
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ОПШТИНА ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ
ОШТИНСКА УПРАВА
Бр.332-52/2019-01-3 
Дана 28.5.2019.г.
Велико Градиште

На основу члана 52.Закона о 
локалној самоуправи („Сл.гласник РС“ 
број 129/07,83/2014- и др. закон, 101/2016- 
др.закон и 47/2018), члана 20. Закона о 
угоститељству („Сл.гласник РС“ број 
17/2019), члана  15. тачка 6. Статута општине 
Велико Градиште („Сл.гласник општине 
Велико Градиште“, бр.2/2019) и члана 
34. став 1. Одлуке о Општинској управи 
(‘’Службени гласник општине Велико 
Градиште’’,бр.7/2018) Начелник општинске 
управе општине Велико Градиште, доноси:

РЕШЕЊЕ
о

Образовању Комисије за категоризацију 
угоститељских објеката на територији 

општине Велико Градиште у 2019.години

Члан 1 

Образује се Комисија за 
категоризацију угоститељских објеката на 
територији општине Велико Градиште у 
2019.години у следећем саставу:

1) Сузана Танасковић из Десина

2) Ивана Шуловић из Великог 
Градишта

3) Дејан Тошић из Великог Градишта

Члан 2 

Задатак Комисије је да поступа 
према задацима из члана 20. Закона о 

угоститељству, тј. да поступи по захтеву 
угоститеља за категоризацију угоститељског 
објекта и провери испуњеност законских 
услова за одређивање категорије 
угоститељског објекта за смештај из члана 
18. став 4. Закона о угоститељству увиђајем 
на лицу места

.
Члан 3 

На сва питања која нису регулисана 
овим Решењем, сходно се примењују 
одредбе Закона о угоститељству и Закона о 
локалној самоуправи.

Члан 4

Чланови Комисије имају право на 
накнаду за свој рад у комисији у висини 
која је утврђена актима јединице локалне 
самоуправе.

Члан 5 

Решење ступа на снагу осмог дана 
од дана објављивања у Службеном гласнику 
Општине Велико Градиште.

О б р а з л о ж е њ е

На основу члана 52.Закона о 
локалној самоуправи („Сл.гласник РС“ 
број 129/07,83/2014- и др. закон, 101/2016- 
др.закон и 47/2018), члана 20. Закона о 
угоститељству („Сл.гласник РС“ број 
17/2019), члана  15. тачка 6. Статута општине 
Велико Градиште(„Сл.гласник општине 
Велико Градиште“, бр.2/2019) и члана 
34. став 1. Одлуке о Општинској управи 
(‘’Службени гласник општине Велико 
Градиште’’,бр.7/2018) Начелник Општинске 
управе је донео Решење о формирању 
Комисије за категоризацију угоститељских 
објеката на територији општине Велико 
Градиште за 2019.годину.

ОПШТИНЕ ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ
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Општинска управа у смислу овог 
Закона је орган који обавља поверене сходно 
члану 20. става 10.

Имајући у виду одредбе члана 
20.Закона о угоститељству Начелник је 
одредио задатке Комисији, а то су да поступи 
по захтеву угоститеља за категоризацију 
угоститељског објекта и провери испуњеност 
законских услова за одређивање категорије 
угоститељског објекта за смештај из члана 
18. став 4. Закона о угоститељству увиђајем 
на лицу места.

На сва питања која нису регулисана 
овим Решењем, сходно се примењују 
одредбе Закона о угоститељству и Закона о 
локалној самоуправи.

Чланови Комисије имају право на 
накнаду за свој рад у комисији у висини 
која је утврђена актима јединице локалне 
самоуправе.

Начелник општинске управе
Општине Велико Градиште

Сузана Ђорђевић дипл.правник

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ОПШТИНА ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ
ОШТИНСКА УПРАВА
Бр. 320-33/2019-01-3
Дана: 07.05.2019.г.
Велико Градиште

На основу члана 44.Закона о 
локалној самоуправи („Сл.гласник РС“ 
број 129/07,83/2014- и др. закон, 101/2016- 
др.закон и 47/2018), члана  15. Статут 
општине Велико Градиште („Сл.гласник 
општине Велико Градиште“, бр.2/2019), 
у вези  Одлуке о буџету општине Велико 
Градиште за 2019.годину, а у складу  са 
Програмом мера подршке за спровођење 
пољопривредне политике и политике 
руралног развоја општине Велико Градиште 
за 2019.годину бр.320-19/2019-01-4 од 
21.03.2019.године Начелник општинске 
управе општине Велико Градиште, доноси:

РЕШЕЊЕ

о

Образовању Комисије за припрему и 
реализацију програма мера подршке за 
спровођење пољопривредне политике 
и политике руралног развоја општине 
Велико Градиште у 2019/2020.години

Члан 1 

Образује се Комисија за припрему 
и реализацију програма мера подршке за 
спровођење пољопривредне политике и 
политике руралног развоја општине Велико 
Градиште у 2019/2020 години у следећем 
саставу:

1) Гордана Јецић, дипл.технолог из Великог 
Градшта за председника комисије

2) Mирослав Живковић, пољопривредник  
из Царевца,за члана

3) Милан Стојковић, пољопривредни 
произвођач из Сиракова, за члана

4) Данијел Живановић, дипл.правник из 
Великог Градишта, за члана

5) Александар Игњатијевић из Великог 
Градишта, дипл.инж. пољопривреде,за 
члана

Члан 2 

Задатак Комисије је да реализује мере 
из Програма мера подршке за спровођење 
пољопривредне политике и политике 
руралног развоја општине Велико Градиште 
у 2019.години, врши обраду поднетих 
захтева по конкурсу и у форми предлога 
решења достави Начелнику општинске 
управе на усвајање и потписивање.

Задатак Комисије је и да припреми 
предлог Програма мера подршке за 
спровођење пољопривредне политике 
и политике руралног развоја општине 
Велико Градиште за 2020.годину и достави 
Министарству пољопривреде и заштити 
животне средина на сагласност, а затим 
Општинском већу на усвајање припреми 
конкурс за реализацију програма мера 
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подршке за спровођење пољопривредне 
политике и политике руралног развоја 
општине Велико Градиште у 2019.години, 
врши обраду поднетих захтева по конкурсу 
и у форми предлога решења достави 
Начелнику општинске управе на усвајање.

 Комисија врши контролу наменског 
коришћења средстава код корисника подстицаја.

Члан 3 

Стручне и административне послове 
за потребе Комисије вршиће Одељење за 
привредни и економски развој и дијаспору 
Општинске управе Општине Велико 
Градиште.

Право чланова Комисије на накнаду 
за свој рад у Комисији прописује се актима 
јединице локалне самоуправе.

Члан 4 

Решење ступа на снагу даном 
доношења, а објавиће се у Службеном 
гласнику Општине Велико Градиште.

Ступањем на снагу овог Решења 
престаје да важи Решење бр. 320-57/2018-
01-3 од 30.05.2018. године.

Образложење

Општинско Веће општине 
Велико Градиште на седници одржаној 
дана   21.03.2019.године              у складу 
са одредбама  Закона о подстицајима у 
пољопривреди и пољопривреди и руралном 
развоју („Службени Гласник РС“, бр. 
10/2013 и 142/2014, 103/2015 и 101/2016) уз 
Сагласност Министарства пољопривреде и 
заштите животне средине донело је Програм 
мера подршке за спровођење пољопривредне 
политике и политике руралног развоја 
општине Велико Градиште за 2019.годину.

Програмом мера подршке општине 
Велико Градиште настоји да позитивно 
утиче на социјални и економски развој 
руралних средстава на својој територији. 
Програмом подршке утицаће се на подизање 
конкурентности производње и стварање 
тржишно одрживог произвођача хране, 
обезбеђивању услова за уравнотеженији 
развој биљне и сточарске производње, 

боље коришћење расположивих ресурса 
као и подизање стандарда живота 
пољопривредних произвођача у руралним 
средининама.

Општинска управа као орган који 
обавља поверене послове Републике 
и послове за органе јединице локалне 
самоуправе је дужна да на основу Програма 
уреди административне процедуре које ће у 
наредном преиоду бити спроведене у циљу 
реализације мера из Програма. Са тим у 
вези приликом реализације тих мера мора 
постојати тело које ће утврђивати да ли су 
испуњени прописани услови за остваривање 
права на коришћење регреса као и да донесе 
политике и политике руралног развоја 
општине Велико Градиште за 2019.годину.

Имајући у виду одредбу члана 
13.Закона о подстицајим у пољопривреди и 
руралном развоју као и потребу реализације 
Програма мера подршке за спровођење 
пољопривредне политике и политике 
руралног развоја општина Велико Градиште 
за 2019.годину Начелник је формирао 
Комисију за реализацију програма мера 
подршке за спровођење пољопривредне 
политике и политике руралног развоја 
општине Велико Градиште, са задацима 
наведеним у диспозитиву решења.

Начелник општинске управе
Општине Велико Градиште

Сузана Ђорђевић дипл.правник
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