму. Сви објекти имају
обезбеђен несметан прилаз превозним средствима.
Простор за рад васпитних група чини: простор за боравак деце – који се састоји од групне собе, гардеробе
и санитарне просторије; заједнички простор и простор ван објекта.
Све групне собе у седишту установе имају површину од 54,80 м² и повезане су са санитарним простором.
Прозори у просторијама, осветљење и проветравање је у складу са Правилником. Санитарне просторије за децу се
састоје од дела за негу и хигијену и дела са WC шољама за дечји узраст. Гардероба се налази у вишенаменском
простору за сваку васпитну групу, у непосредној близини групне собе. Гардероба за децу средњег јасленог узраста
одвојена је од заједничке гардеробе. Заједнички простор обухвата вишенаменски хол, две спаваоне, просторије за
васпитаче, санитарне просторије за одрасле, кухињу, трпезарију, перионицу, библиотеку и канцеларијски простор.
Простор ван објекта обухвата игралиште, травнате терене и прилазне стазе.
2.3. Облици рада у предшколској установи
Основни облици рада у установи за предшколско васпитање и образовање реализују се у три узрасне
категорије:
• Целодневни боравак за децу од 1 до 6,5 година;
• Полудневни боравак за децу од 3 до 6,5 година;
• Обавезни Припремни предшколски програм за децу од 5,5 до 6,5 година.
Основни облици рада у установи за предшколско васпитање и образовање деце у Предшколској установи
„Мајски цвет“ јесу целодневни боравак деце од једне године до поласка у школу и полудневни боравак деце у
десет подручних одељења у претходно поменутим насељима.
Целодневни боравак се организује сваког радног дана од 6,00 до 17,00 сати, а обавезни четворочасовни
ППП, како у седишту установе, тако и у подручним групама од 8 до 12 сати.
У подручним васпитним групама организација рада је следећа:
1) предшколска група (млађи узраст 3-5,5) од 8-14 сати
2) обавезни предшколски програм (ППП) од 8-12 сати
3) обавезни предшколски програм (ППП) 4+2 од 8-14 сати
У радној 2017/18 години васпитно образовни рад у установи одвијао се на следећи начин:
1)У седишту установе - целодневни боравак:
Редни број
1.
2.
3.
4.
5.

Васпитна група
''Звончица''
''Палчица''
''Чаролија
''Лептирићи''
„Невен“

Број
група
1
1
1
1
1

Норматив
12
12
12
16
20

20% преко или
испод норме
2,4
2,4
2,4
3,2
4

Укупан број
деце у групи
15
15
15
19
24
10
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6.
7.
8.
9.
10.

„Бубамара“
''Петар Пан''
''Хајди''
''Бамби''
''Цврчак''

Укупно:

Број 2
1
1
1
1
1

20
24
24
24
24

4
4,8
4,8
4,8
4,8

24
28
26
28
27

10

188

37,8

221

47

2) Приремни предшколски програм у седишту установе:
Редни број

Назив групе

1.

''Звездица''

Број деце на
целодневном
боравку (4+5)
21

2.

„Пчелица Маја“

24

1

25

45

8

53

УКУПНО:

Број деце на
четворочасовном
програму (4 сата)
7

Укупан број
деце у групи
28

Редни број

3 ) Подручне васпитне групе (групе мешовитог узраста од 3 године до поласка у школу):

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Назив
групе

Број деце на
припремном
предшколском
програму

Број деце
млађег
предшколског
узраста

Број деце на
четворосатном
програму

Сираково
Мајиловац
Курјаче
Тополовник
Кисиљево
Затоње
Пожежено
Царевац
Десине
Макце
Укупно

5
4
4
2
6
5
2
2
2
4
36

2
5
10
8
3
10
6
14
6
8
72

1
4
4
1
/
/
/
/
/
2
12

Број деце на
полудневном
боравку (4+2)

6
5
10
9
9
15
8
16
8
10
96

Укупан
број
деце у
групи
7
9
14
10
9
15
8
16
8
12
108

2.4.Кадровски услови Предшколске установе „Мајски цвет“ Велико Градиште
Тренутно ради 52 радника, од тога 37 радника је ангажовано у непосредном васпитно-образовном раду и то
28 васпитача, 6 медицинских сестара и 3 стручна сарадника.
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Редни број
1.
2.
3.
4.

Врста радног задатка
Руковођење-директор
Секретар
Стручни сарадник-педагог, психолог 50% и логопед
Васпитачи

Број радника
1
1
2,5
28

5.

Медицинске сестре

6

6.

Виши санитарни техничар

1

7.
8.
9.
10.
11.

Припремање хране
Сервирање хране
Административно-правни и финансијски послови
Одржавање хигијене и вешер-магационер
Технички послови и набавке
УКУПНО:

2
1
3
4
2
51,5

2.5 Опремљеност предшколске установе
Опрема за живот и рад деце у предшколској установи је стандардна. Последњих година због проширења
главног објекта набављено је доста новог намештаја, при том се увек као главни критеријум поставља безбедност
предмета.
У главном објекту, централни простор заузима пространи хол, који најчешће служи за реализацију
физичких активности са децом и у складу са тим је и опремљен. Главни објекат поседује кухињу са два кувара и
једном сервирком, у кухињи се припремају три оброка дневно: доручак, ручак и ужина. Деца из сеоских група
добијају ужину од пекаре коју Савет родитеља одабере да снабдева децу ужином.
Све групе су опремељене квалитетним играчкама и дидактичким средствима која се годинама набављају
искључиво од реномираних фирми. Сваке године групе добијају нове играчке и дидактичке материјале у складу са
финансијским условима.
АВ средства - свака група поседује ТВ пријемник, ДВД уређај, компјутер. У главном објекту све групе су
покривене интернет сигналом.
Стручна и дечја литература - предшколска установа у главном објекту поседује библиотеку, поред тога
свака васпитна група поседује сопствену стручну литературу, као и стручна служба. Алармни систем са видео
надзором у централном објекту, интерфон са електронским закључавањем. Два службена аутомобила. Васпитне
групе у свим објектима снабдевене су квантитативно оптималним дидактичким средствима и играчкама потребним
за нормалан рад.
3. План развоја мреже јавних предшколских установа
Према подацима Матичне службе на територији општине Велико Градиште у периоду од 1.01.2012. до
1.12.2018. године рођено је 859 деце.
Приказ рођене деце по насељима за период 1.01.2012 до 1.12.2018. године
НАСЕЉЕ

2012

2013.

2014.

2015.

2016.

2017.

2018.

укупно

Велико
Градиште

50

57

45

42

58

50

51

353

Кумане

2

4

3

0

0

0

4
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Тополовник

7

3

3

4

7

3

3

30

ЂураковоПоповац

3

6

1

2

2

3

2

19

Мајиловац

4

0

3

6

9

0

8

30

Курјаче

6

7

6

8

11

3

8

49

Сираково

2

6

8

3

1

3

4

27

Средњево

3

2

0

3

2

/

2

12

Десине

4

0

5

1

3

4

1

18

Камијево

3

3

1

1

0

1

/

9

Печаница

1

3

2

1

3

3

2

15

Царевац

3

8

6

5

6

6

5

39

Триброде

6

2

5

2

3

2

2

22

Љубиње

2

0

1

3

2

1

2

11

Чешљева
Бара

2

1

1

2

0

0

1

7

Гарево

3

1

4

3

1

1

0

13

Макце

5

5

4

6

1

0

5

26

Дољашница

2

2

1

0

2

2

0

9

Кусиће

3

3

3

2

5

6

3

25

Пожежено

4

2

7

4

4

8

6

35

Острово

5

5

5

7

1

3

Рам

0

2

1

2

0

0

2

7

Затоње

9

3

1

5

6

2

3

29

Кисиљево

5

1

2

5

4

2

3

22

Бискупље

1

3

0

4

2

2

1

13

укупно

135

129

118

121

133

105

67

859

49

26

У следећој табели приказани су подацио кретању броја деце која се уписују у Предшколску установу и
броја васпитних група. Анализиран је период од радне 2009/2010. до 2018/2019. године.
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Радна година
2009/10
2010/11
2011/12
2012/13
2013/14
2014/15
2015/16
2016/17
2017/18
2018/19
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Укупан број
уписане деце
336
333
355
335
326
387
377
365
380
421

Број група

Број група
у седишту
подручне
7
12
7
12
10
12
10
11
10
11
12
12
13
10
13
10
12
10
12
10

19
19
22
21
21
24
23
23
22
22

Из дате табеле примећујемо да је од 2009/10. до 2016/17. године број уписане деце варирао, односно
долазило је до благог повећања и смањивања броја уписане деце што је праћено повећањем/ смањењем броја
васпитних група и то како у седишту установе, тако и у подручним одељењима. Највећи број деце је уписан у
предшколску установу 2014/15. године, а затим наредне две године број уписане деце опада. Од 2016/17. године
број уписане деце се повећава у просеку за око 20, док је број васпитних група у подручним одељењима остао
исти, а у седишту је смањен. Нарочито је изражен пораст броја деце која похађају припремни предшколски
програм и то у седишту установе, где је 2018/19. године број уписане деце преко дозвољеног максимума тако да
би у наредном периоду требало планирати отварање још једне васпитне групе овог узраста.
4. Закључак
4.1. Развој мреже јавних предшколских установа у наредних пет година
Анализом друштвено – економског окружења и изнетих података у овом документу, а у складу са
прописима који регилишу ову материју, Комисија за израду Елабората сматра да је најоптималније решење да се
предшколско васпитање и образовање као и до сада остварује у једној предшколској установи. Због повећаног
броја деце припремног предшколског програма у седишту установе, у циљу усклађивања броја деце у групи са
прописаним нормативима, треба отворити још једну групу припремног предшколског програма. Ради што
потпунијег обухвата деце пред полазак у школу, у насељима где сада није организован припремни предшколски
програм, децу из ових насеља треба укључивати у групе из најближих насеља у којима постоје подручна одељења
ПУ како би се квалитетно и благовремено припремила за полазак у школу.
Приликом доношења развојног плана мреже предшколских установа Комисија се руководила следећим
смерницама: обезбеђење једнаког права и доступности свих облика предшколског васпитања и образовања свој
деци, без дискриминације и сегрегације, потпуни обухват деце одговарајућег узраста за похађање обавезног
програма припреме детета пред полазак у школу који траје најмање девет месеци, најмање једна јавна предшколска
установау јединици локалне самоуправе, целисходно формирање васпитних група у складу са законом.
Локална самоуправа ће и даље пратити развојне програме и пројекте у областиваспитања и образовања на
нивоу државе, активно учествовати у изради локалних пројеката, анализирати друштвено-економска кретања на
својој територији, поштовати законска решења и у складу са тим прилагођавати и утврђивати број и просторни
распоред предшколских установа.
Комисија за израду елабората
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На основу члана 41. став 1. Закона о запошљавању и осигурању за случај незапослености („Сл.
гласник РС“ бр. 36/2009 и 88/2010) и чл. 40. Статута општине Велико Градиште („Службени лист
општине В.Градиште бр.5/2018-пречишћен текст), уз прибављено мишљење Локалног савета за
запошљавање бр. 1/2019-07 од 08.02.2019 године, Скупштина општине Велико Градиште на 22.
седници одржаној дана 18.02.2019. године, доноси

ОДЛУКУ О УСВАЈАЊУ ЛОКАЛНОГ АКЦИОНОГ ПЛАНА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ
ОПШТИНЕ ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ ЗА 2019.ГОДИНУ

Члан 1

Усваја се Локални акциони план за запошљавање општине Велико Градиште за 2019. годину.
Члан 2
Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у Службеном гласнику општине Велико
Градиште.

Број: 112-70/2019-01-1
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Браниславка Шуловић,с.р.
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ЛОКАЛНИ АКЦИОНИ ПЛАН ЗАПОШЉАВАЊА
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I УВОД
Локални акциони план запошљавања општине Велико Градиште за 2019. годину (у даљем тексту:
ЛАПЗ), представља преглед циљева и приоритета политике запошљавања чије је остваривање
условљено реализацијом програма и мера активне политике запошљавања на локалном нивоу.
Активности чија је реализација планирана за 2019. годину представљају наставак процеса
започетих у претходном периоду и усмерене су ка достизању општег циља политике запошљавања
утврђеног Националном стратегијом запошљавања за период 2011 – 2020. године („Службени
гласник РС”, број 37/11) и на основу Националног акционог плана запошљавања (Службени
гласник Републике Србије бр.104/2018).

II ПРАВНИ ОСНОВ

Правни основ за доношење Акционог плана садржан је у одредби члана 41. Закона о
запошљавању и осигурању за случај незапослености („Службени гласник РС”, бр. 36/09, 88/10,
38/15 и 113/17 у даљем тексту: Закон), којим је утврђено да надлежни орган локалне самоуправе
може по прибављеном мишљењу Локалног савета за запошљавање усвојити Локални акциони план
запошљавања. Чланом 60. истог закона утврђена је могућност да локална самоуправа, која у оквиру
свог локалног акционог плана запошљавања обезбеђује више од половине средстава потребних за
финансирање одређеног програма или мере активне политике апошљавања, може поднети захтев
Министарству за учешће у финансирању предвиђених програма и мера. Услов за одобравање
суфинансирања програма или мера активне политике запошљавања је да локална самоуправа има
формиран локални савет за запошљавање, донет локални акциони план запошљавања, обезбеђено
више од половине потребних средстава за финансирање одређеног програма или мера и усклађене
програме и мере са приоритетима и циљевима локалног економског развоја и локалног тржишта
рада.
Успешно остваривање ЛАПЗ-а и предвиђених приоритета и мера подразумева активно учешће и
сарадњу свих институција и социјалних партнера. Из тог разлога је Одељење за привредни и
економски развој и дијаспору општине Велико Градиште у припреми и изради Акционог плана
користила податке Националне службе за запошљавање - Филијала Пожаревац, Испостава Велико
Градиште и Републичког завода за статистику. На Акциони план претходно мишљење дао је
Локални савет за запошљавање општине Велико Градиште (у даљем тексту: Савет за
запошљавање).

III. ОСНОВНИ ПОДАЦИ О ОПШТИНИ ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ И КЉУЧНИ
СОЦИО-ЕКОНОМСКИ ПОКАЗАТЕЉИ
Општина Велико Градиште налази се у североисточном делу Србије у подножју Карпата и
Хомољских планина, на уласку у Ђердапску клисуру и припада Браничевском округу.
Општина Велико Градиште се на западу граничи са општином Мало Црниће, на југоистоку са
општином Кучево, а на истоку са општином Голубац. На северу је општина омеђена Дунавом који
је у дужини од 20 км раздваја од суседне Румуније.
Велико Градиште је град и седиште општине Велико Градиште чији је географски положај одређен
са 44º 45' 14'' северне ширине и 21º 30' 29'' источне дужине .Лежи на 1.059. киломерту десне обале
тока Дунава (који је природна граница са Румунијом) са једне, и ушћа Пека у Дунав са друге
стране. У његовој непосредној близини, на 3 km од центра града, налази се познато туристичко
одредиште Сребрно језеро.
Територија општине Велико Градиште заузима површину од 344км². Према подацима пописа
становништва из 2011.године, на територији општине Велико Градиште живи 17.610 становника, од
чега 5.825 становника у граду, а остали у сеоским насељима.
Према попису из 2011.године на територији општине Велико Градиште живи 258 Рома.
Према расположивим подацима РЗС из 2011. године, структура становиштва старог 15 више година
,према степену стручне спреме, може се закључити да је :
- 27,50% становништво без школске спреме
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- 35,61% има само основно образовање
- 29,38% има завршено средње образовање
- 3,23% више образовање,3,85% а високо образовање
- 36,46% становништва преко 15 година има средње, више или виско образовање
Велико Градиште је административни, привредни и културни центар општине, а близина Сребрног
језера га чини туристичко-рекреативним центром ширег подручја.
Јужним делом општине пролазе магистрални пут Београд - Кладово који је главна комуникацијска
веза Великог Градишта са осталим градовима, као и железничка пруга дужине 17км. Од Београда
општина Велико Градиште је удаљена око 116 км, а од Пожаревца, седишта Браничевског округа,
35 км.
Поред друмског, развијен је и речни саобраћај. Дунав је река која протиче кроз 10 земаља Европе и
повезује западну Европу са Црним морем. Велико Градиштанско пристаниште прихвата бродове
свих величина и намена, од луксузних туристичких до транспортних баржи и шлепова. Велико
Градиште је пристаниште и обавезна улазно - излазна царина за све стране бродове који Дунавом
долазе из црноморских лука на путу за Беч.
Најближа ваздушна лука у општини Велико Градиште је аеродром „Никола Тесла“ у Београду.
Основни правци развоја, дефинисани Локалном стратегијом одрживог развоја општине
Велико Градиште 2010-2014 су:
1. Развој туризма-проширење туристичке понуде
2. Стврање амбијента за задржавање и привлачење младих у општини
3. Развој пољопривреде- модернизација и стандардизација
4. Побољшање инфраструктуре
5. Очување природних реусрса
6. Подизање нивоа социјалне заштите

IV СТАЊЕ НА ТРЖИШТУ РАДА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ВЕЛИКО
ГРАДИШТЕ

Основни статистички показатељи:
Просечна зарада у општини Велико Градиште по запосленом за октобар месец 2018. године,
износила је 39.114,00 РСД, просечна зарада за Браничевски округ је износила 47.323,00 РСД.
Укупан број незапослених у општини Велико Градиште је 1211 лица (Стање на дан 31.01.2019.
године), што је 92 лица мање од стања на дан 31.01.2018. године када је на евиденцији НСЗ били
1.303 лица.

1. ДЕМОГРАФСКА СИТУАЦИЈА
Општина Велико Градиште је према попису становништва из 2011.године имала 17.610 становника
са сталним пребивалиштем. На основу анализе кретања становника у последњих педесет година,
може се закључити да је број становника у константном опадању, при чему се уочавају миграције
из сеоских насеља у градско, а нарочито је изражено смањивање укупног броја становника у
мањим насељима.
Година
1961
1971
27.819
28.019
Велико
Градиште
4.075
Градска 3.391
насеља
24.428
23.944
Остала
насеља
Табела 1: Број становника
статистику

1981
27.929

1991
27.174

2002
20.659

2011
17.610

4.977

5.973

5.658

5.825

22.952

21.201

15.001

11.785

у општини Велико Градиште Извор: Републички завод за

Општину Велико Градиште карактеришу неповољна демографска кретања, односно стање дубоке
старости,где око 23% становништва чини становништво преко 65 година.
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Становништво 0-14 година
15-64 година
65
и
више
према старости
година
2.329
11.274
4.007
Број
13%
64%
23%
%
Табела 2: Преглед становништва према старости Извор: Републички завод за статистику
Према подацима којима располаже Одељење за привредни и економски развој и дијаспору
Општине Велико Градиште, на раду у иностранству се налази 23% укупног становништва
општине.
2. НЕЗАПОСЛЕНОСТ
У складу са одредбама Закона о запошљавању и осигурању за случај незапослености, НСЗ води
евиденцију о незапосленим лицима - лицима од 15 година живота до испуњавања услова за пензију,
односно најкасније до 65 година живота, која су способна и одмах спремна да раде, која нису
засновала радни однос или на други начин остварила право на рад, а која се воде на евиденцији
незапослених и активно траже запослење.
Националну службу за запошљавање чине Дирекција, две Покрајинске службе, 34 филијале, 21
служба и више од 120 испостава у свим окрузима у Републици Србији. У Великом Градишту се
налази испостава филијале Пожаревац.
2.1 Кретање незапослености у општини Велико Градиште у последњим годинама
Проблеми у области запошљавања као што су недостатак послова као последица недовољне
привредне активности и ниска запосленост у формалној економији су присутни на територији
општине Велико Градиште већ годинама. Тржиште рада и даље има исте карактеристике у смислу
високе незапослености, ниског учешћа запослености у приватном сектору, ниске мобилности
радне снаге. Међутим, почетком рада комплекса накеашање фабрике уља у децембру 2018.године и
најављеним плановима ширења капацитета, унапређења производње и тд. очекујемо побољшање
тренутне ситуације.
2.2. Квалификациона, полна и старосна структура незапослених
Структура незапослених лица према степену стручне спреме
Укупан број незапослених лица на територији општине Велико Градиште је 2011 лица од чега је :
84 лица са вишом и високом стручном спремом
540 лица са средњом стручном спремом
587 лице са I и II степеном стручне спреме
Посматрано према степену стручне спреме највећу процентуалну вредност заузимају лица са I
степеном стручне спреме, након чега следе лица са IV степеном стручне спреме, иза чега следе
лица са III степеном, док најмањи процента заузмају лица са V степеном стручне спреме (табела
3).
Степен стручне
спреме

I

II

III

IV

V

VI

VII

Укупно

Жене

234

39

135

168

1

33

23

633

Укупно

491

96

261

279

3

48

33

1211

Проценат броја
незапослених
према стручној
спреми у односу

40,55%

7.92%

21,55%

23,04%

0.25%

3,96%

2,73%

100%
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на укупан број
незапослених
Табела 3:Незапосленост према степену стручне спреме у општини Велико Градиште
(стање на дан 31.01.2019.год.)
Старосна и полна структура незапослених лица
Посматрано према годинама старости највећу процентуалну вредност заузимају лица од 25-40 и од
40 до 55 година (табела4 ).
до 24
25-40
55 и више
Године старости
Укупно
година
година 40-55 година
година
230
81
242
80
633
Жене
Укупно

141

Проценат броја незапослених према
годинама старости у односу на
укупан број незапослених

11,64%

436

438

198

1211

36,03%

16,35%
100%
36,17%
Табела 4:Незапосленост према старосној и полној структури у општини Велико Градиште
(стање на дан 31.01.2019.год.)
2.3. Осетљиве групе незапослених (теже запошљиве категорије)

Kao теже запошљиве групе, издвајају се: жене, млади (15-24 године), старији (55-64 године) и особе
са инвалидитетом.Што се тиче незапослених лица ромске националности на евиденцији је 48 лица
од чега 23 жене.
Незапосленост жена
Незапосленост жена у Републици Србији израженија је од незапослености мушкараца. Разлике у
стопама активности и запослености код жена и мушкараца и даље су присутне и уочљиве и на
територији општине Велико Градиште. Што се тиче просечне старости жена које се налазе на
евиденцији , она износи 39,27 година.
У општини Велико Градиште тај однос незапослености жена према незапослености мушкараца је
52,27 % према 47,73% у корист жена на дан 31.01.2019 .год. што представља побољшану ситуацију
у односу на однос ранијих година.
Незапосленост младих (15-24 година)
Незапосленост младих старосне доби 15-24 у Републици Србији је веома изражена. Незапосленост
младих старосне доби 15-24 година у општини Велико Градиште је 11,64% што је знатно нижи
проценат у односу на просек у Републици Србији, а и незапосленост чија се стопа из године у
годину смањује на територији општине Велико Градиште (прошле године је износила 12,28%)
Незапосленост старијих (55-64 година)
У овој старосној групи има 196 лице , 16,18 % у односну на укупан број незапослних лица.
Велики број старијих лица у периоду транзиције и економске кризе остао је без посла што узрокује
овај број незапослених доби преко 55 година.
Особе са инвалидитетом
На евиденцији НСЗ у Великом Градишту има 7 особа са инвалидитетом, од којих је 2 жена.
стање на дан 31.01.2018. је износила 11 лица од чега 5 жена.
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V ПРОГРАМИ И МЕРЕ АКТИВНЕ ПОЛИТИКЕ ЗАПОШЉАВАЊА ДЕФИНИСАНИ
НАЦИОНАЛНИМ АКЦИОНИМ ПЛАНОМ ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ ЗА 2019. ГОДИНУ
Програми и мере активне политике запошљавања утврђениим Националним акционим
планом, које ће током 2019. години спроводити НСЗ, реализују се у складу са Законом о
запошљавању и осигурању за случај незапослености, Законом о професионалној рехабилитацији и
запошљавању особа са инвалидитетом и правилима о контроли државне помоћи.
Програми и мере активне политике запошљавања који ће се у циљу подстицања
запошљавања у 2019. години реализовати су:
1.

Посредовање у запошљавању лица која траже запослење

Посредовање у запошљавању лица која траже запослење подразумева сет активности и
мера које су усмерене на тражиоце запослења са циљем оспособљавања лица за активно тражење
посла и повезивање са послодавцима који имају потребу за запосленима.
Развијање способности за активно тражење посла врши се кроз индивидуални и групни рад
са лицима која траже посао. Саветовање за запошљавање је активност током које саветник за
запошљавање пружа стручну подршку тражиоцу запослења на индивидуалном нивоу, а
подразумева информисање о правима и обавезама тражилаца запослења, о услугама које пружа
НСЗ, као и о могућностима за запошљавање и траженим занимањима. Током саветовања за
запошљавање врши се процена запошљивости лица које тражи посао, односно, процена његових
професионалних могућности и афинитета, са циљем утврђивања степена подршке која му је
потребна. Врсте подршке око којих се тражилац запослења и саветник за запошљавање усагласе,
утврђују се у индивидуалном плану запошљавања.
Мере активног тражења посла као што су обуке за активно тражење посла и обуке у
клубовима за тражење посла, облици су групног рада са лицима која траже посао, са циљем да се
тражиоци запослења информишу о ситуацији на локалном тржишту рада и да се оспособе за
квалитетно представљање послодавцу. Ово су мере које подразумевају и мотивисање лица која
траже посао и унапређење њихових компетенција за активно тражење посла.
Услуге за послодавце подразумевају информисање послодаваца о стању на тржишту рада и
структури тражилаца запослења на евиденцији НСЗ и саветовање о могућностима и начинима
задовољавања потреба послодаваца за извршиоцима, укључујући и информисање о мерама активне
политике запошљавања, испитивање будућих потреба послодаваца ради планирања обука и других
мера активне политике запошљавања, селекцију тражилаца запослења према условима
дефинисаним у пријави потребе за запошљавањем - посредовање по захтеву послодавца и интернет
посредовање на интернет страници НСЗ и реализацију осталих видова сарадње са послодавцима и
другим партнерима на тржишту рада.
2.

Професионална оријентација и саветовање о планирању каријере
Професионална оријентација и саветовање о планирању каријере спроводи се кроз
активности информисања и саветовања о могућностима за развој каријере – непосредно, у
центрима за информисање и професионално саветовање (ЦИПС) и преко интернет странице НСЗ, а
ради превенције погрешног избора правца образовања или избора занимања, као и ради јачања
компетентности корисника у доношењу сврсисходних одлука током професионалне каријере. Како
би се пружила подршка сваком појединачном лицу које тражи запослење у процесу доношења
одлука о будућој каријери, у свим филијалама НСЗ се спроводи саветовање о планирању каријере
које обухвата пружање информација о могућностима избора/промене каријере у складу са
ситуацијом на тржишту рада, личним карактеристикама и интересима клијента. Саветници за
планирање каријере у филијалама НСЗ пружају ову услугу лицима која траже посао, ученицима
завршних разреда основних и средњих школа и студентима.
У оквиру ове мере активне политике запошљавања, спроводе се психолошке радионице и
тренинзи намењени лицима која траже посао, као што су тренинг самоефикасности и радионица за
превладавање стреса услед губитка посла, у циљу развоја вештина и техника за прихватање
активне улоге у планирању каријере и тражењу посла и конструктивно превазилажење стреса ради
ефикаснијег тражења посла. Такође, спроводи се селекција кандидата за запошљавање код
послодавца, према захтевима посла и психофизичким способностима лица.
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Додатно образовање и обука

Годишњи програм додатног образовања и обука подразумева спровођење следећих
програма и мера:
3.1.

3.2.

3.3.

3.4.

Програм стручне праксе – подразумева стручно оспособљавање за самосталан рад у струци, за које је
стечено одговарајуће образовање – квалификација, ради обављања приправничког стажа, односно
стицањa услова за полагање стручног испита кад је то законом, односно правилником предвиђено као
посебан услов за самосталан рад у струци. Програм је намењен незапосленим лицима без радног
искуства у струци, са најмање средњим образовањем и реализује се без заснивања радног односа.
Програм се реализује код послодавца који припада приватном сектору, док се највише до 30% укупно
планираних у овај програм може ангажовати у јавном сектору и то искључиво у области здравства,
образовања, социјалне заштите и правосуђа.
Трајање програма утврђено је законом односно правилником, а НСЗ финансира програм најдуже до 12
месеци.
Програм приправника за младе са високим образовањем – подразумева стручно оспособљавање за
самосталан рад у занимању за које је стечено најмање високо четворогодишње образовање (најмање
240 ЕСПБ), ради обављања приправничког стажа, односно стицањa услова за полагање стручног
испита кад је то законом, односно правилником предвиђено као посебан услов за рад на одређеним
пословима, уз заснивање радног односа.
Програм је намењен младим незапосленим лицима до 30 година старости, без радног искуства у
занимању за које је стечено образовање и просечном оценом од најмање 8,5 на претходно завршеним
нивоима студија, који су на евиденцији незапослених дуже од 6 месеци.
Изузетно у програм се могу укључити незапослене особе са инвалидитетом и Роми до 35 година
старости, без обзира на просечну оцену и дужину тражења посла на евиденцији незапослених.
Програм се реализује код послодавца који припада приватном сектору. Послодавац остварује право на
накнаду трошкова зараде за приправника.
Трајање програма утврђено је законом, односно правилником, а НСЗ финансира програм најдуже до 12
месеци.
Послодавац има обавезу да задржи лице у радном односу најмање 6 месеци након истека финансирања.
Програм приправника за незапослене са средњим образовањем - подразумева стручно
оспособљавање за самосталан рад у струци, за које је стечено одговарајуће образовање, ради обављања
приправничког стажа, односно стицањa услова за полагање стручног испита кад је то законом, односно
правилником предвиђено као посебан услов за одређеним пословима, уз заснивање радног односа.
Право на укључивање у програм приправника имају незапослени са завршеним средњим образовањем,
без радног искуства у занимању за које је стечено образовање и то:
- млади до 30 година старости који се на евиденцији незапослених лица налазе дуже од 6 месеци,
- незапослене особе са инвалидитетом,
- Роми,
- млади у домском смештају, хранитељским породицама и старатељским породицама.
Програм се реализује код послодавца који припада приватном сектору. Послодавац остварује право на
накнаду трошкова зараде за приправника.
Трајање програма утврђено је законом односно правилником, а НСЗ финансира програм најдуже до 6
месеци. Послодавац има обавезу да задржи лице у радном односу најмање 3 месеца након истека
финансирања.
У случају да послодавац заснује радни однос на неодређено време са незапосленим лицем на почетку
програма или до истека шестог месеца, односно завршетка програма, има право на накнаду трошкова
зараде за још 6 месеци, односно у укупном трајању од 12 месеци. Послодавац има обавезу да задржи
лице у радном односу још најмање 6 месеци након истека финансирања, односно НСЗ прати
радноправни статус лица код послодавца најмање 6 месеци након истека финансирања.
Програм стицања практичних знања за неквалификована лица, вишкове запослених и
дугорочно незапослена лица која се налазе на евиденцији незапослених дуже од 18 месеци –
подразумева стицање практичних знања и вештина кроз обављање конкретних послова заснивањем
радног односа код послодавца који припада приватном сектору. Програм је намењен следећим
категоријама незапослених лица, без обзира на године живота:
- лицима без завршене средње школе, односно без квалификација и лицима која су завршила
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функционално основно образовање одраслих, који у укупном броју планираних полазника овог
програма учествују са најмање 40%;
- лицима из категорије вишкова запослених и лицима која се налазе на евиденцији незапослених
дуже од 18 месеци - са најмање средњим образовањем, без обзира на врсту стеченог образовања и
радно искуство, а која немају адекватна и применљива знања, вештине и компетенције за обављање
специфичних послова.
Послодавац заснива радни однос на одређено време са незапосленим лицем и остварује право на
накнаду трошкова зараде за укључена лица у трајању од 3 месеца. Послодавац има обавезу да задржи
лице у радном односу још 3 месеци након завршетка програма. У случају да послодавац заснује радни
однос на неодређено време са незапосленим лицем на почетку програма или до истека трећег месеца,
односно завршетка програма, има право на накнаду трошкова зараде за још три месеца, односно у
укупном трајању од 6 месеци. Послодавац има обавезу да задржи лице у радном односу још најмање 6
месеци након истека финансирања.
Обуке за тржиште рада – стицање стручних додатних теоријских и практичних знања и вештина у
складу са потребама тржишта рада и послодаваца, а са циљем унапређења запошљивости незапослених
лица првенствено теже запошљивих без квалификација или са ниским квалификацијама.
Обуке за незапослене особе са инвалидитетом спроводе носиоци послова професионалне
рехабилитације који имају одобрење министарства надлежног за послове запошљавања за спровођење
мера и активности професионалне рехабилитације.
Обуке за остала незапослена лица спроводе јавно признати организатори активности образовања
одраслих. Изузетно, уколико за обуке за које постоји потреба на тржишту рада нема јавно признатих
организатора активности образовања одраслих, обуке могу изводити и други извођачи обука.
Специјалистичке информатичке обуке у складу са потребама тржишта рада - стицање нових
знања, вештина и способности незапослених лица у области информационих технологија, са циљем
повећања нивоа конкурентности и запошљивости.
Обуке на захтев послодавца – за незапослене - стицање додатних знања и вештина потребних за
обављање послова на конкретном радном месту, на захтев послодавца који припада приватном
сектору, као и предузећа за професионалну рехабилитацију и запошљавање особа са инвалидитетом
која послују са већинским државним капиталом, уколико на евиденцији незапослених НСЗ нема лица
са потребним знањима и вештинама за конкретно радно место, односно постојећа знања и вештине не
одговарају потребама конкретног радног места. Обавеза послодавца је да заснује радни однос, у складу
са законом, са лицем које заврши обуку (уз могућност да, на основу поднетог образложеног захтева, са
лицем заснује радни однос и за време трајања обуке).
Обука за потребе послодавца за запосленог - послодавац који припада приватном сектору може
поднети захтев НСЗ за учешће у финансирању трошкова обуке за запосленог коме недостају додатна
знања и вештине за обављање послова и радних задатака са циљем одржања запослења код тог
послодавца. Трошкове учешћа у финансирању обуке за запосленог може да сноси НСЗ у складу са
расположивим средствима и прописима за доделу државне помоћи.
Функционално основно образовање одраслих - стицање основног образовања у складу са законом,
уз могућност стицања компетенције за обављање једноставних послова. Програм је намењен
незапосленим лицима без основног образовања.
4.

Субвенције за запошљавање

4.1 Субвенције за запошљавање незапослених лица из категорије теже запошљивих
Субвенција за запошљавање незапослених лица из категорије теже запошљивих на
новоотвореним радним местима подразумева финансиjски подстицај у једнократном износу
послодавцима (из приватног сектора) за отварање нових радних места на којима ће се запошљавати
незапослена лица из категорије теже запошљивих и то:
1. млади до 30 година старости - без квалификација/са ниским квалификацијама, млади у
домском смештају, хранитељским породицама и старатељским породицама;
2. старији од 50 година који имају статус вишка запослених;
3. Роми;
4. особе са инвалидитетом;
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5. радно способни корисници новчане социјалне помоћи;
6. дугорочно незапослени;
7. жртве породичног насиља.
Висина субвенције за запошљавање незапослених лица из категорије теже запошљивих у 2019.
години, према степену развијености општине Велико Градиште (3.група) утврђеним у складу са
посебним прописом Владе износи:
2) за трећу групу (у распону од 60% до 80% републичког просека) - 200.000,00 динара по
кориснику;
Наведени износи субвенције се за запошљавање следећих категорија теже запошљивих
лица и то:
1. особе са инвалидитетом,
2. радно способни корисници новчане социјалне помоћи,
3. млади у домском смештају, хранитељским породицама и старатељским породицама и
4. жртве породичног насиља, увећавају за 20% тако да износе:
-за трећу групу (у распону од 60% до 80% републичког просека) - 240.000,00 динара по кориснику;
Реализација програма прати се 12 месеци.
4.2. Подршка самозапошљавању
Подршка самозапошљавању обухвата стручну помоћ и средства у виду субвенције за
амозапошљавање.
Стручна помоћ коју може да оствари незапослени који се самозапошљавања састоји се од
информативних и саветодавних услуга, обуке за развој предузетништва, као и подршке у првој
години пословања која се реализује кроз менторинг програм и специјалистичке обуке у НСЗ,
регионалним развојним агенцијама и др.
Средства за самозапошљавање у 2019. години одобравају се незапосленом лицу у виду
субвенције, у једнократном износу од 200.000,00 динара по кориснику ради оснивања радње,
задруге, или другог облика предузетништва, као и за оснивање привредног друштва уколико
оснивач заснива у њему радни однос.
Приоритет код одобравања субвенције за самозапошљавање имају:
1. млади до 30 година старости,
2. вишкови запослених,
3. Роми,
4. особе са инвалидитетом,
5. жене.
У случају самозапошљавања вишкова запослених субвенција се одобрава у једнократном
износу од 220.000,00 динара по кориснику, ради оснивања радње, задруге, или другог облика
предузетништва, као и за оснивање привредног друштва уколико оснивач заснива у њему радни
однос.
У случају самозапошљавања особа са инвалидитетом субвенција се одобрава у
једнократном износу од 240.000,00 динара по кориснику, ради оснивања радње, задруге, или
другог облика предузетништва, као и за оснивање привредног друштва уколико оснивач у њему
заснива радни однос.
Реализација програма прати се 12 месеци.
Кориснику новчане накнаде за случај незапослености може се, ради самозапошљавања,
исплатити новчана накнада у једнократном износу без доприноса за обавезно социјално осигурање.
4.3. Субвенција зараде за особе са инвалидитетом без радног искуства
Послодавац који на неодређено време запосли особу са инвалидитетом без радног искуства
има право на субвенцију зараде за ту особу у трајању од 12 месеци од дана заснивања радног
односа. Субвенција зараде се одобрава на основу поднетог захтева послодавца, у висини до 75%
укупних трошкова зараде са припадајућим доприносима за обавезно социјално осигурање, али не
више од износа минималне зараде утврђене у складу са прописима о раду.
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5.

Подстицаји за запошљавање корисника новчане накнаде за случај незапослености
Незапосленом лицу, које је корисник новчане накнаде за случај незапослености најмање
три месеца од момента признавања права, а заснује радни однос на неодређено време, једнократно
се исплаћује 30% укупног износа новчане накнаде (без доприноса за обавезно социјално
осигурање) која би му била исплаћена за преостало време до истека права на новчану накнаду.
6.

Јавни радови
Јавни радови се организују у циљу радног ангажовања првенствено теже запошљивих
незапослених лица и незапослених у стању социјалне потребе, ради очувања и унапређења радних
способности незапослених, као и остваривања одређеног друштвеног интереса.
Јавни радови се организују на подручју оних јединица локалних самоуправа, које према
степену развијености утврђеним у складу са посебним прописом Владе припадају:
1) трећој групи (у распону од 60% до 80% републичког просека) и
2) четвртoj групи (степен развијености испод 60% републичког просека) и девастираним
подручјима (степен развијености испод 50% републичког просека).
У укупном броју незапослених лица укључених у програм јавних радова, осим особа са
инвалидитетом чији је број посебно утврђен, најмање 70% незапослених лица треба да припада
следећим категоријама:
1.

2.
3.
4.
5.

радно способни корисници новчане социјалне помоћи;
Роми;
лица без квалификација/са ниским квалификацијама;
вишкови запослених;
лица која посао траже дуже од 18 месеци.

Утврђени проценат учешћа наведених категорија незапослених лица односи се на јавни рад
који кроз редовне јавне конкурсе спроводи самостално НСЗ.
На јавним радовима се радно ангажује најмање 5 (пет) незапослених лица из наведених
категорија незапослених.
Послодавац који спроводи јавне радове закључује са незапосленим уговор о радном
ангажовању у складу са прописима о раду и јавним конкурсом. Средства намењена за
организовање јавних радова користе се за:
1) исплату накнаде за обављен посао лицима ангажованим на јавним радовима (по основу
уговора о привременим и повременим пословима у висини до 22.000,00 динара на месечном нивоу
за пун фонд радних часова, односно сразмерно времену радног ангажовања на месечном нивоу,
која се увећава за припадајући порез и доприносе за обавезно социјално осигурање и која обухвата
и трошкове доласка и одласка са рада);
2) накнаду трошкова спровођења јавних радова послодавцу (највише до 2.000 динара по
лицу, једнократно, у зависности од трајања јавног рада);
3) накнаду трошкова обуке (у једнократном износу од 1.000,00 динара по ангажованом
лицу које је завршило обуку), која се у зависности од врсте и сложености послова може
организовати по интерном програму послодавца извођача јавног рада или програму образовне
установе. По завршетку обуке лицу се издаје потврда о стеченим компетенцијама.
У 2019. години организоваће се јавни радови у области социјалне заштите и хуманитарног
рада, одржавања и обнављања јавне инфраструктуре и одржавања и заштите животне средине и
природе.
За особе са инвалидитетом јавни радови се могу организовати у свим јединицама локалне
самоуправе, независно од степена развијености, и у свим делатностима, укључујући и област
културе. На јавним радовима се радно ангажује најмање 3 (три) незапослене особе са
инвалидитетом.
Право учествовања у поступку организовања јавних радова имају органи аутономне
покрајине и органи јединица локалне самоуправе, јавне установе и јавна предузећа, привредна
друштва, предузетници, задруге и удружења.
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7.

Мере активне политике запошљавања за особе са инвалидитетом које се
запошљавају под посебним условима
Подршка особама са инвалидитетом које се запошљавају под посебним условима уз:
- прилагођавање радног места (кроз техничко и технолошко опремање радног места,
средстава за рад, простора и опреме у складу са могућностима и потребама запослене особе са
инвалидитетом) рефундацијом послодавцу примерених трошкова прилагођавања радног места у
висини до 400.000,00 динара стварних трошкова за прилагођавање радног места по особи са
инвалидитетом,
- пружање стручне подршке новозапосленој особи са инвалидитетом (радна асистенција
код увођења у посао или на радном месту) рефундацијом послодавцу трошкова зараде за лице које
је ангажовано на пружању стручне подршке у висини до 50.000,00 динара месечно за пун фонд
радних сати односно сразмерно броју радних сати пружене стручне подршке особи са
инвалидитетом на месечном нивоу, увећаних за припадајући порез и доприносе за обавезно
социјално осигурање, у трајању до 12 месеци.
8.

Суфинансирање програма или мера активне политике запошљавања предвиђених
локалним акционим плановима запошљавања (ЛАПЗ)
Аутономна покрајина односно јединица локалне самоуправе, може до 20. фебруара 2019.
године, путем НСЗ, поднети министарству надлежном за послове запошљавања захтев за учешће у
финансирању програма или мера активне политике запошљавања предвиђених ЛАПЗ.
У 2019. години одобраваће се учешће у финансирању програма или мера активне политике
запошљавања из средстава опредељених за реализацију НАПЗ, и то:
1. Програм стручне праксе;
2. Програм стицања практичних знања за неквалификована лица, вишкове
запослених и дугорочно незапослене;
3. Обука на захтев послодавца – у обуку се укључују незапослена лица уколико на
евиденцији незапослених НСЗ нема лица са потребним знањима и вештинама односно
постојећа знања и вештине не одговарају потребама конкретног радног места;
4. Субвенција за запошљавање незапослених лица из категорије теже запошљивих може се доделити за запошљавање незапослених лица из једне или више категорија
теже запошљивих, а које су утврђене у складу са стањем и потребама локалног
тржишта и наведене у ЛАПЗ;
5. Субвенција за самозапошљавање - одобрава се незапосленом лицу ради оснивања
радње, задруге или другог облика предузетништва као и за оснивање привредног
друштва уколико оснивач заснива у њему радни однос, у делатностима дефинисаним у
складу са потребама локалног економског развоја у ЛАПЗ;
6. Програм јавних радова - у програм јавних радова могу се укључити незапослена лица
из свих категорија теже запошљивих, у складу са стањем и потребама локалног
тржишта рада утврђеним у ЛАПЗ. Јавни радови се организују на подручју оних
јединица локалних самоуправа, које према степену развијености утврђеним у складу са
посебним прописом Владе припадају:
1) трећој групи (у распону од 60% до 80% републичког просека) и
2)четвртoj групи (степен развијености испод 60% републичког просека) и
девастираним подручјима (степен развијености испод 50% републичког просека).
У програм јавних радова радно се ангажује најмање 5 (пет) незапослених лица.
За особе са инвалидитетом јавни радови се могу организовати у свим јединицама локалне
самоуправе, независно од степена развијености, и у свим делатностима, укључујући и област
културе. На јавним радовима се радно ангажује најмање 3 (три) незапослене особе са
инвалидитетом.
Услов за подношење захтева за финансирање програма или мера активне политике
запошљавања из средстава опредељених за реализацију НАПЗ је да аутономна покрајина односно
јединица локалне самоуправе има:
1) формиран локални савет за запошљавање;
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2) усвојен ЛАПЗ;
3) усаглашен ЛАПЗ са НАПЗ и покрајинским АПЗ,
4) обезбеђено више од половине потребних средстава за финансирање одређеног програма
или мере. Изузетно, уколико се ради о неразвијеној јединици локалне самоуправе,
министар надлежан за послове запошљавања, у складу са чланом 60. Закона о
запошљавању и осигурању за случај незапослености („Службени гласник РС”, бр. 36/09,
88/10, 38/15, 113/17-др. закон и 113/17) може одобрити учешће у финансирању и када је
обезбеђено мање од половине потребних средстава.

VI ПОЛИТИКА ЗАПОШЉАВАЊА ОПШТИНЕ ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ
Подршка запошљавања на локалном нивоу предвиђена је мерама активне политике запољавања
дефинисане овим ЛАПЗ-ом. Један од основних циља општине Велико Градиште јесте
успостављање стабилног и одрживог тренда раста запослености.
Поред Министарства рада и социјалне политике и Националне службе за запошљавање, носилац
политике запошљавања на територији општине Велико Градиште је и локална самoуправа , чије
Одељење за привредни и економски развој и дијаспору обавља послове: праћење и спровођење
мера у области активне политике запошљавања, израда ЛАПЗ-а, утврђивање делатности и
критеријума за спровођење мера политике запошљавања.
Локални савет за запошљавање општине Велико Градиште основан је 03.04.2006. године одлуком
Скупштине општине (Службени гласник 3/2006). Нови састав Локалног савета за запошљавање је
именован Решењем о именовању Савета за запошљавање општине Велико Градиште („Службени
гласник Општине Вел. Градиште“ бр 8/2018) Савет броји 5 чланова од чега су: један представник
Националне службе зазапошљавање, један представник локалне самоуправе, један представник
образовних инситуција, један представник предузетника и један представник центра за социјални
рад.
Законом је уређено да је савет за запошљавање саветодавно тело које оснивачу даје мишљење и
препоруке у вези питања од интереса за унапређење запошљавања и то:
-Плановима запошљавања,
-Програмима и мерама активне политике запошљавања,
-Прописима из области запошљавања и
-Другим питањима од интереса за запошљавање

VII ЦИЉЕВИ ПОЛИТИКЕ ЗАПОШЉАВАЊА НА ТЕРИТОРИЈИ
ОПШТИНЕ ГРАДИШТЕ ЗА 2019. ГОДИНУ
Националном стратегијом запошљавања 2011-2020. године као општи циљ политике запошљавања
утврђено је повећање запослености, као и стратешки правци и приоритети за остварење тог циља :
- подстицање запошљавања у мање развијеним регионима и развој регионалне и локалне политике
запошљавања;
- унапређење људског капитала и веће социјално укључивање;
- унапређење институција и развој тржишта рада;
- редуковање дуалности на тржишту рада.
Циљеви политике запошљавања на територији општине Велико Градиште за 2019. годину су:
 Повећање запослености
 унапређење квалитета радне и Повећање нивоа образовања незапослених кроз програме

и обуке , квалификације и доквалификације

 постицај послодавцима да запошљавају незапослена лица укључујући теже запошљиве
категорије становништва које је определилаРепублика у оквиру Националног програма
 повећавање приступа тржишта за Роме и друге теже категорије запошљавања
 побољшање функционисања тржишта рада
 отварање нових радних места и постицање предузетништва и самозапошљавања
коришћењем средства из националног акционог програма запошљавања
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 Отварање нових радних места, подстицање предузетништва, самозапошљавања и социјалног
предузетништва
 Социјална инклузија
 Успостављање стабилног и одрживог тренда раста запослености
 Учешће у финансирању програма и мера активне политике запошљавања из републичког
буџета
 Подршка помоћи незапосленим лицима у активном тражењу посла
 Спровођење мера из Локалног акционог плана запошљавања општине Велико Градиште и
јачање улоге Локалног савета за запошљавање општине Велико Градиште
 Унапређење сарадње са Националном службом за запошљавање, Министарством рада,
запошљавања и социјалне политике као и са осталим локалним саветима и другим социјалним
партнерима
Општина Велико Градиште ће током 2019. године уложити расположиве финасијске ресурсе (
планиране Одлуком о буџету за 2019 год.) и професионалне капацитете како би остварила
дефинисане циљеве.
Општина Велико Градиште је у складу са Националним Акционим планом запошљавањем за
2019. годину поставила као циљ повећање запослености. Ово је циљ који је тешко постићи из
разлога што је утицај локалне самоуправе за његово постизање индиректан и зависи од више
фактора. Раст запошљавања зависи од јачине економије, односно од повећања броја инвестиција,
укључујући и инвестиције у инфраструктури. Повећање запослености оствариће се унапређењем
привредног амбијента, нарочито стварањем услова за подстицање приватног сектора и
привлачењем инвестиција, као и реализацијом низа непосредних подстицаја за запошљавање.
Општина Велико Градиште ће активно радити на унапређењу својих услуга и побољшању
амбијента за потенцијалне инвеститоре и унапређењу сарадње са приватним сектором и
удружењима грађана са територије општине Велико Градиште.

VIII ПРОБЛЕМИ У СПРОВОЂЕЊУ ПОЛИТИКЕ ЗАПОШЉАВАЊА
НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ
Проблеми који се појављују у области запошљавања на територији општине Велико Градиште су:
- Недостатак послова као последица недовољне привредне активности и недовољно директних
инвестиција,
-Неусаглашеност понуде и потражње радне снаге (Огледа се у чињеници да одређени број
слободних радних места за којим постоји потреба послодаваца остаје непопуњен, а да са друге
стране постоји велики број лица са занимањима за која не постоји потреба на тржишту рада, а
такође радна места остају непопуњена због изразито слабе територијалне мобилности радне снаге),
-Дугорочна незапосленост, а самим тим и губитак мотивације,
- Старосна структура запослених је неповољна јер је просечна старост незапосленог лица око 40
година, а томе доприносе и вишкови запослених, јер послодавци углавном старије раднике
проглашавају технолошким вишком,
-Квалификациона структура незапослених лица, што подразумева потребу за прекфалификацијом и
доквалификацијом
-Сива економија је у веома високом проценту изражена, што је последица недостатка одређених
мера како би се смањио рад „на црно“ и промовисања међу послодавцима и запослених о
предностима легалног и пријављеног рада.

IX ПРОГРАМИ И МЕРЕ АКТИВНЕ ПОЛИТИКЕ ЗАПОШЉАВАЊА ОПШТИНЕ
ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ ЗА 2019. ГОДИНУ

Локалним акционим планом запошљавања општине Велико Градиште за 2019. годину
предвиђена је једна мера/програм активне политике запошљавања:- Програм јавних радова
Oпштина Велико Градиште је предвидела средства за реализације програма и мера активне
политике запошљавања Одликом о буџету општине Велико Градиште за 2019. годину. Средства су
опредељена у програмској активности ЛЕР у укупној суми од 1.200.000,00 динара.
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Осим дефинисаног програма и мера активне политике запошљавања дефинисане овим ЛАПЗ-ом,
општина Велико Градиште ће пружити стручну помоћ послодавцима за припрему захтева и пратеће
докуметације за потребе подношења захтева и коришћења субвенција за програме и мере активне
политике запошљавања дефинисане Националним акционим планом запошљавања за 2019. годину.
1. ЈАВНИ РАДОВИ
Јавни радови се организују у циљу радног ангажовања првенствено теже запошљивих
незапослених лица и незапослених у стању социјалне потребе, ради очувања и унапређења радних
способности незапослених, као и остваривања одређеног друштвеног интереса.
У 2018. години организоваће се јавни радови у области социјалних и хуманитарних делатности,
одржавања и обнављања јавне инфраструктуре и одржавања и заштите животне средине и природе.
Средства намењена за организовање јавних радова користе се за накнаду трошкова зарада
незапослених лица укључених у јавне радове, трошкова спровођења јавних радова и трошкове
превоза.
Право учествовања у поступку спровођења јавних радова имају: јавно комунална и друга јавна
предузећа и установе, привредна друштва, предузетници, задруге, друштвене организације и
удружења грађана. Удружења грађана имају право учествовања у складу са условима Јавног позива.
Јавни радови могу најдуже трајати четри месеца и минимално морају бити ангажована 5 лица из
теже запосливих категорија становиштва дефинисаних ЛАПЗ-ом
Средства ће бити додељена путем Јавног позива за организовање јавних радова од интереса за
општину Велико Градиште. Општина Велико Градиште је за ову меру определила финансијска
средства у износу од 1.200.000,00 дин. и очекује одобравање средства од стране министарства у
оквиру мере-Суфинансирање програма или мера активне политике запошљавања предвиђених
локалним акционим плановима запошљавања средствима из буџета Републике Србије, дефинисане
Националним акционим планом за запошљавање, у износу од 1.150.000,00 динара. На тај начин
очекује финансијска средства у укупном износу од 2.350.000,00 дин. за спровођење јавних радова
од интереса за општину Велико Градиште.
Услови конкурса, одлука о одобравању јавних радова од интереса за општину Велико Градиште и
други елементи биће утврђени Споразумом између Општине Велико Градиште и Националне
службе за запошљавање.

X. ФИНАНСИЈСКИ ОКВИР ПОЛИТИКЕ ЗАПОШЉАВАЊА И ИЗВОРИ
ФИНАНСИРАЊА

За реализацију планираних програма и мера активне политике запошљавања општине Велико
Градиште за 2019.годину, планирана су средства у износу од 2.350.000 динара, од чега је у буџету
општине Велико Градиште издвојено 1.200.000,00 динара Укупни износ средстава ће бити повећан
учешћем средстава из Буџета Републике Србије.
Као што је већ наведено, чланом 59. Закона о запошљавању и осигурању за случај незапослености
прописано је да се програми и мере активне политике запошљавања финансирају из:
1. Буџета Републике Србије;
2. Средстава територијалне аутономије и локалне самоуправе;
3.Поклона, донација,легата, кредита,камата и других средстава у складу са законом;
4.Доприноса за случај нзапослености;
5.Других извора у складу са законом.
Чланом 60. Закона о запошљавању и осигурању од незапослености, утврђена је могућност да
локална самоуправа која у оквиру свог локалног акционог плана запошљавања обезбеђује више од
половине средстава потребних за финансирање одређеног програма или мере активне политике
запошљавања може поднети захтев Министарствуб рада и социјалне политике за учешће у
финансирању предвиђених програма и мере.
Услов за одобравање суфинансирања програма или мера активне политике запошљавања је да
локална самоуправа има формиран локални савет за запошљавање, донет локални акциони план
запошљавања, обезбеђено више од половине потребних средстава за финансирање одређеног
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програма или мера и усклађене програме и мере са приоритетима и циљевима локалног економског
развоја и локалног тржишта рада.
Предлог распореда средстава за реализацију мера активне политике запошљавања општине Велико
Градиште за 2019. годину:
БР.

МЕРА

Укупан износ
(РСД

Општина (РСД)

НСЗ (РСД)

1

Јавни радови

2.350.000,00

1.200.000,00

1.150.000,00

XI НОСИОЦИ СПРОВОЂЕЊА ПРОГРАМА И МЕРА

Мере активне политике запошљавања и друге планиране активности, у складу са законом
утврђеним надлежностима, спровешће Одељење за приведни и економски развој и дијаспору
Општине Велико Градиште , Локални савет за запошљавање и друга одељења општинске управе, у
сарадњи са Националном Службом за запошљавање- Филијала Пожаревац-Испостава Велико
Градиште.
Носиоци активности су у обавези да кроз мониторинг и евалуацију прате и оцењују ефекте
дефинисане активне мере политике запошљавања на бази индикатора успешности .
Индикаторе успешности за дефинисани циљ дефинисаће носиоци активности пре расписивања
Јавних позива за реализацију програма /мера у оквиру ЛАПЗ-а општине Велико Градиште за 2019.
годину.

XII ЕВАЛУАЦИЈА ЛАПЗ-А ОПШТИНЕ ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ ЗА 2018. ГОДИНУ

Општина Велико Градиште је Локалним акционим планом за 2018. годину је имала
планирано средства за реализацију јавних радова, стручне праксе , програма стицања практичних
знања самозапошљавања, отварања нових радних места и јавних радова у укуоном износу од
3.153.000,00РСД.
Општина Велико Градиште је поднела захтев за реализацију планираних програма-програм стручне
праксе, самозапошљвања , запошљавање и јавних радова.
Расписани су сви јавни позиви од стране НСЗ, сходно потписаном споразуму али није било поднете
ни једне пријаве . Општина Велико Градиште је реализовала јавни рад „чишћење приобаља“
финасиран средствима Националног акционог плана запошљавања.
Узимајући у обзир ситуцију из 2018.године, у консултацијама са надлежном филијалом НСЗ-а
општина Велико Градиште се ове године одлучила за једну меру активне политике запошљавања.

ТАБЕЛА МЕРА И АКТИВНОСТИ ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ЛАПЗ-а ОПШТИНЕ
ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ ЗА 2019. ГОДИНУ
Општина
БР.

МЕРА

1

Јавни радови

ЗАКЉУЧАК

Индикатори
успешности
Број запослених
лица и месеци
ангажовања

Укупна
финансијск
а средства
(дин.)
2.350.000,00

НСЗ

(Дин.)

(%)

(Дин.)

(%)

1.200.000,00

51

1.150.000,
00

49

Локални акциони план запошљавања представља годишњи дефинисане циљеве и приоритете
локалне политике запошљавања који имају за циљ решавање мапираних проблема на локалу, а
истовремено доприносе остваривању дефинисаних циљева стратешких оквира политике

19. фебруар 2019. године
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запошљавања на националном нивоу и текућим реформским процесима од значаја и утицаја на
област политике запошљавања на нивоу Републике Србије.
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19. фебруар 2019. године

На основу члана 99. Закона о
планирању и изградњи („Службени
гласник РС“, 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 и 145/2014,
83/2018), члана 183 став 1 тачка 3 и члана
136 Закона о општем управном поступку
(„Службени гласник РС“, бр. 18/2016) и
40. Статута општине Велико Градиште
(„Службени гласник
општине Велико
Градиште“, бр. 5/18-пречишћен текст) а на
захтев Одељења за урбанизам, комунално
стамбене и имовинско правне послове, на
предлог Општинског већа општине Велико
Градиште,
Скупштина општине
Велико
Градиште на 22. седници одржаној дана
18.02.2019. године, донела је,
Р Е Ш Е Њ Е
О ПОНИШТАВАЊУ РЕШЕЊА О
ПРИБАВЉАЊУ НЕПОКРЕТНОСТИ
У ЈАВНУ СВОЈИНУ ОПШТИНЕ
ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ бр. 464-246/201801-1
I
1. ПОНИШТАВА
СЕ
правноснажно
Решење о прибављању непокретности у
јавну својину општине Велико Градиште
бр.464-246/2018-01-1
од
01.10.2018.
године које је донела Скупштина општине
Велико Градиште, тако да исто убудуће
неће више производити правно дејство.
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Скупштина
општине Велико
Градиште донела је на седници Скупштине
општине Велико Градиште одржаној дана
01.10.2018. године „Решење о прибављању
непокретности у јавну својину општине
Велико Градиште“, а које се односи на
прибављање
кат.парцеле
број 1693,
“Гумниште“, пашњак 2 класе, површине
10,26
ари, грађевинско земљиште ван
граница градског грађевинског земљишта,
уписана у Лист непокретности број 203 К.О
Средњево, а која би служила за потребе
јавне намене-гробља у Месној заједници
Средњево.

У диспозитиву решења које се
поништава у ставу II наведено је да је
Комисија за процену тржишне вредности
непокретности Општинске управе општине
Велико Градиште доставила записник о
процени тржишне вредности 464-397/201707-2 од 18.12.2017 године која је предмет
прибављања.
Како је сходно члану 14. Одлуке о
грађевинском земљишту општине Велико
Градиште („Службени гласник општине
Велико Градиште“, број 33/2016) прописано
да се тржишна вредност утврђује један
метар квадратни грађевинског земљишта и
да овако утврђена тржишна вредност важи
6 месеци, те вредност утврђена записник о
процени тржишне вредности 464-397/201707-2 од 18.12.2017. године је застарела
и непримењива у поступку прибављања
непокретности.
Из свега напред изнетог, а у складу
са одредбом члана 183. став 1 .тачка 3. а у
вези става 4. Закона о општем управном
поступку („Сл.гласник РС“, бр 18/2016), ако
непостоји другостепени орган и надзорни
орган решење ће, сагласно ставу 1. тачка 3.
овог члана, поништити орган који је донео
коначно првостепено решење.
ПРАВНА ПОУКА: Ово решење је
коначно у управном поступку и против
њега се не може изјавити жалба, али се
може покренути управи спор тужбом код
Управног суда у Београду у року од 30 дана
од дана пријема решења.
Број: 464-31/2019-01-1
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВЕЛИКО
ГРАДИШТЕ

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Браниславка Шуловић,с.р

.

19. фебруар 2019. године
На основу основу члана136 ЗУП-а
(„Службени гласник РС“, бр. 16/2018 и 95/2018),
члана 27. Закона о јавној својини („Службеник
гласник РС“, бр. 72/2011, 88/2013, 105/2014,
104/2016-др.закон, 108/2016, 113/2017, 95/2018),
члана 99. 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), члан 3 став 4
Уредбе о условима прибављања и отуђења
непокретности непосредном погодбом и давања
у закуп ствари у јавној односно прибављања и
уступања искоришћавања других имовинских
права као и поступцима јавног надметања и
прикупљања писмених понуда („Службени
гласник РС“, бр.16 од 5 марта 2018), члана 19.
Одлуке о Јавној својини општине Велико
Градиште („Службени
гласник општине
Велико Градиште 14/2017 и 7/2018), члана
11, 58, 59 Одлуке о грађевинском земљишту
општине Велико Градиште (Службени гласник
општине Велико Градиште“, број 33/2016) и
члана 40 Статута Општине Велико Градиште
(„Службени
гласник Велико Градиште“,
бр. 5/2018-пречишћен текст), на предлог
Општинског већа општине Велико Градиште,
Скупштина општине Велико Градиште на
22. седници одржаној дана 18.02.2019 године,
донела је,
Р
Е
Ш
Е
Њ
Е
О ПРИБАВЉАЊУ НЕПОКРЕТНОСТИ У
ЈАВНУ
СВОЈИНУ ОПШТИНЕ ВЕЛИКО
ГРАДИШТЕ
I
1. ПРИБАВЉА СЕ, у јавну својину
општине Велико Градиште, после спроведеног
поступка непосредне погодбе, уз накнаду, доле
наведена непокретност коју чини:
а) кат. парц. бр. 1693 „Гумниште, пашњак
2 класе, површине 10.26 ари, грађевинско
земљиште ван граница градског грађевинског
земљишта, уписана у Лист непокретности
број 203 К.О Средњево, као приватна својина
Ивковић Горице из Средњева.
II
Износ
накнаде
за
непокретност
која се прибавља утврдила је Комисија за
процену тржишне вредности непокретности
Општинске
управе
општине
Велико
Градиште и исту доставила записником
број 464-15/2018-1
од 15.01.2019 године.
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Износ накнаде за непокретност која се прибавља
износи за:
а) кат. парц. бр. 1693 „Гумниште, пашњак
2 класе, површине 10.26 ари, грађевинско
земљиште ван граница градског грађевинског
земљишта, уписана у Лист непокретности
број 203 К.О Средњево, износи 1000 евра у
динарској противвредности по средњем курсу
НБС на дан исплате.
III
Новчана
средства
за прибављање
непокретности у Јавну својину општине
Велико Градиште предвиђена су Одлуком о
Буџету општине Велико Градиште (са раздела
4.програм 1101-0003,позиција 90,програмска
активност.)
IV
ОБАВЕЗУЈУ СЕ купац и продавац да
у року од 30 дана од дана правоснажности
овог Решења,
закључе Уговор, којим
ће уредити међусобна права и обавезе.
Предметне непокретности
служиће
за потребе јавне намене –гробље месна
заједница Срењево. Земљиште које је предмет
овог Решења није комунално уређено.
Комунално уређење непокретности, из
Одељка I. овог решења, је обавеза стицаоца.
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Општини Велико Градиште поднеском
број 464-7/2019-06 од 18.01.2019
године
обратио се председник Савета месне заједнице
за прибављање кат.парцеле број 1693 К.О
Средњево, а ради потребе проширења месног
гробља у Месној заједници Средњево. Полазећи
од чињенице да се катастарска парцела број 1693
К.О Средњево својим географсикм полажојем
налази уз постојећу парцелу која представља
површину јавне намене –гробље у Месној
заједници Средњево, а да је постојећа парцела
испарцелисана и испуњена гробним местима, те
је стога за даље обављење комуналне делатности
сахрањивања потребно прибавити парцелу.
Парцела која се прибавља служиће искључиво
у сврху месног гробља у МЗ Средњево.
Одлучујући о начину прибављања
непокретности у јавној својину општине
Велико Градиште, Председник општине Велико
Градиште као надлежни орган, је сходно члану
11, 58, 59 Одлуке о грађевинском земљишту
општине Велико
Градиште („Службени
гласник општине Велико Градиште“, број
33/2016) донео Одлуку број 464-9/2019-01-2
од 18.01.2019. године о покретању поступка
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прибављања грађевинског земљишта у јавну
својину општине Велико Градиште непосредном
погодбом. С обзиром да наведена непокретност
својим карактеристикама и положајем једина
одговара потребама прибавиоца.
Поступајући по горе наведеном захтеву
Одељење за урбанизам, комунално стамбене
и имовинско правне послове прибавило је по
службеној дужности следеће податке у циљу
спровођења поступка:
- Извод из Листа непокретности број 203 К.О
Велико Градиште;
- Записник Комисије за процену тржишне
вредности број 464-15/2018-01 од 15.01.2019
године за кат. парцелу број 1693 К.О Средњево ;
- Мишљење Урбанистичке Службе број 4647/2019-06 од 18.01.2019 године.
Сходно горе наведеним поднесцима
Одељење за урбанизам, комунално стамбене
и имовинско правне послове доставило је
власнику кат.парцеле број 1693 К.О Велико
Градиште писану понуду под бројем 4647/2019-06 од 23.01.2019. године за прибављање
горе наведене парцеле у јавну својину општине
Велико Градиште. Власник наведене парцеле
Ивковић Горица изјаснила се писаним
поднеском број 464-7/2019-06 од 24.01.2019
године и исти приватила.
Након тога одржана је седница Комисије
за прибављање и располагањем грађевинским
земљиштем у јавној својини општине Велико
Градиште дана 30.01.2019 године на којој се
учесник Ивковић Горица из Средњева изјаснила
потврдно о отуђењу своје кат.парцеле број
1693 К.О Средњево по цени од 1000 евра у
динарској противвредности по средњем курсу
НБС на дан исплате.
О горе наведеним радњама Одељење
за урбанизам, комунално стамбене и имовинско
правне послове обавестило је председника
општине Велико Градиште.
Средства неопходна за плаћање накнаде
за прибављање непокретности у јавну својину
обезбеђена из буџета општине јединице локалне
самоуправе за 2019. годину (са раздела 4. програм
1101-0003, позиција 90, програмска активност)
у складу са Законом и по тржишним ценама
одређеним од стране надлежног органа Комисије
за процену тржишне вредности непокретности
формираном од стране Општинске управе.
На основу напред наведеног одлучено
је као у диспозитиву овог решења сходно
члана 136 ЗУП-а („Службени гласник РС“, бр.
16/2018 и 95/2018), члана 27. Закона о јавној
својини („Службеник гласник РС“, бр. 72/2011,
88/2013, 105/2014, 104/2016-др.закон, 108/2016,
113/2017, 95/2018), члан 3 став 4 Уредбе о
условима прибављања и отуђења непокретности

19. фебруар 2019. године
непосредном погодбом и давања у закуп ствари
у јавној односно прибављања и уступања
искоришћавања других имовинских права као
и поступцима јавног надметања и прикупљања
писмених понуда („Службени гласник РС“, бр.
16 од 5 марта 2018), члана 19. Одлуке о Јавној
својини општине Велико Градиште („Службени
гласник општине Велико
Градиште“, бр.
14/2017 и 7/2018), члана 11, 58, 59 Одлуке
о грађевинском земљишту општине Велико
Градиште („Службени гласник општине Велико
Градиште“, број 33/2016) и члана 40 Статута
Општине Велико Градиште („Службени гласник
Велико Градиште“, бр. 5/2018-пречишћен текст)
одлучено је као у диспозитиву овог Решења.
ПРАВНА ПОУКА: Ово решење је
коначно у управном поступку и против њега се
не може изјавити жалба, али се може покренути
управи спор тужбом код Управног суда у
Београду у року од 30 дана од дана пријема
решења.

Број: 464-32/2019-01-1

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Браниславка Шуловић,с.р.

19. фебруар 2019. године
На основу члана 32. Закона о
локалној самоуправи (“Службени гласник
РС”, бр. 129/2007 и 83/2014-др.закон), члана
40. Статута општине Велико Градиште
(‘’Сл. гласник општине Велико Градиште’’,
бр. 5/18 – пречишћен текст) и члана 13.
Одлуке о Општинском правобранилаштву
општине Велико Градиште (‘’Сл. гласник
општине Велико Градиште’’, бр. 11/14),
Скупштина
општине
Велико
Градиште, на 22. седници одржаној
дана 18.02.2019. године, донела је
Р Е Ш Е Њ Е
О УСВАЈАЊУ ИЗВЕШТАЈА О РАДУ
ОПШТИНСКОГ
ПРАВОБРАНИЛАШТВА
ОПШТИНЕ ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ ЗА
2018. ГОДИНУ
Члан 1.
Усваја се Извештај о раду
Општинског правобранилаштва општине
Велико Градиште за 2018. годину бр. 3/19 од
01.02.2019. године.
Члан 2.
Ово Решење објавити у ‘’Службеном
гласнику општине Велико Градиште’’.
Образложење
Правни основ за доношење овог
Решења садржан је у члану 32. Закона о
локалној самоуправи (“Службени гласник
РС”, бр. 129/2007 и 83/2014-др.закон), члану
40. Статута општине Велико Градиште (‘’Сл.
гласник општине Велико Градиште’’, бр.
5/18 – пречишћен текст) и члану 13. Одлуке
о Општинском правобранилаштву општине
Велико Градиште (‘’Сл. гласник општине
Велико Градиште’’, бр. 11/14).
Општински
правобранилац
је у складу са чланом 13. Одлуке о
Општинском правобранилаштву општине
Велико Градиште поднео Извештај о раду
Општинског правобранилаштва општине
Велико Градиште за 2018. годину бр. 3/19 од
01.02.2019. године.
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На
основу
свега
наведеног
Скупштина општине је донела Решење као
у диспозитиву.
Број: 7-1/2019-01-1
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Браниславка Шуловић,с.р.

На основу члана 12. Закона о
јавним службама (“Службени гласник
РС”, бр. 42/91 и 71/94. види: чл. 190. закона
- 79/2005-12)., члана 50. Закона о јавним
предузећима (‘’Службени гласник РС’’,
број 119/2012) и члана 40. Статута општине
Велико Градиште (‘’Општински службени
гласник’’, бр. 5/18-пречишћен текст),
Скупштина
општине
Велико
Градиште, на 22. седници одржаној
дана 18.02.2019. године, донела је
Р Е Ш Е Њ Е
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА
ИЗВЕШТАЈ О РАДУ
ЈАВНЕ УСТАНОВЕ СПОРТСКИ
ЦЕНТАР ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ
ЗА ПЕРИОД 01.01.2018– 31.12.2018.
ГОДИНЕ
1.
Даје се сагласност на Извештај о раду
Јавне установе Спортски центар Велико
Градиште за период од 01.01.2018. године до
31.12.2018. године, који је усвојио Управни
одбор Јавне установе Спортски центар
Велико Градиште на седници одржаној
18.01.2019. године.
2.
Ово Решење објавити у ‘’Службеном
гласнику општине Велико Градиште’’.
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Образложење
Правни основ за доношење овог
Решења садржан је у члану 40. став 1. тачка
23. Статута општине Велико Градиште
(‘’Службени гласник општине Велико
Градиште број 5/18-пречишћен текст) којим
је утврђено да Скупштина општине даје
сагласност на програм рада јавних предузећа
и других служби чији је оснивач.
Управни одбор Јавне установе
Спортски центар Велико Градиште на
седници одржаној дана 18.01.2019. године
је усвојио Извештај о раду Јавне установе
Спортски центар Велико Градиште за
период од 01.01.2018. године до 31.12.2018.
године, па jе Скупштинa општине на исти
дала сагласност.
Број: 66-2/2019-01-1

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Браниславка Шуловић,с.р.

На основу члана 12. Закона о јавним
службама (“Службени гласник РС”, бр.
42/91 и 71/94. види: чл. 190. закона - 79/200512)., члана 50. Закона о јавним предузећима
(‘’Службени гласник РС’’, број 119/2012),
члана 78. Закона о култури (“Службеном
гласнику РС”, бр. 72/2009) и члана 40.
Статута
општине
Велико
Градиште
(‘’Општински службени гласник’’, бр. 5/18 –
пречишћен текст),
Скупштина
општине
Велико
Градиште, на 22. седници одржаној дана
18.02.2019. године, донела је

Р Е Ш Е Њ Е
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА
ИЗВЕШТАЈ О РАДУ
ЈАВНЕ УСТАНОВЕ „НАРОДНИ МУЗЕЈ
ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ“
ЗА 2018. ГОДИНУ
1.
Даје се сагласност на Извештај о
раду Јавне установе „Народни музеј Велико
Градиште“ за 2018. годину, који је усвојио
Управни одбор Јавне установе „Народни
музеј Велико Градиште“ на седници
одржаној 26.01.2019. године.
2.
Ово Решење објавити у ‘’Службеном
гласнику општине Велико Градиште’’.
Образложење
Правни основ за доношење овог
Решења садржан је у члану 40. став 1. тачка
23. Статута општине Велико Градиште
(‘’Службени гласник општине Велико
Градиште број 5/18 – пречишћен текст)
којим је утврђено да Скупштина општине
даје сагласност на програм рада јавних
предузећа и других служби чији је оснивач.
Управни одбор јавне установе
„Народни музеј Велико Градиште“ на седници
одржаној дана 26.01.2019. године је усвојио
Извештај о раду Јавне установе „Народни
музеј Велико Градиште“ за 2018. годину, па jе
Скупштинa општине на исти дала сагласност.
Број: 631-2/2019-01-1

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Браниславка Шуловић,с.р.

19. фебруар 2019. године
На основу члана 12. Закона о јавним
службама (“Службени гласник РС”, бр.
42/91 и 71/94. види: чл. 190. закона - 79/200512)., члана 50. Закона о јавним предузећима
(‘’Службени гласник РС’’, број 119/2012)
члана 78 Закона о култури (“Службени
гласник РС”, бр. 72/2009) и члана 40. Статута
општине Велико Градиште (‘’Општински
службени гласник’’, бр. 5/18-пречишћен
текст),
Скупштина општине Велико
Градиште, на 22. седници одржаној дана
18.02.2019. године, донела је
Р Е Ш Е Њ Е
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА
ИЗВЕШТАЈ О РАДУ НАРОДНЕ
БИБЛИОТЕКЕ
„ВУК КАРАЏИЋ“ ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ
ЗА 2018. ГОДИНУ
1.
Даје се сагласност на Извештај о
раду Народне библиотеке „Вук Караџић“
Велико Градиште за 2018. годину, који је
усвојио Управни одбор Народне библиотеке
„Вук Караџић“ Велико Градиште на седници
одржаној 29.01.2019. године.
2.
Ово Решење објавити у ‘’Службеном
гласнику општине Велико Градиште’’.
Образложење
Правни основ за доношење овог
Решења садржан је у члану 40. став 1. тачка
23. Статута општине Велико Градиште
(‘’Службени гласник општине Велико
Градиште број 5/18-пречишћен текст)
којим је утврђено да Скупштина општине
даје сагласност на програм рада јавних
предузећа и других служби чији је оснивач.
Управни одбор Народне библиотеке
„Вук Караџић“ Велико Градиште на седници
одржаној дана 29.01.2019. године је усвојио
Извештај о раду Народне библиотеке „Вук
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Караџић“ Велико Градиште за 2018. годину,
па jе Скупштинa општине на исти дала
сагласност.
Број: 630-3/2019-01-1
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Браниславка Шуловић,с.р.

На основу члана 28. став 2. Закона
о култури („Службени гласник РС“, бр.
72/2009, 13/2016 и 30/2016-испр.) и члана
40. став 1. тачка 11. Статута општине Велико
Градиште („Службени гласник општине
Велико Градиште“, бр. 5/18 – пречишћен
текст).
Скупштина
општине
Велико
Градиште на 22. седници одржаној
18.02.2019. године, доноси

Р Е Ш Е Њ Е
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА
ОДЛУКУ О ИЗМЕНИ СТАТУТА
НАРОДНЕ БИБЛИОТЕКЕ „ВУК
КАРАЏИЋ“ ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ
Члан 1.
Даје се сагласност на Одлуку
о измени Статута Народне библиотеке
„Вук Караџић“ Велико Градиште, који је
донео Управни одбор Народне библиотеке
„Вук Караџић“ на седници одржаној дана
29.01.2019. године.
Члан 2.
Решење ступа на снагу даном
доношења, а објавиће се у „Службеном
гласнику општине Велико Градиште“.
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Чланом 40. став 1. тачка 11. Статута
општине Велико Градиште предвиђено је да
Скупштина општине именује и разрешава
управне и надзорне одборе, именује и
разрешава директоре јавних предузећа,
установа, организација и служби чији је
оснивач и даје сагласност на њихове статуте
у складу са законом.
Статут установе доноси Управни
одбор, на којег сагласно одредби члана 28.
став 2. Закона о култури („Службени гласник
РС“, бр. 72/2009, 13/2016 и 30/2016-испр.)
сагласност даје оснивач. Сагласношћу на
Статут установе оснивач врши оснивачка
права једним делом, а другим делом утиче
на рад и програм установе коју је основао.
Управни одбор Народне библиотеке
„Вук Караџић“ Велико Градиште на својој
седници одржаној 29.01.2019. године, донео
је Одлуку о измени Статута, па jе Скупштинa
општине на исти дала сагласност.
Број: 630-4/2019-01-1

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Браниславка Шуловић,с.р.

На основу члана 40. ст. 1. тачка
23. Статута општине Велико Градиште
(‘’Општински службени гласник’’, бр. 5/18 –
пречишћен текст),
Скупштина
општине
Велико
Градиште, на 22. седници одржаној дана
18.02.2019. године, донела је
Р Е Ш Е Њ Е
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА
ИЗВЕШТАЈ О РАДУ И ПОСЛОВАЊУ
ДОМА ЗДРАВЉА ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ
ЗА 2018. ГОДИНУ

Даје се сагласност на Извештај о
раду и пословању Дома здравља Велико
Градиште за 2018. годину, који је усвојио
Управни одбор Дома здравља Велико
Градиште на седници одржаној 25.01.2019.
године.
Члан 1.

Решење објавити у ‘’Службеном
гласнику општине Велико Градиште’’.
Образложење
Правни основ за доношење овог
Решења садржан је у члану 40. став 1. тачка
23. Статута општине Велико Градиште
(‘’Службени гласник општине Велико
Градиште број 5/18 – пречишћен текст)
којим је утврђено да Скупштина општине
разматра извештај о раду и даје сагласност
на програм рада јавних предузећа и других
служби чији је оснивач.
Управни одбор Дома здравља
Велико Градиште на седници одржаној дана
25.01.2019. године је усвојио Извештај о
раду и пословању Дома здравља Велико
Градиште за 2018. годину.
На основу наведеног донето је
Решење као у диспозитиву.

Број: 511-3/2019-01-1
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Браниславка Шуловић,с.р.

19. фебруар 2019. године
На основу члана 12. Закона о јавним
службама (“Службени гласник РС”, бр.
42/91 и 71/94. види: чл. 190. закона - 79/200512)., члана 50. Закона о јавним предузећима
(‘’Службени гласник РС’’, број 119/2012),
члана 78. Закона о култури (“Службени
гласник РС”, бр. 72/2009) и члана 40. Статута
општине Велико Градиште (‘’Општински
службени гласник’’, бр. 5/18 – пречишћен
текст),
Скупштина
општине
Велико
Градиште, на 22. седници одржаној дана
18.02.2019. године, донела је
Р Е Ш Е Њ Е
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА
ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ЈУ КУЛТУРНИ
ЦЕНТАР „ВЛАСТИМИР ПАВЛОВИЋ
ЦАРЕВАЦ“ ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ
ЗА ПЕРИОД 01.01.2018.-31.12.2018.
ГОДИНЕ
1.
Даје се сагласност на Извештај
о раду Јавне установе Културни центар
„Властимир Павловић Царевац“ Велико
Градиште за период 01.01.2018.-31.12.2018.
године, који је усвојио Управни одбор Јавне
установе Културни центар „Властимир
Павловић Царевац“ Велико Градиште на
седници одржаној 28.01.2019. године.
2.
Ово Решење објавити у ‘’Службеном
гласнику општине Велико Градиште’’.
Образложење
Правни основ за доношење овог
Решења садржан је у члану 40. став 1. тачка
23. Статута општине Велико Градиште
(‘’Службени гласник општине Велико
Градиште број 5/18 – пречишћен текст)
којим је утврђено да Скупштина општине
даје сагласност на програм рада и извештај о
раду јавних предузећа и других служби чији
је оснивач.
Управни одбор Јавне установе
Културни центар „Властимир Павловић
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Царевац“ Велико Градиште на седници
одржаној дана 28.01.2019. године је усвојио
Извештај о раду Јавне установе Културни
центар „Властимир Павловић Царевац“
Велико Градиште за период 01.01.2018.31.12.2018. године, па jе Скупштинa
општине на исти дала сагласност.
Број: 644-4/2019-01-1

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Браниславка Шуловић,с.р.
На основу члана 60. ст. 1. тачка 9.,
а у вези члана 18. став 1. тачка 7. Закона о
јавним предузећима (‘’Сл. гласник РС’’,
број 119/2012), члана 19. Одлуке о оснивању
ЈКП „Дунав Велико Градиште“(„Службени
гласник општине Велико Градиште“, бр.
6/2011 и измене и допуне, број 13/2012),
члана 40. Статута општине Велико Градиште
(‘’Општински службени гласник’’, бр. 5/18
– пречишћен текст) и члана 32. Закона о
локалној самоуправи ( „Сл.гласник РС“ број
129/2007 )
Скупштина општине Велико
Градиште, на 22. седници одржаној дана
18.02.2019. године, донела је
Р Е Ш Е Њ Е
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА
ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ
ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЈКП
„ДУНАВ ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ“ ЗА
ПОСЛЕДЊИ КВАРТАЛ
(ЧЕТВРТИ) ЗА ИЗВЕШТАЈНИ ПЕРИОД
ОД 1.01.2018. ДО 31.12.2018. ГОДИНЕ
1.
Даје се сагласност на Извештај
о реализацији програма пословања ЈКП
„Дунав Велико Градиште“ за последњи
квартал (четврти) за извештајни период од
01.01.2018. године до 31.12.2018. године,
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који је донео Надзорни одбор ЈКП „Дунав
Велико Градиште“ на седници одржаној
30.01.2019. године.
2.
Ово Решење објавити у ‘’Службеном
гласнику општине Велико Градиште’’.
Образложење
Правни основ за доношење овог
Решења садржан је у члану 40. став 1. тачка
23. Статута општине Велико Градиште
(‘’Службени гласник општине Велико
Градиште број 5/18 – пречишћен текст)
којим је утврђено да Скупштина општине
даје сагласност на програм рада јавних
предузећа и других служби чији је оснивач.
Надзорни одбор ЈКП „Дунав Велико
Градиште“ на седници одржаној дана
30.01.2019. године је усвојио Извештај
о реализацији програма пословања ЈКП
„Дунав Велико Градиште“ за последњи
квартал (четврти) за извештајни период од
01.01.2018. године до 31.12.2018. године,
па jе Скупштинa општине на исти дала
сагласност.
Број: 023-4/2019-01-1

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Браниславка Шуловић,с.р.

На основу члана 60. ст. 1. тачка 9.,
а у вези члана 18. став 1. тачка 7. Закона о
јавним предузећима (‘’Сл. гласник РС’’,
број 119/2012), члана 19. Одлуке о оснивању
ЈКП „Дунав Велико Градиште“(„Службени
гласник општине Велико Градиште“, бр.
6/2011 и измене и допуне, број 13/2012),
члана 40. Статута општине Велико Градиште
(‘’Општински службени гласник’’, бр. 5/18
– пречишћен текст) и члана 32. Закона о
локалној самоуправи ( „Сл.гласник РС“ број
129/2007 )
Скупштина
општине
Велико
Градиште, на 22. седници одржаној дана
18.02.2019. године, донела је
Р Е Ш Е Њ Е
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА
ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ПРОГРАМА
ПОСЛОВАЊА ЈКП „ДУНАВ ВЕЛИКО
ГРАДИШТЕ“
ЗА 2019. ГОДИНУ
1.
Даје се сагласност на Измене и
допуне програма пословања ЈКП „Дунав
Велико Градиште“ за 2019. годину, који је
донео Надзорни одбор ЈКП „Дунав Велико
Градиште“ на седници одржаној 30.01.2019.
године.
2.
Ово Решење објавити у ‘’Службеном
гласнику општине Велико Градиште’’.
Образложење
Правни основ за доношење овог
Решења садржан је у члану 40. став 1. тачка
23. Статута општине Велико Градиште
(‘’Службени гласник општине Велико
Градиште број 5/18 – пречишћен текст)
којим је утврђено да Скупштина општине
даје сагласност на програм рада јавних
предузећа и других служби чији је оснивач.
Надзорни одбор ЈКП „Дунав Велико
Градиште“ на седници одржаној дана
30.01.2019. године је усвојио Измене и
допуне програма пословања ЈКП „Дунав
Велико Градиште“ за 2019. годину, па
jе Скупштинa општине на исти дала
сагласност.

19. фебруар 2019. године
Број: 023-5/2019-01-1

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВЕЛИКО
ГРАДИШТЕ

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Браниславка Шуловић,с.р.

На основу члана 12. Закона о
јавним службама (“Службени гласник РС”,
бр. 42/91 и 71/94. види: чл. 190. закона 79/2005-12)., члана 50. Закона о јавним
предузећима (‘’Службени гласник РС’’,
број 119/2012), члана 78. Закона о култури
(“Службеном гласнику РС”, бр. 72/2009) и
члана 40. Статута општине Велико Градиште
(‘’Општински службени гласник’’, бр. 5/18пречишћен текст ),
Скупштина
општине
Велико
Градиште, на 22. седници одржаној дана
18.02.2018. године, донела је
Р Е Ш Е Њ Е
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА
ИЗВЕШТАЈ О РАДУ
ТУРИСТИЧКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ
ОПШТИНЕ ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ
ЗА ПЕРИОД 01.01.2018. – 31.12.2018.
ГОДИНЕ
1.
Даје се сагласност на Извештај о
раду Туристичке организације општине
Велико Градиште“ за период 01.01.2018. –
31.12.2018. годину, који је усвојио Управни
одбор Туристичке организације општине
Велико Градиште на седници одржаној
01.02.2019. године.
2.
Ово Решење објавити у ‘’Службеном
гласнику општине Велико Градиште’’.
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Образложење
Правни основ за доношење овог
Решења садржан је у члану 40. став 1. тачка
23. Статута општине Велико Градиште
(‘’Службени гласник општине Велико
Градиште број 5/18- пречишћен текст) којим
је утврђено да Скупштина општине даје
сагласност на програм рада јавних предузећа
и других служби чији је оснивач.
Управни
одбор
Туристичке
организације општине Велико Градиште на
седници одржаној дана 01.02.2019. године
је усвојио Извештај о раду Туристичке
организације општине Велико Градиште
за период 01.01.2018. – 31.12.2018. године,
па jе Скупштинa општине на исти дала
сагласност.
Број: 332-20/2019-01-1
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Браниславка Шуловић,с.р.
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На основу члана 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), члана 32. Закона о локалној самоуправи
(„Службени гласник РС“, број 129/2007 и 83/2014 – др. закон), чл. 18. и 40. Статута општине
Велико Градиште („Службени гласник општине Велико Градиште“, број 5/2018-пречишћен текст)
и члана 15. став 5. Одлуке о постављању мањих монтажних објеката привременог карактера на
јавним површинама („Службени гласник општине Велико Градиште“, бр. 28/2016 и 14/2017),
Скупштина општине Велико Градиште на 22. седници одржаној дана 18.02.2019. године,
доноси
ПРОГРАМ
о измени и допуни Програма 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 и 15/2018)
1. У Програму 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 и 15/2018), у одељку II Локације и објекти, код
локације број 21 речи: „површине 66 m²“ замењују се речима: „површине 20 m²“.
гласи:

2. У одељку II Локације и објекти, после „Локације број 48“ додаје се нова локација, која

„Локација број 49 – северозападни део к.п. број 497 КО Мајиловац, у непосредној близини
улазне рампе у оквиру пијаце у Мајиловцу.
Објекат: 1 - киоск - трговинска, угоститељска или услужна делатност, површина локације до 10,5
m².“
гласи:

3. У одељку II Локације и објекти, после „Локације број 48“ додаје се нова локација, која

„Локација број 40 – део к.п парцеле 2229/1 уз обалу према слици распореда
позиционирања педолина , додаје се део реченице „и другог садржаја на води“
4. Остале одредбе Програма остају неизмењене.
5. Овaj Програм ступа на снагу осмог дана од објављивања у „Службеном гласнику
општине Велико Градиште“.
Број: 353-31/2019-01-1
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Браниславка Шуловић,с.р.

1
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На основу члана 32 став 1 тачка 9
Закона о локалној самоуправи („Службени
гласник РС“, бр. 129/2007, 83/2014 - др.
закон, 101/2016 - др. закон и 47/2018) и члана
40 став 1 тачка 11 Статута општине Велико
Градиште („Сл.гласник општине Велико
Градиште“, бр. 5/2018-пречишћен текст),
Скупштина
општине
Велико
Градиште на својој 22. седници одржаној
дана 18.02.2019. године, донела је,
Р Е Ш Е Њ Е
О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ
ЧЛАНА УПРАВНОГ ОДБОРА
ЦЕНТРА ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД
ОПШТИНА ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ И
ГОЛУБАЦ
Члан 1.
Разрешава се дужности члана
Управног одбора Центра за социјални рад
општина Велико Градиште и Голубац,
Драган Николић из Великог Градишта,
представник запослених.

Именује се за члана Управног одбора
Центра за социјални рад општина Велико
Градиште и Голубац, Бојана Симић из
Голупца, ул. Немањина 12, представник
запослених.
Члан 2.
Мандат именованог члана траје до
истека мандата Управног одбора.

Градиште утврђено је право Скупштине да
именује и разрешава управне и надзорне
одборе
јавних
предузећа,
установа,
организација и служби чији је оснивач и да
даје сагласност на њихове Статуте у складу
са законом.
Центар за социјални рад општина
Велико Градиште и Голубац упутио је допис
Општинском већу бр 45/19 од 29.01.2019.
године којим обавештавају Општинско веће
да је представнику запослених у Управном
одбору Драгану Николићу престао радни
однос у Центру за социјални рад. Обзиром
да је запосленом Драгану Николићу престао
радни однос, престао је основ да исти буде
представник запослених у Управном одбору.
Истим
дописом
обавештавају
Општинско веће да се запослени из Центра
за социјални рад као новог представника у
Управном одбору предложили Бојану Симић
из Голупца.
Сагласно
напред
наведеним
одредбама Скупштина је донела решење 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: 02-2/2019-01-1

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ
Тачност преписа оверава:
Слађана Момировић

Члан 3.
Решење ступа на снагу даном
доношења, а објавиће се у „Службеном
гласнику општине Велико Градиште“.
О
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Чланом 32 Закона о локалној
самоуправи прописано је да Скупштина
општине именује и разрешава управне и
надзорне одборе јавних предузећа и установа
чији је оснивач.
Чланом 40 Статута општине Велико

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Браниславка Шуловић,с.р.

19. фебруар 2019. године
На основу члана 51а 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), члана
32. Закона о локалној самоуправи (“Сл.
гласник РС”, бр. 129/2007, 83/2014 - др.
закон, 101/2016 - др. закон и 47/2018), члана
40. Статута општине Велико Градиште
(„Сл.гласник општине Велико Градиште“,
бр. 5/2018-пречишћен текст), на предлог
Општинског већа општине Велико Градиште,
Скупштина
општине
Велико
Градиште на 22. седници одржаној дана
18.02.2019. године, донела је,
Р Е Ш Е Њ Е
О ПРЕСТАНКУ МАНДАТА ГЛАВНОМ
УРБАНИСТИ У
ОПШТИНИ ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ
Члан 1.
МАРИНУ КРЕШИЋУ из Београда
дипл. инжењеру архитектуре, престаје
мандат главног урбанисте у општини
Велико Градиште због истека рока на који је
именован.
Члан 2.
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надлежност скупштине општине да именује
и разрешава главног урбанисту.
Марина Крешића именовала је
Скупштина општине Велико Градиште
на седници одржаној 02.02.2015. године,
Решењем бр. 350-1/2015-01-1 на мандатни
период од 4 године.
Због истека рока на који је именован,
Марину Крешићу престаје мандат главног
урбанисте.
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: 020-3/2019-01-1
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ
Тачност преписа оверава:
Слађана Момировић

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Браниславка Шуловић,с.р.

Ово решење ступа на снагу даном
доношења и објавиће се у „Службеном
гласнику општине Велико Градиште“.
Образложење
Правни основ за доношење решења
су одредбе члана 51а 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), члана 32. Закона о
локалној самоуправи (“Сл. гласник РС”, бр.
129/2007, 83/2014 - др. закон, 101/2016 - др.
закон и 47/2018), члана 40. Статута општине
Велико Градиште („Сл.гласник општине
Велико Градиште“, бр. 5/2018-пречишћен
текст). Наведеним одредбама прописана је

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, 14/2017), а у складу са чл. 90. и
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 члана 40. Статута
општине Велико Градиште (“Службени
гласник општине Велико Градиште”, бр.
5/2018-пречишћен текст), на захтев удружења
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„П.У.Ж. – помоћ угроженим животињама“ из
Великог Градишта, ул. Др. Бошка Вребалова
бб, као закупца грађевинског земљишта у
јавној својини,
Скупштина
општине
Велико
Градиште на својој 22. седници одржаној
дана 18.02.2019. 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, за
обављање делатности удружења за заштиту
животиња и њихових права, закупцу
грађевинског земљишта и то:
- Удружењу „П.У.Ж. – помоћ
угроженим животињама“ из Великог
Градишта, ул. Др. Бошка Вребалова бб,
МБ: 28122519, ПИБ: 108211174, закупцу
југоисточног дела катастарске парцеле
број 3692/3 у КО Велико Градиште „Локација број 46 “, на којој је постављено
прихватилиште и пансион за животиње као
привремени објекат власника.
2. ПРОДУЖЕЊЕ важности Решења
врши се на одређено време до 4 (четири)
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, 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 и 15/2018).
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II
1. ОБАВЕЗУЈЕ СЕ власник објекта,
који је истовремено и закупац земљишта
-јавних површина, да у року од 30 дана од
правноснажности Решења са закуподавцем
закључи уговор, којим ће регулисати своја
међусобна права и обавезе.
Уговор из става 1. овог одељка
садржаће и износ о закупнини за јавне
површине које су дате у закуп ради
постављања привременoг објекта, а који је
за предметну локацију утврђен Одлуком о
висини цене закупа за постављање мањих
монтажних објеката привременог карактера
на подручју општине Велико Градиште за
период од 2017. до 2022. године.
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
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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.
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 отуђења –
давања у закуп неизграђеног грађевинског
земљишта у јавној својини за 2013. годину,
Скупштина општине Велико Градиште
је заинтересованим лицима дала на
привремено
коришћење
неизграђено
грађевинско земљиште у јавној својини
у насељеном месту у Великом Градишту
ради обављања делатности и постављање
објеката предвиђених Програмом.
На основу Решења о додели јавног
земљишта на привремено коришћење, лице
из диспозитива овог решења поставило је
привремени објекат, који је у функцији и
данас.
Неизграђено грађевинско земљиште
у јавној својини дато је у закуп на одређено
време које истиче у 2018. години, па је
закупац поднео захтев надлежном органу
Општинске управе општине Велико
Градиште са предлогом да му се продужи
важност решења. Закупац је измирио
закупнину за уговорени период закупа, а
према извештају урбанистичке службе не
постоје планске сметње да се закуп продужи.
Како су испуњени сви услови
предвиђени чланом 146. Закона о планирању
и изградњи, чланом 2. Одлуке о постављању
мањих монтажних објеката привременог
карактера на јавним површинама, чл. 3. и
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4. Одлуке о грађевинском земљишту, а по
већ прибављеном мишљењу Урбанистичке
службе Општинске управе општине Велико
Градиште, то не постоје сметње да се лицу
ближе одређеним у диспозитиву овог решења
продужи право закупа на неизграђеном
грађевинском земљишту у јавној својини
на још четири године у складу са важећим
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 и 15/2018) Скупштине
општине Велико Градиште.
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: 464-33/2019-01-1
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ
Тачност преписа оверава:

Слађана Момировић

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ

Браниславка Шуловић,с.р.
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На основу члана 20. став 1. тачка 4.
и члана 46. Закона о локалној самоуправи
(„Сл. гласник РС“, бр. 129/2007, 83/2014др.закон, 101/2016- др.закон и 47/2018) и
члана 18. став 1. тачка 19. Статута општине
Велико Градиште („Сл. гласник општине
Велико Градиште, бр. 5/2018-пречишћен
текст)
Општинско веће општине Велико
Градиште на својој 64.-ој седници одржаној
дана 08.02.2019. године, доноси

На основу чл. 29. тачка 2. ,,Закона
о смањењу ризика од катастрофа и
управљању ванредним ситуацијама”, (,,Сл.
гл. РС”, бр.87/2018), а у складу са чл. 18.
тачка 20. и чл. 82. тачка 1. Статута општине
Велико Градиште, (Сл.гл.општине Велико
Градиште”, бр. 5/2018-пречишћен текст),
на предлог Општинског штаба за ванредне
ситуације општине Велико Градиште,
Општинско веће на 64. седници, одржаној
дана 08.02.2019. године, донело је

ОДЛУКУ
О
СТАВЉАЊУ ВАН СНАГЕ ОДЛУКЕ
О ОРГАНИЗОВАЊУ МУЗИЧКОГ
ФЕСТИВАЛА
,,ЦАРЕВЧЕВИ ДАНИ” У ВЕЛИКОМ
ГРАДИШТУ

ОДЛУКУ
О УСВАЈАЊУ ПЛАНА ЗАШТИТЕ
И СПАСАВАЊА У ВАНРЕДНИМ
СИТУАЦИЈАМА ЗА
ОПШТИНУ ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ

Члан 1.
СТАВЉА СЕ ВАН СНАГЕ Одлука
о организовању Музичког фестивала
„Царевчеви дани“ број 644-2/2014-01-4 од
04.04.2014.године коју је донело Општинско
веће општине Велико Градиште.
Члан 2.
Ову одлуку објавити у Службеном гласнику
општине Велико Градиште и на интернет
страни www.velikogradiste.org.rs.
Члан 3.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од
дана објављивања у Службеном гласнику
општине Велико Градиште.
Број: 644-2/2019-01-4
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ
ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ

ПРЕДСЕДНИК
ОПШТИНЕ ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ
Драган Милић,с.р.

Члан 1.
Овом одлуком усваја се План заштите
и спасавања у ванредним ситуацијама за
општину Велико Градиште у датом тексту.
Члан 2.
План заштите и спасавања у ванредним
ситуацијама за општину Велико Градиште,
је у складу са чл. 45. Закона о ванредним
ситуацијама (,,Сл.Гл. РС”. бр. 111/09,92/11 и
93/12) и Упутства о методологији за израду
процене угрожености и планова заштите и
спасавања у ванредним ситуацијама (,,Сл.Гл.
РС”, бр. 18/2017), по добијеној Сагласности,
Решењем
09/25/3 бр. 82-1508/18-2 од
18.122018. године, МУП-а Сектора за
ванредне ситуације, Одељења за ванредне
ситуације у Пожаревцу- Одсека за управљање
ризицима и цивилну заштиту Пожаревац.
Члан 3.
Саставни део ове одлуке чини
План заштите и спасавања у ванредним
ситуацијама за општину Велико Градиште,
који се састоји од 9 /девет/, појединачних
Планова.
План заштите и спасавања у
ванредним ситуацијама за општину Велико

19. фебруар 2019. године
Градиште, се поверава на употребу ОУ,
Одељењу за друштвене делатности и
заједничке послове.
Ову Одлуку доставити МУП-у,
Сектора за ванредне ситуације, Одељења за
ванредне ситуације у Пожаревцу- Одсеку
за управљање ризицима и цивилну заштиту
Пожаревац.
Члан 4.
О спровођењу ове одлуке стараће се
ОУ,Одељење за друштвене делатности и
заједничке послове.
Члан 5.
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења.

Број: 88-4/2019-01-4

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
ОПШТИНЕ ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ
ПРЕДСЕДНИК
ОПШТИНЕ ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ
Драган Милић,с.р.
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ОДЛУКА
О
КОРИШЋЕЊУ СЛУЖБЕНИХ
МОБИЛНИХ ТЕЛЕФОНА
Члан 1.
Овом Одлуком је коришћење
службених мобилних телефона лимитирано
износом трошкова на месечном нивоу у
складу с Одлуком о буџету за 2019.годину и
Пројекцијом финансијског плана за 2020. и
2021.годину.
Члан 2.
Месечни лимит из Члана 1. ове Одлуке је:
1) за Органе општине Велико Градиште и то:
- Председник Општине Велико Градиште 8000,00 динара
- Скупштина Општине Велико Градиште –
3000,00 динара
- Општинска управа општине Велико
Градиште – 40.000,00 динара
- Општинско правобранилаштво општине
Велико Градиште – 3000,00 динара
2) Туристичка организација општине Велико
Градиште – 3500,00 динара
3) У Културни центар ‘’Властимир Павловић
Царевац’’ – 3500,00 динара
4) Народна Библиотека ‘’Вук Караџић’’
Велико Градиште – 4000,00 динара
5) ЈУ ‘’Спортски центар’’ Велико Градиште
– 3500,00 динара

На основу члана 46. став 1. тачка 8.
Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник
РС“, бр. 129/2007, 83/2014- др.закон,
101/2016- др.закон и 47/2018) и члана 74.
и 82. Статута општине Велико Градиште
(„Сл. гласник општине Велико Градиште,
бр. 5/2018-пречишћен текст), а у складу
с Одлуком о буџету за 2019.годину (Сл.
гласник општине Велико Градиште бр.
18/2018) и Пројекцијом финансијског плана
за 2020. и 2021. годину,
Општинско веће општине Велико
Градиште на својој 64-ој седници одржаној
дана 08.02.2019. године, доноси

6) ПУ ‘’Мајски цвет’’ Велико Градиште –
15.000,00 динара
7) Средња школа ‘’Милоје Васић’’ Велико
Градиште – 20.000,00 динара
8) Дом здравља Велико Градиште – 20.000,00
динара
9) ОШ Иво Лола Рибар’’ Велико Градиште –
30.000,00 динара
10) ОШ ‘’Вук Караџић’’ Мајиловац –
10.000,00 динара
11) ОШ ‘’Миша Живановић’’ Средњево
20.000,00 динара
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12) Центар за социјални рад општина Велико
Градиште и Голубац – 4000,00 динара
13) КП ‘’Дунав Велико Градиште’’ –
15.000,00 динара
Члан 3.
Износи из Члана 2. ове Одлуке су
исказани без ПДВ-а.
Члан 4.
Овлашћују се одговорна лица у
Органима општине Велико Градиште
(Председник
општине,
Скупштина
општине, Општинско веће, Општинска
управа, Општинско правобранилаштво),
јавним установама, јавним предузећима,
индиректним корисницима Републичког
буџета
чије
материјалне
трошкове
финансира јединица локалне самоуправе да
закључе појединачне уговоре са мобилним
оператерима са одобреним лимитом.
Члан 5.
Саставни део ове Одлуке је Правилник
о коришћењу службених мобилних телефона
бр.345-4/2019-01-4 од 08.02.2019.године.
Члан 6.
Ова Одлука ступа на снагу осмог
дана од дана објављивања у „Службеном
гласнику општине Велико Градиште“.
Образложење
Правни основ за доношење ове
Одлуке су чланови члана 46. став 1. тачка 8.
Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник
РС“, бр. 129/2007, 83/2014- др.закон,
101/2016- др.закон и 47/2018) и члана 74. и
82. Статута општине Велико Градиште („Сл.
гласник општине Велико Градиште, бр.
5/2018-пречишћен текст).
Предметна Одлука је писана у складу
са Одлуком о буџету и Пројекцијом
финансијског плана за 2020. и 2021.годину.
Неопходно је уредити и рационализовати
коришћење службених мобилних телефона
директних корисника буџета општине и
индиректних корисника Републичког буџета

чије материјалне трошкове финансира
јединица локалне самоуправе, па се овом
Одлуком о коришћењу мобилних телефона
уводе правна правила и лимити у коришћењу
истих а све у складу са Одлуком о буџету и
Пројекцијама буџета за 2020. и 2021.годину.
Саставни део ове Одлуке је Правилник о
коришћењу службених мобилних телефона
бр.345-4/2019-01-4 од 08.02.2019.године
којима се ближе уређују услови коришћења
службених телефона.
Број: 345-4/1/2019-01-4

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
ОПШТИНЕ ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ
Драган Милић,с.р.
На основу члана 46 став 1 тачка 8
Закона о локалној самоуправи („Службени
гласник РС бр,129/07,83/2014,101/2016-др
закон и 47/2018“) и члана 74 и 82 Статута
општине Велико Градиште („Службени
гласник
општине
Велико
Градиште
5/2018 –пречишћен текст“), Одлуком о
коришћењу службених мобилних телефона
бр.345-4/2019-01-4 од 08.02.2019.године,
Општинско Веће, на предлог Председника
Општине Велико Градиште на 64. седници
одржаној дана 08.02.2019. године, доноси
ПРАВИЛНИК О КОРИШЋЕЊУ
СЛУЖБЕНИХ МОБИЛНИХ ТЕЛЕФОНА
Члан 1.
Овим Правилником утврђују се
права и обавезе запослених у Органима
општине Велико Градиште (Председник
општине, Скупштина општине, Општинског
Већа, Општинске управе, Општинско
Правобранилаштво), јавним установама,
јавним предузећима
и индиректним
корисницима Републичког буџета чије
матријалне трошкове финансира јединица
локалне самоуправе, по основу коришћења
службених мобилних телефона.

19. фебруар 2019. године
Члан 2.
Право на коришћење службених
мобилних телефона у Органима општине
Велико Градиште (Председник општине,
Скупштина
општине,
Општинског
Већа, Општинске управе, Општинско
Правобранилаштво), јавним установама,
јавним
предузећима,
индиректним
корисницима Републичког буџета чије
матријалне трошкове финансира јединица
локалне самоуправе, (у даљем тексту:
запослени), који по природи послова свог
радног места имају потребу обезбеђења
ефикасне
комуникације
са
другим
запосленима,
пословним
партнерима,
члановима УО, члановима НО и странкама,
без обзира на радно време, или послове
свог радног места обављају делом или у
потпуности ван пословних просторија.
Члан 3.
Запослени се задужују мобилним
телефонским
апаратом
и/или
СИМ
картицом који су у власништву, а на предлог
и по одобрењу лица које ће закључити
појединачан уговор са Оператером мобилне
телефоније
.
Члан 4.
Сви службени мобилни телефони
које задужују запослени утврђеним овим
Правилником, укључују основну месечну
претплату у мрежи мобилног оператера са
којим овлашћено лице има закључен уговор,
без додатних услуга. У случају да запослени
који је задужен службеним мобилним
телефоном, службено путује у иностранство,
овлшћено лице му може, по повратку са пута
у земљу, одобрити трошкове коришћених
услуга роминга.
Члан 5.
Запослени
који
се
задужује
службеним мобилним телефоном има
обавезу да без ограничења и изузетака буде
доступан за комуникацију у току и ван
радног времена.
Члан 6.
Запослени
који
се
задужују
службеним мобилним телефонима имају
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право и обавезу да их користе у службене
сврхе, да их користе са пажњом и чувају
од оштећења или квара и евентуалних
злоупотреба. По престанку радног односа или
у случају измењене потребе за коришћење,
запослени који су задужили службене
мобилне телефоне, дужни су да их врате са
свом пратећом опремом, у исправном стању
које подразумева уобичајено коришћење
у одређеном периоду. Запослени одговара
за сву штету коју проузрокује намерно
или својим немарним понашањем у вези
коришћења службеног мобилног телефона.
Члан 7.
Евентуалну крађу или губитак
службеног мобилног телефона запослени
је дужан да без одлагања, а најкасније у
року од 12 часова пријави оператеру, уз
копију извршене пријаве надлежном органу
унутрашњих послова ако је у питању крађа.
У супротном, запослени је дужан да сноси
насталу штету.
Члан 8.
Лице овлашћено за потписивање
појединачних уговора или лице које он
овласти, је овлашћено да надлежном
мобилном оператеру даје налоге за
укључење додатних услуга уколико је то
потребно.
Члан 9.
Овај Правилник ступа на снагу даном
доношења.
Члан 10.
Ступањем на снагу овог Правилника,
престаје да важи Правилник о условима
коришћења мобилних телефона за службене
потребе бр.410-7/2015-01-4 од 16.04.2015.
године.
Образложење
Правни основ за доношење овог
Правилника су чланови члана 46. став 1.
тачка 8. Закона о локалној самоуправи („Сл.
гласник РС“, бр. 129/2007, 83/2014- др.закон,
101/2016- др.закон и 47/2018) и члана 74.
и 82. Статута општине Велико Градиште
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(„Сл. гласник општине Велико Градиште,
бр. 5/2018-пречишћен текст) као и Одлука о
коришћењу службених мобилних телефона
бр.345-4/1/2019-01-4 од 08.02.2019.године.
Пошто је неопходно било уредити
и рационализовати коришћење службених
мобилних телефона директних корисника
буџета општине и индиректних корисника
Републичког буџета чије материјалне
трошкове финансира јединица локалне
самоуправе , то је учињено Одлуком о
коришћењу службених мобилних телефона
бр.345-4/1/2019-01-4 од 08.02.2019.године, а
овим Правилником о коришћењу службених
мобилних телефона се ближе уређују услови
коришћења службених телефона.
Број: 345-4/2019-01-4

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
ОПШТИНЕ ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ
ПРЕДСЕДНИК
ОПШТИНЕ ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ
Драган Милић,с.р.

19. фебруар 2019. године

19. фебруар 2019. године
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На основу члана 43. Закона о смањењу ризика од катастрофа и управљању ванредним ситуацијама (,,Сл. гл.
РС”, бр. 87/2018), члана 14. Уредбе о саставу и начину рада штабова за ванредне ситуације ( „Сл.гл.РС“ број 98/2010), члана 20.
Закона о локалној самоуправи ( „Сл, гл. РС“, број 129/07), и члана 82. Статута општине Велико Градиште (,,Службени гласник
општине Велико Градиште “, број 5/2018 - пречишћен текст).
Општинско веће општине Велико Градиште на 64. седници, одржаној дана 08. фебруара 2019. године доноси,

РЕШЕЊЕ
О УСВАЈАЊУ П Л А Н А Р А Д А
ШТАБА ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ
ОПШТИНЕ ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ
ЗА 2019.ГОДИНУ

Праћење ситуације у
односу на могуће
опасности по
становништво ,
материјална и
културна добра и
животну
средину,спровођење
и ажурирање
Процене ургожености
oд ел. непогода за
територије општине
ВГ и Плана заштите и
спасавања у ВС.

Праћење и
проучавање
законских прописа
који се односе на
област заштите и
спасавања
становништва,
материјалних и култ.
добара и
жив.средине

Формулисања
предлога за план и
програм развоја
система заштите ии
спасавања

Припрема редовних и
ванредних извештаја
СО о стању у области
заштите и стпасавања

1 1.

АКТИВНОСТ
ЗАДАТАК

Током
године

Tоком
године

Током
године

Током
године

2.

- Закон о смањењу
ризика од катастрофа и
управљању ВС (Сл.гл.РС
бр.87/2018,
-Одлука о в/с и организ.ЦЗ
на терит.општ. Вел. Град.
(Сл.гл.општ.ВГ бр.3/2011)

Одлука о в/с и организ.ЦЗ
на терит.општ.ВГ
(Сл.Гл.општ.ВГ бр.3/2011

Одлука о в/с и организац.
ЦЗ на терит.опш.ВГ
(Сл.гл.опш.ВГ број 3/2011)

3.
Закон о смањењу ризика
од катастрофа и
управљању ВС (Сл.гл.РС
бр.87/2018; Одлука о в/с и
организац. ЦЗ на
терит.опш.ВГ(Сл.гл.опш.ВГ
бр.3/2011)

Командант
и начелник
штаба

Командант
и начелник
штаба

Командант
и начелник
штаба

Командант
и начелник
штаба

4.

-сви чланови
штаба ,
правна лица,
органи
Опш.управе,
репуб.органи
и институције

-Општ.
управа

-сви чланови
штаба и опер.
стр. тимови

-сви чланови
Штаба

5.

6.

количина
7.

8.

9.

Планирана
финансијска
средства
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4.

3.

2.

1.

Ред.
бр

ПЛАН РАДА

ШТАБА ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ ОПШТИНЕ ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ ЗА 2019. ГОДИНУ
Рок
Правни основ
НОСИЛАЦ
САРАЂУЈЕ
Ангажованост- реализација
извршењ
ОРГАНИЗА УЧЕСТВУЈЕ
Материјалнотехничка средства
Број
а
Назив и
износ
ТОР
лица
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8.

7.

6.

5.

Одржавање
седница штаба у
пуном саставу (на
првој седници
усвајања Извештаја
о раду за 2018 и
Плана рада за
2019.год.)
Успостављање
сарадње са :
-представницима
политичких партија
-удружењима
грађана
-хуманитарним
организацијама
-невладиним
организацијама
-спортским
организацијама на
терит. општине

Давање мишљења
на Оперативи
Плана за одбрану
од поплава за воде
II. реда на
територији
општине Велико
Градиште и
предаја
Оперативног Плана
СО на усвајање за
2019.годину.

Праћење измена и
допуна важећих и
доношења нових
прописа у области
заштите и
спасавања

Током
године

Jaнуар
фебруар
март
мај
Септемб
ар
Децемба
р.

Фебруар
-Март

Током
године

Одлука о в/с и
организац.ЦЗ на
територ.опш.ВГ
(Сл.гл.општине.ВГ
бр.3/2011

-Уредба о саставу и
начину рада штабова
(Сл.гл.РС бр.98/2010)
-Пословник о раду
Штаба

(Сл.гл.82/2018), Закон о
водамма
(Сл.гл.РСбр.30/2010,
93/12 и 101/2016,
а у складу са Општим
планом за одбрану од
поплава, Сл.гл.РС
бр.23/12 за период
2012-2018.г. и
Оперативним планом за
одбрану од поплава за
воде I. реда за 2019.г

ризика од катастрофа и
управљању ВС

-Статут опш.ВГ
(Сл.гл.опш.ВГр.
бр.9/2008)-пречишћен
текст.
- Закон о смањењу

-Закон о лок.самоуп.
(Сл.гл.РС бр.129/2007),
83/2014,101/2016, и
47/2018.

Општински
штаб за в/с

Командант
и начелник
штаба

Командант
и
Начелник
штаба

Командант
и начелник
штаба

oрганизације
и удружења
грађана

-сви чланови
Штаба

Сви Чланови
Општ. штаба
и
-чланови
стручнооперативних
тимова.

-Општинска
управа

19. фебруар 2019. године
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11

Детаљна анализа
противерозионих
мера и радова

Током
године

Током
године

Током
године

Током
године

Током
године

-Процена угрожености
територије општине
Велико Градиште од
елементарних непогода
и дргих несрећа
-План за одређивање
ерозионих подручја за
општину
Велико Градиште

Закон о водамма
(Сл.гл.РСбр.30/2010,
93/12 и 101/2016,
и Оперативним планом
за одбрану од поплава
за воде II. реда за
2019.г

(Сл.гл.82/2018),

-- Закон о смањењу
ризика од катастрофа и
управљању ВС

(Сл.гл.82/2018),

ризика од катастрофа и
управљању ВС

-- Закон о смањењу

(Сл.гл.82/2018),

ризика од катастрофа и
управљању ВС

- Закон о смањењу

(Сл.гл.82/2018),

ризика од катастрофа и
управљању ВС

- Закон о смањењу

Општински
штаб за в/с

Општински
штаб за в/с

Општински
штаб за в/с

Организато
ри
семинара и
саветовања

-Општинска
управа
-чланови
стручнооперативних
тимова.
-Институт
„Јарослав
Черни“

ЈВП
„Србијаводе“
Београд

Правни
субјекти
оспособљени
за заштиту и
спасавање

- чланови
штаба
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12.

Праћење стања у
области зимског
одржавања
локалних путева на
терт. општине.

10.

Праћење стања на
одржавању
водотокова II. реда
на територији
општине .
Анализа
превентивних
активности на
заштити од вода II.
реда.

Сагледавање стања
субјеката за
заштиту и
спасавање из
надлежности
Општинског штаба
за ванредне
ситуације

9.

Учешће на
семинарима и
стручним
саветовањима из
области заштите и
спасавања
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20

19

18

17

16

15

14

Остваривање
сарадње са
општинским
штабовима за
ванредне ситуације
суседних општина

Анализа стања
система за
узбуњивање

Анализа рада
повереника и
заменика
повереника
цивилне заштите у
насељеним
местима
Формирање
регистра правних
лица и субјеката
који су битни са
аспекта
угрожавања
територије
општине и са
аспекта заштите и
спасавања

Праћење стања у
области
противепидемиоло
шке заштите

Праћење стања у
области
превентивних
активности на
заштити од пожара

Праћење стања у
области просторног
и урбанистичког
планирања

Током
године

Током
године

Током
године

Током
године

Током
године

Током
године

Током
године

(Сл.гл.82/2018),

ризика од катастрофа и
управљању ВС

-- Закон о смањењу

(Сл.гл.82/2018),

ризика од катастрофа и
управљању ВС

-- Закон о смањењу

(Сл.гл.82/2018),

ризика од катастрофа и
управљању ВС

-- Закон о смањењу

(Сл.гл.82/2018),

ризика од катастрофа и
управљању ВС

-- Закон о смањењу

(Сл.гл.82/2018),

ризика од катастрофа и
управљању ВС

-- Закон о смањењу

Закон о планирању и
изградњи Сл.гл. РС
бр.72/09,81/09,64/2010,
24/2011, и 83/2018.

Општински
штаб за в/с

Општински
штаб за в/с

Општински
штаб за в/с

Општински
штаб за в/с

Општински
штаб за в/с

Општински
штаб за в/с

Општински
штаб за в/с

Дом здравља
Вел.
Градиште

органи
Опш.управе,
и
репуб.органи
и институције
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24

23

22

21

Током
године

Током
године

Током
године

Током
године

Командант
и начелник
штаба за
в/с

Командант
и начелник
штаба за
в/с

Начелник
Општинског
штаб за в/с

Чланови
Општинског
штаб
За в/с

Чланови
Општинског
штаб
За в/с

Општински
штаб за в/с

30

чизме,кабанице,
рукавице,
рад.одела,
капе и
ознаке ЦЗ

По цени
коштања за
ХДЗ опрему

Драган Милић,с.р.
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(Сл.гл.82/2018),

ризика од катастрофа и
управљању ВС

-- Закон о смањењу

(Сл.гл.82/2018),

ризика од катастрофа и
управљању ВС

-- Закон о смањењу

(Сл.гл.82/2018),

ризика од катастрофа и
управљању ВС

-- Закон о смањењу

Командант
и начелник
штаба за
в/с
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Број: 88-5/2019-01-4

Oпремање
јединице ЦЗ
опш.намене
опремом и МТС

Праћење
формирања
јединице ЦЗ опште
намене од 30
припадника,

Формулисање
предлога за
техничко опремање
Штаба за ванредне
ситуације

Формирање
предлога за
сарадњу у области
заштите и
спасавања општине
Велико Градиште и
суседне општине у
Румунији
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На основу Одлуке о оснивању Савета за безбедност саобраћаја на путевима на подручју
општине Велико Градиште број 02-4/2014-01-4 од 01.07.2014, године, у вези са чланом 19. Закона
о безбедности саобраћаја на путевима (''Службени гласник РС'' број 41/2009, 53/2010, 101/2011,
32/2013 – Одлука УС и 55/2014), а на предлог Савета за безбедност саобраћаја на путевима на
подручју општине Велико Градиште, Општинско веће Општине Општине Велико Градиште на
64. седници одржаној дана 08.02.2019. године доноси

П Р О Г Р А М
КОРИШЋЕЊА СРЕДСТАВА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ УНАПРЕЂЕЊА БЕЗБЕДНОСТИ
САОБРАЋАЈА НА ПУТЕВИМА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ
ЗА 2019. ГОДИНУ

I.

Увод

Овим програмом утврђује се коришћење средстава за финансирање
унапређења безбедности саобраћаја на путевима на територији општине Велико
Градиште за 2019. годину.
II.

Оквир програма

Основна сврха доношења програма јесте да предложи скуп неопходних
активности и одреди неопходне ресурсе којим ће се обезбедити оптимална мера за
повећање безбедности.
Унапређење система безбедности саобраћаја подразумева следеће
мере:
Унапређење саобраћајне инфраструктуре на територији Локалне
самоуправе
• Унапређење саобраћајног васпитања и образовања
• Превентивно – промотивне активности из области безбедности саобраћаја
• Научно истраживачки рад у области безбедности саобраћаја
• Опремање јединица саобраћајне полиције и других надлежних органа за
безбедност саобраћаја

•

95
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III.

Активности за реализацију програма у 2019. години

1. Обнова старе и набавка нове хоризонталне и вертикалне саобраћајне
сигнализације;
2. Постављање безбедносних камера на фреквентним раскрсницама по
насељима;
3. Организација предавања у основним школама на тему безбедно учесвовање
деце у саобраћају, указивање прве помоћи, вршњачка едукација са менторима
– учесницима саобраћајних незгода и несрећа;
4. Набавка флоросцентних прслука, медаљона, привезака и тракица за децу;
5. Хоризонтално и вертикално обележавање за потребе јавног такси превоза;
6. Ангажовање стручне службе за процену саобраћајне безбедности за рањиве
категорије учесника у саобраћају.
IV.

Финансирање

Средства за реализацију Програма обезбеђују се из буџета општине
Велико Градиште за 2019. годину на основу наплаћених новчаних казни за
прекршаје предвиђене чланом 18. Закона о безбедности саобраћаја на путевима и
додатних средства из буџета.
Коришћење средстава за реализацију Програма биће заснована на
принципу финансирања програмских задатака из реалних извора и у динамици која
обезбеђује реализацију расхода по утврђеним приоритетима до нивоа реализованих
прихода.
Уколико се приходи не остварују у планираном износу, планиране
активности реализоваће се према степену приоритета које одреди Савет за
безбедност саобраћаја на путевима на подручју општине Велико Градиште.
V.

Реализација

Очекивани приходи од новчаних казни у 2019-ој години износе
4.000.000,оо динара.
Програма:

Расходи у 2019-ој години планирани су према табели у прилогу

2.

1.

2.4

2.3

2.2

2.1

1.4

1.3

1.2

1.1

4.000.000,оо

ИЗНОС (РСД)

-вршњачка едукација са учесницима саобраћајних несрећа и незгода

-указивање прве помоћи

- безбедно учествовање деце у саобраћају

Организација предавања у Основним школама

Унапређење саобраћајног васпитања и образовања

Постављање безбедносних камера у насељима (на фреквентним
раскрсницама)

- Хоризонтална и вертикална саобраћајна сигнализација

Унапређење саобраћајне инфраструктуре

(волонтерско
ангажовање
полиције,
ЈАЗАС-а и
црвеног крста)

0,оо

1.600.000,оо

2.000.000,оо

Унапређење саобраћајне инфраструктуре на територији Локалне самоуправе

Укупна планирана средства од наплаћених казни на територији локалне самоуправе

НАЗИВ

ПРОГРАМ РАДА ЗА 2019. ГОДИНУ

0%

90%

%
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6.

5.

4.

3.

0,оо

200.000,оо

0%

5%

5%

0%

Драган Милић,с.р.
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ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ

0,оо

Опремање јединица саобраћајне полиције и других надлежних органа за безбедност саобраћаја

Трошкови рада Савета за безбедност саобраћаја – дневнице и путни
трошкови

Рад тела за координацију послова безбедности саобраћаја

Ангажовање стручне службе за процену саобраћајне безбедности рањиве
категорије учесника у саобраћају

100.000,оо

100.000,оо
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Број: 401-18/2019-01-4

6.1

5.1

4.1

Обележавање за потребе такси превоза

3.2

Научно истраживачки рад у области безбедности саобраћаја

Набавка флоросцентних прслука, медаљона, привезака, тракица за децу

3.1

Превентивно – промотивне активности из области безбедности саобраћаја
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На основу Одлуке о буџету општине
Велико Градиште за 2019.годину, члана
82 Статута општине Велико Градиште
(„Службени гласник општине Велико
Градиште“ бр. 9/2008), члана 160. став
5. Закона о рударству и геолошким
истраживањима („Сл. гласник РС“, бр.
101/2015), а сходно члану 15. Статута
општине Велико Градиште (Службени
гласник 5/2018- пречишћен текст)
Општинско веће општине Велико
Градиште на својој 64. седници одржаној
дана 08.02.2019. године доноси:
ПРОГРАМ ФОНДА ЗА
КОРИШЋЕЊЕ СРЕДСТАВА ОД
МИНЕРАЛНИХ СИРОВИНА ЗА 2019.
ГОДИНУ
I
УВОД
Чланом 159. Закона о рударству
и
геолошким
истраживањима
(„Сл.
гл.РС“ бр. 101/2015), утврђено је да
Носилац експлоатације којем је одобрено
извођење рударских радова плаћа накнаду
за коришћење минералних сировина и
геотермалних ресурса у складу са овим
законом.
Чланом 160. Закона о рударству и
геолошким истраживањима („Сл. гл.РС“
бр. 101/2015), утврђено је да средства
остварена у складу са чланом 159. овог
закона од накнаде за коришћење минералних
сировина и геотермалних ресурса, у висини
од 60% приход су буџета Републике Србије,
у висини од 40% приход су буџета јединице
локалне самоуправе на чијој територији се
врши експлоатација.
Средства остварена од накнаде
за коришћење минералних сировина и
геотермалних ресурса, која су приход
јединице локалне самоуправе на чијој
територији се врши експлоатација, користе
се на основу посебног програма мера
који доноси надлежни орган јединице
локалне самоуправе за унапређење услова
живота локалне заједнице, а посебно за
изградњу инфраструктуралних објеката
и других објеката у циљу побољшавања
услова живота, на који сагласност даје
Министарство.

Број 2
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II
ПРОЦЕЊЕНИ ИЗНОС НАКНАДЕ
ЗА КОРИШЋЕЊЕ МИНЕРАЛНИХ
СИРОВИНА И ГЕОТЕРМАЛНИХ
РЕСУРСА
Одлуком о буџету Општине Велико
Градиште за 2019. годину планирана су
средства од накнаде од минералних сировина
у износу од 3.000.000,00 динара.
Р А С Х О Д И (УПОТРЕБА
ПРИКУПЉЕНИХ НОВЧАНИХ
СРЕДСТАВА ОД НАКНАДЕ ЗА
МИНЕРАЛНЕ СИРОВИНЕ)
Средства за развој општине у укупном
износу од 3.000.000,00 динара, користиће
се за за спречавање и отклањање штетних
последица
насталих
експлоатацијом
минералних сировина, на територији
општине Велико Градиште, и то:
- Израда пројектно-техничке докуметације
за унапређење инфраструктуре у сеоским
срединама ..............................100.000,00 дин
- Одржавање, реконструкција и санација
путне инфраструктур.........1.400.000,00 дин
- Реконструкције и текуће поправке
јавне инфраструктуре у сеоским средина
ма...........................................1.500.000,00 дин
III
Уколико се приходи по овом основу
до краја године остваре у већем износу од
износа који је дат у овом Програму, више
остварена средства се могу користити након
измене и допуне овог програма од стране
Општинског Већа.
IV
ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Реализацију овог Програма и
надзор над извршењем уговорних обавеза
и реализацију
појединачних пројеката
спроводи Општинска управа –Одељење за
привредни и економски развој и дијаспору
општине Велико Градиште.
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Извештај о реализацији Програма се
подноси Општинском већу општине Велико
Градиште
V
Овај Програм ступа на снагу осмог
дана од дана објављивања у „Сл. Гласнику
општине Велико Градиште “.

Број: 401-23/2019-01-4

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
ОПШТИНЕ ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ
Драган Милић,с.р.

19. фебруар 2019. године
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