ОПШТИНЕ ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ
Година XV

Број 9

ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ

25. јун 2019.

Одлука о завршном рачуну буџета за 2018.годину

На основу члана 32. став 1. тачка 2. Закона о локалној самоуправи („Сл гласник РС“
број 129/2007, 83/2014, 101/2016 и 47/2018), члана 77. Закона о буџетском систему
(„Сл гласник РС“ број 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013,
63/2013, 108/2013, 142/2014, 68/2015,103/2015, 99/2016 и 113/2017 ) и члана 40.
Статута Општине Велико Градиште („Службени гласник општине Велико
Градиште„ број 2/2019) Скупштина општине Велико Градиште, на 24. седници
одржаној 24.06.2019. године, донела је

ОДЛУКУ
О ЗАВРШНОМ РАЧУНУ БУЏЕТА ЛОКАЛНЕ ВЛАСТИ ОПШТИНЕ
ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ ЗА 2018. ГОДИНУ
ОПШТИ ДЕО
Члан 1.
У консолидованом завршном рачуну општине Велико Градиште за
2018.годину, у Билансу стања на дан 31.децембра 2018. године утврђена је укупна
актива у износу од 2.365.229 хиљада динара и укупна пасива у износу од
2.365.229 хиљада динара, и то:

АКТИВА:
011000
014000
015000
016000
021000
022000
111000
121000
122000
123000
131000

некретнине и опрема
природна имовина
нефинансијска имовина у припреми и
аванси
нематеријална имовина
залихе
залихе ситног инвентара и потрошног
материјала
дугорочна домаћа финансијска имовина
новчана сред.,пл. метали и хартије од
вредности
краткорочна потраживања
краткорочни пласмани
активна временска разграничења

СВЕГА АКТИВА:

1

(у хиљадама)
1.855.873
65.701
200.289
30.180
0
156
3.673
37.772
93.717
1.369
76.444
2.365.229
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ПАСИВА:
211000
231000
232000
234000
235000
236000
237000
241000
243000
252000
254000
291000
311000
321121
321311
330000

домаће дугорочне обавезе
обавезе за плате и додатке
обавезе по основу накнада запосленима
обавезе по основу социјалних доприноса на
терет послодавца
обавезе по основу накнада у натури
обавезе по основу социјалне помоћи
запосленима
службена путовања и услуге по уговору
обавезе по основу отплате камате и
пратећих трошкова задуживања
обавезе по основу донација, дотација и
трансфера
обавезе према добављачима
остале обавезе
пасивна временска разграничења
капитал
вишак прихода – суфицит
нераспоређен вишак примања и прихода
добити које су резултат промене
вредности-потражни салдо

СВЕГА ПАСИВА:

151.933
8.557
363
1.525
8
114
90
192
877
58.498
6.238
95.042
1.996.811
27.465
17
17.499
2.365.229

Члан 2.
У Билансу прихода и расхода у периоду од 01.јануара до 31.децембра
2018.године утврђени су (у хиљадама динара):
1. Укупно остварени текући приходи и примања остварена
по основу продаје нефинансијске имовине
579.980
2. Укупно извршени текући расходи и издаци за набавку
нефинансијске имовине
679.749
3. Мањак прихода и примања-буџетски дефицит ( 1-2)
-99.769
4. Кориговање вишка прихода:
65.597
-део нераспоређеног вишка прихода
и примања из ранијих година који је коришћен
за покриће расх. и издатака текуће године
5. Износ расхода и издатака за нефинансијску
имовину финансираних из кредита
79.137
6. Утрошена средства текућих прихода и примања од продаје
нефинансијске имовине за отплату обавеза по кредитима
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Структура текућих прихода и примања и текућих расхода и издатака:
(у хиљадама)

710000
730000
740000
770000
810000

порези
донације и трансфери
други приходи
меморандумске ставке
примања од продаје основних средстава
примања од продаје
820000 залиха
840000 примања од продаје природне имовине
УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА:

410000
420000
440000
450000
460000
470000
480000
510000
540000

расходи за запослене
коришћење услуга и роба
отплата камата
субвенције
донације,дотације и трансфери
социјално осигурање и социјална заштита
остали расходи
основна средства
природна имовина
УКУПНИ РАСХОДИ:

190,825
300,161
83,388
692
1,172
13
3,719
579,980

(у хиљадама)
120,225
175,784
1,607
400
95,935
11,967
45,490
218,859
9,482
679,749

Члан 3.
Остварени вишак прихода и примања – суфицит консолидовани из члана 2.
ове Одлуке, у износу од 27.465 хиљада динара састоји се из:
Распоређени вишак прихода и примања буџета преноси се у наредну годину.
- 4.000 хиљаде динара од Комесаријата за избеглице и миграције Републике
Србије за куповину сеоских кућа са окућницом и доделу једнократне помоћи
у грађевинском и другом материјалу
- 2.000 хиљаде динара од Министарства грађевинарства, саобраћаја и
инфраструктуре за суфинансирање израде планских докумената.
- 7.235 хиљаде динара од Министарства за доградњу вртића
- 4.500 хиљада динара од Министарства трговине, туризма и телекомуникација
за реализацију пројекта – „Пројекат уређења приступних пешачких стаза
Рамске тврђаве“
- 9.700 хиљада динара за завршетак радова на пристану у Раму
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-

30 хиљада динара су средства од родитељског динара Предшколске установе
„Мајски цвет“

Члан 4.
У Извештају о капиталним издацима и примањима у периоду од 01. јануара до
31. децембра 2018.године утврђена су укупна примања у износу од 84.051 хиљада
динара и укупни издаци у износу од 245.841 хиљада динара. Мањак примања
износи 161.790 хиљада динара.
Структура примања:
- 810000 примања од продаје основних средстава
1.182
- 820000 примања од продаје залиха
13
- 840000 примања од продаје природне имовине
3.719
- 910000 примања од задуживања
79.137
Структура издатака:
- 510000 основна средства
- 540000 природна имовина
- 610000 отплата главнице

Мањак примања

СВЕГА:

СВЕГА:

84.051

218.859
9.482
17.500

245.841
161.790

Члан 5.
У Извештају о новчаним токовима у периоду од 01. јануара до 31. децембра
2018. године утврђени су укупни новчани приливи у износу од 659.117 хиљада
динара, укупни новчани одливи у износу од 697.249 хиљада динара и салдо
готовине на крају године у износу од 27.465 хиљада динара.
Структура новчаних прилива:
У хиљадама
710000
730000
740000
770000
810000

порези
донације и трансфери
други приходи
меморандумске ставке
примања од продаје основних средстава
примања од продаје
820000 залиха
840000 примања од продаје природне имовине
910000 примања од задуживања
УКУПНИ НОВЧАНИ ПРИЛИВИ:
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Структура новчаних одлива:
У хиљадама
410000
420000
440000
450000
460000
470000
480000
510000
540000

расходи за запослене
коришћење услуга и роба
отплата камата
субвенције
донације,дотације и трансфери
социјално осигурање и социјална заштита
остали расходи
основна средства
природна имовина
УКУПНИ НОВЧАНИ ОДЛИВИ:

Мањак новчаних прилива
Салдо готовине на почетку године
Кориговани приливи
Кориговани одливи
Салдо готовине на крају године

120,225
175,784
1,607
400
95,935
11,967
45,490
218,859
9,482
697,249

38.132
75.214
0
9.617
27.465

Члан 6.
У извештају о извршењу буџета у периоду 1.јануар до 31.децембар 2018.године,
утврђена је укупна разлика у износу од 38.132 хиљада динара између укупних
прихода и примања у износу од 659,117 хиљада динара и укупних расхода и издатака
у износу од 697,249 хиљада динара по нивоима финансирања из: Републике,
Општине, донација и осталих извора.

Члан 7.
ИЗВЕШТАЈ ВЕЛИКИХ ОДСТУПАЊА ИЗМЕЂУ ОДОБРЕНИХ ОДНОСНО
ПЛАНИРАНИХ СРЕДСТАВА И ИЗВРШЕЊА ЗА ПЕРИОД 01.01.2018.ГОДИНЕ ДО
31.12.2018.ГОДИНЕ
Средства која су корисницима одобрена из буџета (извор финансирања 01) нису
прекорачена у односу на планирана.
Када су у питању планирани и реализовани приходи са извора финансирања 01,
чињенице су следеће:
Одлуком о буџету за 2018.годину планирани укупни текући приходи у износу
659.632.727,39 динара што са пренетим средствима из претходне године (65.796.827,98)
као и средствима планираним од задуживања (84.704.988,00) те средствима од продаје
нефинасијске имовине (51.205.000,00) чини збир од 861.339.543,37 динара.
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ВРСТЕ ПРИХОДА И
ПРИМАЊА
ТЕКУЋИ ПРИХОДИ
ПРИМАЊА ОД
ЗАДУЖИВАЊА
ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ
УКУПНО

ПЛАН

ОСТВАРЕЊЕ

%

659.632.727,39

562.561.494,42

85.29

84.704.988,00

79.137.129,84

93.43

51.205.000,00

4.890.449.07

9.55

795.542.715,39

646.589.073,33

81.82

Што се тиче текућих прихода остварење од 85,29% приказује да је планирање
урађено реално у складу са очекивањима.
Структура прихода који не одговарају планираним износима је следећа:
У групи ПОРЕЗА НА ДОХОДАК И КАПИТАЛНЕ ДОБИТКЕ (711), ставка број
1- порез на зараде (711111), остварена је у износу од 81.150.644,62 што је у односу на план
(80.000.000,00) динара више за 1,44%, Ставка број 4 – порез на приходе од самосталних
делатности (711123) остварен је мање за 21,47%.
У групи ПОРЕЗА НА ИМОВИНУ (713), ставка -1, порез на имовину од физичких
лица остварен у износу од 31.443.439,56 динара а планиран у износу од 58.000.000,00,
динара, дакле мање за 26.556.560,44 динара а проценат извршења износи 54,21 %, ставка -2,
порез на имовину од правних лица остварен у износу од 15.809.917,91 динара а планиран у
износу од 28.000.000,00, динара, дакле мање за 12.190.082,09 динара а проценат извршења
износи 56,46 %, ставка -4, порез на пренос апсолутних права на непокретност остварен је у
износу од 3.587.722,71 динар а планиран у износу од 6.000.000,00, динара, дакле мање за
2.412.277,29 динара а проценат извршења износи 59,80 %.
ДРУГИ ПОРЕЗИ (716) ставка број 1 – Комунална такса за истицање фирме на
пословном простору остварена је у износу од 9.384.007,61 динар док је план био
9.000.000,00 динара, дакле остварено је више за 384.007,61 динар односно укупно 104,27% .
ДОНАЦИЈЕ И ПОМОЋИ ОД МЕЂУНАРОДНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА (732), у
приходу под називом капиталне донације од међународних организација у корист општина
(732251) где је извршење 743.217,51 динар а планиран је у износу од 36.828.739,00 динара
што износи само 2,02% од плана.
ПРИХОДИ ОД ИМОВИНЕ (741) до мањег остварења је дошло код – Комуналне
таксе за коришћење простора на јавним површинама где је остварено само 55,28%.
У групи ПРИХОДА ОД ПРОДАЈЕ ДОБАРА И УСЛУГА (742), код Накнаде по
основу конверзије је дошло до већег остварења и то укупно 237,40%, док је код Прихода
које својом делатношћу остваре органи и организације општине остварено само 33.226,50
динара док је планирано 150.000,00 динара.
НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ОДУЗЕТА ИМОВИНСКА КОРИСТ (743), остварена је
укупно 5.791.270,87 динара односно 105,30%.
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Одступање од плана забележено је и у групи прихода под називом МЕШОВИТИ И
НЕОДРЕЂЕНИ ПРИХОДИ (745), у приходу под називом остали приходи у корист
општина (745151) где је извршење само 25,19%.
ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ (800) остварено је у износу од 4.890.449,07 динара
односно 9,55%.
ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА (900) остварена су са 93,43% из разлога што се
средства повлаче од пословне банке на основу изведених радова те достављених
привремених ситуација.
РЕКАПИТУЛАЦИЈА ПЛАНИРАНИХ РАСХОДА И ИЗВРШЕЊА:
ВРСТЕ РАСХОДА

ПЛАН

ИЗВРШЕЊЕ

%

БУЏЕТСКИ РАСХОДИ
РАСХОДИ ИЗ ОСТАЛИХ
ИЗВОРА

827,497,860.97

684,751,456.82

82.75

39,755,000.00

12,497,859.32

31.44

УКУПНО

867,252,860.97

697,249,316.14

80,40

Члан 8.
У оквиру буџета део планираних прихода не распоређује се унапред, већ се задржава
на име текуће буџетске резерве.
Средства текуће буџетске резерве користе се за непланиране сврхе за које нису
утврђене апропријације или за сврхе за које се у току године покаже да
апропријације нису биле довољне.
У току 2018.године Општинско веће донело је 77 решења за коришћење средстава
текуће буџетске резерве на основу којих се вршио пренос средстава.
Укупно је извршено кроз текућу буџетску резерву 7.418.252,35 динара

Члан 9.
Одлуком Буџета за 2018.годину планирана је стална буџетска резерва у износу од
2.000.000,00динара. Општинско веће општине Велико Градиште донело је у току
2018.године. 1 Решење о коришћењу средстава сталне буџетске резерве.
Стална буџетска резерва користи се за финансирање расхода и издатака у
отклањању последица ванредних околности, као што су земљотрес, поплава, суша,
снежни наноси, град, еколошка катастрофа и друге елементарне непогоде, који могу
да угрозе живот и здравље људи или проузрокују штету већих размера.
Решења као и пренос средстава вршен је на основу Извештаја Штаба за ванредне
ситуације.
Укупно је извршено кроз сталну буџетску резерву 212.220,00 динара

Члан 10.
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У 2018. години укупно је остварено 96.153.114,91 динара наменских средстава
од Републичког буџета, и то:
ек.кла

датум
уплате

од стране - намена

износ

733152
733152
733152

28.02.2018 Наменска средства за интерно расељена лица
08.05.2018 Наменска средства за интерно расељена лица
31.05.2018 Наменска средства за интерно расељена лица

36,308.00
36,308.00
2,520,000.00

733152

30.10.2018 Наменска средства за интерно расељена лица

150,000.00

733154

31.01.2018 Основно образовање Београд

650,653.00

733154

28.04.2018 Основно образовање Београд

650,653.00

733154

Министарство за рад и запошљавање за
27.03.2018 финансирање услуга социјалне заштите

755,116.95

733154

30.03.2018 Основно образовање Београд

650,627.00

733154

Министарство за рад и запошљавање за
23.04.2018 финансирање услуга социјалне заштите

251,705.65

733154

30.04.2018 Основно образовање Београд

650,653.00

733154

Министарство за рад и запошљавање за
24.05.2018 финансирање услуга социјалне заштите

251,705.65

733154

Министарство трговине и туризма за Сила
29.05.2018 фест

500,000.00

733154

30.05.2018 Основно образовање Београд

650,653.00

733154
733154

22.06.2018
29.06.2018

733154
733154
733154

23.07.2018
26.07.2018
31.07.2018

733154
733154

23.08.2018
29.08.2018

733154

21.09.2018

733154
733154

25.09.2018
27.09.2018

733154
733154

17.10.2018
26.10.2018

Министарство за рад и запошљавање за
финансирање услуга социјалне заштите
Основно образовање Београд
Министарство за рад и запошљавање за
финансирање услуга социјалне заштите
Министарство културе за Царевчеве дане
Основно образовање Београд
Министарство за рад и запошљавање за
финансирање услуга социјалне заштите
Основно образовање Београд
Министарство грађевинарства за израду
планова
Министарство за рад и запошљавање за
финансирање услуга социјалне заштите
Основно образовање Београд
Министарство културе за позоришну
манифестацију „Штап и канап“
Министарство за рад и запошљавање за
8
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финансирање услуга социјалне заштите
733154
733154
733154
733154
733154
733154
733154
733251
733251
733251
733251
733251
733251
733251
733251

31.10.2018 Основно образовање Београд
28.11.2018. Основно образовање Београд
Министарство за рад и запошљавање за
28.11.2018 финансирање услуга социјалне заштите
Министарство за рад и запошљавање за
21.11.2018 финансирање услуга социјалне заштите
21.11.2018 Министарство привреде
25.12.2018 Министарство финансија (текућа резерва)
26.12.2018 Основно образовање Београд
Буџетски фонд за програме за Мајурску
27.04.2018 канализацију
Кабинет министра без портфеља за доградњу
10.08.2018 вртића
31.08.2018 Буџетски фонд за воде
12.10.2018 Буџетски фонд за воде
29.11.2018 Буџетски фонд за воде
19.12.2018 Буџетски фонд за воде
Министарство трговине за шетну стазу у
19.12.2018 Раму
27.12.2018 Буџетски фонд за воде
УКУПНО

604,250,00
604,298,00
251,705.65
251,705.69
100,000.00
30,000,000.00
604,298.00
9,000,000.00
25,884,452.00
1,200,147.71
1,411,891.71
256,487.70
1,242,228.35
4,500,000.00
5,913,317.60
96,153,114.91

Члан 11.
Завршни рачун буџета општине Велико Градиште за 2018.годину са свим
својим прилозима и Извештај о извршењу Одлуке о буџету општине Велико
Градиште за 2018. годину саставни је део ове Одлуке.

Члан 12.
Завршни рачун Буџета општине Велико Градиште садржи:
1. Биланс стања на дан 31.12.2018. године
2. Биланс прихода и расхода у периоду од 01.01.2018. до 31.12.2018.године
3. Извештај о капиталним расходима и финансирању и периоду од 01.01.2018.
до 31.12.2018.године
4. Извештај о новчаним токовима у периоду од 01.01.2018. до
31.12.2018.године
5. Извештај о извшењу Буџета – Образац 5

9
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6. Извештј великих одступања између одобрених средстава и извршења
7. Извештај о примљеним донацијама и кредитима, домаћим, иностраним и
извршеним отплатама дугова
8. Извештај о коришћењу средстава из текуће буџетске резерве
9. Извештај о коришћењу средстава из сталне буџетске резерве
10. Извештај о гаранцијама датим у току фискалне године
11. Извештај о излазним резултатима програмског Буџета
12. Извештај о извршењу Буџета за период јануар – децембар 2018.године
13. Одлука о ангажовању ревизије
14. Извештај независне ревизије

Члан 13.
Ова Одлука ступа на снагу даном објављивања у «Службеном гласнику општине
Велико Градиште».

Број: 400-27/2019-01-1
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Браниславка Шуловић,с.р.
О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е
УВОДНЕ НАПОМЕНЕ:
Нацрт Одлуке о завршном рачуну буџета општине Велико Градиште за
2018.годину урађен је у складу са Законом о буџетском систему, Уредбом о
буџетском рачуноводству, Правилником о начину припреме, састављања и
подношења завршних рачуна корисника буџетских средстава, као и другим
прописима који регилишу ову област.
Динамика израде и доношења завршног рачуна утврђена је чланом 78. Закона у
оквиру одељка «Календар за подношење годишњих финансијских извештаја».
10
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Локални органи власти врше припрему и израду завршног рачуна према следећим
роковима:
- 28. фебруар - индиректни корисници врше припрему завршног рачуна
- 31.март – директни корисници врше припрему годишњег извештаја и
достављају га надлежном локалном органу
- 30.април – локални орган управе припрема нацрт одлуке о завршном рачуну
и доставља га надлежном извршном органу
- 01. јун - надлежни извршни орган доставља Скупштини предлог одлуке о
завршном рачуну
- 30. јун – локални орган управе надлежан за финансије подноси Управи за
трезор Одлуку о завршном рачуну, усвојену од стране Скупштине.
Садржај завршног рачуна утврђен је чланом 79. Закона о буџетском систему.
Финансирање буџетских расхода општине Велико Градиште у 2018.години
вршено је у складу са Одлуком о буџету општине Велико Градиште за 2018.годину и
Одлукама о допунским буџетима за 2018.годину.

ПРИХОДИ:
Месечну динамику остварења дајемо у наредном табеларном прегледу
(у хиљадама):
Јануар
Фебруар
Март
Април
Мај
Јун
Јул
Август
Септембар
Октобар
Новембар
Децембар
УКУПНО

30,122
34,648
40,173
57,961
27,570
54,084
48,284
87,834
40,717
40,418
65,158
119,620
646,589

РАСХОДИ :
Месечну динамику извршења дајемо у наредном табеларном прегледу
( у хиљадама):
11
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Јануар
Фебруар
Март
Април
Мај
Јун
Јул
Август
Септембар
Октобар
Новембар
Децембар
УКУПНО

42,100
33,274
43,294
40,089
42,732
54,823
44,969
52,122
25,144
65,308
64,250
114,531
622,636

Преглед плана и извршења по корисницима, са процентом извршења.

у хиљадама

Р.б.

Опис

Планирано

Извршено

%

1

Скупштина општине

8,526

7,570

88.79

2

Председник општине

16,759

16,128

96.24

3

Општинско јавно правобранилаштво

2,153

2,084

96.80

4

Општинска управа

537,485

393,807

73.27

5

Дом здравља

7,280

4,652

63.91

6

Месне заједнице

11,159

8,023

71.90

7

Туристичка организација

95,753

89,553

93.53

8

ЈУ Спортски центар

12,267

9,622

78.44

9

Установе културе

25,398

23,726

93.42

10

Дечији вртић

64,401

60,871

94.52

11

Основно образовање

49,568

46,495

93.80

12

Средње образовање

7,150

6,974

97.54

13

Центар за социјални рад

27,754

26,954

97.12

14

Општинско веће
УКУПНО:

1,600
867,253

790
697,249

49,38
80.40

12
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Преглед плана и извршења по програмима, са процентом извршења
програм

НАЗИВ

активност/
пројекат

1

ЛОКАЛНИ РАЗВОЈ И

1101-0001

ПРОСТОРНО
ПЛАНИРАЊЕ

1101-0002
1101-0003

2

КОМУНАЛНА
ДЕЛАТНОСТ

1102-0001
1102-0002
1102-0003

%

5,353,457.80

60.16

5,300,000.00

1,958,078.35

36.95

10,100,000.00

9,538,199.46

94.44

24,300,000.00

16,849,735.61

69.34

17,340,000.00

15,103,736.14

87.11

4,808,000.00

3,890,660.24

80.92

4,800,000.00

3,875,583.36

80.75

8,900,000.00

8,742,350.00

7,177,370.25

82.10

1102-0008

Управљање и снабдевање водом
за пиће

1,170,000.00

593,796.00

50.76

30,127,069.31

27,328,755.46

90.72

4,600,000.00

337,080.00

7.33

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

71,587,419.31

58,306,981.45

81.45

1,350,000.00

1,157,438.48

85.74

1,600,000.00

1,600,000.00

100.00

2,950,000.00

2,757,438.48

93.48

1102-П3
1102-П4

ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ

1501-0003

РАЗВОЈ И

1501-0002

РАЗВОЈ ТУРИЗМА

Управљање/одржавање јавним
осветљењем
Одржавање јавних зелених
површина
Одржавање чистоће на
површинама јавне намене

ИЗВРШЕЊЕ

Зоохогијена

1102-П2

4

Просторно и урбанистичко
планирање
Спровођење урбанистичких и
просторних планова
Управљање грађевинским
земљиштем

ПЛАН

1102-0004

1102-П1

3

опис

Цевовод Конглавица
Секундарна мрежа Курјаче Мајиловац
Секундарни водовод Језерска
звезда
Чесма код споменика

Подршка економском развоју и
промоција предузетништва
Мере активне политике
запошљавања

1502-0001

Управљање развојем туризма

20,822,,000.00

17,457,673.34

83.85

1502-0002

Промоција туристичкепонуде

6,235,000.00

5,427,335.68

87.05

Манифестација Аласке вечери и
Пасуљијада

2,660,000.00

2,300,231.00

86.48

1502-П1

13
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1502-П2

Манифестација Силафест

1,600,000.00

1,600,000.00

100.00

1502-П3

Изградња спортске хале на
Сребрном језеру

64,186,000.00

62,761,921.99

97.79

1502-П4

Платан

250,000.00

6,000.00

2.40

1502-П5

Пројекат „Посети ме“

32,852,676.28

1,042,617.53

3.18

1502-П6

Пројекат „Развојне шансе“

7,253,160.00

4,851,032.80

66.89

700,000.00

0.00

0.00

4,600,000.00

0.00

0.00

141,158,836.28

95,446,812.34

67.62

1502-П7
1502-П8

5

6

РАЗВОЈ
ПОЉОПРИВРЕДЕ

ЗАШТИТА ЖИВОТЕН
СРЕДИНЕ

0101-0001

Подршка за спровођење
пољопривредне политике у
локалној заједници

4,500,000.00

3,302,497.00

73.39

0101-0002

Мере подршке руралном развоју

4,000,000.00

2,461,385.00

61.54

8,500,000.00

5,763,882.00

67.81

800,000.00

68,040.00

8.51

3,650,000.00

3,438,216.00

94.20

11,950,000.00

8,843,554.50

74.01

1,650,000.00

1,067,587.68

64.71

18,050,000.00

13,417,398.18

74.34

26,045,000.00

19,811,530.89

76.07

9,416,587.00

301,500.00

3.21

71,400,000.00

71,238,142.41

99.78

106,861,587.00

91,351,173.30

85.49

64,401,000.00

60,870,997.05

94.52

32,355,565.00

26,628,701.67

82.30

0401-0004
0401-0006
0401-П1
0401-П3

7

8

ПУТНА
ИНФРАСТРУКТУРА

ПРЕДШКОЛСКО ОБРАЗ

Одржавање слетно полетне стазе
за спортске авионе
Уређење приступних пешачких
стаза Рамске тврђаве

0701-0002

Управљање отпадним водама
Управљање осталим врстама
отпада
Секундарна канализациона
мрежа Мајур
Канализација Столета Опанчара
и Слепо сокаче

Управљање и одржавање
саобраћајне инфраструктуре

0701-П2

Пристан у Раму

0701-П1

Асфалтирање улица у градским и
сеоским насељима

2001-0001
2001-001

Функционисање и остваривање
предшколског васпитања и
образовања
Функционисање и остваривање
предшколског васпитања и
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образовања

9

ОСНОВНО
ОБРАЗОВАЊЕ

2002-0001
2002-П1

Замена школских клупа и
столица у централној школи

2002-П2

Замена сијалица лед расветом

2002-П3
2002-П4
2002-П5

10

11

СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ

2003-0001

Друга фаза радова на новој
школи у Средњеву
Грејање школског објекта у
Царевцу
Реконструкција Музичке школе

Функционисање Средњих школа

2003-П1

Хидрантска мрежа –систем
дојаве пожарадојаве пожара

2003-П2

Израда монографије поводом
дана школе

СОЦИЈАЛНА И

0901-0001

ДЕЧИЈА ЗАШТИТА

0901-0003
0901-0004

12

Функционисање основних школа

Једнократне помоћи и други
облици помоћи
Подршка социо-хуманитарним
организацијама
Саветодавно терапијске и
социјално едукативне услуге

0901-0005

Активности Црвеног крста

0901-0006

Дечија заштита

0901-0007

Подршка рађању и родитељству

96,756,565.00

87,499,698.72

90.44

46,550,628.44

44,603,426.04

95.82

0.00

0.00

0.00

400,000.00

399,000.00

99.75

808,000.00

772,200.00

95.57

690,000.00

690,000.00

100.00

410,000.00

30,266.00

7.39

48,858,628.44

46,494,892.04

95.17

6,949,860.00

6,773,529.31

97.47

0.00

0.00

0.00

200,000.00

200,000.00

100.00

7,149,860.00

6,973,529.31

97.54

12,128,048.80

8,626,460.35

71.13

630,000.00

430,000.00

68.26

3,500,000.00

3,406,166.65

97.32

1,650,000.00

1,650,000.00

100.00

21,402,000.00

20,508,054.00

95.83

6,700,000.00

6,445,500.00

96.21

46,010,048.80

41,066,181.00

4,651,444.89

ПРИМАРНА
ЗДРАВСТВЕНА

1801-0001

Функционисање установе
примарне здравствене заштите

4,704,000.00

ЗАШТИТА

1801-П1

Реконструкција Дома здравља

2,576,000.00

0.00

0.00

7,280,000.00

4,651,444.89

63.90

15

Април, 2019.године

98.89

16

Број 9

25. јун 2019. године

Одлука о завршном рачуну буџета за 2018.годину

13

РАЗВОЈ КУЛТУРЕ

1201-0001
1201-0003
1201-П2
1201-П3
1201-П4
1201-0001
1201-0002
1201-П1
1201-0001

14

Рамски сутони и јубилеј Народне
библиотеке
Функционисање локалних
установа културе
Јачање културне продукције и
уметничког стваралаштва
Музички фестивал "Царевчеви
дани"
Функционисање локалних
установа културе
Ноћ музеја

1201-П6

Међународна ликовна колонија

РАЗВОЈ СПОРТА И

1301-0001

ОМЛАДИНЕ

1301-0002

1301-0002
1301-0004
1301-П1

ЛОКАЛНА
САМОУПРАВА

Реконструкција котларнице

1201-П5

1301-0005

15

Функционисање локалних
установа културе
Унапређење система очувања и
представљања културно
историјског наслеђа
Санација фасаде на згради
Библиотеке

Подршка локалним спортским
организацијама, удружењима и
савезима
Подршка предшколском,
школском и рекреативном спорту
и масовној физичкој култури
Спровођење омладинске
политике
Подршка предшколском,
школском и рекреативном спорту
и масовној физичкој култури
Функционисање локалних
спортских установа
Уградња хидрантске мреже и
система за дојаву пожара

8,594,000.00

8,262,024.48

96.14

608,000.00

501,588.45

82.50

100,000.00

100,000.00

100.00

0.00

0.00

0.00

675,000.00

494,240.60

73.22

5,293,000.00

5,045,343.22

95.33

2,442,000.00

2,321,082.20

95.05

1,730,000.00

1,728,778.35

99.93

4,755,500.00

4,122,358.90

86.69

200,000.00

195,140.00

97.57

1,000,000.00

955,226.61

95.53

25,397,500.00

23,725,782.91

93.42

23,938,646.91

23,114,374.16

96.56

4,200,000.00

2,950,496.80

70.25

250,000.00

199,936.00

79.98

1,445,000.00

1,239,381.36

85.77

9,822,000.00

7,882,607.01

80.26

0.00

0.00

0.00

1301-П2

Турнир у одбојци

500,000.00

495,802.80

99.16

1301-П3

Адаптација спортског објекта
фудбалске свлачионице

500,000.00

0.00

0.00

40,655,646.91

35,882,598.13

88.26

2101-0001

Скупштина општине

8,526,070.00

7,570,078.65

88.79

2101-0002

Председник општине

16,759,000.00

16,127,546.64

96.24
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0602-0004

Општинско правобранилаштво

0602-0001

Функционисање локалне
самоуправе и градских општина

0602-0003

Сервисирање јавног дуга

0602-П1

Учешће у пројектима удружења
грађана и удружења невладиних
организација

2,153,000.00

2,083,861.68

96.79

157,894,878.14

113,037,822.23

71.59

19,300,000.00

19,106,165.14

99.00

800,000.00

111,757.00

13.97

789,699.42

49.36

2101-0002

Општинско веће

1,600,000.00

0602-0009

Текућа буџетска резерва

1,544,817.09

0.00

0.00

0602-0010

Стална резерва

2,000,000.00

212,220.00

10.62

0602-0002

Месне заједнице

17

11,159,004.00

8,022,617.11

71.90

221,736,769.23

167,061,767.87

75.35

867,252,860.97

697,249,316.14

80.40
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Извештај независног ревизора
СКУПШТИНИ ОПШТИНЕ ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ

Увод
Обавили смо ревизију приложених консолидованих финансијских извештаја завршног рачуна
буџета општине Велико Градиште, у складу са Законом о ревизији и Законом о буџетском систему.
Консолидовани финансијски извештаји се састоје од: Биланса стања на дан 31.12.2018. године Образац 1, Биланса прихода и расхода - Образац 2, Извештаја о капиталним издацима и
примањима - Образац 3, Извештаја о новчаним токовима - Образац 4, Извештаја о извршењу
буџета - Образац 5 за годину која се завршава на тај дан и остале пратеће извештаје.

Одговорност руководства за консолидоване финансијске извештаје
У складу са Законом о буџетском систему, Законом о локалној самоуправи и Статутом општине
Велико Градиште, руководство је одговорно за припрему и презентовање консолидованих
финансијских извештаја у складу са Законом о буџетском систему, Уредбом о буџетском
рачуноводству, Правилником о начину припреме, састављања и подношења финансијских
извештаја корисника буџетских средстава и корисника средстава организација обавезног
социјалног осигурања и Правилником о стандардном класификационом оквиру и контном плану
за буџетски систем. У ову одговорност спада осмишљавање, успостављање и одржавање интерних
контрола које су релевантне за припрему и презентовање консолидованих финансијских
извештаја које не садрже материјално значајне погрешне исказе, било да су настала услед
преваре/криминалне радње или грешке.
Одговорност ревизора
Наша одговорност је да, изразимо мишљење о консолидованим финансијским извештајима, на
основу извршене ревизије. Ревизију смо извршили у складу са Међународним стандардима
ревизије. Ови стандарди налажу да се придржавамо етичких захтева и да ревизију планирамо и
извршимо на начин који омогућава да се, у разумној мери, уверимо да консолидовани
финансијски извештаји не садрже материјално значајне погрешне исказе.
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Ревизија укључује спровођење поступака ради прибављања ревизијских доказа о износима и
обелодањивањима у консолидованим финансијским извештајима. Одабрани поступци су
засновани на ревизорском просуђивању укључујући и процену ризика материјално значајних
погрешних исказа у консолидованим финансијским извештајима, насталим услед криминалне
радње или грешке.
Приликом процене ризика, ревизор разматра интерне контроле које су релевантне за
састављање и истинито приказивање консолидованих финансијских извештаја, ради
осмишљавања ревизијских поступака који су одговарајући у датим околностима. Ревизија, такође,
укључује оцену адекватности примењених рачуноводствених политика и оправданости
рачуноводствених процена извршених од стране руководства, као и оцену опште презентације
консолидованих финансијских извештаја.
Сматрамо да су прибављени ревизијски докази довољни и одговарајући и да обезбеђују
основу за изражавање нашег ревизорског мишљења.
Основе за мишљење са резервом
Консолидовани финансијски извештаји буџета општине Велико Градиште заснивају се на
подацима из извештаја завршних рачуна директних и индиректних корисника буџетских
средстава. Финансијски извештаји индиректних корисника буџетских средства нису предмет
ревизије. Наше мишљење у погледу износа који се односе на индиректне кориснике, а укључени
су у приложене финансијске извештаје, засновано је једино на њиховим појединачним
финансијским извештајима. Нисмо били у могућности, да се без ризика, изјаснимо у односу на
извештаје индиректних корисника, а последично томе и на њихов утицај на консолидовани
извештај о извршењу буџета, као ни да проценимо потенцијалне корекције које могу произићи по
овом основу.
У консолидованим финансијским извештајима општине Велико Градиште - Биланс стања на дан
31.12.2018. године утврђене су следеће неправилности:
У консолидованом билансу стања исказано је земљиште у износу од 65.701 хиљаду динара.
Општина Велико Градиште није свеобухватно и тачно исказала земљиште у Билансу стања на дан
31. децембар 2018. године, јер у својим пословним књигама није евидентирала земљиште
уписано у Катастру непокретности и то: (1) 4.766.331 м² грађевинског земљишта изван
грађевинског подручја; (2) 548.902 м² земљишта у грађевинског подручју; (3) 588.758 м² градског
грађевинског земљишта; (4) 8.383.479 м² осталог земљишта; (5) 894.413 м² пољопривредног
земљишта и (6) 554.441 м² шумског земљишта. Нисмо били у могућности да утврдимо ефекте на
консолидоване финансијске извештаје општине Велико Градиште.

25. јун 2019. године
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У поступку ревизије утврдили смо да се у пословним књигама месних заједница воде зграде и
грађевиснки објекти у укупном износу од 61.474 хиљадe динара, који би требали да су
евидентирани у пословним књигама општинске управе општине Велико Градиште у чијој се
својини непокретности и налазе. Ефекат је мање исказана нефинасијска имовина у укупном износу
од 61.474 хиљада динара у пословним књигама општинске управе општине Велико Градиште, као
и капитал за исти износ, више исказана нефинансијска имовина у пословним књигама месних
заједница, као и капитал за исти износ.
У консолидованом билансу стања на дан 31. децембар 2018. године, потраживања по основу
продаје и друга потраживања у износу од 93.717 хиљаду динара, више су исказана за најмање
20.307 хиљада динара која се односе на укалкулисана потраживања код Општинске управе по
основу изворних јавних прихода општине Велико Градиште преузетих од Републичке пореске
управе од 01.01.2008. године.
Обавезе по основу дугорочних кредита од домаћих пословних банака у износу од 151.933 хиљада
динара, исказане су у већем износу за 1.663 хиљаде динара, јер Општинска управа није вршила
свођење обавеза по дугорочним кредитима на средњи курс НБС на дан 31. децембра 2018.
године. Претходно описано утврдили смо увидом у независну потврду стања коју смо добили од
Комерцијалне банке а.д., Београд са којом Општинска управа има закључена два уговора о
инвестиционим дугорочним кредитима – Уговор бр. 0407/2016 од 04. јула 2016. године са
укупном обавезом на дан 31. децембра 2018. године у износу од 75.312 хиљада динара и Уговор
бр. 00-410-0207225.2 од 06. марта 2018. године са укупном обавезом на дан 31. децембар 2018.
године у износу од 74.958 хиљада динара.
У консолидованом билансу стања Добављачи у земљи искaзани су у износу од 58.498 хиљада
динара, од чега 56.955 хиљада динара односи се на обавезе Општинске управе према
добављачима. На основу добијених независних потврда стања са стањем на дан 31. децембар
2018. године утврдили смо да је Општинска управа мање исказала обавезе према добављачу ЈВП
„Србијаводе“, Београд у износу од 44.758 хиљада динара за неисказани главни дуг по решењима
за накнаду за одводњавање из 2018. године и ранијих година у износу од 12.015 хиљада динара и
камату у износу од 29.870 хиљада динара и према добављачу „ЕПС Снабдевање“, Београд у
износу од 2.119 хиљада динара.
Наведене неправилности не представљају прожимајући ризик, и не односе се на све финансијске
извештаје, већ специфичан ризик који се односи само на Биланс стања.
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Мишљење са резервом
По нашем мишљењу, осим за ефекте описане у претходним пасусима, консолидовани финансијски
извештаји завршног рачуна буџета општине Велико Градиште, приказују истинито и објективно, по
свим материјално значајним питањима, финансијски положај на дан 31.12.2018. године, као и
резултате његовог пословања и новчане токове за годину која се завршава на тај дан, у складу са
применљивим оквиром финансијског извештавања.
Скретање пажње
Скрећемо пажњу на чињеницу да је Законом о јавној својини прописано да јединице локалне
самоуправе право својине на непокретностима стичу уписом права јавне својине у јавну књигу о
непокретностима. Како је рок за подношење захтева за упис права јавне својине продужен до 31.
децембра 2020. године. У пословним књигама субјекта ревизије за 2018. годину део
непокретности није евидентиран или је евидентиран без адекватних доказа о праву својине.
Скрећемо пажњу да у општини Велико Градиште није успостављена и организована интерна
ревизија, што није у складу са чланом 82. Закона о буџетском систему и чланом 3. Правилника о
заједничким критеријумима за организовање и стандардима и методолошким упутствима за
поступање и извештавање интерне ревизије у јавном сектору ("Сл. Гласник РС" бр. 99/2011 и
106/2013).
Скрећемо пажњу да Општина Велико Градиште није успоставила и организовала службу за
буџетску инспекцију у складу са чланом 85. Закона о буџетском систему.
Скрећемо пажњу да општина Велико Градиште није у потпуности успоставила систем интерних
контрола који обезбеђује разумно уверавање да ће постављени циљеви бити остварени кроз
пословање у складу са важећим прописима и којим ће бити обезбеђена реалност и интегритет
финансијских извештаја, добро финансијско управљање и заштита средстава, што није у складу са
чл. 81. Законa о буџетском систему и Правилником о заједничким критеријумима и стандардима
за успостављање и функционисање система финансијског управљања и контроле у јавном сектору,
којим је утврђена обавеза корисника јавних средстава да успоставе систем интерне контроле.
Наше мишљење не садржи резерву по наведеном питању.
Београд, 03. јун 2019. године
Лиценцирани овлашћени ревизор
Катарина Лучић
Katarina
Lučić
336294-1608
983778625
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На основу члана 55. став 1. тачка 2.
и става 5. и 6. Закона о водама (‘’Сл.гласник
РС’ бр. 30/2010, 93/12, 101/2016 и 95/2018)
и Оперативног плана за одбрану од поплава
за воде I реда за 2019. годину (‘’Сл.гласник
РС’ бр.14/2019), у складу са чланом 4. и 29.
Закона о смањењу ризика од катастрофа и
управљање вандредним ситуацијама („Сл.
гласник РС“бр.87/2018), Мишљења ЈВП
„СРБИЈАВОДЕ“ ВПЦ „Сава-Дунав“ број 2221/1
од 10.04.2019.године, чл.20 став 1. тачка 15. и 32.
став 1. тачка 20. Закона о локалној самоуправи
(„Сл.гласник РС“бр.129/2007, 83/2014- др.закон,
101/2016- др.закон и 47/2018) и чл. 40. став 1.
тачка 6. и тачка 22. Статута општине Велико
Градиште (“Службени гласник општине Велико
Градиште“ бр.2/2019), а на предлог Општинског
већа општине Велико Градиште,
Скупштина општине Велико Градиште
на 24. седници одржаној 24.06.2019. године,
доноси:

ОДЛУКУ
o усвајању Оперативног плана за одбрану од
поплава на водама II реда на територији
општине Велико Градиште за 2019. годину

Члан 1.
УСВАЈА СЕ Оперативни план за
одбрану од поплава на водама II реда на
територији општине Велико Градиште за 2019.
годину.

1. Основне карактеристике територије општине
Велико Градиште
-- топографско- географске карактеристике
-- хидрографске карактеристике
-- климатске карактеристике
-- водотоци I и II реда
-- демографске карактеристике - насеља и
стамбене целине, структура становништва по
насељима
-- привредни, индустријски, инфраструктурни
и остали објекти

-- загађивачи
-- заштићена добра
-- путна мрежа
-- сеизмичке карактеристике
2. Процена опасности од поплава,
одроњавања и клизања земљишта, нагомилавања
леда на водотоцима, атмосферских непогода,
снежних наноса и суше и процена сопствених
снага и могућности за заштиту и спасавање
становништва и материјалних добара на
територији општине Велико Градиште
-- могуће опасности од поплава:
-- могућа поплавна
водотокова I реда,

подручја

у

захвату

-- могућа поплавна подручја у захвату
водотокова II реда (брањена и небрањена),
-- угроженост територије од појаве подземних
вода
-- одроњавања и клизања земљишта
-- нагомилавања леда на водотоцима
-- појава снега и снежних наноса
-- снаге и средства за одбрану од поплава;
одроњавања и клизања земљишта; нагомилавања
леда на водотоцима; снега и снежних наноса
3.Извод из оперативног плана одбране од
поплава за воде I реда за 2019. годину
4.Критеријуми за проглашавање одбране од
поплава.
5.1. Превентивне мере.
5.1.1.Преглед
превентивних
мера
у
заштити
од
поплава,
одроњавања
и
клизања земљишта, снега и снежних наноса на
територији општине Велико Градиште
5.1.2.Преглед повереника цивилне заштите и
њихових заменика
5.1.2.1.Преглед осматрача, организатора и вођа
одбране од поплава по секторима на реци Дунав.
5.1.2.2. Преглед осматрача, организатора и вођа
одбране од поплава по деоницама на реци Пек.
5.1.2.3. Преглед осматрача, организатора и вођа
одбране од поплава по деоницама на осталим
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рекама (водотоци II реда)

територији општине Велико Градиште.

5.1.2.4.Преглед екипа за одбрану од поплава на
критичним тачкама

8. Техничка документација.

5.1.2.5.Начин узбуњивања
угроженог становништва

и

обавештавања

5.1.2.6. Преглед оперативних мера и активности
које се предузимају када евидентно постоји
опасност од поплава на територији општине
Велико Градиште.
5.2. Оперативне мере и активности када дође до
поплаве
5.2.1. Преглед оперативних мера и активности
које се предузимају када наступи поплава на
територији општине Велико Градиште
5.2.2. Преглед правних субјеката који се ангажују
у акцијама заштите и спасавања од поплава,
одроњавања и клизања земљишта; снега и
снежних наноса на територији општине Велико
Градиште.
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9. Графички прилози.
9.1.Топографска
карта
општине
Велико
Градиште, са распоредом људства по деоницана
и секторима и сарадња са суседном општином
Голубац.
10. План обезбеђења финансијских средстава
за спровођење Оперативног плана за воде II реда
за 2019. годину.
Члан 2.
Потребна финансијска средства у
износу од 595.000,00 динара за спровођење
превентивних мера предвиђених Оперативним
планом за одбрану од поплава на водама II реда,
обезебеђују се из сталне резерве буџета општине
Велико Градиште за 2019. годину.
Члан 3.

5.2.3. Преглед правних субјеката из других
општина који се ангажују у акцијама заштите
и спасавања од поплава, одроњавања и клизања
земљишта; снега и снежних наноса на територији
општине Велико Градиште.

Оперативни план за одбрану од поплава
на водама II реда за територију општине Велико
Градиште се ажурира најмање једном годишње.

6.Ублажавање и отклањање последица поплава,
одроњавања и клизања земљишта;

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања.

Члан 4.

7.Руковођење одбраном од поплава.
7.1.Шема руковођења и сарадње у ванредним
ситуацијама на територији општине Велико
Градиште.
7.2. Списак чланова Општинског штаба за
ванредне ситуације општине Велико Градиште.
7.3. Лице задужено за координацију одбране
од поплава за територију општине Велико
Градиште, лице надлежно за проглашавање
фаза одбране од поплава и лице задужено за
евидентирање података о историјским поплавама
за потребе ППРП.
7.4. Списак чланова стручно-оперативног тима
за заштиту од рушења и спасавање из рушевина
и заштиту и спасавање од поплава и несрећа на
води и под водом.
7.5.Дневник употребе снага и средстава
у акцијама заштите и спасавања људи и
материјалних добара од поплава, одроњавања и
клизања земљишта; снега и снежних наноса на

Број: 87-23/2019-01-1

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Браниславка Шуловић,с.р.
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Karta op{tine sa rasporedom
ljudstva po deonicama, sektorima,
kriti~nim ta~kama, plavnim podru~jima
i regulacijom buji~nih tokova
Drugi sektor
Ram

Tre}i sektor

Drugi sektor
Veliko Gradi{te

Veliko Gradi{te

Prvi sektor
Ram

Prvi sektor
Veliko Gradi{te

0

20

Ř

Ř 31

Ř

^etvrti sektor

40

0

5

Veliko Gradi{te

Prvi sektor
Po`e`eno

ja sa o
p{tinom
Goluba
c

Ř

Drugi sektor
Po`e`eno
Evakuaciono
podru~je Ř 200

20

0

Prva deonica
Kusi}e

Kusi}e

Druga deonica
Kusi}e
Prvi sektor
Kisiljevo

Tre}a deonica
Kusi}e

0

Ř 20

Tre}i sektor
Kumane

0

Ř 15
Ř 200

^etvrti sektor
\urakovo-Popovac

Drugi sektor
Topolovnik

^etvrta deonica
Tribrode

Ř 200

Saradn

Peta deonica
Tribrode

Zelezni~ki
i drumski most
^e{ljevobarska Reka

@elezni~ki i drumski
most na reci
BARA

REGULACIJA
BUJI^NOG TOKA

PLAVNO
PODRU^JE

KRITI^NA
TA^KA
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3. ПРЕГЛЕД ХИДРОЛОШКИХ И МЕТЕОРОЛОШКИХ СТАНИЦА И ПУНКТОВА ЗА ОСМАТРАЊЕ ЛЕДЕНИХ ПОЈАВА
1. Извештајне хидролошке станице за редовно и ванредно осматрање водостаја у надлежности Републичког
хидрометеоролошког завода Србије са условним водостајима
Табела 1.
Ред.
број

Водоток
(2)

Подручје одбране од поплава

Хидролошка
Станица

(1)
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Дунав
Дунав
Дунав
Дунав
Дунав
Дунав

(3)
Бездан
Апатин
Бачка Паланка
Нови Сад
Сланкамен
Земун

7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

Дунав
Дунав
Дунав
Тиса
Тиса
Тиса
Тамиш
Тамиш
Брзава
Моравица
Нера
Бели Тимок
Бели Тимок
Сава
Сава

Панчево
Смедерево
В. Градиште
Нови Кнежевац
Сента
Нови Бечеј
Јаша Томић
Сечањ
Марковићево
Ватин
Кусић
Књажевац
Зајечар
Јамена
Београд

22.
23.

Тамнава
Велика Морава

Коцељева
Ћуприја

24.

Велика Морава

Багрдан

25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.

Велика Морава
Јужна Морава
Јужна Морава
Јужна Морава
Нишава
Јабланица
Топлица
Ибар

Љубичевски мост
Корвинград
Алексинац
Мојсиње
Пирот
Печењевце
Дољевац
Рашка

Деоница одбране

Општина

(4)
Д.12.3, Д.19.1.
Д.12.1, Д.12.2.
Д.11.1.
Д.10.2, Д.10.3, Д.10.4.
Д.17.2.
С.1.1, Д.4.1, Д.5.1, Д.6.1, Д.6.2.

(5)
Сомбор
Апатин, Сомбор
Нови Сад, Бачки Петровац, Бачка Паланка
Нови Сад, Сремски Карловци
Зрењанин
Бгд –Земун, Бгд  – Стари град,
Бгд –Палилула, Бгд –Гроцка, Панчево
Д.6.1, Д.6.2., Д.6.3, Д.6.4, Д.8.1, Д.9.1, Д.20.6. Београд –Палилула, Панчево, Ковин
Д.3.1, Д.3.2, М.1.1, ДЂ.2.7.
Смедерево
Д.Ђ.2.3.  – Д.Ђ.2.6., Д.Ђ.2.8.
В. Градиште, Пожаревац
Д.16.1.
Нови Кнежевац, Чока
Д.13.1, Д.13.2, Д.13.3.
Кањижа, Сента, Ада
Д.14.1, Д.16.2, Д.17.1, Д.19.5, Д.19.8.
Бечеј, Н. Бечеј, Жабаљ, Чока, Зрењанин
Д.20.4, Д.20.5.
Житиште, Сечањ
Д.19.11, Д.20.4, Д.20.5.
Зрењанин, Житиште, Сечањ
Д.20.5, Д.21.1.
Сечањ, Пландиште
Д.21.1, Д.21.2, Д.21.3.
Пландиште, Вршац
Д.7.2.
Бела Црква
Д.2.1, Д.2.4.
Књажевац
Д.2.1.
Зајечар
С.2.3.
Ср. Митровица, Шид
С.1.1, С.3.1, С.3.2, С.3.3.
Бгд  – Н. Београд, Бгд  – Стари град,
Бгд –Чукарица, Бгд –Раковица,
Бгд –Вождовац
С.5.4.
Коцељева
М.6.2, М.7.1, М.7.2.
Јагодина, Ћуприја, Параћин, Варварин,
Ћићевац
М.3.1, М.3.2, М.6.1.
В. Плана, Баточина, Лапово, Свилајнац,
Ћуприја
М.1.1, М.1.2, М.2.1, М.2.2, Д.3.1.
Смедерево, Велика Плана, Пожаревац
М.10.2.
Дољевац
М.8.1, М.8.3.
Алексинац, Ниш
М.8.1.
Ћићевац, Алексинац, Ражањ
М.9.5.
Пирот
М.10.8.
Лесковац
М.10.2.
Дољевац
М.12.11.
Краљево

Условни
водостај
Н (сm)
(6)
500
600
530
450
500
550

Време од
Израда
најаве до
прогноза/
пристизања
тенденција
врха таласа
(7)
(8)
+
4 дана
+
5 дана
+
6 дана
+
7 дана
7 дана
+
8 дана

500
600
800
550
600
500
340
400
200
300
100
120
100
960
500

+
+

+
+
+
+

9 дана
9 дана
10 дана
4 дана
4 дана
4 дана
24 сата
36 сати
< 10 сати
< 10 сати
< 10 сати
18 сати
35 сати
2 дана
4 дана

200
320

+
+

15 сати
2,5 дана

450

+

2,5 дана

450
200
250
280
100
100
180
350

+
+
+
+

4 дана
24 сата
42 сата
2 дана
15 сати
22 сата
33 сата
19 сати

+
+
+
+

+
+
+

2. Извештајне хидролошке станице за ванредно осматрање водостаја у надлежности Републичког хидрометеоролошког завода
Србије са условним водостајима
Табела 2.
Ред.
број
(1)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Водоток
(2)
Млава
Пек
Јадар
Уб
Велика Морава
Белица
Лепеница
Западна
Морава
Топоничка рeка
Јужна Морава
Топлица
Пуста река
Нишава

Подручје одбране од поплава

Хидролошка
Станица

Деоница одбране

Општина

(3)
Братинац

Д.22.1, ДЂ.2.7.

(4)

Кучево
Завлака
Уб
Жабарски Мост
Јагодина
Баточина
Чачак

Д.22.6
С.6.2.
С.5.3
М.2.3, М.3.1
М.6.2.
М.3.2
М.13.1.

Пожаревац,
М. Црниће
Кучево
Лозница
Уб
Велика Плана
Јагодина
Баточина
Чачак

(5)

Г. Топоница
Владичин Хан
Прокупље
Пуковац
Димитровград

М.8.3.
М.11.1
М.10.2.
М.10.6
М.9.6

Алексинац, Ниш
Владичин Хан
Прокупље
Житорађа
Димитровград

Условни
Водостај
Н (cm)
(6)
200

Време од
Израда
најаве до
прогноза/
пристизања
тенденција
врха таласа
(7)
(8)
+
51 сат

144
200
200
450
100
235
280

+
+
+
+
+
+
+

120
230
100
150
200

+
+
+
+

24 сата
13 сати
19 сати
3 дана
7 сати
21 сат
45 сати
9 сати
26 сати
15 сати
9 сати

Условни водостај је водостај при коме Републички хидрометеоролошки завод Србије почиње да ванредно осматра водостаје и
издаје упозорења и прогнозе водостаја. За реке Дунав, Тису и Саву, Републички хидрометеоролошки завод Србије издаје упозорења и
прогнозе два дана пре достизања условног водостаја.
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3. Извештајне метеоролошке станице
Табела 3.
Рeдни
брoj

Водоток

Синoптичкa стaницa

1.

Дунaв

Сoмбoр

2.

Дунaв

Нoви Сaд

3.

Дунaв

Вeликo Грaдиштe

4.

Тисa

Пaлић

5.

Тисa

Бeчej

6.

Бaнaтски вoдoтoци

Кикиндa

7.

Бaнaтски вoдoтoци

Зрeњaнин

8.

Бaнaтски вoдoтoци

Вршaц

9.

Бaнaтски вoдoтoци

Бaнaтски Кaрлoвaц

10.

Тимoк

Зajeчaр

11.

Тимoк

Нeгoтин

12.

Тимoк

Црни Врх

13.

Сaвa

Срeмскa Митрoвицa

14.

Сaвa

Сурчин

15.

Сaвa

Бeoгрaд

16.

Дринa

Сjeницa

17.

Дринa

Лoзницa

18.

Кoлубaрa

Вaљeвo

19.

Кoлубaрa

Близaњe*

20.

Кoлубaрa

Бoгaтић*

21.

Кoлубaрa

Брeжђe*

22.

Кoлубaрa

Пaмбукoвицa*

23.

Кoлубaрa

Кoцeљeвa*

24.

Вeликa Мoрaвa

Ћуприja

25.

Вeликa Мoрaвa

Крaгуjeвaц

26.

Вeликa Мoрaвa

Смeдeрeвскa Пaлaнкa

27.

Зaпaднa Мoрaвa

Злaтибoр

28.

Зaпaднa Мoрaвa

Пoжeгa

29.

Зaпaднa Мoрaвa

Крaљeвo

30.

Зaпaднa Мoрaвa

Кoпaoник

31.

Зaпaднa Мoрaвa

Крушeвaц

32.

Jужнa Мoрaвa

Врaњe

33.

Jужнa Мoрaвa

Лeскoвaц

34.

Jужнa Мoрaвa

Димитрoвгрaд

35.

Jужнa Мoрaвa

Ниш

1
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.

2
Сомеш
Береко
Кереш
Кереш
Кереш
Кереш
Кереш
Муреш
Муреш
Муреш
Муреш
Стари Бегеј
Стари Бегеј
Пловни Бегеј
Пловни Бегеј
Пловни Бегеј
Сава
Сава
Сава
Сава
Сава
Сава
Купа
Уна
Врбас

47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.

Босна
Тамиш
Тамиш
Тамиш
Тамиш
Брзава
Брзава
Брзава
Моравица
Караш
Караш
Нера
Нера

4
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

5
+
+
+
+
+
+

6
+
+
+
+
+

7
+
+
+
+
+

+

+

+
+
+
+
+
+
+

+
+
+
+
+
+

8
+
+
+
+
+

+

+
+

+

+

+

+

+
+

+
+

+

+

+
+
+
+
+

+

+

+

+

5. Пунктови за осматрање ледених појава

* Стaницe нa кojимa сe врши oсмaтрaњe пaдaвинa зa пoтрeбe хидрoлoшкe службe

4. Хидролошке станице ван територије Републике Србије

3
Сату Маре
Салард
Орадеа
Зеринд
Криснеу Крис
Ђома
Кунсентмартон
Алба Јулија
Саваршин
Арад
Мако
Бергасу
Ченеј
Фагет
Балинт
Чизетау
Загреб
Јасеновац
С. Градишка
С. Брод
С. Шамац
Жупања
Карловац
Нови Град
Делибашино
Село
Добој
Карансебеш
Шаг
Лугош
Граничери
Мониом
Гатаја
Партош
Моравица
Карашова
Варадиа
Далбосет
Најдаш

km тока

Осматрачку службу врши

1. Товарник

1430

ВД „Западна Бачка” д.о.о. Сомбор

2. Бездан

1425

ВД „Западна Бачка” д.о.о. Сомбор

3. Старо Село

1415

ВД „Западна Бачка” д.о.о. Сомбор

4. Апатин

1402

ВД „Западна Бачка” д.о.о. Сомбор

5. Стаклара

1375

ВД „Западна Бачка” д.о.о. Сомбор

+

6. Богојев мост

1367

ВД „Западна Бачка” д.о.о. Сомбор

Табела 4.
Ред.
број

Водоток

Хидролошка
станица

Водостај

Протицај

Температура
воде

Ледене
појаве

Прогнозе

1

2

3

4

5

6

7

8

Водоток/пункт
ДУНАВ

1.

Дунав

Линц

+

2.

Дунав

Корнојбург

+

3.

Дунав

Братислава

+

+

+

+

7. Даљска кривина

1355 –1360

ВД „Дунав” а.д. Бачка Паланка

4.

Дунав

Комарно

+

+

+

+

8. Плавна

1325

ВД „Дунав” а.д. Бачка Паланка

5.

Дунав

Естергон

+

+

+

9. Бачка Паланка мост

1297

ВД „Дунав” а.д. Бачка Паланка

6.

Дунав

Будимпешта

+

7.

Дунав

Дунавфелдвар

+

8.

Дунав

Баја

+

9.

Дунав

Мохач

+

10.

Драва

Ортилош

11.

Драва

12.

+

+

+

10. Гложанска скела

1285

ВД „Дунав” а.д. Бачка Паланка

+

+

+

11. Черевић

1275

ВД „Шајкашка” д.о.о. Нови Сад

+

+

+

12. Камењар

1264

ВД „Шајкашка” д.о.о. Нови Сад

+

+

+

13. Нови Сад

1255

ВД „Шајкашка” д.о.о. Нови Сад

+

+

+

14. Сремски Карловци

1246

ВД „Шајкашка” д.о.о. Нови Сад

Барч

+

+

+

15. Чортановци

1236

ВД „Шајкашка” д.о.о. Нови Сад

Драва

Доњи Михољац

+

16. Бешка мост

1232

ВД „Шајкашка” д.о.о. Нови Сад

13.

Драва

Осијек

+

17. Сланкамен

1215

ВД „Шајкашка” д.о.о. Нови Сад

14.

Тиса

Тисабеч

+

+

+

18. Стари Бановци

1192

15.

Тиса

Вашарошнамен

+

+

+

Институт за водопривреду
„Јарослав Черни” а.д. Београд

16.

Тиса

Токај

+

+

+

Тиса

Кишкере
(г.в. –д.в.)

+

 –/+

19. Београд (мост Земун  –
Борча)

1176+100

17.

Институт за водопривреду
„Јарослав Черни” а.д. Београд

Тиса

Солнок

+

+

+

+

20. Београд (Панчевачки
мост)

1166+600

18.

Институт за водопривреду
„Јарослав Черни” а.д. Београд

19.

Тиса

Чонград

+

+

+

21. Ушће Млаве

1091+200

Институт за водопривреду
„Јарослав Черни” а.д. Београд

+

+

22. Рам

1077

Институт за водопривреду
„Јарослав Черни” а.д. Београд

20.

Тиса

Миндесент

+

21.

Тиса

Сегедин

+

+

+

+

+
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23. Винча

1145
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Институт за водопривреду
„Јарослав Черни” а.д. Београд

24. Велико Градиште

1060

Институт за водопривреду
„Јарослав Черни” а.д. Београд

25. Голубац

1043

Институт за водопривреду
„Јарослав Черни” а.д. Београд

26. Сиколовац

1039

Институт за водопривреду
„Јарослав Черни” а.д. Београд

У средњим и оштрим зимама
1. Брњица

1033

Институт за водопривреду
„Јарослав Черни” а.д. Београд

2. Дубравица (ушће В.
Морава)

1102

Институт за водопривреду
„Јарослав Черни” а.д. Београд

3. Мост Ковин-Смедерево

1112+100

Институт за водопривреду
„Јарослав Черни” а.д. Београд

4. Смедерево

1116+200

Институт за водопривреду
„Јарослав Черни” а.д. Београд

5. Југово

1120

Институт за водопривреду
„Јарослав Черни” а.д. Београд

6. Гроцка

1133

Институт за водопривреду
„Јарослав Черни” а.д. Београд

7. Ритопек

1141

Институт за водопривреду
„Јарослав Черни” а.д. Београд

ТИСА
1. Нови Кнежевац и мост

ВПД „Горњи Банат” д.о.о. Кикинда

2. Мост Сента

ВПД „Горњи Банат” д.о.о. Кикинда

3. Падеј

ВПД „Горњи Банат” д.о.о. Кикинда

4. Нови Бечеј

ВПД „Горњи Банат” д.о.о. Кикинда

5. Жабаљски мост

ВПД „Средњи Банат” д.о.о.
Зрењанин

6. Тителски мост

ВПД „Средњи Банат” д.о.о.
Зрењанин

СТАРИ БЕГЕЈ
1. Хетин

ВПД „Средњи Банат” д.о.о.
Зрењанин

2. Банатски Двор

ВПД „Средњи Банат” д.о.о.
Зрењанин

ПЛОВНИ БЕГЕЈ
1. Итебеј

ВПД „Средњи Банат” д.о.о.
Зрењанин

2. Житиште мост

ВПД „Средњи Банат” д.о.о.
Зрењанин

3. Клек

ВПД „Средњи Банат” д.о.о.
Зрењанин

КАНАЛ БЕГЕЈ
1. Зрењанин

ВПД „Средњи Банат” д.о.о.
Зрењанин

2. Стајићево

ВПД „Средњи Банат” д.о.о.
Зрењанин

ТАМИШ
1. Јаша Томић

ВПД „Средњи Банат” д.о.о.
Зрењанин

2. Сечењ

ВПД „Средњи Банат” д.о.о.
Зрењанин

3. Томашевац

ВПД „Средњи Банат” д.о.о.
Зрењанин

4. Чента

„Тамиш Дунав” д.о.о. Панчево

5. Опово

„Тамиш Дунав” д.о.о. Панчево

6. Панчево

„Тамиш Дунав” д.о.о. Панчево

БРЗАВА
1. Марковићево

ВПД „Јужни Банат” д.о.о. Вршац

МОРАВИЦА
1. Ватин

ВПД „Јужни Банат” д.о.о. Вршац

САВА
1. Београд

мостови

ЈВП „Бeоградводе”, Београд

2. Бољевци

km 30+000

„Галовица” д.о.о. Београд

3. Прогар

km 40+000

„Галовица” д.о.о.Београд

4. Купиново

km 56+000

„Галовица” д.о.о.Београд

5. Шабац

мостови

6. Хртковци

ВД „Сава” Шабац
„Сава” д.о.о. Сремска Митровица

7. Сремска Митровица

мостови

„Сава” д.о.о. Сремска Митровица

8. Ушће Босута

km 169+500

„Сава” д.о.о. Сремска Митровица

9. Сремска Рача

мост 179+000

„Сава” д.о.о. Сремска Митровица

10. Јамена

km 205+000

„Сава” д.о.о. Сремска Митровица

КОЛУБАРА
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1. Мост на Обреновачком путу

ЈВП „Београдводе”, Београд

2. Мост на путу Велики
Црљани  – М. Борак

ЈВП „Београдводе”, Београд

3. Мост на путу Београд –Ваљево код Влајковца

ЈВП „Београдводе”, Београд

ВЕЛИКА МОРАВА
1. Драговачки мост

km 18+000

„Водопривреда” д.о.о. Пожаревац

2. Љубичевски мост

km 21+200

ВПД „Смедерево” д.о.о. Смедерево

3. Лаповски кључ

km 75+000

АД „Водопривреда”, Смедеревска
Паланка

4. Жабарски мост

km 56+750

АД „Водопривреда”, Смедеревска
Паланка

5. Марковачки мост

km 71+880

ВП „Ћуприја” a.д. Ћуприја

6. Глоговачки мост

km 107+500

ВП „Ћуприја” a.д. Ћуприја

7. Мост на ауто-путу код
Мијатовца

km 116+500

ВП „Ћуприја” a.д. Ћуприја

8. Друмски мост код Ћуприје km 118+600

ВП „Ћуприја” a.д. Ћуприја

9. Железнички мост код
Ћуприје

km 121+660

ВП „Ћуприја” a.д. Ћуприја

10. Чепурски мост

km 134+000

ВП „Ћуприја” a.д. Ћуприја

11. Варварински мост

km 146+700

ВП „Ћуприја” a.д. Ћуприја

1. Љубешка Скела

km 31+900

ВПД „Ерозија” д.о.о. Ниш

2. Мраморски мост

km 75+000

ВПД „Ерозија” д.о.о. Ниш

km 6+300

ВД „Западна Морава” д.о.о.
Краљево

ЈУЖНА МОРАВА

ИБАР
1. Стари мост у Краљеву

Републички хидрометеоролошки завод Србије врши осматрања ледених појава на станицама из табеле 1.
За време одбране од леда Републички хидрометеоролошки
завод Србије доставља податке и прогнозу ледених појава за Дунав, Тису, Саву, Велику Мораву и Тамиш, свакодневно, за седам
дана и месечну оријентациону прогнозу.
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САДРЖАЈ
1. Основне карактеристике територије општине Велико Градиште
-топографско- географске карактеристике
-хидрографске карактеристике
-климатске карактеристике
-водотоци I. и II. реда
-демографске карактеристике- насеља и стамбене целине, структура
становништва
по насељима
-привредни, индустријски, инфраструктурни и остали објекти
-загађивачи
-заштићена добра
-путна мрежа
-сеизмичке карактеристике
2. Процена опасности од поплава, одроњавања и клизања земљишта, рушења
брана, нагомилавања леда на водотоцима, атмосферских непогода, снежних
наноса и суше и процена сопствених снага и могућности за заштиту и спасавање
становништва и материјалних добара на територији општине Велико Градиште
-могуће опасности од поплава:
-могућа поплавна подручја у захвату водотокова I. реда,
-могућа поплавна подручја у захвату водотокова II. реда (брањена и небрањена),
-угроженост територије од појаве подземних вода
-одроњавања и клизања земљишта
-нагомилавања леда на водотоцима
-појава снега и снежних наноса
-снаге и средства за одбрану од поплава; одроњавања и клизања земљишта;
нагомилавања леда на водотоцима; снега и снежних наноса
3. Извод из оперативног плана одбране од поплава за воде I. реда за 2019. годину
4. Критеријуми за проглашавање одбране од поплава.
5. Мере заштите од поплава.
5.1. Превентивне мере.
5.1.1. Преглед превентивних мера у заштити од поплава, одроњавања и
клизања земљишта, снега и снежних наноса на територији општине
Велико Градиште
5.1.2. Преглед повереника цивилне заштите и њихових заменика
5.1.2.1. Преглед осматрача, организатора и вођа одбране од поплава
по секторима на реци Дунав.
5.1.2.2. Преглед осматрача, организатора и вођа одбране од поплава
по деоницама на реци Пек.
5.1.2.3. Преглед осматрача, организатора и вођа одбране од поплава
по деоницама на осталим рекама (водотоци II. реда)
5.1.2.4. Преглед екипа за одбрану од поплава на критичним тачкама
5.1.2.5. Начин узбуњивања и обавештавања угроженог становништва
5.1.2.6. Преглед оперативних мера и активности које се предузимају када
евидентно постоји опасност од поплава на територији општине Велико
Градиште.
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5.2. Оперативне мере и активности када дође до поплаве
5.2.1. Преглед оперативних мера и активности које се предузимају када
наступи поплава на територији општине Велико Градиште
5.2.2. Преглед правних субјеката који се ангажују у акцијама заштите и
спасавања од поплава, одроњавања и клизања земљишта; снега и
снежних наноса на територији општине Велико Градиште.
5.2.3. Преглед правних субјеката из других општина који се ангажују у
акцијама заштите и спасавања од поплава, одроњавања и клизања
земљишта; снега и снежних наноса на територији општине Велико Градиште.
6. Ублажавање и отклањање последица поплава, одроњавања и клизања
земљишта;
7. Руковођење одбраном од поплава.
7.1. Шема руковођења и сарадње у ванредним ситуацијама на територији општине
Велико Градиште.
7.2. Списак чланова Општинског штаба за ванредне ситуације општине Велико
Градиште.
7.3. Лице задужено за координацију одбране од поплава за територију општине Велико
Градиште, лице надлежно за проглашавање фаза одбране од поплава и лице задужено
за евидентирање података о историјским поплавама за потребе ППРП.
7.4. Списак чланова стручно-оперативног тима за заштиту од рушења и спасавање из
рушевина и заштиту и спасавање од поплава и несрећа на води и под водом.
7.5. Дневник употребе снага и средстава у акцијама заштите и спасавања људи и
материјалних добара од поплава, одроњавања и клизања земљишта; снега и
снежних наноса на територији општине Велико Градиште.
8. Техничка документација.
8.1. Шема кишне канализације (затварачи на изливима у Дунав).
- ХЕ „ЂЕРДАП.
9. Графички прилози.
9.1. Карте
10. План обезбеђења финансијских средстава за спровођење Оперативног плана
за воде II реда за 2019. годину.
ПРИЛОГ:Мишљење у поступку доношења Оперативног плана за одбрану од
поплава за воде II реда за подручје општине Велико Градиште,за 2019.годину.
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1. ОСНОВНЕ КАРАТЕРИСТИКЕ ТЕРИТОРИЈЕ ОПШТИНЕ ВЕЛИКО
ГРАДИШТЕ
Топографско-географске карактеристие
Територија Општине Велико Градиште заузима североисточни део Браничевског округа
од 344 км2.
Својим северним и североисточном делом у дужини од 22 км река Дунав представља
границу са Републиком Румунијом те се из тих разлога третира као погранична општина.
На северу (у дужини од 9 км.) граничи се са АП Војводином (општина Бела Црква), на
истоку са општином Голубац, на југоистоку са општином Кучево, на југозападу са општином
Мало Црниће и на западу са општином Пожаревац.
Рељеф је равничарско-брдски од чега је под шумом 3369 хектара, што од укупне површине
територије општине Велико Градиште износи 10,27%. Остали део територије је у категорији
пољоприврених површина. Међутим, око 30% обрадивих површина, посебно на обронцима
брда, више се не обрађује те је те просторе прекрило ниско жбунасто растиње и коров.
Најмања надмораска висина износи 67,5м у приобаљу Дунава, а највиша 362 м на
Липовачи, која је највиши део територије.
Најчешћа надморска висина територије износи око 130 м.
Хидрографске карактеристике
Територија општине Велико Градиште нема разуђену хидрографску мрежу. Ослања се на
две главне реке: Дунав и Пек, које територијом општине Велико Градиште имају равничарски
ток. Остале реке немају дуге водотокове, али све, осим Кисиљевачке реке, у време интензивних
киша, имају карактеристике бујичних водотокова.
У приобаљу Дунава је изграђена мрежа канала која прикупља, пре свега, подземне
воде,које се путем препумпних станица одводе у Дунав.
Климатске карактеристике
Општина Велико Градиште припада западноевропској временској зони са умерено
континенталном климом и четири јасно изражена годишња доба. Међутим, посебна
карактеристика ове територије је њена изложеност јужним ветровима или кошави.Кошава
спада у карактеристичне ветрове за ово подручје (дува и по 140 дана годишње) и често је олујне
јачине ( са ударима од 100- 130 км/ч), а јавља се као последица разлике ваздушног притиска на
овом делу континента.Други по учесталости и јачни ветар је северозападни ветар или горњак.
Водотоци I реда

Сви водотоци на територији општине Велико Градиште припадају сливном
подручју реке Дунав. Највећа река на подручју општине је река Пек.

Водотоци I реда су Дунав и Пек.
Водоток реке Дунав (десна обала са десним насипом уз Дунав), од села Винци до Затоња и
од Рама до краја територије општине Велико Градиште, у дужини од око 30 километара, је у
надлежности ХЕ «Ђердап», као и водоток реке Пек у дужини од око 3 км узводно од ушћа у
Дунав.
Водотоци II. реда су:
1.Чешљевобарска река,
2.река Бара (у горњем току Пландиште)
3.река Река,
4.река Славица,
5.Кисиљевачка река (која настаје спајањем Реке ,Славице и бујице Душник)
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реда

Остали водотоци II реда много краћи и престављају притоке горе наведених водотока II

Демографске карактеристике – насеља и стамбене целине, структура становништва по
насељима
На територији општине Велико Градиште у 26 насеља настањено је 23.293. становника, од
чега је 5.658. на привременом раду у иностранству (попис из 2011). Од укупног броја
становника њих 5.868. живи у граду Велико Градиште, а 11.691. живи у сеоским насељима (без
грађана који
су у иностранству) , и то:

ОПШТИНА /
ОКРУГ

Укупно
Градско
остало
2
Укупно

1

Велико Градиште

Градско
Остало

Број
насеља

Становништво

26
1
25

17.559
5.868
11.691

Становништво у земљи
3

Станови

Иностранство

4

5

10.033
3.580
6.453

5.658

Бискупље
397

Затоње
597

Кусиће
664

Печаница
322

Средњево
476

Гарево
2о1
Десине
531
Дољашница
302
Ђураково
226

Камијево
305
Кисиљево
552
Кумане
318
Курјаче
730

Љубиње
259
Мајиловац
770
Макце
815
Острово
262

Пожежено
651
Поповац
149
Рам
258
Сираково
590

Тополовник
705
Триброде
459
Царевац
759
Чешљева бара
278

ОПШТИНА /
ОКРУГ
1
Велико Градиште

ПОЛ
2
Укупно
Мушки
Женски

Укупно
становник
а
3
17.559
8.538
9.o21

Средња
4
4.489
2.408
2.o81

Школска спрема
Виша
Висока
Непознат
о
5
6
7
493
588
67
250
268
35
243
320
32

У свим насељима, па и у самом Великом Градишту, преовлађује разуђена
стамбена иградња, са максималном спратношћу до 4 спрата и максималним бројем
станова у стамбеним зградама до 40 станова.
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Привредни, индустријски, инфраструктурни и остали објекти
Општина Велико Градиште је типично пољопривредна и третира се као
неразвијена.
Међутим, треба истаћи да поред пољопривреде на територији општине Велио
Градиште функционишу у знатној мери и друге делатности, међу којима посебно место
заузимају туризам, занатство и трговина.
У граду Велико Градиште активни су следећи привредни правни субјекти.
1. „Аспром“ фабрика сточне хране и фарма свиња,
2. „Eском“ – производња торти и колача ,
3. JKП ,,Дунав''- производња и дистрибуција воде,
4. „Електроморава“ – дистрибуција електричне енергије.
На територији општине Велико Градиште постоји 7. бензинских пумпи и 1
гасна станица
- Велико Градиште „ЕКО-ПЕТРОЛ“ (ТНГ+бензин+дизел)
-Велико Градиште „БАЛКАН ПЕТРОЛ“ (бензин+дизел)
-Велико Градиште „ЛУК-ОИЛ“ (бензин+дизел)
-Велико Градиште „СТЕВИЋ -ГАС“ (ТНГ)
-На
магистралном
путу
Вел.Градиште-Кусиће.“Жућа-петрол-1“
(ТНГ+бензин+дизел)
- Триброде -„Жућа петрол-2“...................................................(бензин+дизел)
- Средњево- „Цакин“.................................................................(бензин+дизел)
- На изласку из Мајиловца према Сиракову „МФК-ПЕТРОЛ“...
(ТНГ+бензин+дизел)
Посматрано са аспекта могуће угрожености од поплава - на територији
општине Велико Градиште не постоје значајни привредни и индустријски објекти који
би се нашли у поплавним рејонима.
Међутим, са истог аспекта је значајно извориште воде за пиће- „Јелак –
Смнонице“ и водоизвориште „Острово“ које снабдева Велико Градиште и околину
водом за пиће у захвату реке Пек и Дунав.
Загађивачи
Тренутно нема загађивача. Међутим, посебан облик загађивања текућих и
других вода, посебно воде за пиће, јесте загађивање непримереном употребом
пестицида, посебно инсектицида, у пољопривреди.
Заштићена добра
У заштићена добра на територији општине Велико Градиште се могу сврстати:
-Извориште воде Јелак-Смонице,
-Извориште воде Острово,
-Извориште воде Стиг,
-Сребрно језеро,
-Градски парк и
-Градски музеј.
Путна мрежа
Територијом општине прелази неколико комуникација:
1.Магистрални пут Пожаревац - Кладово- Неготин (кроз насеља: Сираково,
Мајиловац, Ђураково, Тополовник, Кумане, Велико Градиште);
2.Регионални пут Тополовник – Рам (кроз надсеља Кисиљево и Затоње);
3.Регионални пут Велко Градиште – Кучево (кроз насеља: Триброде, Средњево,
Чешљева Бара и Макце);
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4.Железничка пруга Пожаревац – Мајданпек (кроз насеља: Сираково,Љубиње и
Чешљева Бара);
5.Северни део територије општине, са насељима Рам, Затоње, Острово, Велико
Градиште и Пожежено, наслања се на главну водену саобраћајницу – Дунав, при чему је
пристаниште у Великом Градишту.
-код села Рам налази се и скелски прелаз преко Дунава који повезује општину
Велико Градиште са општином Бела Црква у АП Војводина.
Сеизмичке карактеристике
Територија општине Велико Градиште је на сеизмичкој карти Србије означена са 7-8
степени Меркалијеве скале
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2 . ПРОЦЕНА ОПАСНОСТИ ОД ПОПЛАВА, ОДРОЊАВАЊА И КЛИЗАЊА
ЗЕМЉИШТА;
РУШЕЊА
БРАНА,
НАГОМИЛАВАЊА
ЛЕДА
НА
ВОДОТОЦИМА; АТМОСФЕРСКИХ НЕПОГОДА; СНЕЖНИХ НАНОСА И
СУШЕ И ПРОЦЕНА СПОСТВЕНИХ СНАГА И МОГУЋНОСТИ ЗА ЗАШТИТУ
И СПАСАВАЊЕ СТАНОВНИШТВА И МАТЕРИЈАЛНИХ ДОБАРА НА
ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ВЕЛИКО
2.1.Могуће опасности од поплава
Искуства из 1981, 2006, 2009,2014 и 2018. године указују на објективно
постојање могућих опасности од поплава на територији општине Велико Градиште и у
наредном периоду, а самим тим и на вероватни настанак великих материјалних штета,
као и других непосредних и посредних последица поплава по становништво и
материјална добра.
Узроке могућих поплава на територији општине Велико Градиште треба
посматрати са више аспеката имајући у виду:
- положај територије општине у односу на реку Дунав који, као европска
река, у време топљења снега на Алпима, у средњој Европи и на Карпатима, са својим
бројним притокама доноси велике количине воде које могу бити драстично велике ако
истовремено са топљењем снега наступе интензивни кишни периоди;
-положај територије општине у односу на реку Пек који током читаве године
својим дугим водотоком и разуђеним сливом доноси воду са Хомољских планина и
Северног Кучаја и постаје нарочито претећи у пролећном периоду у време топљења
снега и обилнијих киша на територијама општина које значајно надвисују територију
општине Велико Градиште;
-запуштеност и неуређеност изграђених бујичних регулација на територији
насеља посебно у насељима Кумане , Тополовник, Бискупље, Затоње,
-затрпаност бујица еродибилним наносом и смећем посебно у насељима
Десине,Дољашница,Љубиње,Ђураково,Поповац и Кисиљево.
На појаву поплава утичу следечи параметри:
-карактеристике рељефа територије општине;
-хидрографске картеристике територије општине ;
-морфолошке карактеристике сливних површина
-педолошке карактеристике сливних површина
-карактеристике и стање водотокова, односно речних корита;
-распоред падавина а посебно интезитет падавина
-стање нивоа подземних вода, посебно у пролећном и кишном периоду;
-функцију мреже канала чији је задатак да до потребног нивоа прихвате и
одведу подземне воде;
-однос становништва насељених места поред водотокова према водотоку и
приобаљу, а посебно према већ постављеним одбрамбеним објектима.
2.1.1. Могућа плавна подручја у захвату водотокова I. реда
2.1.1.1. Положај територије општине у односу на реку Дунав и могуће опасности од
поплава
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Читавом својом северном страном, у дужини од око 30 километара,
територија општине Велико Градиште лежи на Дунаву који услед глобалних
климатских промена, нарочито у пролећном периоду, у време отапања снега и обилних
киша, представља примарну потенцијалну опасност од поплава за насеља Рам, Велико
Градиште и Пожежено, што се као поуздана вероватноћа показало у месецу априлу
2006.године.
Порастом водостаја реке Дунав долази истовремено до пораста нивоа
подземних вода у његовом ужем и ширем приобаљу, па се тако појављује секундарна
потенцијална опасност од поплава услед пораста нивоа подземних вода, што се такође
показало као поуздана вероватноћа у месецу априлу 2006, 2013 и 2014 године, у рејону
Аде и Рита југозападно од Рама; у рејону Кисиљево – Тополовник – Кумане – Рамски
рит и у рејону села Пожежено.
Уколико би ниво Дунава прешао границу ванредне одбране од поплава,
велика је вероватноћа да би се под водом ( дунавске и подземне воде) нашло око 390
хектара површине, и то:
1. рејон Рама са око 30 ха пољопривредног и непољопривредног земљишта
и са око 30-40 стамбених и других објеката непосредно уз реку Дунав;
2. рејон Кисиљево-Тополовник-Кумане-Рамски рит са око 150 ха
пољопривредног и непољопривредног земљишта и стамбеним и другим
објектима – у Кисиљеву око 30, у
3. Тополовнику око 8, у Куману око10 објеката различите намене;
4. рејон Великог Градишта са око 20 ха изграђених површина на којима би
било угрожено око 150 – 200 стамбених и других објеката и
5. рејон Пожежена са око 90 ха пољопривредног и непољопривредног
земљишта и са 239 стамбених и других објеката.
6. због успора реке Пек угрожено би било око 100 хектара у рејону
Пожежена и Кусиће
Примарне последице поплава насталих продором воде Дунава или
нарастањем нивоа подземних вода у његовом ужем или ширем приобаљу зависиле би
од неколико фактора:
-висине нивоа воде;
-годишњег доба;
-временских услова, при чему треба имати у виду могућност појаве снажног
северног ветра који би проузроковао високе таласе и додатна потапања територије;
-степена изграђености и насељеноси угроженог подручја, што обично
резултира великом материјалном штетом;
-степена искоришћености пољопривредног земљишта у датом тренутку, што
такође резултира великом материјалном штетом;
-степена ангажованости и ефикасности одбрамбених структура, при чему
треба имати у виду настале трошкове услед њиховог ангажовања;
Секундарне последице могу имати различит интензитет и обим, а углавном
се огледају у следећем:
-вишегодишње умањење квалитета пољопривредног земљишта;
-поремећени услови становања;
-поремећени услови снабдевања;
-поремећени здравствено-ветеринарски услови и могућа појава епидемија
код људи и животиња;
-могућа масовна појава штеточина;
-појава клизишта;
-потреба за обимном асанацијом територије и тд.

25. јун 2019. године

10

Број 9

531

Могуће опасности и последице од поплава реке Дунав у горе наведеним
рејонима општине Велико Градиште указују на потребу благовремених припрема за:
1.спровођење превентивних мера да не дође до неочекиване поплаве;
2.спровођење оперативних мера на заштити и спасавању становништва и
материјалних добара у случају настанка поплаве.
Са аспекта „Закона о водама“ река Дунав има уређен водоток читавом
дужином територије општине Велико Градиште. А сви уређени водотоци су, према
истом Закону, у надлежности Министарства надлежног за послове водопривреде- како
са аспекта процењивања опасности, тако и са аспекта процењивања опасности од
поплава и непосредне одбране од поплава угрожених делова територије у приобаљу. У
конкретном случају-овај део Дунава, у захвату територије општине Велико Градиште,
је у надлежности ЈВП „Србијаводе“ и ХЕ „Ђердап“ са већ наведених аспеката. Ова два
субјекта имају обавезу да процењују опасност од поплава и да непосредно организују и
воде непосредну одбрану од поплава на територији општине Велико Градиште. У том
циљу донет је Оперативни план за одбрану од поплава за воде 1. реда за 2019. годину
, (који је објављен у ,,Сл.гласнику РС”, бр.14/2019. од 07.03.2019. године ), који
таксативно, по имену и презимену, наводи одговорна лица за сваку деоницу уређеног
водотока Дунава.
То међутим не значи да локална самоуправа нема никакве обавезе у случају
постојања потребе за непосредну одбрану од поплава када је река Дунав у питању.
Локална самоуправа има обавезу, у складу са Законом о ванреним
ситуацијама; Законом о водама и Законом о локалној самоуправи, да помогне у
непосредној одбрани од поплава расположивим људством и механизацијом у складу са
Планом одбране од поплава који израђују „Србијаводе“ и ХЕ „Ђердап“ за овај део
уређеног водотока Дунава, у захвату територије општине Велико Градиште. Са друге
стране, „Србијаводе“ и „Ђердап“ имају обавезу да писменим путем, или изводом из
Плана одбране од поплава, затраже учешће снага и средстава општине Велико
Градиште у непосредној одбрани од поплава када је река Дунав у питању, при чему
обезбеђују и неопходне трошкове ангажовања снага и средстава субјеката са територије
општине Велико Градиште.
Пракса из 2006, 2009 и 2014. године је показала да се у конкретним
условима, посебно у почетној фази одбране од поплава, која је најбитнија, на терену
појаве само тренутно расположиве снаге локалне самоуправе. Од њихове организације
и активности у самом почетку најчешће зависи даљи ток одбране од поплава.
Са аспекта угрожености и одбране од поплава наведене рејоне које би
угрозила вода Дунава (и подземне воде) треба поделити на одбрамбене секторе; за
сваки сектор треба одредити по 4 лица који би по сменама у 24 сата били осматрачи и
уједно би организовали и водили одбрану од поплава у оквиру сектора којим су
задужени:
1.Рејон Рама:
Први сектор: подручје Аде до тврђаве у Раму;
Други сектор: Тврђава у Раму – ушће потока В.Шајица у Дунав.
2.Рејон Кисиљево-Тополовник-Кумане-Рамски рит:
Први сектор: подручје села Кисиљево;
Други сектор: подручје села Тополовник;
Трећи сектор: подручје села Кумане
3.Рејон Великог Градишта:
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Први сектор: раскрсница улица Обала Краља Петра I и улице Иво Лоле
Рибара до раскрснице улица Обала Краља Петра I и улице Београдске;
Други сектор: раскрсница улица Обала Краља Петра I и Београдске до ЈКП
„Дунав“;
Трећи сектор: ЈКП „Дунав“ до ушћа Пека;
Четврти сектор: ушће Пека узводно до моста на путу за Пожежено.
4.Рејон села Пожежено:
Први сектор:мост преко Пека на путу В.Градиште – Пожежено до црпне
пумпе поред Дунава узводно од села;
Други сектор: црпна пумпа поред Дунава узводно од села до напуштене
карауле и сеоског гробља.
Трећи сектор:од пожеженсог моста до „Кључеви“
5.Рејон села Кусиће:
Први сектор:преко пута „Кључеви“ КО Кусиће до краја насеља Kусиће
2.1.1.2.Положај територије општине у односу на реку Пек и могуће опасности од
поплава
Река Пек настаје у ширем рејону Мајданпека одводећи воду према Дунаву са
једног дела Северног Кучаја и једног дела Хомољских планина, тако да у периоду
наглог топљења снега и дуготрајних киша у већем делу свог водотока поприма бујични
карактер, па тако овом реком вода нагло пристиже према источном делу територије
општине Велико Градиште плавећи површине у рејонима села Триброде и Кусиће и
изазивајући пораст нивоа подземних вода у приобаљу дуж Великог Градишта и у
рејону села Пожежено.
До села Триброда река Пек тече западним ободом територије општине Голубац,
при чему на појединим местима (имајући у виду и промене водотока) представља
границу између територија општина Велико Градиште и Голубац, а низводно од села
Браничева тече териториторијом општине Велико Градиште
Део водотока Пека који тече територијом општине Велико Градиште можемо
сматрати равничарском реком са уређеним водотоком од ушћа у Дунав па узводно
левом обалом реке Пек до краја улице Жике Поповића (брег испод гробља) и десном
обалом реке Пек до Рејона Пескова.
Међутим могуће опасности од поплава које би изазвала река Пек треба
сагледавати у следећем контексту:
1. Дужина водотока Пека и читав његов слив, почев од Хомољских планина
и Северног Кучаја до територије општине Велико Градиште, указују на могућност
појаве надоласка великих количина воде у пролећном периоду и у периоду великих
киша.(Велике кише у летњем периоду на подручју Хомољских планина и Северног
Кучаја могу изазвати изненадну појаву надоласка великих количина воде у Пеку на
подручју општина Велико Градиште и Голубац и изазвати изненадну поплаву);
2. Велике разлике у надморским висинама дуж водотокова у сливу Пека и
самог Пека указују на бујични карактеристике ове реке.Чак и део водотока Пека између
села Клење и села Браничево има бујичне карактеристике, јер дужина водотока између
Клења и Браничева износи око 16 километара. Разлика у надморској висини између
моста преко Пека у рејону села Душманић и моста преко Пека у рејону Браничева
износи 34 метра, што значи да се на сваки километар водоток спушта за по 2,12 метра.
То је довољан разлог да се и овом делу Пека припишу бујичне карактеристике што
повећава опасност од поплава у рејону села Триброде и Кусиће;
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3. Пораст нивоа реке Дунав непосредно изазива пораст нивоа реке Пек
узводно од ушћа до моста на путном правцу Велико Градиште – Пожежено до насеља
Кусиће, што заједно изазива пораст подземних вода у рејону села Пожежено и Кусиће и
у приобаљу дуж Великог Градишта.
Са аспекта угрожености од поплава посебно опасна ситуација би била када
би дошло до надоласка реке Пек при водостају Дунава који захтева ванредну одбрану
од поплава. Тада би ниво воде Дунава представљао природну препреку за отицање воде
Пека.
4.Од ушћа у Дунав до моста на путном правцу Велико Градиште – од ушћа
у Дунав па узводно левом обалом реке Пек до краја улице Жике Поповића (брег испод
гробља), и десном обалом реке Пек до Рејона Пескова јер су постављени одбрамбени
насипи са обе стране водотока реке Пек.
Међутим, водоток Пек са обалним делом је читавом дужином и ширином
узводно до рејона села Чешљева бара (и даље према Клењу и Раброву) прекривен
вишегодишњим растињем (добар део тога је поломљен и лежи потпљен) које успорава
отицање воде и које задржава већи део пливајућег материјала формирајући при томе
препреке – бране које изазивају изливање воде из корита реке, а понекада и промену
правца водотока.
Истовремено, најчешће у рејону насеља, непосредно уз водоток, формирају
се дивље депоније различитог материјала који се при порасту водостаја покрене и на
препрекама у кориту реке формира препреку која доприноси изливању воде из корита;
5. Дуж Пека у рејону села Кусиће и Триброде својевремено је постављен
одбрамбени насип у циљу заштите ових села од изливања реке.
У реону насеља Кусиће (испод моста) 2018. године је делимчно обновљен
одбрамбени насип.У осталим деловима насеља Кусиће и Триброде одбрамбени насип је
на многим местима пробијен или поравнат са осталим површинама да би поједина
домаћинства уз Пек имала додатни улаз-излаз из дворишта, а то су незаштићени отвори
за пробој воде.
Одбрамбени појас између одбрамбеног насипа и водотока је угрожен тиме
што је прекривен вишегодишњим растињем; или се користи као проширено двориште
на коме су изграђени објекти различите намене; или се користи као простор за смештај
кабасте сточне хране и пољопривредне механизације и другог материјала; или се
обрађује као башта под пластеником, и др.
6. Постојећи мостови преко Пека и запушени сигурносни пропусти испод
путева у захвату постојећих мостова могу у одређеним ситуацијама, при наносу веће
количине пливајућег материјала, представљати препреку која би изазвала пораст
водостаја узводно, изливање воде и скретање водотока.
Са аспекта угрожености и одбране од поплава део водотока Пека, лева обала
од улице Жике Поповића па узводно до висине сеоског гробља у селу Триброде и десна
обала од ушћа од рејона Пескова до моста у Кусиће може се поделити на деонице; за
сваку деоницу треба одредити по 4 лица који би по сменама у 24 сата били осматрачи и
уједно би организовали и водили одбрану од поплава у оквиру деонице којом су
задужени:
Прва деоница: од моста на путу Велико Градиште - Пожежено па узводно до
висине Пескова (Кључеви);
У захвату ове деонице посебно критична тачка може бити наведени мост, јер
пливајући материјал може између стубова моста формирати препреку која би могла
изазвати оштећење моста изливање воде и подизање нивоа подземних вода у рејону
Смолнице.
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Посебан проблем може изазвати покретање оборених стабала која леже у
самом водотоку на дужини од око 800 метара узводно од моста.
Друга деоница: од Пескова (Кључеви) па узводно до подножја села Кусиће
(Јасење).
Осматрање и одбрамбени радови на простору ове деонице би имали за циљ
спречавање продора воде према рејону Смонице где су изворишта воде за пиће.
Трећа деоница: подножје села Кусиће (Јасење) па узводно до моста на путу
Велико Градиште - Браничево
Критичне тачке у оквиру ове деонице могу бити:
1.Сви отвори у некадашњем одбрамбеном насипу који су урађени ради
проширења дворишта; ради отварања пролаза; ради депоновања кабасте сточне хране;
ради подизања пластеника и др.
2.Мост на уласку у Кусиће на путу Кусиће-Браничево, јер пливајући
материјал може између стубова моста формирати препреку која би могла изазвати
оштећење моста изливање воде и подизање нивоа подземних вода у рејону узводно од
моста.
Прва, друга и трећа деоница би биле у надлежности месне заједнице
Кусиће.
Четврта деоница: од моста на путу Велико Градиште – Браничево па
узводно до висећег моста на путу Триброде – Браничево.
У оквиру ове денице критичне тачке могу бити:
1. Мост на путу Велико Градиште – Браничево из већ наведених разлога;
2. Сигурносни пропуст испод пута удаљен од моста за око 200 метара на
правцу према Великом Градишту (код раскрснице – скретање за Триброде) који одводи
изливену воду са простора низводно од села Триброде у подножју Одморног брда.
Пета деоница: висећи мост на путу Триброде – Браничево па узводно до
висине Трибродског гробља.
У оквиру ове деонице критичне тачке могу бити сви отвори у некадашњем
одбрамбеном насипу који су урађени ради проширења дворишта; ради отварања
пролаза; ради депоновања кабасте сточне хране; ради подизања пластеника и др.
Висећи мост не представља критичну тачку са аспекта могућности да
постане препрека, али задржавање пловећег материјала на његовој огради може
изазвати његово рушење.
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2.1.2.Могућа плавна подручја у захвату водотокова II. реда
За одбрану од полаплава на водама II реда потребно је сагледати сливне
површине на територији општине Велико Градиште.Одбрана од поплава на водама II.
реда започиње применом противерозионих мера из Плана еродибилних подручја
општине Велико Градиште,извођењем противерозионих радова у сливовима бујичних
водотокова и на крају чишћењем и одржавањем канала и водокова за евакуацију
бујичних (великих) вода.
Циљ оваквог интегрисаног приступа одбране од поплава је тај да велики део
падавина (снега и кише) задржи у самом сливу на пољопривредном и шумском
земљишту ( за евапотранспирацију и транспирацију) и да остатак воде воде кроз дужи
временски интервал отекне кроз водотокове до крајњег реципијента.Са тим се
смањењује могућности појава бујица и смањује продукцију еродибилног наноса
2.1.2.1. Водотоци II на територији општине Велико Градиште
Са аспекта угрожености и одбране од поплава треба евидентирати следеће
водотоке по сливовима:
I- Слив реке ДУНАВ:обухвата сливне површине на површине 220 км2.
Највећи водотоци у сливу реке Дунав:
Кисиљевачка река која настаје спајањем река Реке,Славице на простору
између Ђуракова и Поповца и Душника код између Бискупља и Кисиљева, а улива се у
Сребрно језеро западно (узводно) од Кисиљева за око 500 метара
Међутим, са аспекта могуће угрожености од поплава територије којом она
тече, треба узети у обзир неколико чињеница:
Дужина њеног водотока је око 4 километра и тече типичном равницом.
Укупна сливна површином око 100 км2.Преовлађује пољопривредно земљиште и а
шумско земљиште обухвата од 10 до 15 % .
1.Она настаје спајањем две реке – Реке,Славице и бујичног потока Душник
(рејон Бискупља)
А) река Река доноси воду са простора Сираково – Печаница – Десина Липовача, а настаје спајањем Сираковачке реке (рејон Сиракова), потока Буковица и
Давидовца (рејон Рамнице), и Десинског потока (рејон Десина) , а јужно од Ђуракова у
њу се улива Црљенац који довлачи воду са западног обода Липоваче.
Дужине ових водотокова нису велике,али укупна површина слива је доста
велика и разлике у надморским висинама дуж токова такве да указују на опасност од
бујичних вода у време интензивних киша.
Б) река Славица доноси воду са простора села Мајиловца и села Курјаче, а
настаје за око 1 км западно од Ђуракова спајањем Курјачког канала са потоцила из
рејона села Мајиловац.
Курјачки канал је карактеристичан по томе што се у њега сливају воде из
више потока који имају искључиво бујични карактер (Липовача,Ћелије,,Равни гај,
Нимнички поток,Алуге, Курјачки поток).
Ц)Бујични поток „Душник“ доноси воду из бујица Душника,Дачаре и Виро
и великим подужним падом водотока и сливна површином у насељима Затоње,
Бискупље и Поповац.У самом насељу Бискупљу бујице Дачаре и Виро су регулисане у
доњем делу водотока док у горњем делу слива нису.Улива се у Кисиљевачку реку у
реону насеља Поповац
Дакле, реке Река и Славица и бујичног потока Душник, које формирају
Кисиљевачку реку, с обзиром на конфигурацију рељефа и морфологију и хидрологију
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слива, у време интензивних киша попримају карактеристике бујичних токова, па самим
тим мењају и карактеристике Кисиљевачке реке.
Због тога у нижим деловима Кисиљевачке реке теку територијом где је ниво
подземних вода висок током читаве године. Њиховим надоласком ниво подземних вода
постаје виши, што угрожава рејоне села Ђураково, Поповац и Кисиљево, као и део
пољопривредног земљишта које припада рејону села Бискупље.
У циљу организације одбране од поплава на овој реци треба предвидети две
деонице:
Прва деоница: рејон села Ђураково-Поповац.
У оквиру ове деонице могу бити 3 критичне тачке:
Прва критична тачка је мост-пропуст на Курјачком каналу код кривине на
путу преме Мајиловцу, западно од Ђуракова око 1 км. Зачепљење овог пропуста би
значило изливање воде по магистралном путу и преко пута на правцу према Ђуракову
па би тиме била угрожена домаћинства која су поред асфалтног пута.
Друга критична тачка је мост на путу В.Градиште – Пожаревац у самом
селу, где пливајући материјал може формирати препреку, оштетити мост и изазвати
изливање воде чиме би било угрожено неколико домаћинстава
Трећа критична тачка је мост на локалном путу у Ђуракову, низнодно од
претходног за око 150 метара
Друга деоница: рејон села Кисиљево
У оквиру ове деонице могу бити 3 критичне тачке:
Прва критична тачка: први пропуст на каналу мелиорационог система
(2.фаза), који се улива у Сребрно језеро (на старом путу Кисиљево - Затоње).У току
2018 године повећана пропусна моћ пропуста и са прихватном грађевином;
Друга критична тачка: други пропуст на истом каналу мелиорационог
система (2.фаза). Овај пропуст води кроз одбрамбени насип поред Сребрног језера
чијом круном води асфалтни пут Кисиљево – Затоње и улив бујичног потока Душник;
Трећа критична тачка: пропуст Кисиљевачке реке у одбрамбеном насипу
поред Сребрног језера.
Карактеристика све три критичне тачке се састоји у томе што пливајући
материјал нагомилавањем може формирати брану и изазвати изливање воде из
водотока и њено ширење према селу.
За прву деоницу и другу деоницу треба одредити 4 лица који би по
сменама у 24 сата били осматрачи на критичним тачкама и уједно би организовали и
водили одбрану од поплава у оквиру деонице којом су задужени.
Сви остали водотоци су далеко мање сливне површине
II Слив реке ПЕК: обухвата сливне површине на површине 160 км2.
Чешљевобарска река која настаје спајањем Малоградишке , Љубињске
реке,потока Луг и три бујична потока из реона насеља Гарево.Слив овог водотока је око
11 км2.Преовлађује углавном пољопривредним земљиштем са малим површином
шумског земљишта.
Малоградишка река настаје спајањем више потока на простору између
Малог Градишта и Смољинца. Дужина њеног водотока(без потока) је око 7 километара
при чему има разлику у надморској висини за 21 метар, што значи да на сваки
километар њен водоток опада за 3 метра или 0, 3 %, а то испољава њен бујични
карактер.
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Љубинска река настаје спајањем два потока на око 2 км западно од Љубиња,
који доносе воду из рејона Рта и рејона Медвеђака. Дужина њеног водотока(без потока)
је око 4 километра, при чему је разлика у надморској висини за 18 метара, што значи да
на сваки километар њен водоток опада за 4,5 метра или 0,45 % што испољава њен
бујични карактер.
У време бујичних падавина ( интезитета давине кише изнад 30 мм/м2/сат-или 30
2
лит/м /сат) ове две реке са својим потоцима, у веома кратком временском интервалу,
донесу велике количине воде спајајући се и чинећи Чешљевобарску реку, која
изливањем може нанети штете на пољопривредном земљишту у захвату села Гарево и
Чешљева бара.
У циљу организације одбране од поплава на овој реци треба предвидети
једну деоницу која би обухватала рејон села Чешљева Бара, где су критичне тачке
мостови (железнички и друмски) у северном делу села. Оба моста могу због пливајућег
материјала постати препреке и тако изазвати изливање воде која би угрозила северни
део села.
Река Бара Протиче кроз село Чешљева Бара и улива се у Чешљевобарску
реку, низводно од села у рејону Љубечког поља.У реку Бара улива се поток Пландиште
који протиче кроз село Дољашницу.У Пландиште који се уливају мањи бучњаци
Пишкоњ и Марички. Слив овог водотока је око 21 км2.Преовлађује углавном
пољопривредним земљиштем са малим површином шумског земљишта.
Дужина њеног водотока износи око 10 км при чеми има разлику у надморској
висини за 39 метара што значи да њен водоток на сваки километар губи висину за 3,9
метра или 0,39 %, и самим тим упућује на њен бујични карактер у време бујичних
падавина.
Као и Чешљевобарска река и она може у време бујичних киша за кратак
временски период донети велику количину воде у рејон села Макце,Дољашница и
Чешљева Бара угрожавајући при томе пољопривредно земљиште у свом приобаљу, а
потом и само село.
Као и у претходном случају - у циљу организације одбране од поплава на овој
реци треба предвидети по једну деоницу у селима Макце,Дољашница и Чешљева Бара,
где су критичне тачке мостови и пропусти . Оба моста могу због пливајућег материјала
постати препреке и тако изазвати изливање воде која би угрозила део села.
За ову деоницу у рејону села Чешљева Бара, која обухвата Чешљевобарску
реку и реку Бару и Пландиште, треба одредити 4 лица који би по сменама у 24 сата
били осматрачи и уједно би организовали и водили одбрану од поплава у оквиру
деонице којом су задужени.
Карактерстика сливних површина да се вододелницом подели сливови реке
Дунава и реке Пек.Посебно је то битно ради одбране од поплава на водама II реда и
најаве бујичних поплава у реалном времену.Бројни су примери о неравномерност
бујичних падавина.Поред праћења радарских слика РХМЗ потребно је у догледно
време постављање два кишомера за мерење интезитета падавина (по један у сливу
реке Пек и један у сливу реке Дунав).
Посебном хидрографском картом биће обележена вододелница и сливови реке
Пек и Дунав.На водоковима II реда поставити водомерне летве и то Кисиљевички
река (за слив реке Дунав са кординатама географске дужине 21о29,24“И и географске
дижине 44о36,54“С) и водоток Бара (за слив реке Пек са кординатама географске
дужине 21о23,38“И и географске дижине 44о42,40“С)
Остали водотоци су далеко мањом сливном површиноом који се уливају у реку
Дунав и Пек.
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УРВИНСКИ ПРОЦЕСИ И УРВИНСКЕ БУЈИЦЕ
На деснообалном приобаљу реке Дунав непосредно узводно од Ђердапске
клисуре, евидентиран је низ сливова са изразито снажним ерозионим процесима.
Урвински процеси, као феномен са пратећим бујичним поплавама у приобаљу р. Дунав,
везан је за подручја са заступљеним лесним слојевима-у окружењу
великоградиштанског рита: Затоње,Бискупље,Кисиљево,Кумане и Тополовнник . На
подручју Кумане-Тополовник налазе се 5 урвинских бујица и то: Велико осовље,
Глибовац, Стражевица, Добре воде и Караловац ,у насељу Затоње 2 урвинске бујице на
путу Затоње – Кисиљево,и у насељу Рам 4 урвинске бујица
На овом подручју су у протеклом периоду забележени сви облици дејства
овог феномена: ерозије земљишта, деградација пољопривредних површина, бујичне
поплаве и лава у великом размарама, са засипањем путева, делова насеља и система
канала за одводњавање великоградиштанског рита.
Посебан проблем је везан за појаву нових урвина-неконтролисаним
просецањем путева, због чега је неопходна активна улога локалне самоуправе, јер је
неоправдана улагања државних средстава без спровођења ограничења за активности
ове врсте који компромитују и најбоља решења.
Познато је да заштита подручја од ове врсте ерозије захтева комплексне и
целовите техничке и административне мере (мере забране и ограничења), значајна
средства и континуитет у реализацији.
Управо су то и разлози због којих је приобално подручје општине Велико
Градиште добило статус најугроженијег подручја-подручја I ранга приоритета за
спровођење антиерозионих мера.
Са садашњег аспекта, може се закључити да се услед смањења улагања, ово
подручје третира незаштићеним.
Општина Велико Градиште
је израдила нови План за одређивање
ерозионих подручја за територију општине Велико Градиште који је усвојен на
скупштини општине у месецу јануару 2016. године, после кога следи израда Одлуке о
спровођењу законских мера и надзора на ерозионим подручјима од стране општине
Велико Градиште а све у циљу борбе против ерозије и бујица.
Такође локална самоуправ ће учинити све да конкурише код надлежних
државних органа и других донаторских фондова за добијање новчаних средстава за
уређење појединачног утврђеног ,,ерозијонoг подручја”.
Остали водотоци нису од значаја са аспекта организовања одбране од
поплава, али о наведеним водотоцима (осим Дунава) једно генерално запажање:
-сви водотоци су прекривени вишегодишњим растињем никлим у самом водотоку и у
његовом обалном делу, што успорава отицање воде, задржава пливајући материјал и
ствара услове за формирање препрека и изливање воде и промену правца водотока;
-сви водотоци су замуљени чиме је проточни профил битно смањен;
-услед растиња и муља пропусна моћ свих водотока је битно смањена;
-на појединим местима на обалама водотокова су формиране дивље депоније чије
покретање може створити прпреку на водотоку, па чак и преусмерити водоток;
-простори око мостова и пропуста су урасли у шибље што још више отежава проток
воде испод њих и ствара услове за њихова поткопавања и оштећења;
- Општина Велико Градиште чини из године у годину све веће напоре да издвоји
средства за превентиву на водама II. реда које су у надлежности исте како би спречила
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живота,

2.1.3. Подземне воде
Због положаја у односу на Дунав, због конфигурације територије и
карактеристика тла тeриторија општине Велико Градиште је карактеристична по високом нивоу подземних вода, које у пролећном периоду и кишним периодима могу
потапањем пољопривредних површина нанети велике материјалне штете.
Опасности од поплава насталих нарастањем нивоа подземних вода су још
веће у време високог водостаја Дунава и Пека.
Високим нивоом подземних вода могу бити угрожени следећи простори:
1.Приобаље Дунава, рејон Аде југозападно од Рама, око 4-5 хектара;
2.Простор између подножја Врањевца и села Ђураково-Поповац, око 3
хектара;
3.Простор у захвату села Бискупље - Кисиљево – Тополовник – Кумане, око
15
хектара;
4.Простор између Великог Градишта и Пека, око 3-5 хектар;
5.Рејон села Пожежено, око 5 хектара;
6.Рејон Смолнице и Кључеви, северно од села Кусиће, око 3 хектара;
7.Рејон села Триброде, око 2 хектара;
8.Рејон Љубечког поља између села Чешљева Бара и Средњево, око 3
хектара.
У време високог нивоа Дунава и Пека ове површине постају знатно веће.
У циљу одвођења подземних вода према Дунаву територију општине
Велико Градиште пресецају бројни канали чији профили постају све мањи услед
неодржавања.
Посебна карактеристика већине канала је њихова прекривеност
вишегодишњим растињем.
2.2.Одроњавања и клизања земљишта
Територија општине Велико Градиште има насеља где има појава одрона и
клизишта у мери које би нарочито угрожавале комуникације или стамбена насеља.То су
насеља Макце ,Затоња,Бискупља и Кисиљева
Појава одрона и клизишта се везује за периоде интензивних, обилних киша,
најчешће за пролећни и јесењи период, а највише зависи од конфигурације и
педолошког састава тла.
Клизишта се могу појавити по ободу страна брда у чијем су подножју
водотоци или водене површине, као што је Сребрно језеро на пример. Из тих разлога
клизишта су могућа у следећим зонама:
1.Зона у приобаљу Сребрног језера на правцу село Затоње – Кисиљево, у
рејону Чука – Рогине хумке.
У рејону Чуке постоји активно клизиште, које више личи на истовремену
комбинацију одрона и потонућа, што би био случај за посебна посматрања услед
вероватноће да испод овог
клизишта постоји активан подземни водоток. Но, без обзира на то, ово клизиште –
одрон угрожава коминацију Затоње – Кисиљево и Затоње – Бискупље.
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2.Јужни део села Макце, осојна страна, је на терену који већ представља
клизиште у покрету, што се види по објектима чија је градња новијег датума, као и по
већ напуштеним објектима. Ово клизиште може озбиљно угрозити двадесетак
домаћинстава
3.Источни обод брда Врањевац код Мајиловца, где би била угрожена
комуникација Велико Градиште – Пожаревац преко Мајиловца.
Међутим, до обимније појаве одрона и клизишта може доћи у случају
обимније елементарне непогоде – земљотреса, имајући у виду да се територија
општине Велико Градиште налази на подручју трусности до 8 степени Меркалијеве
скале.
2.3. Нагомилавање леда на водотоцима
Због глобалног загревања земљине атмосфере зимски периоди су постали
све краћи, са краћим периодима појаве јаких мразева који би изазвали појаву леда на
водотоцима. Отуда је задњих двадесетак година појава леда на водотоцима веома ретка
појава, која не оставља никакве последице. Међутим, нагле климатске промене у
зимском периоду су ипак могуће, па је могућа појава дугих јаких мразева који би
изазвали залеђивање река.
По отопљавању дошло би до отапања и пуцања леда на водотоцима и његовог
покретања. При покретању понашао би се као сваки други пливајући материјал при
наиласку већих вода – задржавао би се на препрекама стварајући бране проузрокујући
изливање воде, плављења, па и промену водотока.
Са аспекта могуће појаве леда на водотоцима и одбране од поплава за општину
Велико Градиште интересантна је река Пек, на којој би се у том случају примењивале
исте мере као у случају непосредне опасности од поплава.

2.4. Појава снега и снежних наноса
Појава снега и снежних наноса може имати низ негативних последица по
становништво на територији општине Велико Градиште из следећих разлога:
-долази до отежаног саобраћаја на путним правцима, па и до потпуног
прекида до расчишћавања снега;
-отежани саобраћај или саобраћај у прекиду проузрокује отежано или
прекинуто снабдевање грађана;
-појавњују се отежани услови здравствене заштите;
-долази до прекида снабдевања струјом, а онда и водом за пиће;
-долази до прекида ПТТ саобраћаја;
-и др.
Са појавом снега ситуација постаје знатно сложенија ако истовремено дође до појаве
јаког ветра, што је на подручју општине Велико Градиште чест случај. Тада долази до
стварања високих снежних наноса на следећим локацијама:
1.На правцу Велико Градиште – Браничево, посебно у зони бензинске пумпе и
главне трафостанице и Велико Градиште – Средњево, посебно у зони Одморног брда.
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2.На правцу Велико Градиште – Пожаревац, преко Мајиловца, и то у зонама:
-скретање за Сребрно језеро – Кумане;
-Тополовник – Ђураково;
-Мајиловац – Сираково- путни правац даље према Пожаревцу и
-Мајиловац – Курјаче.
3. На правцу Средњево – Берање.
4. На правцу Чешљева бара – Макце.
2.5.Снаге и средства за одбрану од поплава; одроњавања и клизања земљишта;
нагомилавања леда на водотоцима; снега и снежних наноса
Општина Велико Градиште располаже одређеним снагама и средствима за
непосредну одбрану од поплава, па се отуда мора посветити далеко већа пажња
превентивним радњама на водотоцима и критичним тачкама са циљем благовременог
спречавања поплаве.Посебно је важно искористити ресурсе-податке која пружа РХМЗ
за правомерну реакцију на појаву бујичних падавина и бујица.
У конкретној ситуацији постојеће снаге и средства могу бити недовољни те се
из тих разлога мора рачунати на помоћ из суседних општина, односно са нивоа
Браничевског округа, па и шире (искуство из 2006).
У конкретној ситуацији општина може ангажовати:
1.Приватни грађевински и аутотранспортни сектор:
1.1. Љубиша Миловановић, село Десине:
-камион кипер „Мерцедес“.............................................................................3
-камион кипер „Застава“ (мањи)....................................................................1
-утоваривач (УЛТ)...........................................................................................1
-грејдер..............................................................................................................1
-багер.................................................................................................................1
1.2.Љубиша Спасић, Велико Градиште:
-камион кипер...................................................................................................2
-ровокопач (комбинирка).................................................................................1
-булдозер ТГ 110 (гусеничар)..........................................................................1
-утоваривач (УЛТ).............................................................................................1
-грејдер МГ 145.................................................................................................1
-багер 600Б.........................................................................................................1
1.3.Драшко Спасић, Велико Градиште
-камион кипер.....................................................................................................2
-утоваривач (УЛТ)..............................................................................................1
-булдозер (гусеничар)........................................................................................1
-багер...................................................................................................................1
1.4.Новица Ивановић, село Сираково:
-камион кипер....................................................................................................2
-ровокопач (комбинирка)..................................................................................1
-утоваривач (УЛТ)..............................................................................................1
-багер...................................................................................................................1
1.5.Милан Стевановић, Велико Градиште:
-камион кипер.......................................................................................................1
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-утоваривач (УЛТ)................................................................................................1
1.6. Владан Митровић, село Затоње:
-камион кипер....................................................................................................3
-багер ..................................................................................................................2
-грејдер................................................................................................................1
1.7.Зоран Тазев, Велико Градиште:
-камион кипер.......................................................................................................1
-комбинирка ИБЦ.................................................................................................1
1.8.Јовица Ђурић, село Курјаче:
-камион кипер....................................................................................................2
-багер (точкаш)...................................................................................................1
-утоварна лопата................................................................................................1
-вучни воз...........................................................................................................1
1.9.Динић Новица, село Мајиловац.
-мини багер...........................................................................................................2
-мини дампер........................................................................................................2
-камион са дизалицом и грајфер 9,5м.................................................................1
-хидраулични пикамер 250 кг..............................................................................1
-машина за керновање.........................................................................................1
-вучни воз.............................................................................................................1
1.10. Драган Жикић, село Чешљева Бара.
- камион кипер ................................................................................... 2
- утоваривац (УЛТ) ..............................................................................2
- вучни воз .............................................................................................1

3.Пловни објекти (бродови, барже, чамци, скеле)
По списку регистрованих пловних објеката из Лучке капетаније
4.Становништво са средствима у приватном власништву:
-грађана око 400 са пловним објектима чамцима
-моторни тегљач који уз бок носи теретно-путничку скелу 3.
-моторних пумпи око 20.
5.Закључак:
На територији општине Велико Градиште на водама II реда могуће су
поплаве у сливи Кисиљевачке реке у насељима: Десине, Ђураково, Поповац,
Бискупље и Кисиљево.
Такође у сливу реке Баре и Пландиште поплаве су могуће у насељима
Макце,Дољашница и Чешљева Бара
Врло важно да штаб за вандредне ситуације да стално прати податке из
РХМЗ-а и друге податке ради брзог реаговања на терену.
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У другу категорију могућих опасности можемо сврстати опасности од
снежних наноса који могу блокирати саобраћајнице на дужи или краћи период.
Ова врста опасности намеће обавезу локалној самоуправи да
благовремено уговори зимско одржавање путних праваца.
Клизишта и одрони су специфични вид ерозионих процеса и геолошким и
хидрогеолошким радовима утврдитти правац клизне површине у насељима
Макце и Кисиљево.
Планом заштите од поплава треба предвидети:
1.Критеријуме за проглашавање одбране од поплава;
2.Мере заштите од поплава
2.1.превентивне мере;
2.2.оперативне мере и активности које се предузимају када евидентно
постоји непосредна опасност од поплава;
2.3.оперативне мере и активности када дође до поплаве;
2.4.мере ублажавања и отклањања последица поплава;
2.5.начин ангажовања снага и средства у одбрани од поплава;
2.6.Руковођење одбраном од поплава
У току појаве наведених елементарних непогода јављају се многи пратећи
проблеми, као што су:
-рушења стамбених објеката;
-појава једног броја трауматизованих и оболелих лица и повреда
различитих структура;
-настанак кварова на електромрежи и електроинсталацијама; ПТТ
мрежи и инсталацијама; водоводној мрежи и инсталацијама; канализационој
мрежи и инсталацијама;
-преливања септичких јама и отицања фекалија;
-и др.
Из тих разлога благовремено треба организовати и припремити тзв.
интервентне екипе за отклањање кварова и пружање помоћи на читавој
територији општине, које би у свом саставу имале: електричара, водоинсталатера,
бравара, аутомеханичара, ПТТ техничара, руковаоца моторне тестере за дрво;
руковаоца моторне тестере за бетон и гвожђе; руковаоца моторне (електричне)
пумпе и тд.
Истовремено Дом здравља би такође формирао интервентну екипу са
санитетским возилом, начелно у следећем саставу: лекар опште медицине,
ортопед, епидемиолог, медицински теничар која би интервенисала на читавој
територији општине.
Тзв. интервентне екипе треба третирати као јединице цивилне заштите
опште намене и оне су привременог састава – активне су док трају активности на
територији.
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Оперативни план за воде II реда, урађен је на основу Закона о водам,
(„Сл.гласник РС“ бр. 30/2010, 93/2012 и 101/2016) који се усваја почетком сваке
године, за текућу годину, а у складу са Оперативним планом за одбрану од
поплава за воде I реда за 2019. годину,(„ Сл.гласник РС“ бр.14 /2019).

3.

Ђурић
(Јовица)
Милош

4.

Јовановић
(Драган)
Владимир

Припадник
вода

5.

Јовић
(Слободана)
Дејан

Припадник
вода

6.

Богдановић
(Мирослав)
Божидар

Припадник
вода

7.

Живановић
(Драгана)
Милан

Припадник
вода

Припадник
вода

050498776203
7

141098771013
3

030397876261
4

140298077291
1

050898676201
2

Велико
Градиште
Ул
Карађорђева
40
Велико
Градиште
Ул.Дрнска
10

У стану

Мобилни

7
Велико
Градиште
ул.Војводе
Мишића 10

На
радном
месту

Адреса
становања

Стручна
спрема,
занимање
Назив радног
места и адреса
запослења
Менађер
Фризер

040197876261
6

6

8

9
012/
661-082

10

012/
662-567

Менађер

Припадник
вода

5

Велико
Градиште
Ул.Кнеза
Лазара 35

012/
663-090

Студент

Баралић
(Предрага)
Милан

4
210796476261
5

Велико
Градиште
ул.Николе
Тесле бб

012/
663-454

Студент

2.

3
Командир
вода

Телефон

Велико
Градиште
ул.Аласка 5

012/
661-264

Радник

2
Ђурђевић
(Лазара)
Саша

ЈМБГ

1
1.

Дужност у
јединици

Презиме и име

Ред.бр.

2.2.2. Преглед припадника јединица цивилне заштите
опште намене општине Велико Градиште

Велико
Градиште
Ул.11.октобр
а 48

012/
661-437

25. јун 2019. године
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Припадник
вода

10.

Милановић
(Љубише)
Драган

Припадник
вода

11.

Миленковић
(Србијанка)
Милан

12.

Стевић
(Драгослава)
Жива

13.

Стевић
(Жике)
Данијел

14.

110397876261
9

012/
662-648

Велико
Градиште
Ул.Жике
Поповића 1

012/
662-229

Велико
Градиште
Ул.Војводе
Мишићас 12

012/
662-965

050298576204
5

Радник

Велико
Градиште
Ул.11.октобр
а7

Припадник
вода

010198471029
2

Радник

160598573009
4

012/
663-635

Томић
(Радомира)
Драган

Припадник
вода

060398776207
8

Пословођа
радње

Припадник
вода

060698076201
2

Конобар

9.

Лукић
(Љубина)
Душан

Велико
Градиште
ул.
Пожаревачк
и пут 16

Студент

Припадник
вода

010398776202
4

Студент

8.

Зарић
(Лале)
Александар

Непознато

24

15.

Бојанић
(Драган)
Марјан

Припадник
вода

16.

Зебић
(Чедомира)
Миомир

Припадник
вода

17.

Голубовић
(Радисава)
Драган

Припадник
вода

18.

Чолић
(Мирка)
Младен

Припадник
вода

Припадник
вода

Велико
Градиште
Ул.Воје
Богдановића
бб
Велико
Градиште
Улдр Бошка
Вребалова
70
Велико
Градиште
Ул.Банатска

240798736005
4

Велико
Градиште
Ул.Синђелић
ева 21

291098637001
7

Велико
Градиште
Ул.Старине
Новака 20

240698676204
7

Велико
Градиште
Ул.Вељка
Влахвића 22

240398776206
8

Велико
Градиште
ул.Иво Лоле
Рибара 27

012/
663-725

012/
663-965

012/
663-725

012/
7654195

012/
662-399

012/
663-035

063/
198-36-94
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19.

20.

Стокић
(Бобана)
Александар

21.

Кочовић
(Радише)
Мирољиб

Припадник
вода

22.

Стокић
(Небојше)
Иван

Припадник
вода

23.

Станковић
(Драгана)
Јовица

Припадник
вода

24.

Озволт
(Славољуба)
Никола

Припадник
вода

25.

Илић
(Зорана)
Жељко

Припадник
вода

26.

Савић
(Верољуба)
Александар

Припадник
вода

27.

Петровић
(Радисава)
Мирослав

Припадник
вода

28.

Чоковић
(Шаћира)
Мирза

Припадник
вода

151097571034
5

29.

Ђорђевић
(Зорана)
Бојан

Припадник
вода

070598176261
8

30.

Драгуловић
(Душана)
Младен

Припадник
вода

280698275291
6

Припадник
вода

060596276261
0

160698576203
0

140798776202
7

130998776206
8

280198676003
2

Радник

Припадник
вода

Новаковић
(Јелене)
Зоран

Велико
Градиште
Ул Обала
Краља Петра
9/5
Велико
Градиште
Браће
Буђони
Велико
Градиште
Ул Обала
Краља Петра
37
Велико
Градиште
Ул.Жикице
јовановића
Шпанца 9
Велико
Градиште

Велико
Градиште

150198771030
9

Велико
Градиште
Ул.Бошка
Бухе 4

170498376202
7

Велико
Градиште
Ул.Војводе
Мишића 26

060597576202
4

Велико
Градиште
Ул.Кнеза
Лазара 35
Велико
Градиште
Ул.Жике
Поповића 74
Велико
Градиште
Ул.Албанске
споменице
23
Велико
Градиште
Ул.11.октобр
а бб

012/
662-808

012/
663-404

012/
662-652

012/
661-082

012/
663-798

012/
663-598

012/
662-299

012/
662-690

012/
661-045

012/
662-155

012/
663-851

069/
663-233

25. јун 2019. године
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4. КРИТЕРИЈУМИ ЗА ПРОГЛАШАВАЊЕ ОДБРАНЕ ОД ПОПЛАВА

Одбрану од поплава организује и спроводи локална самоуправа на
својој територији, односно Општински штаб за ванредне ситуације са својом
стручно-оперативном екипом за заштиту и спасавање од поплава, и то у складу са
Општим планом, Планом заштите и спасавања у ванредним ситуацијама,
Oперативним планом за воде I. реда, и својим Оперативним планом за воде II.
реда.
На водама II. реда редовна, односно ванредна одбрана од поплава
проглашава се на деоницама на којима постоје изграђени заштитни водни
објекти, тј. на деоницама на којима се спроводи одбрана од поплава, и то по
испуњењу критеријума утврђених за проглашење редовне, односно ванредне
одбране од поплава.
На водама II. реда на којима не постоје изграђени заштитни водни
објекти стање приправности се проглашава по испуњењу утврђених критеријума
за проглашење стања приправности, а то је КАДА ПОСТОЈИ НЕСУМЊИВА
МОГУЋНОСТ ИЗЛИВАЊА ВОДЕ ИЗ КОРИТА ВОДОТОКОВА И НАСТАНКА
ПОПЛАВЕ.ТАКОЂЕ НА ДВА МЕРНА МЕСТА УСПОСТАВИТИ МЕРЕЊЕ
ВОДОСТАЈА НА ВОДОТОКУ „БАРА“ (за слив реке Пек са кординатама
географске дужине 21о23;38“И и географске ширине 44о42;40“С) КО ЧЕШЉЕВА
БАРА И ВОДОТОК „РЕКА“ (за слив реке Дунав са кординатама географске
дужине 21о29;24“И и
географске ширине 44о36;54“С) КО ПОПОВАЦ И
ОДРЕДИТИ ВОДОСТАЈ КАО КРИТЕРИЈУМ ЗА ПРОГЛАШЕЊЕ ОДБРАНЕ ОД
ПОПЛАВА НА ВОДОМА II РЕДА.

4

3

2

1

1

3

АКТИВНОСТ
4

Носилац
ПРЕВЕНТИВНА посла,
МЕРА
извршилац
5

Субјекат
који
сарађује
6

7

8

Потребна
Мат.трошак
мат.техн.средства
Назив,
кол
врста
средства

МЕРЕ ПРОТИВЕРОЗИОНЕ ЗАШТИТЕ - ПРЕДВИЂЕНЕ ПОСЕБНИМ ПЛАНОМ ЗАШТИТЕ ОД
ЕРОЗИЈА
2. ОДВОДНИ КАНАЛИ ПОРЕД САОБРАЋАЈНИЦА
Сви канали и -чишћење и равнање
Категорија
-локална
Потребна МТС
пропусти:
банкина поред
пута одређује
самоуи трошкове
Запостављени комуникација
носиоца посла
права
одређују
и запушени
који поступа
носиоци посла
-месне
-чишћење и
одводни
по захтеву
заједнице
према
продубљивање
канали дуж
Штаба и
конкретној
-преду. за
одвод-них канала
саобралокална
локацији и
путеве
поред комуникација
ћајница,
самоуправе. У
према врсти
-приватни
-обезбеђење
прелази
власници
посла
насељима
адекватних прелаза
преко њих и
носиоци посла
механизац.
преко одводних
пропусти
су месне
-власници
канала
земљишта
-чишћење постојећих заједнице.
поред пута
прелаза и пропуста за

1.

2

Р.б Водоток критична
тачка

УНУТРАШЊЕ ВОДЕ - ВОДЕ ДРУГОГ РЕДА за читаву територију општине

(Прилог
5.1.1.)

ПРЕГЛЕД ПРЕВЕНТИВНИХ МЕРА У ЗАШТИТИ ОД ПОПЛАВА, ОДРОЊАВАЊА И КЛИЗАЊА ЗЕМЉИШТА, СНЕГА И
СНЕЖНИХ НАНОСА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ

5.1. ПРЕВЕНТИВНЕ МЕРЕ

5. МЕРЕ ЗАШТИТЕ ОД ПОПЛАВА, ОДРОЊАВАЊА И КЛИЗАЊА ЗЕМЉИШТА, СНЕГА И СНЕШНИХ НАНОСА

40
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Сви канали:
Канали за сакупљање и
одвођење
подзем
них вода

Редовно одржавање
косих профила
канала и препумпних
постројења
Чишћење профила
канала од растиња и
муља и
продубљивање

Водопривредно
предузеће
(на захтев
Штаба и
локалне
самоуправе)

-локална
самоуправа
-месне
заједнице

Потребна МТС
и трошкове
одређују
носиоци посла
према врсти
посла

Одлуку о (изради) чишћењу одводних канала поред саобраћајница, посебно кроз месне заједнице, и канала за сакупљање и одвођење
подземних вода доноси Скупштина општине на предлог Штаба за ванредне ситуације.
4. КИШНА КАНАЛИЗАЦИЈА
1
Насеља где
Редовно одржавање
Одељење за
МЗ на чијем
Потребна МТС
постоји кишна мреже кишне
привредни и ек.
подручју
и трошкове
канализације у Великом развој и
канализација
постоји
одређују
Градишту , посебно у
дијаспору
кишна
носиоци посла
приобалном делу
општине
канализација
према врсти
Великко
посла
Градиште“
5 .ПРИПРЕМА ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ
1
За читаву
-израда техничке
-Општинска
-Одељење за -моторни
50 л
7.500,00 дин.
територију
документације о
управа
привредни и бензин
30
60.000,00 дин.
општине:
водотоцима (односно
ек. развој и
-Штаб за
дн.
-рад,
Техничка доку- сливовима) при чему је
ванредне
дијаспору,
обрачунат по
ситуације
ментација је од важан хидротехнички
-Одељење за
дневницама
посебне важно- аспект
урбанизам
сти за процену
-месне
-израда техничке
50 л
7.500,00 дин.
-моторни
и за планирање документације о
заједнице
35
70.000,00 дин.
бензин
активности у
подручју које бранимо
дн.
-рад,
одбрани од
од поплава при чему су,
обрачунат по
поплава.
осим хидротехничког,
дневницама
важни урбанистички и
комунални аспекти, па
се тако дефинишу
плавне зоне, а у оквиру
зоне се дефинише
рејонизација подручја
по степенима
угрожености

2

1

3.

воду на каналима
поред комуникација
КАНАЛИ ЗА САКУПЉАЊЕ И ОДВОЂЕЊЕ ПОДЗЕМНИХ ВОДА
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3

5

--затрављивање круне и облоге
левоообалног насипа и осигурање ножице
насипа уз сагласност водопривреде
-спречавање стварања дивље депоније дуж
деснообалног насипа

4
Инспекција

Водоток

Чишћење обала и водока од
растиња и стабала

-Општна Велико
Градиште

-Водопривреда
-Приватни власници грађевинске
механизације
-МЗ Кусиће

ДРУГА ДЕОНИЦА: од Пескова (Кључеви) па узводно до подножја села Кусиће (Јасење)

-извлачење потопљених стабала из корита
реке узводно од моста уз сагласност водо.

5

4

Носилац посла, Субјекат који
извршилац
сарађује

6

Потребна
МТС и
висина
трошка
одређују
се у
односу на

хектару
3. Рад у
вредности
4.500,оо
динара по
радном часу
машине

20 ч

4 ha

7

Потребна
мат.техн.средс
тва
Назив,
кол
врста
средств
а

ПРВА ДЕОНИЦА: од моста на путу В.Градиште-Пожежено па узводно до висине Пескова (Кључеви)
-провера сигурности облога моста и
Мост и зона
-Општна Велико
пропусти испред моста
око моста
Градиште
-Водопривреда
-чишћење обала и водотока од растиња и
2. Рад у
влас-Приватни
стабала уз сагласност водопривреде
вредности од
ници грађевинске
400.000,оо
динара по
механизације

2

ПРЕВЕНТИВНА МЕРА
АКТИВНОСТ

3

2

1

1

Р.б Водоток критична
тачка

ПЕК РЕКА
(без обзира што је одређена у категорију вода првог реда, на основу прошлих искустава,
планирају се одређенемере)

42

90.000,
оо дин

1.6400.
000,oo
дин

8

Мат.
трош
ак
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Водоток

-провера сигурности облога моста

Мост на путу
Кусиће-Браничево

Чишћење обала и водока од
растиња и стабала

-чишћење зоне моста од растиња
и стабала

-наложити свим домаћинствима
која су нарушила сигурност насипа да насип доведу у првобитно
стање

Сви отвори у не
кадашњем одбрамбеном насипу у захвату
села Кусиће

-Општна Велико
Градиште

-Општна Велико
Градиште

ситуације
-месна заједница

- Штаб за ванредне

-Приватни власници грађевинске
механизације
-МЗ Кусиће

-Водопривреда
-Приватни власници грађевинске
механизације
-МЗ Кусиће

-Приватни власници грађевинске
механизације

Потребна
средства
обезбеђују
домаћинст
ва која су
нарушила
сигурност
насипа и
месна
заједница
Кусиће
Потребна
МТС и
висина
трошка
одређују
се у
односу на
обим и
количину
изведених
радова
Потребна
МТС и
висина
трошка
одређују
се у
односу на
обим и
количину
изведених
радова

обим и
количину
изведених
радова
ТРЕЋА ДЕОНИЦА: подножје села Кусиће (Јасење) па узводно до моста на путу Велико Градиште - Браничево
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3

2

1

2

1

1

3

ПРЕВЕНТИВНА МЕРА
АКТИВНОСТ
4

5

Носилац посла, Субјекат који
извршилац
сарађује

Зона висећег
моста

Сви отвори у не
кадашњем одбрамбеном насипу у захвату
села Триброде
Водоток
-Општна Велико
Градиште
-Општна Велико
Градиште
Инспекција

-провера сигурности облога,
подлоге и носећих сајли моста
-спречавање стварања дивље
депоније у захвату моста

ситуације
-месна заједница

- Штаб за ванредне

Чишћење обала и водока од
растиња и стабала

-наложити свим домаћинствима
која су нарушила сигурност насипа да насип доведу у првобитно
стање

МЗ Триброде

-Водопривреда
-Приватни
власници
грађевинске
механизације
-МЗ Триброде

ЧЕТВРТА ДЕОНИЦА: од моста на путу Велико Градиште - Браничево до села Триброда
Мост на путу
-провера сигурности облога моста -Општна Велико
-општина Голубац
В.Градиште Градиште
-МЗ Браничево
-чишћење обала и водотока од
Браничево
-МЗ Кусиће
растиња и стабала
-МЗ Триброде
Сигурносни
Отклањање замуљености пропу-МЗ Кусиће
пропуст код
ста
-МЗ Триброде
скретања за
Прочишћавање долазног и
Триброде
одлазног канала пропуста
ПЕТА ДЕОНИЦА: село Трибтоде

2

Р.б Водоток критична
тачка

44

Потребна МТС и висина
трошка одређују се у односу
на обим и количину изведених
радова

Потребна средства обезбеђују
домаћинства која су нарушила
сигурност насипа и месна
заједница Кусиће

Потребна МТС и висина
трошка одређују се у односу
на обим и количину изведених
радова

6

7

Потребна мат.техн.средства
Назив, врста средства
кол
8

Мат.трошак

25. јун 2019. године
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553

1

3

ПРЕВЕНТИВНА МЕРА
АКТИВНОСТ

3.Критична тачка
Железнички и
друмски мост у
Чешљевој бари

Водоток

2.Љубинска река

-провера облога мостова
-чишћење дна водотока од наноса и
муља
-чишћење зоне мостоа од растиња

Чишћење водотока од наноса и
растиња

1. Малоградишка река
Водоток
Чишћење водотока од наноса и
растиња

2

Р.б Водоток критична
тачка

-Општна Велико
Градиште

-Општна Велико
Градиште

-Општна Велико
Градиште

4

-месна заједница
Чешљева Бара

-месна заједница
Љубиње

-месна заједница
Чешљева Бара

5

Носилац посла, Субјекат који
извршилац
сарађује

ЧЕШЉЕВОБАРСКА РЕКА

45

Потребна МТС и висина
трошка одређују се у односу
на обим и количину изведених
радова

Потребна МТС и висина
трошка одређују се у односу
на обим и количину изведених
радова

Потребна МТС и висина
трошка одређују се у односу
на обим и количину изведених
радова

6

7

Потребна мат.техн.средства
Назив, врста средства
кол
8

Мат.трошак
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1

1. Река Бара
Водоток

2

Р.б Водоток критична
тачка

Чишћење водотока од
наноса и растиња

3

АКТИВНОСТ

ПРЕВЕНТИВНА
МЕРА

-Општна
Велико
Градиште

4

Носилац
посла,
извршилац

-месна
заједница
Чешљева
Бара, МЗ
Дољашница.

5

Субјекат
који
сарађује

РЕКА БАРА

46

Потребна МТС
и висина
трошка
одређују се у
односу на обим
и количину
изведених
радова

6

7

Потребна
мат.техн.средства
Назив,
кол
врста
средства
8

Мат.тр
ошак
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4.

3

2

1

2

1

3

ПРЕВЕНТИВНА МЕРА
АКТИВНОСТ

4

Носилац посла,
извршилац

Канал на
правцу
БискупљеЂураково

-продубљивање профила
канала са обрадом обалног
дела и чишћење канала од
муља и растиња

-Општна Велико
Градиште

ПРВА ДЕОНИЦА: рејон села Ђураково - Поповац
Водотоци река -чишћење водотока од муља -Општна Велико
Реке и Славице и растиња
Градиште
у рејону
-продубљивање профила
Ђуракова
водотока са обрадом
обалног дела
Мост-пропуст
-чишћење пропусног
на Курјачком
профила
каналу
(кривина код
извора)
Мост у
-провера сигурности облога
Ђуракову
моста
-чишћење обала и водотока
од растиња и стабала

Водоток критична
тачка

Р.б

КИСИЉЕВАЧКА РЕКА

47

Водопри
вреда
Приватн
и власници
грађевин
ске
механиз
ације
-МЗ
Ђураков
ои
Поповац
Водопри
вреда
Приватн
и власници
грађевин

5

Субјека
т који
сарађује

7

кол

Мат.тро
шак

Потребна МТС и
висина трошка
одређују се у односу
на обим и количину
изведених радова

Потребна МТС и
висина трошка
одређују се у односу
на обим и количину
изведених радова

Потребна
мат.техн.сре
дства
Назив,
врста
средства
6
8
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Водоток
1
-продубљивање профила
водотока са обрадом
обалног дела

-Чишћење обала и водока од
растиња и стабала

ДРУГА ДЕОНИЦА: рејон села Кисиљево
-Општна Велико
Градиште

48

Водопри
вреда
Приватн
и власници
грађевин
ске
механиз
ације
-МЗ
Кисиљев
о

ске
механиз
ације
-МЗ
Ђураков
ои
Поповац

Потребна МТС и
висина трошка
одређују се у односу
на обим и количину
изведених радова
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557

2

1

1

Осојна - јужна
страна насеља
Макце

1. Клизишта
Рејон Чуке на
правцу Затоње Кисиљево

2

Р.б ЛОКАЦИЈА

-геолошки и
хидрогеолошки
радови за израду
идејног и главног
пројекта утврђивање
начина за
заустављање даљег
клизања земљишта
-обезбеђење путног
правца ЗатоњеКисиљево и ЗатоњеБискупље
-забрана сваке
градње у зони
клизишта
--геолошки и
хидрогеолошки
радови за израду
идејног и главног
пројекта утврђивање
начина за
заустављање даљег
клизања земљишта
-обезбеђење путног
правца Макце- Диван
-забрана сваке
градње у зони
клизишта

3

АКТИВНОСТ

Општина Велико
Градиште

Општина Велико
Градиште

4

Носилац
ПРЕВЕНТИВНА посла,
МЕРА
извршилац

„Јарослав
Черни“Институт

Институт
„Јарослав
Черни“

5

6

7

8

Субјекат Потребна
Мат.трошак
који
мат.техн.средства
сарађује Назив,
кол
врста
средства

ОДРОНИ И КЛИЗИШТА

49

558
Број 9
25. јун 2019. године

1

1

2

Р.б ЛОКАЦИЈА

Благовремено
уговарање зимског
одржавања путева

3

АКТИВНОСТ
Општина
Велико
Градиште

4

Правни
субјекти
који се баве
зимским
одржавањем
путева

5

Носилац
Субјекат
ПРЕВЕНТИВНА посла,
који
МЕРА
извршилац сарађује

СНЕГ И СНЕЖНИ НАНОСИ

50

6

7

8

Потребна
Мат.тро
мат.техн.средства шак
Назив,
кол
врста
средства
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УРЕЂЕНИ ВОДОТОЦИ КОЈИ СУ У НАДЛЕЖНОСТИ ВОДОПРИВРЕДЕ
РЕКА ДУНАВ (ДЕСНА ОБАЛА ОД НАСЕЉА РАМ ДО АДМИНИСТРАТИВНЕ
ГРАНИЦЕ ОПШТИНЕ В.ГРАДИШТЕ) И РЕКА ПЕК -ЛЕВА ОБАЛА РЕКЕ
ПЕКА ОД УШЋА У ДУНАВ ДО КРАЈА УЛИЦЕ ЖИКЕ ПОПОВИЋА (БРЕГ
ИСПОД ГРОБЉА) И ДЕСНА ОБАЛА РЕКЕ ПЕКА ОД УШЋА У ДУНАВ ДО
ПОЧЕТКА ПЕСКОВА
Са аспекта Закона о водама река Дунав, (делимично река Пек) има уређен
водоток читавом дужином територије општине Велико Градиште.
Сви уређени водотоци су, према истом Закону, у надлежности
Министарства за водопривреду- са аспекта процењивања опасности од поплава и
непосредне одбране од поплава угрожених делова територије у приобаљу.
У конкретном случају,подручје општине Велико Градиште налази се на
територији водног подручја ''Доњи Дунав''на коме одбрану од поплава за воде 1. реда /
Дунав-Пек/, врши ''Водопривреда'' а.д. Пожаревацса са задужењима која проистичу из
уговора са ЈВП''Србијаводе'' Београд. Ова задужења се односе на одржавање заштитних
објеката и спровођење одбране од поплава на водотоцима са изграђеним заштитним
објектима и о одржавању система за одводњавање. У том циљу донет је Оперативни
план за одбрану од поплава за воде 1. реда за 2019. годину , (који је објављен у
,,Сл.гласнику РС”, бр.14/2019. од 07.03.2019. године )
То, међутим, не значи да локална самоуправа нема никакве обавезе у случају
постојања потребе за непосредну одбрану од поплава када је река Дунав у питању, а
посебно (из искуства) река Пек.
Локална самоуправа има обавезу, у складу са Законом о ванредним
ситуацијама, Законом о водама и Законом о локалној самоуправи, да помогне у
непосредној одбрани од поплава расположивим људством и механизацијом у складу са
Оперативним планом одбране од поплава (који израђује Министарство надлежно за
послове водопривреде) за реку Дунав и део уређеног водотока реке Пек у захвату
територије општине Велико Градиште. Са друге стране, ЈП „Србијаводе“ и ХЕ
„Ђердап“ имају обавезу да писменим путем, или изводом из Плана одбране од поплава,
затраже учешће снага и средстава општине Велико Градиште у непосредној одбрани од
поплава када су река Дунав и Пек у питању, при чему обезбеђују и неопходне трошкове
ангажовања снага и средстава субјеката са територије општине Велико Градиште.
Пракса из 2006, 2009 и 2014.године је показала да се у конкретним
условима, посебно у почетној фази одбране од поплава, која је најбитнија, на терену
појаве само тренутно расположиве снаге локалне самоуправе. Од њихове организације
и активности у самом почетку најчешће зависи даљи ток одбране од поплава.
У задње време, поучени искуством из 2006.године, „Србијаводе“ и ХЕ
„Ђердап“ су предузели низ оперативних мера на јачању одбране приобаља Дунава:
ојачан је и подигнут ниво кеја дуж Дунава у Великом Градишту и ојачава се и подиже
ниво одбрамбеног насипа од Затоња према Винцима.
Без обзира на до сада предузете мере, да би одбрана од поплава реке Дунав
била благовремена и ефикасна, Општински штаб за ванредне ситуације, у сарадњи са
органима локалне самоуправе, треба обратити пажњу на следеће мере и активности
превентивног карактера:
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РЕКА ДУНАВ
Р.б ПРЕВЕНТИВНА Носилац
Субјекат
МЕРА
посла,
који
АКТИВНОСТ
извршилац сарађује
1

2
3

4

5

-израда техничке
документације о
подручју које бранимо
од поплава при чему су,
осим хидротехничког,
важни урбанистички и
комунални аспекти, па
се тако дефинишу
плавне зоне, а у оквиру
зоне се дефинише
рејонизација подручја
по степенима
угрожености. На тај
начин се приближно
долази до података о:
1.површини која ће
бити под водом
2.броју објеката по
врсти и намени који ће
се наћи под водом
3.броју угрожених
лица; као и о томе да ли
ће требати и где да се
врши померање
угроженог
становништва и
материјалних добара

-обезбеђење сталног
праћења хидролошке
ситуације на Дунаву
-обезбеђење сталне
везе (телефонска,
радиовеза, мобилни
телефони) са свим
учесницима
непосредне одбране
од поплава
-предвиање потребне
количине џакова за
прављење тзв.“зечјих
насипа“ (за 1 дужни
метар насипа
предвидети 12 џакова)
и одређивање објекта
где ће бити лоцирани
-одређивање локације
за ископ земље за
пуњење џакова;
одређивање праваца
превоза и локација за
истовар земље и
пуњење џакова

- Штаб за

-Одељење за
привредни и ек.
развој и
дијаспору,
-Одељење за
урба-низам
-месне заједнице
-геометри

- Штаб за

-РХМЗ
-ХЕ „Ђердап“
ЈП"Србијаводе"
-Телеком
-приватници
који поседују
механизацију
-Балкан
бензинска
пумпа,
-угоститељи
-приватне
аутомеханичарске
радње

ванредне
ситуације

ванредне
ситуације

Потребна
Мат.трошак
мат.техн.средства
Назив,
кол
врста
средства
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6

7

8

9
10

-одређивање:
1.механизације за
ископ и утовар земље
2.механизације за
превоз земље
3.механизације за
развожење џакова
4.механизације за
изградњу наспиа од
земље
5.начина осветљавања
локација рада ноћу
-одређивање
интервентних екипа за
отклањање кварова на
инфраструктурним
инсталацијама
-одређивање начина и
локације поправки и
снабдевања горивом
механизације
-одређивање начина
исхране учесника у
одбрани
-предвиђање објеката
за смештај учесника
одбране који долазе са
стране
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ПРЕГЛЕД
ПОВЕРЕНИКА И ЗАМЕНИКА ПОВЕРЕНИКА ЦИВИЛНЕ ЗАШТИТЕ
НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ

рб
1

1

2

3

4

5

Назив МЗ
2

Велико Градиште

Бискупље

Гарево

Десине

Дољашница

Име и презиме
3

Телефон
4

7

8

ЂураковоПоповац

Затоње

Камијево

5

064-651-20-16

Повереник

Мирослав Пауновић

063-891-08-71

Наталија Лазић

060/331-12-40

Златко Стокић
Сузана Станојевић

О62/590-546
069/567-20-44

Марко Станојевић

065/269-29-19

Ратко Савић
Синиша Јовановић

065-239-18-42
290-010
012/290-117

Заменик
поверен.
Заменик
поверен.
Повереник
Заменик
поверен.
Заменик
поверен.
Повереник

Миодраг Пантић

012/290-322

Владан Миловановић
Бобан Илић

063/894-31-99
064/329-29-95

Драган Андрејић

О64/260-80-00

Милисав Петровић

063/307-236

Радиша Ивковић

290-196

Дејан Селић

Властимир Петровић
6

(Прилог 5.1.2.)
Функција

Иван Стокић
Саша Пајкић

069/711-779
012/664-096

Гвозден Костић

063/787-27-25

Саша Живковић
Александар Стевић

062/178-18-77
063-801-02-30

Никола Лазић

062/707-672

Драшко Јовичић

667-623
063-16-12-615

Драгана Обрадовић

Заменик
поверен.
Заменик
поверен.
Повереник
Заменик
поверен.
Заменик
поверен.
Повереник
Заменик
поверен.
Заменик
поверен.
Повереник
Заменик
поверен.
Заменик
поверен.
Повереник
Заменик
поверен.
Заменик
поверен.
Повереник
Заменик
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Снежана Младеновић
9

Кисиљево

10 Кумане

11 Курјаче

12 Кусиће

13 Љубиње

Љубиша Ивковић
Срђан Живановић

064-570-62-07
012-664-207
012-664-027

Жељко Ђорћевић

061-133-58-59

Ратибор Јовановић
Бобан Јовић

064/280-71-40
063/830-22-87

Дејан Бранковић

063-867-90-08

Златољуб Жикић
Мома Стокић

О65/369-00-00
063-674-822

Владица Стојановић

060-674-72-00

Саша Стокић
Бобан Обрадовић

064-825-36-47
063-844-63-38

Мирко Илић

063-819-85-24

Слободан Миладиновић

Новица Стојадиновић

061-302-56-42
667-487
063-837-58-81
667-322
667-344

Милунка Алексић
Владимир Згоњанин

063/813-32-93
065-853-39-43

Живослав Стокић

060/667-42-27

Драган Симић
Дејан Милосављевић

064/061-44-67
063-777-01-79

Негован Живић

O61/145-70-65

Дејан Илић
Микица Мишић
Драган Мишић
Војче Трајковић
Александар Јовановић

063-15-96-898
064-978-00-66
065/451-53-29
066-650-50-55
064-330-74-84
064-030-00-08

Малиша Јосић

064-191-99-59

Југослав Лазић

14 Мајиловац

15 Макце

16 Острово

17 Печаница

поверен.
Заменик
поверен.
Повереник
Заменик
поверен.
Заменик
поверен.
Повереник
Заменик
поверен.
Заменик
поверен.
Повереник
Заменик
поверен.
Заменик
поверен.
Повереник
Заменик
поверен.
Заменик
поверен.
Повереник
Заменик
поверен.
Заменик
поверен.
Повереник
Заменик
поверен.
Заменик
поверен.
Повереник
Заменик
поверен.
Заменик
поверен.
Повереник
Замен. поверен.
Заменик пов.
Повереник
Заменик
поверен.
Заменик
поверен.
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18 Пожежено

19 Рам

20 Сираково

21 Средњево

22 Тополовник

23 Триброде

24 Царевац

25 Чешљева Бара

Слободан Живић
Александар Селаковић

063/779-88-94
062/823-25-85

Ненад Стокић

0645/454-59-71

Драган Секуловић
Горана Гицић

065/555-22-73
061/212-70-05

Серђан Марковић

063/109-60-00

Милан Стојковић
Марко Ивановић

063/776-82-96
063-839-13-90

Владан Стојковић

063/858-70-00

Далибор Живковић
Саша Здравковић

060/354-305
О60/029-97-68

Немања Живковић

062-160-28-03

Мирко Стрејкић
Драган Танасковић

063-819-06-11
063-771-81-04

Драган Стрејкић

062-118-31-84

Мирослав Миладиновић

064/248-93-05

Новица Митић

063-772-54-15

Драган Живковић

062/872-78-21

Ненад Аћимовић
Далибор Миловановић

060-0667-258
012-667-258
069-116-19-86

Драган Милић

069-732-040

Живорад Илић
Слађан Николић

061-186-64-09
012-667-019
069-522-02-00

Дејан Пајкић

066-507-31-31

Повереник
Заменик
поверен.
Заменик
поверен.
Повереник
Заменик
поверен.
Заменик
поверен.
Повереник
Заменик
поверен.
Заменик
поверен.
Повереник
Заменик
поверен.
Заменик
поверен.
Повереник
Заменик
поверен.
Заменик
поверен.
Повереник
Заменик
поверен.
Заменик
поверен.
Повереник
Заменик
поверен.
Заменик
поверен.
Повереник
Заменик
поверен.
Заменик
поверен.
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4.

Јовановић
(Драган)
Владимир

Припадник
вода

5.

Јовић
(Слободана)
Дејан

Припадник
вода

6.

Богдановић
(Мирослав)
Божидар

Припадник
вода

7.

Живановић
(Драгана)
Милан

Припадник
вода

8.

Зарић
(Лале)
Александар

Припадник
вода

9.

Лукић
(Љубина)
Душан

Припадник
вода

050498776203
7

141098771013
3

030397876261
4

140298077291
1

050898676201
2

010398776202
4

060698076201
2

На
радном
месту

У стану

Мобилни

Адреса
становања

Стручна
спрема,
занимање
Назив радног
места и адреса
запослења
Менађер
Фризер

Припадник
вода

Велико
Градиште
Ул
Карађорђева
40
Велико
Градиште
Ул.Дрнска
10

8

9
012/
661-082

10

012/
662-567

Менађер

3.

Ђурић
(Јовица)
Милош

7
Велико
Градиште
ул.Војводе
Мишића 10

Велико
Градиште
Ул.Кнеза
Лазара 35

012/
663-090

Студент

040197876261
6

6

Велико
Градиште
ул.Николе
Тесле бб

012/
663-454

Студент

Припадник
вода

5

Велико
Градиште
ул.Аласка 5

012/
661-264

Радник

Баралић
(Предрага)
Милан

4
210796476261
5

Велико
Градиште
Ул.11.октобр
а 48

012/
661-437

Конобар

2.

3
Командир
вода

Телефон

Велико
Градиште
ул.
Пожаревачк
и пут 16

012/
663-635

Студент

2
Ђурђевић
(Лазара)
Саша

ЈМБГ

1
1.

Дужност у
јединици

Презиме и име

Ред.бр.

2.2.2. Преглед припадника јединица цивилне заштите
опште намене општине Велико Градиште

Велико
Градиште
Ул.11.октобр
а7

012/
662-648
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11.

Миленковић
(Србијанка)
Милан

Припадник
вода

12.

Стевић
(Драгослава)
Жива

Припадник
вода

13.

Стевић
(Жике)
Данијел

14.

110397876261
9

Велико
Градиште
Ул.Војводе
Мишићас 12

012/
662-965

050298576204
5

Радник

012/
662-229

Припадник
вода

010198471029
2

Радник

160598573009
4

Велико
Градиште
Ул.Жике
Поповића 1

Томић
(Радомира)
Драган

Припадник
вода

060398776207
8

Пословођа
радње

Припадник
вода

Студент

10.

Милановић
(Љубише)
Драган

Непознато

58

15.

Бојанић
(Драган)
Марјан

Припадник
вода

16.

Зебић
(Чедомира)
Миомир

Припадник
вода

17.

Голубовић
(Радисава)
Драган

Припадник
вода

18.

Чолић
(Мирка)
Младен

Припадник
вода

19.

Новаковић
(Јелене)
Зоран

20.

Стокић
(Бобана)
Александар

Припадник
вода

240798736005
4

Велико
Градиште
Ул.Синђелић
ева 21

291098637001
7

Велико
Градиште
Ул.Старине
Новака 20

240698676204
7

Велико
Градиште
Ул.Вељка
Влахвића 22

240398776206
8

Велико
Градиште
ул.Иво Лоле
Рибара 27

060596276261
0

160698576203
0

Радник

Припадник
вода

Велико
Градиште
Ул.Воје
Богдановића
бб
Велико
Градиште
Улдр Бошка
Вребалова
70
Велико
Градиште
Ул.Банатска

Велико
Градиште
Ул Обала
Краља Петра
9/5
Велико
Градиште
Браће
Буђони

012/
663-725

012/
663-965

012/
663-725

012/
7654195

012/
662-399

012/
663-035

063/
198-36-94

012/
662-808

012/
663-404
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21.

Кочовић
(Радише)
Мирољиб

Припадник
вода

22.

Стокић
(Небојше)
Иван

Припадник
вода

23.

Станковић
(Драгана)
Јовица

Припадник
вода

24.

Озволт
(Славољуба)
Никола

Припадник
вода

25.

Илић
(Зорана)
Жељко

Припадник
вода

26.

Савић
(Верољуба)
Александар

Припадник
вода

27.

Петровић
(Радисава)
Мирослав

Припадник
вода

28.

Чоковић
(Шаћира)
Мирза

Припадник
вода

151097571034
5

29.

Ђорђевић
(Зорана)
Бојан

Припадник
вода

070598176261
8

30.

Драгуловић
(Душана)
Младен

Припадник
вода

280698275291
6

140798776202
7

130998776206
8

280198676003
2

Велико
Градиште
Ул Обала
Краља Петра
37
Велико
Градиште
Ул.Жикице
јовановића
Шпанца 9
Велико
Градиште

Велико
Градиште

150198771030
9

Велико
Градиште
Ул.Бошка
Бухе 4

170498376202
7

Велико
Градиште
Ул.Војводе
Мишића 26

060597576202
4

Велико
Градиште
Ул.Кнеза
Лазара 35
Велико
Градиште
Ул.Жике
Поповића 74
Велико
Градиште
Ул.Албанске
споменице
23
Велико
Градиште
Ул.11.октобр
а бб

012/
662-652

012/
661-082

012/
663-798

012/
663-598

012/
662-299

012/
662-690

012/
661-045

012/
662-155

012/
663-851

069/
663-233
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ПРЕГЛЕД
ОСМАТРАЧА, ОРГАНИЗАТОРА И ВОЂА ОДБРАНЕ ОД ПОПЛАВА ПО
СЕКТОРИМА НА РЕЦИ ДУНАВ
(Прилог 5.1.2.1)
Назив
рејона

Рејон
Рама

Број
сектора

Први
сектор

Други
сектор

Рејон
Први
Кисиљево
сектор
Тополовник
Кумане

Други
сектор

Границе
сектора и
критичне
тачке

Подручје
Аде до
тврђаве у
Раму
(критична
тачка је
викенд
насеље)
Од тврђаве
у Раму до
ушћа
потока
В.Шајица у
Дунав
Подручје
села
Кисиљево

Подручје
села
Тополовник

Рамски рит
Трећи
сектор

Подручје
села
Кумане

Презиме и
Адреса
име
осматрача становања
– вође
одбране
од попла
ва на
сектору
Лазић Ратко
Рам

Телефон

на
кућни мобил
РМ

064-45585-95
064-3161-238

Драгиша
Јовановић
Ратко
Николић
Ненад
Јањић

Рам

Рам

064-67957-12

Синиша
Секуловић
Ивица
Живковић
Горан Васић

Рам

061-22239-33

Рам

064-08556-23

Рам

Игор
Војиновић
Саша
Матејић
Бојан
Радојчић
Драган
Н.Животић
Ненад
Станковић
Радиша
Пауновић
Властимир
Јовић
Драган
Пауновић
Драган
Ђорђевић
Mилибор
Бранковић
Бобан Јовић

Рам

063-15066-50

Миодраг
Станковић
Игор Арсић

Рам

672-209

672-129

Кисиљево

064-25713-28

Кисиљево

664-255

Кисиљево

664-227

Кисиљево

664-225

Тополовник

664-054

Тополовник

664-110

Тополовник

664-015

Тополовник

664-235

Кумане

664-310

063-8723-373

Кумане

664-294

Кумане

664-077

063-8302-287
063-8585-374

Кумане

664-302

063-80255-77

М Т С
Н а з и в Кол.
средства
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Први
сектор

Рејон
Други
Великог
сектор
Градишта

Трећи
сектор

Раскрсница
улица Лоле
Рибара и
Краља
Петра 1 до
раскрснице
улица
Београдске
и Краља
Петра 1.
Од
раскрснице
улица
Београдске
и Краља
Петра 1 до
ЈКП
„Стандард“
Од ЈКП
„Стандард“
до ушћа
Пека у
Дунав

Четврти Од ушћа
сектор
Пека у
Дунав
узводно до
моста на
путу за
Пожежено
Рејон села Први
Од моста
Пожежено сектор
преко Пека
на путу за
Пожежено
до црпне
пумпе крај
Дунава
узводно од
села
Други
Од црпне
сектор
пумпе крај
Дунава
узводно од
села до
карауле и
гробља

Владимир
Скочић
Златко
Миленковић
Иван
Јовановић
Дарко
Ивковић

В.Градиште

069-80476-88

В.Градиште

069-80177-03

В.Градиште

069-80176-89

Бискупње

062-80748-11

Миша
Кутлешић
Драган
Ђорђевић
Мирко
Живановић
Слађан
Ивковић

В.Градиште

062-80298-58

В.Градиште

063-15596-99

В.Градиште

060-13232-75

В.Градиште

064-25704-48

Дејан Тошић

В.Градиште

Ненад Јевтић

В.Градиште

Зоран Брас

В.Градиште

Зоран
Крецовић
Драган
Тишановић
Ненад
Радевић
Милан
Баралић
Дејан Јовић

В.Градиште

066-80176-73
062-80177-66
062-80177-64
062-80178-14

Новица
Лазић
Радољуб
Перић
Горан
Јовановић
Радослав
Милић

Пожежено

Пожежено

676-546

Саша Митић
Миодраг
Стевић
Драган
Миленковић
Данко Дачић

Пожежено
Пожежено

660-345
663-055

Пожежено

660-239

Пожежено

661-139

В.Градиште

064-21466-10

В.Градиште

066-80177-22

В.Градиште

063-8189-752

В.Градиште

064-41407-02

Пожежено

676-894
661-235
663-057

Пожежено

063-8696272

Подножје Кусића до
моста на путу
В.ГрадиштеБраничево;
-критичне тачке:
1.сви отвори у
одбрамбеном насипу;
2.Мост на улазу из
Браничев

Трећа
деоница

Друга
деоница

Од моста на путу
за Пожежено до
висине Пескова
(Кључеви)
-критична тачка мост
Од Пескова до
подножја Кусића
(Јасење)

Прва
деоница

Рејон
села
Кусиће

Границе сектора
- деонице и
критичне тачке

Број
сектора
деонице

Назив
рејона

Славољуб
Панћикић
Ивица Зонић
Љубиша
Милошевић
Драгиша Илић
Владан Васић
Мијаило Маричић
Верко Јанковић
Миодраг
Кузмановић

Горан Стокић
Мирослав
Живојиновић
Зоран Јанковић
Дуле Јанковић

666-697
666-696
666-980
666-655
666-730
666-879
666-984

Кусиће
Кусиће
Кусиће
Кусиће
Кусиће
Кусиће
Кусиће

666-890
666-047

666-723
666-108

кућни моб

666-502

на
Р
М

Телефон

Кусиће

Кусиће
Кусиће

Кусиће
Кусиће

Име и презиме
Адреса
осматрача –
вође одбране од становања
попла
ва на сектору

М Т С
Назив
Кол.
средства

(Прилог 5.1.2.2)

ОСМАТРАЧА, ОРГАНИЗАТОРА И ВОЂА ОДБРАНЕ ОД ПОПЛАВА ПО ДЕОНИЦАМА НА РЕЦИ ПЕК

ПРЕГЛЕД
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571

Пета
деоница

Рејон
Четврта
села
деоница
Триброде

Од моста према
Браничеву до
висећег моста у
Триброду
-критичне тачке:
1.мост према
Браничеву
2.пропуст код
скретања за
Триброде
Од висећег моста
до висине гробља
у Триброду
-критичне тачке:
1.сви отвори у
одбрамбеном
насипу
Mилорад Весић
Небојша Станковић
Ратко Митровић
Небојша Рајнић

Верољуб
Миловановић

Зоран Марковић
Славољуб
Миљковић
Миодраг Лукић

63

Триброде
Триброде
Триброде
Триброде

666-762
666-474
666-451
666-759

666-470

666-707

Триброде
Триброде

676-621
666-665

Триброде
Триброде
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Број
сектора
деонице

Границе
сектора деонице
и
критичне
тачке

Поповац;
-критична
тачка:
1.пропуст
на
Курјачком
каналу
2.мост у

Чешљевобарста Чешљева Рејон
река и река
Бара
села
Бара
Чешљева
Бара;
-критична
тачка су
мостови
Рејон села
Кисиљевачка
Прва
река
деоница Ђураково-

Назив реке
рејона

Радослав
Станојла
Лазаревић
Аца Стевић
Рајко
Јанковић
Бојан Којић

Петровић
Мирко
Јанковић
Драгутин
Јонић
Борислав
Ђорђевић
670-189
664-348

Ч.Бара
Ђураково

Поповац

664-108
665-232

667-034

Ч.Бара

Ђураково
Поповац

668-118

Ч.Бара

064-2758-595

Презиме и
Адреса
Телефон
М Т С
име
Н а з и в Кол.
осматрача становања
средства
– вође
на
одбране
кућни мобил
РМ
од попла
ва на
сектору
Витомир
667-400
Ч.Бара

(Прилог 5.1.2.3)

ПРЕГЛЕД
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573

Друга
деоница

селу
Рејон села
Кисиљево
Зоран
Милетић
Дејан
Милетић
Вецко
Величковић
Ненад
Ђорђевић

664-186
664-186
664-177
664-246

Кисиљево
Кисиљево
Кисиљево
Кисиљево
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ПЕК

1

Река
Поток

Чешљевобарска
река

Рејон села
Чешљева
бара

Рејон села
Триброда,
4.деоница

Рејон села
Кусиће,
3. деоница

Рејон села
Кусиће,
1. деоница

2

Деоница

1.Борислав

3.Драгутин Јонић

2.Мирко Јанковић

1.Витомир
Петровић

3.Рајчић Марко
1.Милорадовић
Борко
2.Милосављевић
Горан
3.Рече Горан

1.Мирко Илић
2.Владимир Илић
3.Добривоје
Јеремић
1.Душко Поповић
2.Драган Петровић
3.Љубиша
Станимировић
1.Toмић Жељко
2.Андрејић Дејан

Телефон

666-439
666-085
666-454

Триброде
Триброде
Триброде
Чешљева
Бара
Чешљева
Бара
Чешљева
Бара
Чешљева

670-189

667-034

668-118

667-400

666-458

666-463
666-482

Триброде
Триброде
Триброде

666-851

666-494
666-696

Kусиће
Kусиће
Kусиће

7
666-980
666-039
666-854

6

Kусиће
Kусиће
Kусиће

5

8

становања на
кућни мобилни
РМ

Адреса

9

М Т С
Назив
средства
10

Кол.

(Прилог 5.1.2.4.)

Број 9

Друмски мост

Железнички
мост
На
Чешљевобарс
кој реци

Пропуст код
скретања за
Триброде

Мост на путу
Велико
ГрадиштеБраничево

Мост између
Кусића и
Браничева

Мост на путу
В.Градиште –
Пожежено

Име и
Критична презиме
тачка
припадника
екипе за
одбрану
4
3

П Р Е Г Л Е Д
ЕКИПА ЗА ОДБРАНУ ОД ПОПЛАВА НА КРИТИЧНИМ ТАЧКАМА
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575

Река Бара

Кисиљевачка река

Мост на путу
В.Градиште –
Пожаревац у
Ђуракову

Мост на
локалном путу
ЂураковоПоповацБискупље
Пропуст у

Рејон села

Пропуст на
Курјачком
каналу

Друмски мост

Рејон села
Ђураково,
1.деоница

Рејон села
Чешљева
бара

Железнички
мост

на
Чешљевобарс
кој реци

1.Дејан Милошевић

063-70375-36
664-838

Кисиљево

664-099
664-088
664-088

664-117

664-100

Поповац

Ђураково
Поповац
Поповац

Ђураково

Ђураково

664-924
664-924
664-125

Ђураково
Ђураково
Ђураково

/

668-205

668-214

-

667-401

667-557

667-667

670-174

Бара
Чешљева
Бара
Чешљева
Бара
Чешљева
Бара
Чешљева
Бара
Чешљева
Бара
Чешљева
Бара
Чешљева
Бара
Чешљева
Бара

Број 9

3. Славиша
Лазаревић

1.Зоран Стевић
2.Драган Стевић
3.Миломир
Максимовић
1.Славиша
Миладиновић
2.Драгиша
Васиљевић
3.Радиша Ђорђевић
1.Растивоје Рајчић
2.Иван Стокић

3Живорад
Јовановић

2Живковић Зоран

1Славиша
Павловић

3. Јанковић
Љубиша

2.Ђорђевић
Војислав

1.Драгољуб
Павловић

3.Десимир
Радивојевић

2.Звонимир
Петровић

Ђорђевић
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Рејон села
Кисиљево

Кисиљево

Други пропуст
у одбрамбеном
насипу поред
Сребрног ј.

одбрамбеном
насипу поред
Сребрног
језера
Први пропуст
узводно од
одбрамбеног
насипа
664-283
664-027
664-329
664-243
664-416
664-334
664025

Кисиљево
Кисиљево
Кисиљево
Кисиљево
Кисиљево
Кисиљево
Кисиљево

3.Радиша Пантић
1. Срђан Животић
2.Ратко Перић
3.Звонимир
Миловановић
1.Јовица Ивковић
2.Радиша
Величковић
3.Драшко
Величковић

материјално-техничка средства у приватном

664-744

Кисиљево

2.Ивица Ристић

Напомена: Екипе за одбрану од поплава на критичним тачкама користе
власништву.

Канал мелиора
Ционог система

Кисиљ.
река

68

25. јун 2019. године
Број 9

577

578
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25. јун 2019. године

69
НАЧИН УЗБУЊИВАЊА И ОБАВЕШТАВАЊА УГРОЖЕНОГ
СТАНОВНИШТВА
(Прилог 5.1.2.5.)

1 . СИРЕНАМА - знак за општу опасност
2. ПРЕКО ЛОКАЛНИХ СРЕДСТАВА ЈАВНОГ ИНФОРМИСАЊА
3. ПРЕКО ПОВЕРЕНИКА ЦИВИЛНЕ ЗАШТИТЕ

25. јун 2019. године
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П Р Е Г Л Е Д
ОПЕРАТИВНИХ МЕРА И АКТИВНОСТИ КОЈЕ СЕ ПРЕДУЗИМАЈУ КАДА
ЕВИДЕНТНО ПОСТОЈИ ОПАСНОСТ ОД ПОПЛАВА НА ТЕРИТОРИЈИ
ОПШТИНЕ ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ
(Прилог 5.1.2.6)
Р.б ОПЕРАТИВНА Носилац
Субјекат који
МЕРА посла,
сарађује
АКТИВНОСТ извршилац
1

2

3
4

-увођење сталног
дежурства у седишту
Штаба
-стално праћење
података РХМЗ
-успостављање
телефонске или друге
везе са могућим
учесницима у одбрани
од поплава
-успостављање везе са
повереницима ЦЗ у
МЗ и давање почетних
инструкција

-упућивање
осматрача на
водотокове и мерне
летве.У случају
постављања
кишомера редовно
очитавања истих
посебно интезитета
падавина.
-упућивање
механизације на
радне тачке
-рад повереника ЦЗ у
МЗ:
1.упућивање
екипа на критичне
тачке
2.стављање
становништва у
стање приправности
за одбрану од
поплава;
3.стављање у
стање приправности
механизације и
опреме којом
располаже
становништво у МЗ
(трактори, чамци,
пумпе, моторне

- Штаб за

ванредне
ситуације

-планирани
учесници
-повереници

- Штаб за

-повереници

ванредне
ситуације

-власници

-повереници
-власници
механизације и опреме

Потребна
Мат.трошак
мат.техн.средства
Назив,
кол
врста
средства

579

580

Број 9
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5

6

7

8

9

10

тестере, дизалице и
др)
4.упућивање
механизације и
опреме становништва на радне тачке
-припрема одређене
количине врећа и
најлона и одвожење
на локације где ће
вреће бити пуњене
земљом
-одређивање
бензинске пумпе и
начина узимања
горива и мазива за
грађевинску и
трансортну
механизацију
-одређивање
снабдевача храном и
начина исхране
учесника у одбрани
-одређивање
локација и начина
поправки кварова на
грађевинској и
транспортној
механизацији
-обавештавање
Полицијске станице
о припреми за
обезбеђење путних
праваца којима ће се
кретати грађевинска
и транспортна
механизација и
локација где ће се
изводити
одбрамбени радови
-обавештавање
Електродистрибуције
о приправно-сти за
искључивање
електричне струје по
правцима, рејонима
или по одређеним
локацијама

-ХЕ „Ђердап“
-Водопривреда

-продавнице
прехрамбених
ппоизвода
-пекаре
-угоститељи
аутомеханичарске
радионице

-ПС Велико
Градиште

-Електродистрибуција

Ред. РЕЈОН,
број СЕКТОР,
ДЕОНИЦА
1
2
1. Рејон Рама

-са подручја Аде извршити померање
викендаша и домаћих животиња са
сточном храном у рејон Рама
-из приобаља у Раму извршити
измештање становништва и
материјалних добара према вишим
котама уз мере збрињавања
-проверити стање септичких јама и
предузети мере од њиховог изливања
-одбрану џаковима и земљом радити
на тачкама где би се спречио продор
воде у дубину насеља
-искључити електричну струју у
поплављенбом делу насеља, а по
могућности обезбедити ноћно
осветљење на радним тачкама
-предузимање основних почетних мера
за ублажавање последица поплаве

3

Мера- активност

ситуације

- Штаб за ванредне

4

-ХЕ"Ђердап"

Носилац
посла
-сви ангажовани
субјекти

Субјекат
који
сарађује
5

-камион кипер
-утоварнa лопатa
-трактори ровокопачи
-трактори са
приколицом
-моторне пумпе
-чамци са мотором
-агрегати са
инсталацијама
за осветљавање
-фолија
-вреће
-чизме
-кишне кабанице
-лопате
-ашови
-ручне светиљке
-храна за ангажована

Потребна МТС и опрема
Назив МТС и
Кол.
опреме
6
7

8

Материјал
трошак

ПР Е Г Л Е Д
ОПЕРАТИВНИХ МЕРА И АКТИВНОСТИ КОЈЕ СЕ ПРЕДУЗИМАЈУ КАДА НАСТУПИ ПОПЛАВА НА ТЕРИТОРИЈИ
ОПШТИНЕ ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ РЕКА ДУНАВ
(Прилог 5.2.1)

5.2. ОПЕРАТИВНЕ МЕРЕ И АКТИВНОСТИ КАДА ДОЂЕ ДО ПОПЛАВЕ
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581

Рејон Кисиљево
Тополовник,
Кумане

Градишта

Ред. РЕЈОН,
број СЕКТОР,
ДЕОНИЦА
1
2
Рејон
Великог
3.

2.

-заптивање (затварање) поклопаца кишне
канализације
-ојачавање и отежавање поклопаца кишне
канализације до потпуног затварања у
деловима града који су у нивоу водостаја
Дунава
-постављање прве одбрамбене линије дуж
обале Дунава (постављање најлона, џакова
са земљом које подупирати земљаним
насипом чија би круна била ширине
најмање 3 м)

3

Мера- активност

-вршити контролу исправности воде за
пиће и стално противепидемиолошко
извиђање
-померање становништва, стоке и сточне хране са обода Кисиљева према
Тополовнику (изнад пута)
-померање становништва, стоке и
сточне хране испод пута у Тополовнику и Куману на простор изнад пута
(пут В.Градиште-Пожаревац)
-постављање одбрамбене линије од
земље на правцима дотока и продора
воде према дубини насеља.
-искључење електричне струје у
деловима насеља који су под водом
-предузимање мера од изливања
септичких јама
-контрола воде за пиће
-противепидемиолошко извиђање

-сви ангажовани
субјекти

Субјекат
који
сарађује
5

-сви ангажовани
субјекти

-камиони кипери
-утоварне лопате
-скипови
-булдозери
-трактори ровокопачи
-трактори са
приколицом
-моторне пумпе
-чамци са мотором

РЕКА ДУНАВ
Потребна МТС и опрема
Материјал
Назив МТС и
Кол. трошак
опреме
6
7
8

-камион кипер
-утоварна лопата
-трактори ровокопачи
-трактори са
приколицом
-моторне пумпе
-фолија
-вреће
-чизме
-кишне кабанице
-лопате
-ашови
-ручне светиљке
-храна за ангажована
лица

лица

Број 9

-Штаб за ванредне
ситуације

4

-ЈВП "Србијаводе"
обалоутврда 1,5 км

Носилац
посла

ситуације

- Штаб за ванредне

-ХЕ"Ђердап"
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Ред. РЕЈОН,
Број СЕКТОР,
ДЕОНИЦА
1
2
Рејон
Пожежено
4.

-померање становништва, стоке и
сточ-не хране са обода Пожежена

3

Мера- активност

-постављање друге одбрамбене линије
десном страном Улице Краља Петра –
пешачком стазом кроз парк до ЈКП
Стандард
-померање становништва у појасу од 100
метара од обале Дунава и из рејона Чајир
-искључивање струје у појасу од 100
метара од обале Дунава и у рејону Чајир уз
обезбеђење осветљења на радним тачкама
-онемогућавање изливања фекалне
канализације и септичких јама
-стална контрола исправности воде за пиће
-стално противепидемиолошко извиђање
-појачано обезбеђење црпних постројења у
надлежности "Ђердапа"
посебно главне фекалне црпне станице и
препунпних канализационих црпних
станица ЈП"Дирекције за изградњу
општине В.Градиште,
-договор са Лучком капетанијом о забрани
пловидбе свих пловних објеката у рејону
поплаве
-договор са Лучком капетанијом о
постављању присталих пловних објеката у
низ паралелно са обалом ради заштите од
ветра и таласа који би појачавали ефекте
поплаве
-вођење евиденције о свим ангажова-ним
средствима и опреме
-вођење евиденције о свим трошкови-ма у
току одбране

4

-ХЕ"Ђердап"

Носилац
посла

74

-сви ангажовани
субјекти

Субјекат
који
сарађује
5

-камиони кипери
-утоварне лопате

РЕКА ДУНАВ
Потребна МТС и опрема
Материјал
Назив МТС и
Кол. трошак
опреме
6
7
8

-агрегати са
инсталацијама
за осветљавање
-фолија
-вреће
-чизме
-кишне кабанице
-лопате
-ашови
-ручне светиљке
-средства везе (моб.тел)
-гориво Д-2
-бензин 95 октана
-уље за грађевинске
машине
-храна за ангажована
лица

25. јун 2019. године
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583

ситуације

- Штаб за ванредне

-скипови
-булдозери
-трактори ровокопачи
-трактори са
приколицом
-моторне пумпе
-чамци са мотором
-фолија
-вреће
-чизме
-кишне кабанице
-лопате
-ашови
-ручне светиљке
-храна за ангажована
лица

Ред. РЕЈОН,
број СЕКТОР,
ДЕОНИЦА
1
2
1. Рејон Кусића

-спречавање задржавања пливајућег
материјала на стубовима мостова
-навлачењем земље затворити све
пролазе према водотоку
-све отворе у одбрамбеном насипу
затворити навлачењем земље и
џаковима пуњеним земљом
-Штаб за ванредне
ситуације

4

-ЈВП "Србијаводе"

Носилац
посла

-сви ангажовани
субјекти

Субјекат
који
сарађује
5

-камиони кипери
-утоварне лопате
-скипови
-булдозери
-трактори ровокопачи
-трактори са
приколицом

Потребна МТС и опрема
Назив МТС и
Кол.
опреме
6
7

8

Материјал
трошак

Број 9

3

Мера- активност

ОПЕРАТИВНИХ МЕРА И АКТИВНОСТИ КОЈЕ СЕ ПРЕДУЗИМАЈУ КАДА НАСТУПИ ПОПЛАВА НА ТЕРИТОРИЈИ
ОПШТИНЕ ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ
РЕКА ПЕК

према вишим котама у селу
-постављање одбрамбене линије од
џакова и земље на правцима дотока и
продора воде према дубини насеља.
-искључење електричне струје у
деловима насеља који су под водом
-предузимање мера од изливања
септичких јама
-контрола воде за пиће
-противепидемиолошко извиђање

75
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Ред. РЕЈОН,
број СЕКТОР,
ДЕОНИЦА
1
2
2. Рејон Триброде

-спречавање задржавања пливајућег
материјала на стубовима моста код
Браничева (сарадња са Браничевом) и
на сигурносном пропусту код скретања
за Триброде
-ојачавати одбрамбени насип од
висине сеоског гробља па низводно
-навлачењем земље затворити све
пролазе према водотоку
-све отворе у одбрамбеном насипу

3

Мера- активност

-проверити стање септичких јама и
предузети мере од њиховог изливања
-одбрану џаковима и земљом радити
на тачкама где би се спречио продор
воде у дубину насеља
-искључити електричну струју у
поплављенбом делу насеља, а по
могућности обезбедити ноћно
осветљење на радним тачкама
-предузимање основних почетних мера
за ублажавање последица поплаве
-припрема за црпљење воде из
подрумских просторија
-вршити контролу исправности воде за
пиће и стално противепидемиолошко
извиђање

-Штаб за ванредне
ситуације

4

-ЈВП "Србијаводе"

Носилац
посла

76

-сви ангажовани
субјекти

Субјекат
који
сарађује
5

-камиони кипери
-утоварне лопате
-скипови
-булдозери
-трактори ровокопачи
-трактори са
приколицом
-моторне пумпе
-моторне тестере за дрво
-сајле за извлачење

Потребна МТС и опрема
Назив МТС и
Кол.
опреме
6
7

-моторне пумпе
-моторне тестере за дрво
-сајле за извлачење
пливајућег материјала
-ватрогасне чакље или
мотке за потискивање
пливајућег материјала
-агрегати са
инсталацијама
за осветљавање
-фолија
-вреће
-чизме
-кишне кабанице
-лопате
-ашови
-ручне светиљке
-храна за ангажована
лица

8

Материјал
трошак

РЕКА ПЕК
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585

3.

Остале реке

затворити навлачењем земље и
џаковима пуњеним земљом
-проверити стање септичких јама и
предузети мере од њиховог изливања
-одбрану џаковима и земљом радити
на тачкама где би се спречио продор
воде у дубину насеља
-искључити електричну струју у
поплављенбом делу насеља, а по
могућности обезбедити ноћно
осветљење на радним тачкама
-предузимање основних почетних мера
за ублажавање последица поплаве
-припрема за црпљење воде из
подрумских просторија
-вршити контролу исправности воде за
пиће и стално противепидемиолошко
извиђање
Код осталих река обратити пажњу на
критичне тачке, мостове и пропусте,
где не дозволити задржавање
пливајућег материјала који би
формирао препреку и изазвао
изливање воде из р.к.
Штаб за ванредне
ситуације

77

-сви ангажовани
субјекти

пливајућег материјала
-ватрогасне чакље или
мотке за потискивање
пливајућег материјала
-агрегати са
инсталацијама
за осветљавање
-фолија
-вреће
-чизме
-кишне кабанице
-лопате
-ашови
-ручне светиљке
-храна за ангажована
лица
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Редни број

1
1

Задатак, активност
Назив и адреса субјекта
Снаге које се ангажују
у области заштите и
који се ангажује у
Људство
М Т С
спасавања
заштити и спасавању
становништва и
и одговорно
Занимање лица
Назив МТС
материјалних добара
лице
која
којеа се
од поплава,
(име,презиме,адреса,се ангажују у
ангажују
одроњавања
број телефона)
заштити
и клизања земљишта
и спасавању
2
3
4
5
6
-Ископ земље за поставља Приватни
-возач камиона
2
-камион кипер
ње одбрамбених линија
предузетник,
-руковалац
1
-булдозер ТГ-90
булдозера
-превоз земље до места за Жикић Драган из
2
-утоваривач (УЛТ)
пуњење врећа
Ч. Баре
-вучни воз
-руковалац
1
утоваривача
-рад на постављању или Тел. 012-667-444
јачању одбрамбене ли- руковалац
није
вучног воза
-ископ одводних канала
-расчишћавање путева
-асанација терена после
поплаве
2
1
2
1

Количин
7

8

Зборно место
ангаж. снага

-Д-2
-уље за
грађ.
машине
-цена
рада
Грађ
. машина
-исхрана

9

Врста
и
количи
н

10
4.500,оо
по радном
сату за рад.

Трошкови

Број
лица

Потребе

ПРЕГЛЕД
ПРАВНИХ И ДРУГИХ СУБЈЕКАТА КОЈИ СЕ АНГАЖУЈУ У АКЦИЈАМА ЗАШТИТЕ И СПАСАВАЊА ОД ПОПЛАВА,
ОДРОЊАВАЊА И КЛИЗАЊА ЗЕМЉИШТА; СНЕГА И СНЕЖНИХ НАНОСА НА ТЕРИТОРИЈИ
ОПШТИНЕ ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ
(Прилог 5.2.2)
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587

5

4

3

2

-превоз земље до места за Приватни предузетник,
-возач камиона
3
пуњење врећа или до мес- Владан Митровић из -руковалац
2
та ојачавања одбрамбене Затоња,
багера
1
линије
тел. 063-88-30-609 -руковалац
грејдера
-асанација терена после
поплаве
-Ископ земље за поставља Приватни предузетник
-возач камиона
4
ње одбрамбених линија Љубиша Миловановић
-руковалац
из
утоваривача
1
-руковалац багера 1
-превоз земље до места за В.Градишта,
пуњење врећа
тел. 060-716-94-94 -руковалац грејдера 1
063-816-94-94
-рад на постављању или
јачању одбрамбене линије
-ископ одводних канала
-расчишћавање путева
-асанација терена после
поплаве
-ископ и утовар земље Приватни предузетник -возач камиона
2
-превоз земље
Љубиша Спасић
-руковалац ровокопача
1
-руковалац булдозера1
-рад на постављању од-из В.Градишта,
брамбених линија
Тел. 063-251-913
-руковалац утоваривача
1
-руковалац грејдера 1
-ископ одводних канала
-расчишћавање путева
-руковалац багера 1
-рад на асанацији територије
-ископ и утовар земље Приватни предузетник -возач камиона
2
-превоз земље
Драшко Спасић из
-руковалац утоваривача
1
-руковалац булдозера1
-рад на постављању од-В.Градишта,
брамбених линија
тел. 063-77-20-396
-руковалац багера 1
-ископ одводних канала
-расчишћавање путева
-рад на асанацији територије

79

4
1
1
1

3
2
1

-камион кипер
-утоваривач (УЛТ)
-булдозер гусеничар
-багер

2
1
1
1

-камион кипер
2
-ровокопач (комбин) 1
-булдозер ТГ-110
1
-утоваривач (УЛТ) 1
-грејдер
1
-багер 600В
1

-камион кипер
-утоваривач (УЛТ)
-багер
-грејдер

-камион кипер
-багер
-грејдер

-Д-2
-уље за грађ.
машине
-исхрана

-Д-2
-уље за грађ.
машине
-исхрана

4.500,оо
по
радном
сату

4.500,оо
по
радном
сату

-Д-2
4.500,оо
-бензин
по
радном
95
-уље за грађ.сату
машине
-исхрана
4.500,оо
по
радном
сату
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10

9

8

7

6

-ископ и утовар земље Приватни предузетник -возач камиона
2
-камион кипер
2
-превоз земље
Новица Ивановић из -руковалац ровокопача
1
-ровокопач (комбинац)
1
-руковалац утоваривача
-утоваривач (УЛТ) 1
-рад на постављању од-Сиракова,
1
брамбених линија
тел. 063-276-096
-руковалац багера 1
-багер
1
-ископ одводних канала
-расчишћавање путева
-рад на асанацији територије
-ископ и утовар земље Приватни предузетник -возач камиона
1
-камион кипер
1
-превоз земље
Милан Стевановић из -руковалац утоваривача
1
-утоваривач (УЛТ) 1
-рад на постављању од-В.Градишта,
брамбених линија
тел. 661-120
063-251-907
-расчишћавање путева
-рад на асанацији територије
-ископ и утовар земље Приватни предузетник-возач камиона
1 -камион кипер
1
-превоз земље
Зоран Тазев из
-руковалац ровокопача
1 -ровокопач (комбинац) 1
-рад на постављању од-В.Градишта,
брамбених линија
тел. 660-328
064-863-22-32
-расчишћавање путева
-рад на асанацији територије
-ископ и утовар земље Приватни предузетник-возач камиона
2 -камион кипер
2
-превоз земље
Јовица Ђурић из
-руковалац утоваривача
1 -утоваривач (УЛТ)
1
-руковалац багера
-рад на постављању од-Курјача,
1 -багер
1
брамбених линија
тел. 063-323-329
-возач вучног воза 1 -вучни воз
1
-расчишћавање путева
-рад на асанацији територије
-рад на постављању од-Приватни предузетник-руковалац багера
2 - багер
2
брамбених линија
Новица Динић из
-возач дампера
2 - дампер
2
Мајиловца .
-израда пропуста од бетон
-возач камиона са
1 - камион са дизалицом 1
ских цеви
тел. 063-228-850
дизалицом
и грајфером
и грајфером
-рад на тешко
1 - вучни воз
1
приступачном терену машине изнајмљује
-возач вучног воза 1 - хидраулични пикамер1
-рад на пробијању преп-Љубиши Спасићу
-руковалац хидрауличним
река
пиканером
1 - машина за кирновање1
-рад на бушењу отвора
-руковалац машином за
или пропуста
кирновање

80

-Д-2
-бензин 95
-уље за грађ.
машине
-исхрана

зависно
од
врсте
машине
по
ценовн.
фирме

4.500,оо
по
радном
сату

4.500,оо
по
радном
сату
-Д-2
-уље за грађ.
машине
-исхрана

-Д-2
-бензин 95
-уље за грађ.
машине
-исхрана

4.500,оо
по
радном
сату

4.500,оо
по
радном
сату

-Д-2
-уље за грађ.
машине
-исхрана

-Д-2
-уље за грађ.
машине
-исхрана
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1

Редни број

2

3

Задатак у
и одговорно лице
заштити и
(име,презиме,адреса,
спасавању
број телефона)
становништв
аи
материјални
х добара
Занимање
лица која
се
ангажују у
заштити
и
спасавању
4

Људство

5

6

Назив
МТС
којеа с
ангажују

М Т С

Снаге које се ангажују

Број
лица

Назив и адреса субјекта
који се ангажује у
заштити и спасавању

Количина
7

8

ангаж. снага
Зборно место

9

Врст
а и
коли
чин

Потребе

ПРЕГЛЕД
ПРАВНИХ СУБЈЕКАТА ИЗ ДРУГИХ ОПШТИНА КОЈИ СЕ АНГАЖУЈУ У АКЦИЈАМА ЗАШТИТЕ И СПАСАВАЊА ОД
ПОПЛАВА, ОДРОЊАВАЊА И КЛИЗАЊА ЗЕМЉИШТА; СНЕГА И СНЕЖНИХ НАНОСА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ВЕЛИКО
ГРАДИШТЕ
(Прилог 5.2.3.)

81

9 10

Трошкови
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ПРАВНИ СУБЈЕКТИ ОСПОСОБЉЕНИ
ЗА ЗАШТИТУ И СПАСАВАЊЕ
-ЈКП "Дунав" Велико Градиште;
- Фабрика уља Дунавка,
-Дом Здравља Велико Градиште;
-Ветеринарска станица Велико Градиште;
-Центар за социјални рад В. Градиште;
- Црвени Крст Велико Градиште,
-Хотел "Језеро" Велико Градиште;
-Хотел "Данубијус" Велико Градиште;
-Средња школа Велико Градиште;
-ОШ "Иво Лола Рибар" Велико Градиште;
-ОШ "Миша Живановић" Средњево;
-ОШ "Вук Караџић" Мајловац;
-ПУ "Мајски цвет" Велико Градиште;
-ЈУ "Спортски центар В.Градиште"
- Каб. ТВ Коперникус Божевац,
- САТ ТВ Пожаревац,
- Новине Реч народа Пожаревац,

ДРЖАВНИ
ОРГАНИ

СКУПШТИНА
ОПШТИНЕ

ЈЕДИНИЦЕ ЦИВИЛНЕ ЗАШТИТЕ
ОПШТЕ НАМЕНЕ У НАСЕЉИМА

ПОВЕРЕНИЦИ ЦИВИЛНЕ ЗАШТИТЕ
У НАСЕЉЕНИМ МЕСТИМА (75)
Према списку повереника

Стручно-оперативни тимови

ОПШТИНСКИ ШТАБ
ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ

Општински ситуациони центар

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
К-нт Општ.штаба за в/с

-ВСЈ Велико Градиште;
-Полицијска станица Велико Градиште;
-Станица граничне полиције Сребрно јез;
-Станица граничне полиције Грнични прел
-Лучка капетанија Велико Градиште;
-Царинска испостава Велико Градиште;
-Гарнизон Пожаревац;
-Електроморава РЈ Велико Градиште;
-Приватни предузетници (8)

ОСТАЛИ ПРАВНИ СУБЈЕКТИ КОЈИ
МОГУ
БИТИ АНГАЖОВАНИ У АКЦИЈАМА З/С

ОПШТИНСКА
УПРАВА

ОПШТИНСКО
ВЕЋЕ

6 УБЛАЖАВАЊЕ И ОТКЛАЊАЊЕ ПОСЛЕДИЦА ПОПЛАВА, ОДРОЊАВАЊА И КЛИЗАЊА ЗЕМЉИШТА; СНЕГА И
СНЕЖНИХ НАНОС

82
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7.ШЕМА

РУКОВОЂЕЊА И САРАДЊЕ У ВАНРЕДНИМ СИТУАЦИЈАМА

(Прилог 7.1.)
ДРЖАВНИ ОРГАНИ
УСТАНОВЕ И
ИНСТИТУЦИЈЕ

ВЛАДА РС
РЕПУБЛИЧКИ ШТАБ
ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ

РХМЗ

БРАНИЧЕВСКИ УПРАВНИ ОКРУГ
ОКРУЖНИ ШТАБ ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ
ЦЕНТАР ЗА ОБАВЕШТАВАЊЕ

ОПШТИНA ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ

ГРАЂАНИ

ХУМАНИТАРНЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ И
УДРУЖЕЊА ГРАЂАНА

ДРУГИ ПРАВНИ СУБЉЕКТИ КОЈИ СЕ
АНГАЖУЈУ У АКЦИЈАМА ЗАШТИТЕ И
СПАСАВАЊА

ОСПОСОБЉЕНА ПРАВНА
ЛИЦА

ОСМАТРАЧИ НА ВОДОТОЦИМА

ИНТЕРВЕНТНЕ ЕКИПЕ

ОПШТИНСКИ ШТАБ ЗА ВАНРЕДНЕ
СИТУАЦИЈЕ

ЈЕДИНИЦЕ ЦЗ ОПШТЕ НАМЕНЕ

ЕКИПА ЗА ОДБРАНУ НА КРИТИЧНИМ
ТАЧКАМА

ПОВЕРЕНИЦИ ЦЗ

ОПЕРАТИВНО СТРУЧНИ ТИМОВИ

СУСЕДНЕ
ОПШТИНЕ У
ЗЕМЉИ И
ИНОСТРАНСТВУ
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СПИСАК
ПРИПАДНИКА ОПШТИНСКОГ ШТАБА ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ
(Решење о формирању Општинског штаба за ванредне ситуације, Службени гласник“
општине Велико Градиште бр.3/2011).
(Прилог 7.2.)

Р.б

Функција у Штабу

1

1

2

Командант

Име и презиме
телефон
3

Драган Милић
063-214-858

2

Заменик команданта

Слађан
Марковић
069/801-76-88-

3

Начелник

Љубиша
Животић
062-807-48-30

4

Члан штаба

Сузана Ђорђевић
062-807-48-23

5

6

7

Члан штаба за задатке
цивилне заштите:
1.Прва и прва
медицинска помоћ
2.РХБ заштита
3.Асанација терена
Члан штаба за задатке
цивилне заштите:
1.Заштита и спасавање
од поплава и несрећа на
води и под водом

Члан штаба за задатке
цивилне заштите:
1.Заштита од рушења и
спасавање из рушевина

др.Љиљана
Стевановић
065-80-41-607

Младен
Слепчевић
060/505-87-05

Љубица Митић
066-801-79-49

Радно место
телефон
4

Адреса стана
телефон
5

Председник
општине
012-662-120
Заменик
председника
општине
012-660-128
Инспектор за
послове цивилне
заштите
012-663-122
Начелник
општинске
управе
012-662-124

Кумане
012-664-082

Директор
Дома здравља
012-662-240

Велико
Градиште, Б.
Вребалова 3/12,
012-662-141

Саветник
послова
планирања
одбране и
заштите од ел.
непогода
012/662-075

Директор ЈКП
Дунава 012-662722

Велико
Градиште
Б.Вребалова 5/2
Велико
Градиште,Хајдук
Вељкова бр.14
С. Затоње
012-

Велико
Градиште,
Пинкум 10
012-662-463

С. Пожежено
012-660-345
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8

9

10

11

12

13

14

Члан штаба за задатке
цивилне заштите:
1.Хитно успостављање
неопходних служби од
јавног интереса
2.Очување добара
битних за опстанак
Члан штаба за задатке
цивилне заштите:
1.Склањање и
урбанистичке мере
заштите
Члан штаба за задатке
цивилне заштите:
1.Евакуација
2.Збрињавање
угрожених и
настрадалих
Члан штаба за задатке
цивилне заштите:
1.Заштита од НУС
Члан штаба за задатке
цивилне заштите:
1.Заштита и спасавање
од пожара и експлозија
2.Заштита од техничкотехнолошких несрећа
Члан штаба за задатак
цивилне заштите:
1.Узбуњивање

Члан штаба за задатак
цивилне заштите:
1.За сарадњу са ВС

15. Члан штаба за задатак
цивилне заштите
1.Збрињавање
угрожених животиња,
санација терена и
спровођење свих мера у
превенције заразних
болести животиња
16. Члан штаба за задатке

Стојан Вучковић
062-58-77-77

Јасмина
Петровић
069-484-76-84

Весна
Милановић
069-801-77-12

Дарко Пајкић
064-892-62-88

Ненад
Милићевић
064-89-24-994

Технички
директор
ЈКП''Дунав''
012/662-722.

Руководилац
Одељења за
привредни и ек.
развој и
дијаспору.
012-662-134
Руководилац
Одељења за
општу управу
012-660-122
Начелник
Полицијске
станице,В.
Градиште
012-662-485
Командир
Подручне
ватрогасно
спасилачке
јединице
012-7662-445

Вел.Градиште,
М. С имеуновић
5

С. Дољашница

С. Курјаче
012-674-360

Вел. Градиште,
Лоле Рибара 31.
012-7654-090.
Велико
Градиште,
Миливоја
Симеуновића бб
012-7661-240
Велико
Градиште,
Николе Тесле ББ
012-663-023

Оливер Ђокић
064-651-20-75

Надзорник
Узвршне
јединице
Телекома
012-662-911

Саша
Крсмановић
063-830-56-10
066-871-30-10

Заставник ВС из
ВП-5302.Пожаревац

Саша Рајчић
063-778-88-04

Др.ветерине
Ветеринарска
станица Велико
Градиште

Пожаревац

Оливер

Секретар

Вел. Градиште

Велико
Градиште, Воје
Богдановића
Бр.27
012-661-463

25. јун 2019. године

Број 9

595

86
цивилне заштите:
1. Збрињавање
2. Евакуација
Члан штаба - референт
за стручне и
17. административнотехничке послове и
МТС

Стојановић
065-383-76-66

Црвеног крста
012-662-207

Миша
Милосављевић
069-801-77-23

Виши референт
за послове
одбране и
спасавања
012-662-075

Пожаревачки
пут 8
012-7660-226
Велико
Градиште, Цара
Душана 3
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ЛИЦЕ ЗАДУЖЕНО ЗА КООРДИНАЦИЈУ ОДБРАНЕ ОД ПОПЛАВА ЗА
ТЕРИТОРИЈУ ОПШТИНЕ ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ, ЛИЦЕ НАДЛЕЖНО ЗА
ПРОГЛАШЕЊЕ ФАЗА ОДБРАНЕ ОД ПОПЛАВА И ЛИЦЕ ЗАДУЖЕНО ЗА
ЕВИДЕНТИРАЊЕ ПОДАТАКА О ИСТОРИЈСКИМ ПОПЛАВАМА ЗА ПОТРЕБЕ
ППРП

( Прилог 7.3.)
Лице задужено за координацију одбране од поплава за територију општине
Велико Градиште је Младен Слепчевић, члан штаба који је задужен за
спровођење задатака ЦЗ – заштите и спасавања од поплава и несрећа на води и
под водом.
Лице надлежно за проглашење фаза одбране од поплава за територију
општине Велико Градиште је Драган Милић, командант штаба – председник
општине.
Лице задужено за евидентирање података о историјским поплавама за
потребе ППРП је Миша Милосављевић, члан штаба виши референт одбране и
спасавања општинске управе општине Велико Градиште.
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СПИСАК ЧЛАНОВА СТРУЧНО-ОПЕРАТИВНОГ ТИМА ЗА ЗАШТИТУ ОД
РУШЕЊА И СПАСАВАЊЕ ИЗ РУШЕВИНА И ЗАШТИТУ И СПАСАВАЊЕ ОД
ПОПЛАВА И НЕСРЕЋА НА ВОДИ И ПОД ВОДОМ
(Прилог 7.4.)
СТРУЧНО-ОПЕРАТИВНИ ТИМОВИ:
1.
СТРУЧНО-ОПЕРАТИВНИ ТИМ ЗА ЗАШТИТУ И СПАСАВАЊЕ ИЗ
РУШЕВИНА И ЗАШТИТУ И СПАСАВАЊЕ ОД ПОПЛАВА И НЕСРЕЋА НА
ВОДИ И ПОД ВОДОМ
Р.бр.
Име и презиме
Занимање
Радно место
Адреса стана
телефон
телефон
телефон
Снежана
Вел. Градиште,
Просторни
1
Костић
Дипл.грађ.инж.
Трг М.
планер
069/801-76-63
Милорадовића
бр.7
Милета
Милојевић
Дипл.инж.шумарства
Младеновац,
Институт
2
011/390-64-61 –бујице и ерозија
Ж. Радовића 20
Јарослав Черни,
063/870-96-92
Београд
060/670-00-67
Радоје
В.Градиште
3
Николић
Пензионер
Лоле Рибара 2
069/801-77-74
012/7663-056
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2.
СТРУЧНО-ОПЕРАТИВНИ ТИМ
ЗА ПРВУ И МЕДИЦИНСКУ ПОМОЋ, РХБ ЗАШТИТУ И АСАНАЦИЈУ ТЕРЕНА
Р.бр.

1

Име и
презиме
телефон
Др Мирослав
Мирковић
063/77-34-184

2

Др Недељко
Васић 063/8414-378

3

Др Саша
Рајчић 063/77888-04

4

Дарко
Ивковић
062/807-48-11

Занимање

Радно место
телефон

Адреса стана
телефон

Дом здравља
Велико
Градиште
012/662-240
Доктор медицине,
Дом здравља
специјалиста опште
Велико
медицине
Градиште
012/662-240
012-662-591
Ветеринарска
Доктор ветеринарске станица
медицине
Велико
Градиште
– директор
012/7662-278
ЈКП,,Дунав”,
Дипл.инж.шумарства Стручни
Саветник за
узгој
коришћење и
чување
општинских
шума.

В.Градиште,
Николе Тесле
б.б. 012/7662232

Доктор медицине,
специјалиста
интерне медицине

В.Градиште
Хајдук
Вељкова 63
012/660-385
В.Градиште
Воје
Богдановића
27 б/12
012/7661-236
С. Бискупље
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3.
СТРУЧНО ОПЕРАТИВНИ ТИМ
ЗА ХИТНО УСПОСТАВЉАЊЕ СЛУЖБИ ОД ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА И
ОЧУВАЊЕ ДОБАРА БИТНИХ ЗА ОПСТАНАК
Р.бр.

Име и презиме
телефон

Занимање
Дипломирани
Економиста за
туризам

1

Сузана
Васиљевић
069/801-76-77

2

Јелена Пантић
069/801-77-02
062/262-182

3

Данијела Илић Дипл.инж.пољ.за
069/8047-667
ратарство
064/080-35-77

Дипломирани
економиста

Радно место
телефон

Општинска
управа,
Руководилац
Одељења за
инспекцијске
послове 012/662122 лок 107
Општинска
управа,
Руководилац
Одељења за
финансије
012/662-122 лок.
112 012/661-278
Општинска
управа,
Туристички
инспектор.

Адреса стана
телефон
В.Градиште
Бошка
Вребалова бр.
84 012/7660272
В.Градиште
Обала краља
Петра I 21/16

В.Градиште
Војводе
Путника 4
012/660-232

4.
СТРУЧНО-ОПЕРАТИВНИ ТИМ
ЗА СКЛАЊАЊЕ И УРБАНИСТИЧКЕ МЕРЕ ЗАШТИТЕ
Р.бр.

1

2

Име и презиме
Занимање
телефон
Славица
Грађевински
Јовановић
инжењер
069/801-76-79

Душан
Станковић
069/801-76-78

ФПН

Радно место
телефон

Општинска
управа, Одељење
за инспекцијске
послове,
Грађевински
инспектор
Општинска
управа, Управни
послови у области
борачке и соц.
заштите и
предузетништва

Адреса стана
телефон
с. Гарево

с. Кусиће

599

Дипломирани
психолог

Бојана
Тодоровић
062-801-78-03

2

3

Административни
радник

Занимање

Дипломирани
специјални педагог

Име и презиме
телефон
Оливер
Станојевић
065/38-37-666
Светлана
Стојановић
069/801-78-24

1

Р.бр.

Центар за
социјални рад
општине
В.Градиште и
Голубац –
директор 012/662005
Центар за
социјални рад
Општине и
Голубац
012-662-955

Црвени крст
Велико Градиште
012/662-207

Радно место
телефон

Велико
Градиште
Кнеза Лазара
23/20

Адреса стана
телефон
В.Градиште
Бошка
Вребалова 118
012-7660-226
Сладинац,
општина
Голубац
012/679-665

5.
СТРУЧНО-ОПЕРАТИВНИ ТИМ ЗА ЕВАКУАЦИЈУ И ЗБРИНАВАЊЕ
УГРОЖЕНИХ И НАСТРАДАЛИХ
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2

1

.бр.

Оливер
Електротехничар
Ђокић
064/651-20-75

Име и
Занимање
презиме
телефон
Микица
Електротехнички
Срејић
инжењер
064/830-61-33
Електродистрибуција
„Електроморава“
Пожаревац,
Пословница
В.Градиште
012/662-528
012/662-169
„Телеком Србије“,
Надзорник Узвршне
јединице 012/662911

Радно место
телефон

6.
СТРУЧНО-ОПЕРАТИВНИ ТИМ
ЗА УЗБУЊИВАЊЕ

92

В.Градиште
Николе Тесле
б.б. 012/663023

Острово
012/7661-112

Адреса стана
телефон

25. јун 2019. године
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2

Редни број

1
3
4
5
6
7
8
9
10

Врста угроженог објекта
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ЗАХВАЋЕНОСТ ТЕРИТОРИЈЕ ЕЛЕМЕНТАРНОМ НЕПОГОДОМ
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16

Назив и
врста
ангажован
ог
М Т С

Ангажовани субјекат

17
18
19

Време
ангаж.

20
21

Матер.тр
ошак

АНГАЖОВАНЕ СНАГЕ И СРЕДСТВА

ДНЕВНИК УПОТРЕБЕ СНАГА И СРЕДСТАВА
У АКЦИЈАМА ЗАШТИТЕ И СПАСАВАЊА ЉУДИ И МАТЕРИЈАЛНИХ ДОБАРА ОД ПОПЛАВА;ОДРОЊАВАЊА И КЛИЗАЊА
ЗЕМЉИШТА; СНЕГА И СНЕЖНИХ НАНОСА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ
(Прилог 7.5.)

Врста и време појаве елементарне
непогоде
Величина захваћене
територије у хектарима
Насеље (назив насеља)
Број стамбених објеката
Број становника
стоке
Помоћни и други објекти
домаћинстава
Број и врста домаћих и
дивљих животиња
Објекти за производњу и
дистрибуцију хране
Објекти водовода и
канализације
Производни објекти
разних правних субјеката
Пољопривреедно
земљиште у хектарима
Непољопривреедно
земљиште у хектарима
Назив ангажованог
субјекта - структуре
Број ангажованих лица

Количина
Време почетка
активности
Време завршетка
активности
Врста материјалног
трошка
И з н о с

602

Број 9

25. јун 2019. године

25. јун 2019. године

Број 9

603

94

8. ТЕХНИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА
8. 1. ШЕМА КИШНЕ КАНАЛИЗАЦИЈЕ – ЗАТВАРАЧИ `НА ИЗЛИВИМА
У РЕКУ ДУНАВ.
ШЕМА СЕ НАЛАЗИ У ПРОЈЕКТНОЈ ДОКУМЕНТАЦИЈИ ХЕ „ЂЕРДАПА“.

9. КАРТЕ
1)Хидрографска карта
2)Карта поплава као нежељени догађај са најтежим последицама
3)Карта општине са распоредом људства по деоницама,секторима,критичним
тачкама,плавним подрчјима и регулацијом бујичних токова
4)Карта опасности од појаве клизишта
5)Карта опасности од снежних наноса
6)Карта вододелнице са обележеним местима за водомерене летве
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10. ПЛАН ОБЕЗБЕЂЕЊА
ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА ЗА СПРОВОЂЕЊЕ
ОПЕРАТИВНОГ ПЛАНА ЗА ВОДЕ II РЕДА ЗА 2019. ГОДИНУ.

1) Средства за извођење превентивних радова на водотковима II реда у
надлежности општине Велико Градиште:
а) чишћење Ђураковачке реке (КО Поповац,Ђураково и Кисиљево)
наставак радова из 2018 године-280.000,00 динара
б) чишћење Десинског потока (КО Десине) -140.000,00 динара
в) чишћење Љубињске реке (КО Љубиње)-105.000,00 динара.
г)
чишћење канала на кат.парцели 1207 КО Кумане (КО Кумане) 70.000,00 динара
Укупно 595.000,00 дин

25. јун 2019. године
На основу члана 32. Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник РС“, бр.
129/2007, 83/2014 – др. закон, 101/2016
- др. закон и 47/2018), члана 8. Закона о
заштити од буке у животној средини
(Службени
гласник РС“, бр. 36/2009
и 88/2010), члана 40. Статута општине
Велико Градиште („Службени гласник
општине Велико Градиште“, број 2/19),
Правилника о методологији за одређивање
акустичних зона („Службени гласник
РС“, бр. 72/10), Правилника о методама
мерења буке, садржини и обиму извештаја
о мерењу буке („Службени гласник РС“,
бр. 72/2010), Правилника о условима које
мора да испуњава стручна организација за
мерење буке, као и о документацији која се
подноси уз захтев за добијање овлашћења
за мерење буке („Службени гласник РС“,
бр. 72/2010) и Уредбе о индикаторима
буке, граничним вредностима, методама за
оцењивање индикатора буке, узнемиравања
и штетних ефеката буке у животној средини
(„Службени гласник РС“, бр. 75/2010) на
предлог Општинског нећа, Скупштина
општине Велико Градиште на 24. седници
одржаној дана 24.06.2019. године, донела је
ОДЛУКУ О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О
АКУСТИЧНОМ ЗОНИРАЊУ И МЕРАМА
ЗАШТИТЕ ОД БУКЕ У ЖИВОТНОЈ
СРЕДИНИ ОПШТИНЕ ВЕЛИКО
ГРАДИШТЕ
Члан 1.
У Одлуци о акустичном зонирању
и мерама за заштиту од буке у животној
средини општине Велико Градиште („Сл.
гласник општине Велико Градиште“,
бр. 16/2018) мења се у оквиру Поглавља
III „Мере забране и ограничења буке у
животној средини“ члан 7. став 2, тако да
сада гласи:
“Музика која допире из
угоститељских објеката може се изводити
тако да максимална вредност буке не
прелази граничну вредност за зону у којој
се објекат налази.”
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Члан 2.
Остали делови Одлуке остају
неизмењени.
Члан 3.
Ова Одлука о измени одлуке ступа
на снагу осмог дана од дана објављивања
у “Службеном гласнику општине Велико
Градиште”.
Број: 332-65/2019-01-1
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Браниславка Шуловић,с.р.

На основу члана 40. , 110. став
4. Статута општине Велико Градиште
(„Службени гласник општине Велико
Градиште“, број 2/2019), Скупштина
општине Велико Градиште, на 24. седници
одржаној 24.06.2019. године, донела је
Одлуку о јавним расправама
I Опште одредбе
Предмет одлуке
Члан 1.
Овом одлуком ближе се уређују начин
и поступак организовања и спровођења јавне
расправе у поступку доношења прописа и
других oпштих аката, односно планских
докумената из надлежности општине Велико
Градиште (у даљем тексту: Општина).
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Појам јавне расправе
Члан 2.
Јавна расправа представља скуп
различитих активности, предузетих у
унапред предвиђеном временском оквиру,
у циљу прибављања предлога и ставова
грађана у поступку припреме одређеног
акта.
Јавна расправа спроводи се о нацрту
акта (статута, одлуке, плана и другог акта у
припреми), ако овом одлуком није другачије
предвиђено, а може се спровести и раније
на предлог органа надлежног за припрему
односно утврђивање нацрта акта који је
предмет јавне расправе.
Јавна расправа обавезно подразумева:
1) прибављање предлога, сугестија и
мишљења грађана и осталих учесника у
јавној расправи у писаној или електронској
форми и
2) организовање најмање једног отвореног
састанка
представника
надлежних
органа
Општине,
односно
јавних
служби са заинтересованим грађанима,
представницима удружења грађана и
средстава јавног обавештавања (у даљем
тексту: отворени састанак).
Орган надлежан за организовање
јавне расправе је дужан да грађанима из
свих делова Општине обезбеди учешће у
јавној расправи.
Отворени састанак се организује
у седишту Општине, а изузетно се може
организовати и ван седишта, на предлог
органа надлежног за припрему односно
утврђивање нацрта акта који је предмет
јавне расправе.
О питањима која су од значаја за
целу заједницу, јавна расправа се организује
за целу територију Општине, а у случају
да се јавна расправа спроводи о питању
од интереса за грађане са дела територије
или за одређену категорију грађана, јавна
расправа се може организовати само за тај
део, односно у оквиру те категорије грађана.
Време трајања јавне расправе

дана.

Члан 3.
Јавна расправа траје најмање 20

Дуже време трајања јавне расправе
може да утврди орган надлежан за њено
огранизовање и спровођење.
Објављивање отпочињања рада
на припреми прописа
Члан 4.
Одељење
за
општу
управу
Општинске управе Велико Градиште дужно
је да на интернет презентацији Општине и
на други примерен начин обавести јавност
да је отпочет рад на припреми прописа који
доноси Скупштина.
Обавештење из става 1. овог члана,
објављује се у року од 7 дана од дана почетка
израде тог прописа.
Врсте јавних расправа
Члан 5
.
Јавна расправа може бити: обавезна
јавна расправа и јавна расправа по захтеву,
односно предлогу (у даљем тексту:
факултативна јавна расправа).
Обавезна јавна расправа је јавна
расправа која се обавезно спроводи у
поступку припреме аката утврђених овом
одлуком у складу са законом, односно
Статутом.
Факултативна јавна расправа је
јавна расправа која се може спровести у
поступку доношења других општих аката
из надлежности Скупштине општине, под
условима и по поступку предвиђеном овом
одлуком, у складу са Статутом.
II Обавезна јавна расправа
Када се спроводи обавезна јавна
расправа
Члан 6.
Јавна расправа обавезно се организује
и спроводи:
1) у поступку припреме Статута;
2) у поступку припреме буџетa Општине;
3) у поступку припреме Плана развоја и
докумената јавних политика Општине;
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4) у поступку утврђивања стопа изворних
прихода Општине;
5) у поступку припреме просторних и
урбанистичких планова;
6) у другим случајевима предвиђеним
законом и Статутом.
Орган Општине надлежан за
припрему прописа и другог акта из става 1.
овог члана, односно радно тело Скупштине
општине образовано за његову припрему,
дужно је да поред обавештења из члана
4. ове одлуке објављује и информације и
податке, односно повезана документа од
значаја за припрему прописа и другог акта
из става 1. овог члана, ако је то предвиђено
овом одлуком.
Обавештење са информацијама и
подацима, односно документацијом из става
2. овог члана, објављује се у року од 7 дана
од дана почетка израде прописа и другог
акта из става 1. овог члана.
Организовање и спровођење обавезне
јавне расправе
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се спроводи о нацрту Статута, односно
нацрту одлуке о промени Статута.
Радно тело Скупштине општине
надлежно за припрему нацрта Статута,
односно нацрта одлуке о промени Статута,
дужно је да уз обавештење из члана 4.
ове одлуке објави и основне информације
о планираним решењима која ће бити
предложена.
Када се не мора спровести јавна
расправа
Члан 9.
Ако се промена Статута предлаже
само ради усклађивања са законом које
се врши путем преузимања прецизних
законских решења, Скупштина општине
може актом о приступању промени Статута
одлучити да се јавна расправа не спроведе,
ако законом није другачије предвиђено.
2. Јавна расправа у поступку припреме
буџета

Члан 7.
Обавезну јавну расправу организује
и спроводи Одељење за општу управу
Општинске управе Велико Градиште, на
начин и у време које предложи орган,
односно радно тело Скупштине надлежно
за утврђивање, односно за припрему нацрта
акта.
Обавезна јавна расправа спроводи се
на начин и по поступку прописаном овом
одлуком за јавну расправу о нацрту општег
акта, ако овом одлуком није другачије
предвиђено.
1. Јавна расправа у поступку припреме
Статута
Јавна расправа о нацрту статута,
односно одлуке о промени статута
Члан 8.
У поступку доношења новог или
промене постојећег Статута, јавна расправа

Када се спроводи јавна расправа
Члан 10.
У поступку припреме буџета, јавна
расправа се спроводи о:
1) нацрту плана јавних инвестиција и
2) нацрту одлуке о буџету.
Јавна расправа о нацрту плана јавних
инвестиција
Члан 11.
Директни корисник буџета, као
овлашћени предлагач капиталног пројекта
у смислу закона и другог прописа којим се
уређује поступак припреме буџета, може
одлучити да о предлозима идеја за капиталне
пројекте из своје надлежности, консултује
грађане путем јавне анкете, односно другог
облика консултовања.
Уз позив за спровођење јавне
расправе, поред образложеног нацрта плана
објављују се и информације о резултатима
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консултација
уколико
су
претходно
спроведене у складу са ставом 1. овог члана.
Приликом утврђивања нацрта,
односно предлога капиталних пројеката
за укључивање у нацрт, односно предлог
финансијског плана и ревидирани план јавних
инвестиција, директни корисник буџета,
односно орган надлежан за финансије,
Одељење за општу управу Општинске
управе Велико Градиште и Општинско веће,
водиће рачуна о предлозима и сугестијама
датим у јавној расправи.
Јавна расправа о нацрту одлуке о буџету

Члан 15.
Одељење за општу управу Општинске
управе Велико Градиште је дужан да на
интернет презентацији Општине и на други
примерен начин, обавести јавност да је
отпочео рад на припреми документа јавне
политике који доноси Скупштина, у року од
седам радних дана од дана почетка израде
тог документа.
Члан 16.

Члан 12.
Позив за јавну расправу о нацрту
одлуке о буџету Одељење за општу управу
Општинске управе Велико Градиште,
мора објавити најмање 10 дана пре дана
одржавања јавне расправе.
3. Јавна расправа у поступку припреме
планских докумената Општине
Када се спроводи јавна расправа
Члан 13.
Јавна расправа
поступку припреме:

Објављивање отпочињања рада на
документу јавне политике

се

спроводи

у

1) Плана развоја Општине
2) Документа јавне политике (стратегија,
програм, концепт политике и акциони план).
Јавна расправа у припреми Плана
развоја
Члан 14.
Јавна расправа у припреми Плана
развоја Општине спроводи се по поступку
прописаном посебном одлуком Скупштине
општине којом се ближе одређује садржина
и поступак доношења Плана развоја у складу
са прописом Владе РС којим се утврђују
обавезни елементи плана развоја.

Одељење за привредни, економски
развој и дијаспору Општинске управе Велико
Градиште је дужан да омогући учешће свих
заинтересованих страна и циљних група у
процесу консултација које спроводи током
израде документа јавних политика, тј.
током спровођења ex-ante анализе ефеката,
користећи примерену технику консултација,
у складу са законом који уређује плански
систем и подзаконским актом којим се
уређује управљање јавним политикама (у
даљем тексту: Уредба).
Орган из става 1. овог члана
информише учеснике консултација о
резултатима спроведених консултација, а
посебно о разлозима због којих одређене
сугестије нису прихваћене и дужан је да
информације о резултатима консултација
спроведених у свим фазама израде
документа јавне политике објави на интернет
презентацији општине најкасније у року од
15 дана од дана завршетка консултација.
Информација
о
резултатима
спроведених
консултација
обухвата
нарочито:
податке
о
консултованим
странама, обиму и методима консултација,
питањима о којима се расправљало
током консултација, затим примедбама,
сугестијама и коментарима који су узети у
разматрање и онима који нису уважени, као
и о разлозима за њихово неприхватање.
Орган из става 1. овог члана може,
имајући у виду резултате консултација
које спроводи током израде документа
јавних политика, донети одлуку да у
радну групу за израду тог документа
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укључи репрезентативне представнике
заинтересованих страна и циљних група.

Јавна расправа у припреми докумената
јавне политике
Члан 17.
Одељење
за
општу
управу
Општинске управе Велико Градиште је
дужно да организује и спроведе јавну
расправу о документу јавне политике, осим
у случајевима одређеним Уредбом.
Поступак јавне расправе започиње
објављивањем јавног позива за учешће у
јавној расправи са програмом јавне расправе,
на интернет презентацији општине.
У јавном позиву Одељење за општу
управу Општинске управе Велико Градиште
одређује рок за достављање иницијатива,
предлога, сугестија и коментара у писаном
или електронском облику износи до 15 дана
од дана објављивања јавног позива.
Јавни позив обавезно садржи:
1. податке о предлагачу и доносиоцу (назив
и седиште);
2. назив документа јавне политике који је
предмет јавне расправе;
3. област планирања и спровођења јавних
политка;
4. информације о образовању и саставу
радне групе која је припремила нацрт
документа јавне политике.
Програм јавне расправе обавезно
садржи:
1. нацрт документа јавне политике који је
предмет јавне расправе;
2. рок за спровођење јавне расправе;
3. важне информације о активностима
које се планирају у оквиру јавне расправе
(одржавање округлих столова, трибина,
адресу и време њиховог одржавања и др.);
4. информације о начину достављања
предлога,
сугестија,
иницијатива
и
коментара;
5. друге податке значајне за спровођење
јавне расправе.
Уз јавни позив за спровођење јавне
расправе о документу јавне политике,
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обавезно се објављује и информација о
резултатима консултација из члана 16.
ове одлуке спроведених до почетка јавне
расправе.
Уз нацрт документа јавне политике који
је предмет јавне расправе, прилаже се и
извештај о спроведеној анализи ефеката, у
смислу Уредбе и закона који уређује плански
систем.
Извештај о спроведеној јавној расправи
о документу јавне политике
Члан 18.
Одељење
за
општу
управу
Општинске управе Велико Градиште је
дужно да извештај о спроведеној јавној
расправи објави на интернет презентацији
општине, најкасније седмог радног дана
пре подношења Општинском већу на
разматрање и припрему коначног предлога
документа јавне политике за усвајање на
седници Скупштине општине.
Извештај из става 1. овог члана,
нарочито садржи податке о:
-- времену и месту одржавања јавне
расправе;
-- заступљености
јавног
невладиног сектора и привреде;

сектора,

-- датим сугестијама у погледу дефинисања
посебних циљева и мера за постизање тих
циљева, као и избора институција надлежних
за њихово спровођење и формулисања
показатеља учинка јавних политика, односно
мера;
-- начину на који су сугестије уграђене у
нацрту документа јавне политике и ако нису,
из којих разлога то није учињено.
Извештај о спроведеној јавној
расправи прилаже се уз нацрт документа
јавне политике који се подноси Општинском
већу на формирање коначног предлога, који
доставља Скупштини на усвајање.
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Ажурирање и објављивање
нацрта документа јавне политике
Члан 19.
Одељење
за
општу
управу
Општинске управе Велико Градиште је
дужно да по окончању јавне расправе
ажурира нацрт документa јавне политике и
налазе спроведене анализе ефеката у складу
са резултатима те расправе и да ажурирану
верзију тог документа објави на интерент
презентацији општине, најкасније седмог
радног дана пре подношења документа
Општинском већу на разматрање и
формирање коначног предлога.
4. Јавна расправа у поступку
утврђивања стопа изворних прихода
Када се спроводи јавна расправа
Члан 20.
У поступку утврђивања стопа
изворних прихода, јавна расправа се
организује о нацртима које припрема
одељење локалне пореске администрације:
-- одлука којима се утврђују стопе изворних
прихода,
-- одлука којима се уређују начин и мерила
за одређивање висине локалних такса и
накнада.
Јавна расправа може се, на
образложени предлог одељења локалне
пореске
администрације,
спроводити
истовремено о свим одлукама из става 1.
овог члана.
На образложени предлог органа из
става 2. овог члана, јавна расправа изузетно
се може спроводити истовремено са нацртом
одлуке о буџету.
5 . Јавна расправа у поступку припреме
просторних и урбанистичких планова
Члан 21.
У поступку припреме просторних
и урбанистичких планова из надлежности

Општине, јавна расправа се спроводи у
складу са Законом и другим прописима
којима се уређује поступак планирања и
изградње, односно израде и доношења
просторног и урбанистичког плана.
Члан 22.
Поступак јавне расправе се спроводи
кроз рани јавни увид у трајању од 15 дана
и кроз јавни увид у трајању од 30 дана. У
току раног јавног увида и јавног увида
заинтересована јавност има могућност
изјашњавања.
Све примедбе и сугестије правних
и физичких лица евидентира носилац
израде планског документа, а евидентиране
примедбе и сугестије могу утицати на
планска решења.
III Факултативна јавна расправа
Када се спроводи факултативна јавна
расправа
Члан 23.
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.
Захтев, односно предлог из става 1.
овог члана подноси се у писаном облику
и мора бити образложен, а исти се предаје
надлежном радном телу Скупштине
општине.
Захтев, односно предлог садржи:
назив акта за који се јавна расправа
захтева, односно предлаже, предлог круга
учесника у јавној расправи са назначењем
учесника којима се посебан позив доставља,
назначење времена и начина одржавања
јавне расправе и друге податке значајне за
одржавање предметне јавне расправе.
Предлог грађана за спровођење
јавне расправе је пуноважан ако га својим
потписима подржи најмање 100 грађана са
бирачким правом на територији Општине.
Прикупљање потписа грађана за
спровођење јавне расправе из става 4. овог
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члана, спроводи се у складу са прописима
који уређују грађанску иницијативу.
Одлучивање о оправданости захтева,
односно предлога за
спровођење факултативне јавне
расправе
Члан 24.
Надлежно радно тело Скупштине
општине, одлучује по примљеном захтеву,
односно предлогу грађана из члана 23. ове
одлуке, у року од 30 дана од дана достављања
предлога.
Приликом
одлучивања
о
оправданости захтева, односно предлога за
спровођење јавне расправе, надлежно радно
тело нарочито цени да ли се актом у целини
на нов начин уређују односи у одређеној
области, односно да ли се њиме битно
мењају постојећа решења или статус и права
грађана.
Уколико надлежно радно тело
прихвати захтев, односно предлог из става
1. овог члана, Општинско веће организује
јавну расправу, по правилу, на начин и у
време које је у тим поднесцима предложено.
IV Организовање и спровођење јавне
расправе о нацрту општег акта
Орган надлежан за организовање
јавне расправе
Члан 25.
Одељење за општу управу Општинске
управе Велико Градиште организује јавну
расправу, одређује рок за спровођење, начин
спровођења, место и време спровођења
јавне расправе.
Покретање поступка јавне расправе
Члан 26.
Одељење за општу управу Општинске
управе Велико Градиште упућује јавни позив
грађанима, удружењима, стручној и осталој
јавности, за учешће у јавној расправи.

Број 9

611

Одељење за општу управу Општинске
управе Велико Градиште може доставити
посебан позив за учешће на јавној расправи
одређеним појединцима, представницима
органа, организацијама и удружењима за
које сматра да су заинтересовани за акт који
се разматра.
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 са
образложењем и прилозима.
Од дана објављивања јавног позива
до дана почетка одржавања јавне расправе
не може проћи мање од пет дана.
Садржина програма јавне расправе
Члан 27.
Програм јавне расправе обавезно
садржи:
- рок за спровођење јавне расправе,
- податке о лицима задуженим за давање
информација и објашњења учесницима
јавне расправе о предложеним решењима,
а нарочито информација о проблему који
треба да се реши тим прописом, односно о
стању у области за коју се пропис доноси,
- информације о активностима које се
планирају (одржавање округлих столова,
трибина, презентација и слично, време и
адреса њиховог одржавања), као и о лицу
задуженом за управљање тим активностима,
- рок и адресу за достављања предлога и
сугестија у писаној и електронској форми и
- друге податке значајне за спровођење
јавне расправе.
Програм јавне расправе утврђује
Одељење за општу управу Општинске
управе Велико Градиште на предлог органа
надлежног за припрему општег акта који је
предмет јавне расправе.
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Обавештавање јавности у току јавне
расправе
Члан 28.
Орган надлежан за спровођење акта
који је предмет јавне расправе, дужан је да
у току трајања јавне расправе на интернет
презентацији Општине објављује све
коментаре, предлоге и сугестије дате на
јавној расправи.
Извештај о спроведеној јавној расправи
Члан 29.
О спроведеној јавној расправи
сачињава се извештај који садржи податке о:
-- месту и времену одржане јавне расправе,
-- активностима које су спроведене током
јавне расправе (округли столови, трибине,
презентације и слично),
-- овлашћеним представницима органа
Општине који су учествовали на јавној
расправи,
-- броју и структури учесника у јавној
расправи,
-- броју и структури достављених предлога,
сугестија, коментара,
-предлозима који су прихваћени
и предлозима који нису, са образложењем
разлога због којих нису прихваћени.
Извештај из става 1. oвог члана
објављује се на интернет презентацији
Општине и на други погодан начин, у року
од 15 дана од дана окончања јавне расправе.
Утврђивање нацрта акта после
споведене расправе
Члан 30.
Одељење за општу управу Општинске
управе Велико Градиште, дужно је да
приликом утврђивања нацрта акта води
рачуна о сугестијама и предлозима датим у
јавној расправи.

Одељење за општу управу Општинске
управе Велико Градиште, дужно је да
извештај о спроведеној јавној расправи
приложи уз нацрт акта који доставља
Општинском већу.
Општинско
веће
на
основу
достављеног материјала израђује коначни
предлог акта, који доставља доносиоцу акта
на усвајање.
Одложена примена појединих
одредаба
Члан 31.
Одредбе ове одлуке које се односе
на јавну расправу о нацрту плана јавних
инвестиција (члан 11. ове одлуке),
примењиваће се почев од припреме одлуке
о буџету за 2020. годину.
Одредбе ове одлуке које се односе
на јавну расправу у поступку припреме
докумената јавне политике (чл. 15-19),
примењиваће се приликом првих измена и
допуна тих докумената.
Ступање на снагу
Члан 32.
Ова одлука ступа на снагу осмог
дана од дана објављивања у „Службеном
гласнику општине Велико Градиште“.
Број: 110-8/2019-01-1
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Браниславка Шуловић,с.р.

25. јун 2019. године
На основу члана 99. став 5, 17. и
20., члана 101. став 5. и члана 103. став
5. 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), Уредбе о условима прибављања
и отуђења непокретности непосредном
погодбом и давања у закуп ствари у јавној
својини, односно прибављања и уступања
искоришћавања других имовинских права,
као и поступцима јавног надметања и
прикупљања писмених понуда („Службени
гласник РС“, бр. 16/2018), члана 20. ст. 1.
тачке 2. Закона о лoкалној самоуправи („Сл.
гласник РС“,бр.129/2007, 83/2014-др.закон,
101/2016 и 47/2018) и члан 40. Статута
општине Велико Градиште (‘’Службени
гласник општине Велико Градиште’’, бр.
2/19),
Скупштина
општине
Велико
Градиште на 24. седници одржаној дана
24.06.2019. године, доноси
ОДЛУКУ О ГРАЂЕВИНСКОМ
ЗЕМЉИШТУ
I. ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ
1.

Предмет уређивања
Члан 1.

Овом одлуком уређују се услови,
поступак и начин отуђења и давања у закуп
неизграђено и изграђеног грађевинског
земљишта у јавној својини на којем је
као власник у јавној књизи за евиденцију
непокретности и правима на њима уписана
општина Велико Градиште (у даљем тексту:
грађевинско
земљиште),
прибављања
грађевинског земљишта у јавну својину
Општини Велико Градиште, стављања ван
снаге решења о располагању и прибављању
грађевинског земљишта и других решења
која се доносе на основу ове одлуке,
измена и раскида правних послова који
се закључују на основу донетих решења,
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давања сагласности за озакоњење објеката,
изградњу, односно постављање објеката на
грађевинском земљишту у јавној својини
Општине и других потребних сагласности.
Одлуком се ближе уређују поступак
и надлежности за отуђење и давање у закуп
грађевинског земљишта у јавној својини,
по цени нижој од тржишне односно без
накнаде, као и у случају непосредне погодбе,
уз претходну сагласност Владе Републике
Србије, у складу са законом и подзаконским
актом, као и услове начин и поступак размене
непокретности.
Општина Велико Градиште стара се
о коришћењу грађевинског земљишта према
намени земљишта одређеној планским
документом, у складу са законом којим је
уређена област грађевинског земљишта (у
даљем тексту: Закон).
Грађевинско земљиште се може
отуђити или дати у закуп и као неизграђено
грађевинско земљиште које није уређено,
ако учесник у поступку јавног надметања,
односно подносилац захтева у поступку
давања у закуп или отуђења грађевинског
земљишта непосредном погодбом, прихвати
прописане услове за уређивање земљишта
садржане у јавном огласу, односно условима
за непосредну погодбу, и уговором преузме
обавезу да о свом трошку изврши комунално
опремање грађевинског земљишта.
2.

Појам грађевинског земљишта

Члан 2
.
Грађевинско земљиште је земљиште
које је одређено законом или планским
документом за изградњу и коришћење
објеката, као и земљиште на којем су
изграђени објекти у складу са законом.
3.
Коришћење грађевинског
земљишта
Члан 3.
Грађевинско земљиште се користи
према
намени
одређеној
планским
документом, на начин којим се обезбеђује
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његово рационално коришћење, у складу са
законом.
3.1. Својински режим над грађевинским
земљиштем
Члан 4.
Грађевинско земљиоште може бити
у свим облицима својине.
Право својине на грађевинском
земљишту у јавној својини има Република
Србија, аутономна покрајина, односно
јединица локалне самоуправе.
Члан 5.
Грађевинско земљиште је у промету.
Грађевинско земљиште у јавној
својини је у промету, под условима
прописаним Законом и другим прописима.
4.

Врсте грађевинског земљишта.

4.1. Изграђено и неизграђено
грађевинско земљиште
Члан 6.
Грађевинско земљиште може бити
изграђено и неизграђено.
Изграђено грађевинско земљиште
је земљиште на коме су изграђени објекти
намењени за трајну употребу, у складу са
законом.
Неизграђено грађевинско земљиште
је земљиште на коме нису изграђени објекти,
на коме су изграђени објекти без грађевинске
дозволе и привремени објекти.
4.2.Уређено и неуређено грађевинско
земљиште
Члан 7
.
Грађевинско земљиште може бити
уређено и неуређено.
Уређено грађевинско земљиште је
земљиште које је у складу са планским
документом комунално опремљено за

грађење и коришћење (изграђен приступни
пут, електромрежа, обезбеђено снабдевање
водом и др).
5.
Уређивање грађевинског
земљишта
Члан 8.
Уређивање грађевинског земљишта
обухвата његово припремање и опремање.
Припремање земљишта обухвата
истражне радове, израду геодетских,
геолошких и других подлога, израду планске
и техничке
документације, програма
за уређивање земљишта, расељавања,
уклањање објеката, санирање терена и друге
радове.
Поред радова из става 2. овог члана,
на подручјима која су била изложена ратним
дејствима, или несрећама већих размера,
обавља се и врши у складу са законом и
посебним Програмом.
Опремање
земљишта
обухвата
изградњу
објеката
комуналне
инфраструктуре и изградњу и уређење
површина јавне намене.
Уређивање грађевинског земљишта
обавља се у складу са важећим планским
документом према средњорочним и
годишњим програмима уређивања које
доноси Одељење за привредни и економски
развој и дијаспору, за сваку календарску
годину до 31.12. текуће године за наредну
годину, при чему се доносилац програма
посебно стара о заштити, рационалном и
одрживом коришћењу земљишта.
Члан 9.
Општина Велико Градиште (у даљем
тексту: Општина) уређује грађевинско
земљиште и стара се о његовом рационалном
коришћењу, према намени земљишта
предвиђеној планским документом, у складу
са законом.
Обезбеђивање услова за уређивање,
употребу,
унапређивање
и
заштиту
грађевинског земљишта, које обухвата:
Припрему средњорочних и годишњих
програма
уређивања
грађевинског
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земљишта,
уређивања
грађевинског
земљишта, старање о заштити, рационалном
и наменском коришћењу грађевинског
земљишта као и обављање других послова
у складу са законом и другим прописима,
обавља Општинска управа Велико Градиште
преко Одељења за привредни и економски
развој и дијаспору.
Одељење за привредни и економски
развој и дијаспору врши радове на уређивању
грађевинског земљишта који су утврђени
програмима из члана 8. став 5, ове одлуке.
5.1.Припремање и опремање
грађевинског земљишта средствима
физичких или правних лица
Члан 10.
Грађевинско земљиште које није
уређено у смислу закона и ове одлуке, а
налази се у обухвату планског документа
на основу кога се могу издати локацијски
услови, односно грађевинска дозвола, може
се припремити и средствима физичких или
правних лица.
Физичка и правна лица подносе
Одељењу за привредни и економски развој
и дијаспору предлог о финансирању
припремања,
односно
опремање
грађевинског земљишта.
Одељење за привредни и економски
развој и дијаспорује дужно да одлучи о
предлогу у року од 15 дана од дана пријема
предлога.
Одељење за привредни и економски
развој и дијаспору у име и за рачун општине,
може са лицем из става 1. овог члана
закључити уговор о заједничком припремању,
односно опремању грађевинског земљишта,
који нарочито садржи:
1. Податке о локацији, односно зони у
којој се планира опремање грађевинског
земљишта.
2. Податке из планског документа и
техничке услове за изградњу.
3. Податке из програма за уређивање
грађевинског земљишта.

Број 9

615

4. Границе локације која се припрема,
односно опрема са пописом катастарских
парцела.
5. Динамику и рок изградње.
6. Обавезу општине као инвеститора да
обезбеди стручни надзор у току извођења
радова.
7. Одређивање учешћа сваке уговорне стране
у обезбеђивању, односно финансирању
израде техничке документације и стручне
контроле техничке документације, извођењу
радова и избору извођача радова, као и
других трошкова у вези са опремањем
грађевинског земљишта, укључујући висину
и рокове обезбеђивања финансијских и
других средстава.
8. Одређивање објеката који се граде и који
ће прећи у својину општине
9. Одређивање износа учешћа лица из става
1, овог члана у финансирању припремања,
односно опремања грађевинског земљишта
који ће бити умањен за износ доприноса за
уређивање грађевинског земљишта.
10. Средства обезбеђења испуњена обавеза
уговорних страна.
6.Финансирање уређивања грађевинског
земљишта.
Члан 11.
Финансирање
уређивања
грађевинског земљишта обезбеђују се из
средстава остварених од:
1. Доприноса за уређивање грађевинског
земљишта,
2. Закупнине за грађевинско земљишта,
3. Отуђења или размене грађевинског
земљишта,
4. Претварање права закупа у право
својине у складу са законом,
5. Накнаде за уређење грађевинског
земљишта у смислу члана 10. ове Одлуке и
6. Других извора у складу са законом.
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II. ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ У
ЈАВНОЈ СВОЈИНИ ОПШТИНЕ
1.

Надлежност и надлежни органи
Члан 12.

Грађевинским
земљиштем
у
јавној својини општине (у даљем тексту:
грађевинско земљиште) располаже општина,
у складу са законом којим је уређена област
грађевинског земљишта (у даљем тексту:
закон) и овом одлуком.
Располагањем
грађевинским
земљиштем, у смислу ове одлуке, сматра се:
1.Отуђење,
2.Давање у закуп,
3.Међусобно располагање власника
грађевинског земљишта у јавној својини,
4.Улагање у капитал,
5.Установљавање права стварне
службености.
Општина прибавља грађевинско
земљиште у јавну својину општине у складу
са законом, Уредбама Владе РС, овом и
другим одлукама.
Под
отуђењем
грађевинског
земљишта, односно под прибављањем
грађевинског земљишта у јавну својину
сматра се и размена непокретности.
Члан 13.
Скупштина
општине
Велико
Градиште (у даљем тексту: Скупштина)
доноси решење о располагању грађевинским
земљиштем, прибављању грађевинског
земљишта у јавну својину општине, као и
сва друга решења и друге акте који се доносе
на основу ове Одлуке.
Скупштина општине одлучује и о
другим питањима и актима који се доносе
на основу ове одлуке осим о оним питањима
која су изричито уређена законом и Уредбама
Владе РС.
Председник општине (у даљем
тексту председник) на образложен предлог
Општинске управе покреће поступак

располагања и прибављања грађевинског
земљишта у јавној својини општине .
Акта из става 1. и 2. овог члана, за
Скупштину, Председника и Општинско веће,
припрема Општинска управа, Одељење
за урбанизам, комунално-стамбене и
имовинско-правне послове.
Члан 14.
Уговоре о располагању грађевинским
земљиштем, прибављању грађевинског
земљишта и све друге правне послове који
се закључују на основу решења из члана 13.
став 1. ове одлуке, закључује Председник
општине, односно друго лице по овлашћењу
председника.
Правни послови из става 1. овог
члана оверавају се код јавног бележника, у
складу са законима којима је уређен промет
непокретности, јавнобележничка делатност
и ванпарнични поступак,.
Надлежни
орган
овере
ће
примерак овереног уговора или правног
посла из става 1. овог члана, доставити
Општинском правобранилаштву општине
Велико Градиште (у даљем тексту:
Правобранилаштво), у року од пет дана од
дана овере.
Члан 15.
Правни посао из члана 12. став 1.
ове одлуке, закључује се по претходно
прибављеном мишљењу Правобранилаштва
, које је дужно да мишљење да у року од 30
дана од дана пријема захтева.
У случају да је правно мишљење
потребно дати, односно радњу преузети у
року краћем од рока из става 1. oвог члана,
орган који се обратио Правобранилаштву
дужан је да то посебно истакне и образложи
у писменом захтеву, уз означавање да се
захтев упућује као приоритет, са јасно
назначеним роком за поступање, који не
може бити краћи од осам дана.
Уколико Правобранилаштво, не да
мишљење у року из става 1. овог члана,
сматраће се да је дато позитивно мишљење.
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Негативно мишљење не спречава
закључење правног посла, али се такав
уговор може побијати у складу са позитивним
законским прописима.

1.1.Отуђење грађевинског земљишта јавним
надметањем и прикупљањем понуда јавним
огласом.
Члан 18.

2.Тржишна вредност грађевинског
земљишта

Неизграђено грађевинско земљиште
може се отуђити ради изградње, у складу
са планским документом на основу кога
се издају локацијски услови, односно
грађевинска дозвола или одобрење за
извођење радова.
Постојеће и планиране површине
јавне намене се не могу отуђити из јавне
својине.
Почетни износ цене је тржишна
вредност грађевинског земљишта које се
отуђује.
Грађевинско земљиште у јавној
својини се отуђује лицу које понуди највећу
цену за то земљиште.
Изузетно од става 4. овог члана
грађевинско земљиште се може отуђити
или дати у закуп по цени мањој од тржишне
цене, односно закупнине или без накнаде, у
складу са Уредбе о условима прибављања
и отуђења непокретности непосредном
погодбом и давања у закуп ствари у јавној
својини, односно прибављања и уступања
искоришћавања других имовинских права,
као и поступцима јавног надметања и
прикупљања писмених понуда („Службени
гласник РС“, бр. 16/2018).

Члан 16.
Грађевинско земљиште се отуђује,
прибавља и даје у закуп по тржишним
условима, у складу са законом и овом
одлуком.
Изузетно, грађевинско земљиште
се може отуђити или дати у закуп по цени
или закупнини која је нижа од тржишне
вредности, односно отуђити или дати у закуп
без накнаде, у случајевима прописаним
законом или подзаконским актима Владе
Републике Србије.
Тржишну вредност грађевинског
земљишта које се отуђује и прибавља,
утврђује Републички порески орган
надлежан за процену тржишне вредности,
односно други надлежни орган.
Тржишна вредност се утврђује по
1м2 грађевинског земљишта.
Овако утврђена тржишна вредност
важи годину дана.
III. ОТУЂЕЊЕ ГРАЂЕВИНСКОГ
ЗЕМЉИШТА
Члан 17.
Отуђење неизграђеног грађевинског
земљишта спроводи се јавним оглашавањем,
у поступку јавног надметања или
прикупљања понуда јавним огласом, а
изузетно грађевинско земљиште се отуђује
непосредном погодбом у случајевима
прописаним законом, Уредбама Владе РС
или овом Oдлуком.
1.
Поступци отуђења грађевинског
земљишта

Члан 19.
Одељење за привредни и економски
развој и дијаспору, односно заинтересовано
лице, подноси Одељењу за урбанизам,
комунално – стамбене и имовинско правне
послове Општинске управе иницијативу за
покретање поступка отуђења грађевинског
земљишта јавним оглашавањем
На основу предлога заинтересованог
лица Одељење за урбанизам, комунално
– стамбене и имовинско правне послове
Општинске управе ће Председнику општине
доставити образложен предлог за покретање
поступка.
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Члан 20.

Председник доноси решење да се
приступа отуђењу грађевинског земљишта,
јавним оглашавањем.
Решење из става 1. овог члана
мора да садржи опис и ближе податке о
грађевинском земљишту које се отуђује,
врсту односно намену објекта, начин јавног
оглашавања (јавним надметањем или
прикупљањем понуда), почетни износ цене
и износ депозита.
Члан 21.
Јавни оглас за отуђење грађевинског
земљишта припрема и обављује управа.
Јавни оглас се објављује на
огласној табли општине Велико Градиште,
званичном сајту општине и кабловској
телевизији Коперникус и дневном листу
који се дистрибуира на територији јединице
локалне самоуправе или у листу који се
дистрибуира на целој територији Републике
Србије.
Јавни оглас о јавном надметању,
односно прикупљању понуда за отуђење
грађевинског земљишта садржи нарочито.
1. Податке о грађевинском земљишту
(катастарска парцела, катастарска општина,
површина, по потреби друге ближе податке);
2. Врсту, односно намену објекта;
3. Степен комуналне опремљености и
посебне услове за уређење ако се отуђује
неуређено грађевинско земљиште;
4. Обавезу лица коме се отуђује грађевинско
земљиште да са надлежним комуналним и
другим правним лицима уговори и плати
трошкове за инфраструктуру: ЕДБ, ПТТ,
топлификацију, гасификацију и друго;
5. Почетни износ цене;
6. Рок закључења уговора о отуђењу и
последице пропуштања;
7. Рок плаћања цене и последицу
пропуштања;
8. Обавезу подносиоца пријаве ради
учествовања у поступку јавног надметања,
односно прикупљања понуда, уплати
депозит на одговарајући рачун буџета

општине, или положи депозитну банкарску
гаранцију, висину депозита и рок уплате
истог, односно полагање гаранција, као и
последице у случају одустанка, односно
стављања решења ван снаге;
9. Рок за повраћај депозита учесницима
који нису успели на јавном надметању,
односно у поступку прикупљања писмених
понуда;
10. Обавезни садржај пријаве, односно
понуде и исправе које је потребно доставити
уз пријаву, односно понуду.
11. Рок за подношење пријава, односно
понуда;
12. Место и време одржавања
јавног
надметања, односно отварања понуда;
13. Висину лицитационог корака у поступку
јавног надметања;
14. Одредбу да подносиоци неблаговремене
и непотпуне пријаве неће моћи да учествују
у поступку јавног надметања, односно да ће
неблаговремене и непотпуне понуде бити
одбачене;
Члан 22.
Ради учествовања у поступку јавног
надметања односно поступку прикупљању
понуда, подносилац пријаве, односно понуде
мора уплатити депозит на одговарајући
рачун буџета општине Велико Градиште с
тим да висина депозита не може бити мања
од 10% нити већа од 50% почетног износа
цене.
Висину
депозита
одређује
Председник општине, решењем којим се
покреће поступак отуђења.
Члан 23.
Рок за подношење пријава, односно
понуда не може бити краћи од 30 дана од
дана јавног оглашавања.
Пријаве, односно понуде се
достављају Општинској Управи, Одељењу
за урбанизам комунално-стамбене и
имовинско правне послове преко писарнице
Општинске управе.

25. јун 2019. године

Број 9

619

Поступак јавног надметања, односно
отварања писмених понуда, спроводи
комисија.
Комисију решењем образује
Скупштина општине општине Велико
Градиште.
Стручне и административне послове
за комисију у поступку јавног оглашавања
обавља Општинска Управа, Одељење
за урбанизам комунално-стамбене и
имовинско правне послове.

Пријава, односно понуда је непотпуна
ако не садржи све што је прописано, ако
нису приложене све исправе како је то и
предвиђено у овом члану, односно ако не
садржи све податке предвиђене јавним
огласом.
У поступку јавног надметања не
могу учествовати Председник нити било
који члан комисије.

Члан 24.

Поступак јавног надметања, односно
отварања понуда је јаван.
Поступак јавног надметања спроводи
Комисија којом руководи Председник
Комисије.

Пријава за учествовање у поступку
јавног надметања (у даљем тексту: пријава),
односно понуда за учествовање у поступку
прикупљања понуда јавним огласом (у
даљем тексту: понуда) се доставља у
затвореној коверти са видљивом назнаком на
коју локацију се односи и ко је подносилац
пријаве, односно понуде.
Пријава правног лица мора да
садржи назив, седиштеи број телефона и
мора бити потписана од стране овлашћеног
лица и оверена печатом, извод из регистра
привредних субјеката надлежног органа и
потврда о пореском индентификационом
броју.
Пријава, односно понуда физичког
лица мора да садржи име, презиме, адресу
број личне карте, матични број, број
телефона и мора бити потписана.
Пријава предузетника мора да
садржи пословно име и седиште и мора
бити потписана од стране овлашћеног
лица и оверена печатом, извод из регистра
надлежног органа и потврда о пореском
индетификационом броју.
Уз пријаву, односно понуду се
подноси доказ о уплати депозита, односно
депозитна банкарска гаранција.
Уз пријаву, односно понуду мора
да се достави изјава подносиоца пријаве,
односно понуђача да прихвата све услове из
јавног огласа.
Понуда мора да садржи износ
понуђене цене, који је исти или већи од
почетног износа утврђеним огласом.

Члан 25.

Члан 26.
Председник комисије отвара седницу
комисије, саопштава податке о грађевинском
земљишту које се отуђују и почетни износ
цене.
Председник комисије констатује
колико је пријава, односно понуда примљено
и по редоследу приспећа јавно отвара и чита
гласно цео текст пријаве, односно понуде.
Председник комисије констатује које
исправе су достављене уз пријаву, односно
понуду.
После сваке отворене понуде-пријаве
Комисија утврђује ко су подносиоци пријаве,
односно понуде, ко је од подносилаца
пријава, односно понуда присутан са
овлашћењем да учествује у поступку јавног
надметања односно, присуствује поступку
отварања понуда и које су пријаве, односно
понуде неблаговремене, односно непотпуне.
Председник комисије констатује да
подносилац неблаговремене или непотпуне
пријаве односно лице које нема уредно
овлашћење подносиоца благовремене и
непотпуне пријаве, не може учествовати у
поступку јавног надметања.
Председник комисије констатује да
се неблаговремене или непотпуне понуде
одбацују.
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Пошто Комисија утврди које су
понуде – пријаве основане започиње
поступак јавног надметања.
Комисија утврђује који понуђач је
понудио највећи износ цене.
Председник комисије објављује
почетак јавног надметања и позива учеснике
да дају своје понуде износа цена.
Учесник јавног надметања је дужан
да јасно и гласно каже износ цена који нуди.
Председник комисије пита три пута
да ли неко даје више од највишег претходно
понуђеног износа и после трећег позива,
констатује који је највиши понуђени износ
и име понуђача.
Учесник који је понудио највећи
износ потписује изјаву са назнаком висине
износа.
Председник комисије објављује када
је јавно надметање завршено.
Записник комисије са одговарајућим
предлогом доставља Управи у року од осам
дана од дана одржане седнице комисије.
Сви присутни подносиоци пријава,
односно понуда имају право увида у поднете
пријаве, односно понуде.
Лице које није задовољно поступком
има право приговора Комисији уз услов
да усмени приговор посебно писмено
образложи у року од 3 дана од одржавања
надметања.
Ако приговор није најављен на самом
надметању сматра се да приговора нема.
О приговору учесника у надметању
одлучује Општинско веће као надлежни
орган.
Члан 27.
Уколико подносилац благовремене
и потпуне пријаве не приступи јавном
надметању сматраће се да је одустао од
пријаве.
Услови за спровођење поступка
јавног надметања су испуњени и када истом
приступи само један учесник.
Услови за спровођење поступка
прикупљања понуда јавним огласом су
испуњени и уколико се на јавни оглас
пријави само један учесник, у ком случају се
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грађевинско земљиште отуђује под условом
да је учесник понудио најмање почетни
износ цене.
Уколико јавно надметање, односно
поступак прикупљања понуда јавним
огласом не успе, поступак оглашавања се
може поновити по истеку рока најмање 15
дана од дана неуспелог јавног надметања,
односно отварања понуда, о чему решењем
о покретању поступка одлучује Председник
општине.
Уколико се на јавни оглас о
прикупљању понуда, пријаве два или више
учесника и понуде исти износ цене, комисија
ће затражити да у новом року, од три дана,
понуђачи доставе другу понуду о висини
цене, која мора бити већа од претходне
понуде.
Члан 28.
Уколико учесник јавног надметања
који је понудио највиши износ цене одустане
пошто председник комисије објави да је
јавно надметање завршено, а пре доношења
решења о отуђењу грађевинског земљишта,
поступак јавног оглашавања се понавља.
Уколико учесник прикупљања понуда
који је понудио највећи износ цене одустане
пошто је комисија утврдила који понуђач
је понудио највиши износ цене, а пре
доношења решења о отуђењу грађевинског
земљишта, поступак јавног оглашавања се
понавља.
Лице из ст. 1 и 2 овог члана нема
право на повраћај уплаћеног депозита,
а евентуално дата депозитна банкарска
гаранција ће се наплатити.
У случајевима из ст. 1 и 2 овог члана,
решење о понављању поступка јавног
оглашавања доноси Председник комисије.
1.2. Отуђење грађевинског земљишта
непосредном погодбом
Члан 29.
Грађевинско земљиште се отуђује
непосредном погодбом у случају:
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1. Изградње објеката за потребе обављања
послова из надлежности државних
органа и организација, органа јединица,
територијалне аутономије и локалне
самоуправе, као и других објеката у
јавној својини.
2. Исправке граница суседних катастарских
парцела;
3. Формирања грађевинске парцеле у
складу са одредбом закона којом је
уређена област одређивања, односно
утврђивања земљишта
за редовну
употребу објекта;
4. Споразумног давања земљишта ранијем
власнику непокретности која је била
предмет експропријације, у складу са
прописима о експропријацији.
5. Размене грађевинског земљишта.
6. У поступку враћања одузете имовине
и обештећења у складу са посебним
законом.
7. Међусобног располагања власника
грађевинског земљишта у јавној својини.
8. Деобе грађевинског земљишта у
сусвојини или заједничкој својини
општине и других носилаца права
својине, односно права коришћења.
9. Реализације инвестиционог пројекта
којим се унапређује локални економски
развој уз опретходно прибављену
сагласност Владе Републике Србије.
10. Испуњавању уговорних обавеза насталих
до дана ступања на снагу закона по
основу уговора када је Република Србија,
односно општина, једна од уговорених
страна.
11. Реализација пројекта за изградњу
објеката од значаја за Републику Србију,
односно општину.
Члан 30.
Захтев за отуђење грађевинског
земљишта непосредном погодбом, подноси
се Одељењу за урбанизам, комунално –
стамбене и имовинско правне послове
Општинске управе, које по обради предмета
прибавља податак по тржишној цени
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грађевинског земљишта и исти доставља
подносиоцу захтева.
Подносилац захтева има право
приговора који подноси преко Одељења
за урбанизам, комунално – стамбене и
имовинско правне послове Општинске
управе на утврђену тржишну цену у року од
5 дана од дана пријема обавештења о висини
тржишне вредности о коме се изјашњава
орган који је утврдио тржишну вредност.
Надлежни орган ће размотрити
приговор и о томе одмах обавестити
подносиоца.
Подносилац захтева је дужан да у
року од 8 дана од дана пријема обавештења
о тржишној цени грађевинског земљишта,
односно року од 8 дана од дана пријема
обавештења по поднетом приговору, да
писмену изјаву да је сагласан са ценом и да
прихвата плаћање укупне тржишне цене у
року од 15 дана од дана достављања решења
о отуђењу грађевинског земљишта.
Подносилац захтева може дати
изјаву и непосредно Одељењу за урбанизам,
комунално – стамбене и имовинско правне
послове Општинске управе о чему се
сачињава записник.
У случају да се подносилац захтева у
наведеном року не изјасни или изјави да не
прихвати цену и плаћање цене у прописаном
року, сматраће се да је одустао од поднетог
захтева.
Одељење за урбанизам, комунално
– стамбене и имовинско правне послове
Општинске управе доставља образложени
предлог са изјавом заинтересованог лица
о прихватању цене Председнику општине,
који затим доноси одлуку о отуђењу
непокретности непосреднном погодбом.
Скупштинска
комисија
за
прибављање и отуђивање грађевинског
земљишта спроводи поступак непосредне
погодбе а по окончању поступка сачињава
и доставља Одељењу за урбанизам,
комунално – стамбене и имовинско правне
послове Општинске управе записник са
одговарајућим образложеним предлогом.
Након разматрања предлога из
претхоног става Одељење за урбанизам,
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комунално – стамбене и имовинско правне
послове Општинске управе израђује предлог
Решења који доставља Општинском већу, те
на предлог Општинског већа Скупштина
општине доноси Решење о отуђењу
грађевинског
земљишта
непосредном
погодбом, на основу којег Председник
општине закључује уговор са подносиоцем
захтева.
1.2.1. Отуђење грађевинског земљишта
ради формирања грађевинске парцеле
Члан 31.
Отуђење грађевинског земљишта
власнику објекта за који је поднет захтев за
легализацију, односно покренут поступак
озакоњења, за који је надлежни орган
утврдио да постоји могућност озакоњења
или објекта који је уписан у евиденцију
о непокретностима и правима на њима у
складу са раније важећим законима којим је
уређивана легализација објекта или на основу
Закона о озакоњењу објеката („Службени
гласник РС“, број 96/2015 и 83/2018), врши
се непосредном погодбом, по тржишним
условима, у складу са законом и овом
одлуком, на основу правоснажног решења о
утврђивању земљишта за редовну употребу
објекта и формирању грађевинске парцеле
или на основу правоснажног решења којим је
одређено да је грађевинско земљиште испод
објекта земљишта за редовну употребу,
сходно одредбама закона којим је уређена
област одређивања земљишта за редовну
употребу објекта у посебним случајевима.
У случају да је основ отуђења
грађевинског
земљишта
решење
о
утврђивању земљишта за редовну употребу
објекта и формирању грађевинске парцеле,
власнику објекта из става 1. овог члана се
отуђује грађевинска парцела.
У случају да је основ отуђења
грађевинског земљишта решење којим је
одређено да је грађевинско земљиште испод
објекта земљиште за редовну употребу,
власнику објекта из става 1. овог члана
се отуђује грађевинско земљиште испод

објекта, уз обавезу власника објекта да у
року од пет година од дана правоснажности
решења о озакоњењу покрене поступак за
утврђивање земљишта за редовну употребу
објекта, у складу са законом.
У случају да је грађевинско земљиште
плаћено носиоцу права јавне својине,
односно да постоји ранији основ стицања,
поступак отуђења земљиште предвиђен
делом става 1. овог члана, неће се спроводити
већ ће правоснажност решења о утврђивању
надлежности органа управе, бити основ за
упис права код надлежног органа за послове
државног премера и катастра.
У случају да на основу решења којим
се одређује да је грађевинско земљиште
испод објекта земљишта за редовну употребу
објекта, орган надлежан за упис права на
непокретностима не изврши парцелацију
грађевинског земљишта тако да земљиште
испод објекта постане посебна катастарска
парцела, лице коме је отуђено грађевинско
земљиште испод објекта, о уговору о отуђењу
даје неопозиву и безусловну сагласност
власнику грађевинског земљишта у јавној
својини да може спроводити промене на
катастарској парцели у смислу парцелације,
као и отуђивања грађевинско земљиште
другим власницима објеката, односно другим
сувласницима грађевинског земљишта, без
обавезе да за те промене, односно отуђење
тражи сагласност конкретног сувласника
грађевиснког земљишта које је исто отуђено
испод објекта.
Уколико је грађевинско земљиште
већ дато у закуп испод објекта ради
озакоњења објекта, закупац је дужан да у
року од 5 година од дана правоснажности
решења о озакоњењу покрене поступак за
утврђивање земљишта за редовну употребу
у складу са законом, у ком слушају стиче
право да му се по правоснажности решења
о утврђивању грађевинског земљишта за
редовну употребу објекта и формирању
грађевинске парцеле
отуђи преостали
део грађевинског земљишта, непосредном
погодбом по тржишним условима, у складу
са законом и овом одлуком.

25. јун 2019. године
Ако
је
грађевинска
парцела
формирана до 11.09.2009. године у складу са
посебним законом надлежног органа Управа
ову чињеницу прихвата као стечено право у
поступку утврђивања земљишта за редовну
употребу објекта.
Члан 32.
Отуђење грађевинског земљишта
власнику објекта који је уписан у евиденцију
о непокретностима и правима на њима у
складу са Законом о посебним условима за
упис права својине на објектима изграђеним
без грађевинске дозволе („Службени
гласник РС“ бр; 25/2013 и 145/2014), врши
се непосредном погодбом, по тржишним
условима у складу са законом и овом
одлуком, на основу правоснажног решења о
утврђивању земљишта за редовну употребу
објекта и формирању грађевинске парцеле,
сходно одредбама Закона којим је уређена
област одређивања земљишта за редовну
употребу објекта у посебним случајевима.
Члан 33
Лице из члана 31. и 32. коме се
грађевинско земљиште отуђује може дати
писану изјаву да исту жели отплатити на
највише 36 једнаких месечних рата уз
обавезу достављања одговарајућег средства
обезбеђења.
О изјави из става 1. овог члана
закључком одлучује Председник општине.
Уколико Председник донесе закључак
о прихватању изјаве из става 1 овог члана,
подносилац изјаве је у обавези да у року од
15 дана од дана доношења закључка достави
средство обезбеђења.
Као
одговарајуће
средство
обезбеђења, лице из става 1. овог члана
може доставити једно од следећих средстава
обезбеђења.
1. Хипотека на објекту која вреди
најмање 30% више од укупног износа
недоспелих рата у корист општине;
2. Бездржавински залог на покретним
стварима, у складу са прописом којим
се уређује заложно право на покретним
стварима уписаним у регистар.
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Лице из став 1. овог члана може
доставити једно или више врста средстава
обезбеђења, тако да њиховом кумулацијом
износ свих недоспелих рата буде обезбеђен.
1.2.2. Отуђење грађевинског земљишта
ради исправке граница суседних
катастарских парцела.
Члан 34.
Отуђење грађевинског земљишта
ради
исправке
граница
суседних
катастарских парцела врши се у случају када
је на суседној катастарској парцели уписано
право својине, дугорочног закупа стеченог у
складу са ранијим законима о планирању и
изградњи, односно право коришћења за лица
којa ће претварање права коришћења у право
својине бити уређено посебним законом.
Поступак отуђења спроводи се
подношењем захтева за отуђење грађевинског
земљишта ради исправке граница суседних
катастарских парцела Општинској управи,
која спроводи процедуру исту као и у члану
30. ове одлуке.
Члан 35.
Исправка
граница
суседних
катастарских парцела врши се на основу
елабората геодетских радова, под условом
да информација о локацији за предметно
грађевинско земљиште упућује на израду
овог елабората.
2. Цена и рок плаћања
Члан 36.
Цена представља приход буџета
општине и уплаћује се на одговарајући
рачун.
Обавеза плаћања цене утврђује се
решењем о отуђењу грађевинског земљишта.
Лице коме се грађевинско земљиште
отуђује је обавезно да цену плати у року
од 15 дана од дана достављања решења о
отуђењу грађевинског земљишта.
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Депозит уплаћен на депозитни рачун
у поступку јавног оглашавања представља
део цене и по доношењу решења о отуђењу
се преноси на одговарајући рачун општине.
Уз достављање записника комисије,
Одељење за финансије је обавезно да
достави Одељењу за урбанизам, комуналностамбене и имовинско-правне послове
податак о износу уплаћеног депозита.
Уплаћени
депозит
од
стране
учесника у поступку отуђења грађевинског
земљишта, а којима исто није отуђено,
враћа се најкасније у и року од осам дана
од дана одржане седнице комисије уз услов
да учесник поднесе посебан писмени
захтев Одељењу за урбанизам, комуналностамбено и имовинско-правне послове у
којем ће назначити број жиро рачуна, износ
депозита и др.

непокретности до исплате укупне
купопродајне цене;
6. врсту, односно намену објекта уколико
се грађевинско земљиште отуђује ради
изградње и посебне услове изградње
уколико се отуђује неуређено грађевинско
земљиште, односно елементе из члана
10. ове одлуке;
7. рок привођења грађевинског земљишта
намени
уколико
се
грађевинско
земљиште отуђује ради изградње;
8. обавезу лица коме се грађевинско
земљиште отуђује да у року од 30 дана
од дана достављања решења о отуђењу
закључи уговор о отуђењу и последицу
пропуштања закључења уговора у року.

3.
Решење о отуђењу грађевинског
земљишта

Члан 38
.
Уговор о отуђењу грађевинског
земљишта (у даљем тексту: Уговор о
отуђењу) се закључује са лицем коме се
отуђује грађевинско земљиште, у року од 30
дана од дана достављања решења о отуђењу.
Уговор о отуђењу садржи нарочито:
1. податке о грађевинском земљишту
(катастарска
парцела,
катастарска
општина, површина и по потреби друге
ближе податке);
2. износ цене;
3. податак о прихваћеном средству
обезбеђења ако се цена плаћа на рате,
са обавезом уписа забележбе у катастру
непокретности о забрани отуђења
непокретности до исплате укупне
купопродајне цене;
4. износ уплаћеног депозита уколико
је грађевинско земљиште отуђено у
поступку јавног оглашавања;
5. потврду да је цена измирена у целости,
односно да је достављено срeдство
обезбеђења и сагласност општине да лице
коме је грађевинско земљиште отуђено, у
јавној књизи евиденцији непокретности
и правима на њима, упише право својине
на грађевинском земљишту;

Члан 37.
Решење о отуђењу грађевинског
земљишта (у даљем тексту: Решење о
отуђењу) садржи нарочито:
1. начин отуђења (јавно оглашавање-јавно
надметање или прикупљање понуда
јавним огласом, односно непосредна
погодба и разлог непосредне погодбе);
2. податке о лицу коме се грађевинско
земљиште отуђује;
3. податке о грађевинском земљишту
(катастарска
парцела,
катастарска
општина, површина и по потреби друге
ближе податке);
4. износ цене, рок и начин плаћања, рачун
на који се врши плаћање и последице
пропуштања плаћања у року, а уколико
се грађевинско земљиште отуђује у
поступку јавног оглашавања и износ
уплаћеног депозита;
5. податак о прихваћеном средству
обезбеђења ако се цена плаћа на рате,
са обавезом уписа забележбе у катастру
непокретности о забрани отуђења

4.
Уговор о отуђењу грађевинског
земљишта

25. јун 2019. године
6. врсту, односно намену објекта уколико
се грађевинско земљиште отуђује
ради изградње и посебне услове
изградње уколико се отуђује неуређено
грађевинско земљиште, односно одредбе
из члана 8. ове одлуке;
7. констатацију да је закључењем уговора
лице коме је грађевинско земљиште
отуђено уведено у посед истог;
8. рок привођења грађевинског земљишта
намени
уколико
се
грађевинско
земљиште отуђује ради изградње;
9. права и обавезе у случају неизвршења
обавеза;
10. начин решавања спорова;
11. услове, начин и поступак за раскид
уговора;
12. обавезу
лица
коме
се
отуђује
грађевинско
земљиште
да
са
надлежнимпредузећима уговори и плати
трошкове за инфраструктуру, ЕДБ, ПТТ,
топлификацију, гасификацију и друго;
13. друга права и обавезе.
Члан 39.
Учесник јавног надметања, односно
учесник у поступку прикупљања понуда
који сматра да је грађевинско земљиште
отуђено супротно одредбама закона,
односно одредбама ове одлуке, те да му је
на тај начин повређено право, може поднети
надлежном суду тужбу за поништај уговора
о отуђењу у року од осам дана од сазнања за
закључење уговора, а најкасније у року од
30 дана од дана закључења уговора.
5.
Стављање ван снаге решења о
отуђењу
Члан 40.
Скупштина општине доноси решење
о стављању ван снаге решења о отуђењу у
случају да лице коме је решењем отуђено
грађевинско земљиште:
1. не плати цену у року утврђеном решењем
о отуђењу;
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2. одустане од отуђења после извршеног
плаћања цене, а пре закључења уговора
о отуђењу;
3. после извршеног плаћања цене не
приступи закључењу уговора о отуђењу
у року од 30 дана од дана достављања
решења о отуђењу.
У случају из става 1. тачка 1. овог
члана, предлог Скупштини Општине за
доношење решења о стављању ван снаге
решења о отуђењу, подноси Управа, односно
Одељење за финансије, одмах по протеку
рока за плаћање цене.
У случају из става 1. тач. 2. и 3,
овог члана, предлог за доношење решења
о стављању ван снаге решења о отуђењу,
подноси, Одељење за урбанизам,комунално
стамбене и имовинско правне послове
,односно лице коме је решењем отуђено
грађевинско земљиште.
Лице из става 1. тачка 1. овог члана
нема право на повраћај уплаћеног депозита
по јавном огласу о јавном надметању,
односно прикупљању понуда.
Лице из става 1. тач. 2. и 3. овог члана
има право на повраћај уплаћеног износа на
име цене, у номиналном износу, умањеног
за износ депозита као и износ стварних
трошкова отуђења.
Члан 41.
Скупштина општина доноси решење
о стављању ван снаге решења о отуђењу
грађевинског земљишта и у случају да у
парничном поступку покренутом од стране
учесника јавног надметања, односно
учесника јавног надметања, односно
учесника у поступку прикупљања понуда,
буде правоснажно поништен уговор о
отуђењу.
6.
Раскид уговора о отуђењу
грађевинског земљишта.
Члан 42.
Уговор о отуђењу се може раскинути
у случају да лице коме је грађевинско
земљиште отуђено одустане од изградње на
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грађевинском земљишту које му је отуђено,
као и уколико не извршава друге обавезе из
уговора о отуђењу.
У случају из става 1. овог члана,
предлог Скупштини Општине за раскид
уговора о отуђењу подноси лице коме је
грађевинско земљиште отуђено, односно
Општинска управа, Одељење за урбанизам,
комунално-стамбене и имовинско-правне
послове.
Члан 43.
По предлогу за раскид уговора
о отуђењу Скупштина општине доноси
решење којим ставља ван снаге решење и
којим се овлашћује Председник Општине
да са лицем коме је отуђено грађевинско
земљиште закључи споразумни раскид
уговора.
На основу решења из става 1. овог
члана Председник Општине, у име и за
рачун општине, и лице коме је грађевинско
земљиште отуђено закључују споразумни
раскид уговора о отуђењу, у року од 30 дана
од дана достављања решења из става 1. овог
члана, лицу коме је грађевинско земљиште
отуђено.
У случају да не буде закључен
споразумни раскид уговора о отуђењу,
у року из претходног става, Председник
Општинеима обавезу да једнострано раскине
уговор о отуђењу, у складу са законом којим
се регулишу облигациони односи.
Потписи уговорача на уговору о
раскиду уговора о отуђењу, оверавају се
пред надлежним јавним бележником, а
трошкови овере падају на терет лица са
којим се раскида уговор.
Члан 44.
Лице са којим је раскинут уговор
о отуђењу има обавезу да, о свом трошку,
изврши брисање права својине у јавној књизи
о евиденцији непокретности и правима
на њима и врати грађевинско земљиште
у првобитно стање, као и да општини
надокнади евентулно насталу штету.

Лице са којим је раскинут уговор
о отуђењу, по достављању доказа да је
испунио обавезе из става 1 овог члана има
право на повраћај уплаћеног износа на име
цене, у номиналном износу, умањеног за
износ депозита и стварних трошкова.
IV. ДАВАЊЕ ГРАЂЕВИНСКОГ
ЗЕМЉИШТА У ЗАКУП
Члан 45.
Грађевинско земљиште се може дати
у закуп ради:
1. изградње објеката за који се издаје
привремена грађевинска дозвола у
складу са законом;
2. реализације пројеката од значаја за
Републику Србију, односно општину;
3. међусобног располагања власника
грађевинског земљишта у јавној
својини;
4. давања концесије или поверавања
комуналне делатности у складу са
посебним законом;
5. остваривања јавно-приватног
партнерства.
Давање грађевинског земљишта у закуп
ради изградње објекта за који се издаје
привремена грађевинска дозвола
.

Члан 46

Грађевинско земљиште се даје у
закуп ради изградње објеката за које је
законом предвиђено издавање привремене
грађевинске дозволе, на одређено време,
на рок на који се доноси привремена
грађевинска дозвола (зависно од врсте
објекта, односно радова), који се може
продужити за онолико времена за колико
је орган надлежан за издавање привремене
грађевинске дозволе продужио решење о
привременој грађевинској дозволи, а укупно
најдуже до пет година.
У случају из става 1. овог члана,
грађевинско земљиште се даје у закуп
непосредном погодбом по тржишним
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условима, а тржишну вредност закупнине
(у даљем тексту: закупнина) по 1 m2
грађевинског земљишта које се даје у
закуп, на годишњем нивоу, процењује се
на основу акта надлежног пореског органа,
лиценцираног
проценитеља,
односно
вештака.
Уз захтев за давање грађевинског
земљишта у закуп који се подноси Управи, се
подноси се процену односно налаз вештака
из става 2. овог члана са предлогом за
сачињавање уговора о закупу грађевинског
земљишта.
Уговор о закупу мора да садржи
опис објекта који се гради, површину
грађевинског земљишта коју је потребно
дати у закуп и рок на који ће се издати
привремена грађевинска дозвола.
Управа обавештава подносиоца
захтева о годишњем износу закупнине, року
плаћања, максималном броју рата, начину
усклађивања рата и средствима обезбеђења
плаћања, о могућности да укупан износ
закупнине плати једнократно, као и року за
једнократну уплату.
Подносилац захтева је дужан да
се у року од осам дана од дана пријема
обавештења из става 4. овог члана, писмено
изјасни о начину плаћања закупнине
уколико се определи да плаћање врши на
рате. Подносилац захтева може дати изјаву и
непосредно Управи о чему се сачињава
записник.
У случају да се подносилац захтева
у наведеном року не изјасни или изјави да
не прихвата закупнину, сматраће се да је
одустао од захтева.
Закупнина представља приход буџета
општине и уплаћује се на одговарајући рачун
Општине.
Закупац грађевинског земљишта
може платити закупнину једнократно или у
ратама.
Обавеза плаћања закупнине, износ
закупнине и начин плаћања утврђују се
решењем о давању грађевинског земљишта
у закуп.
У случају плаћања закупнине
једнократно, плаћање се врши у року од 15
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дана од дана достављања решења о давању
грађевинског земљишта у закуп.
У случају плаћања закупнине
у ратама, плаћање се врши у онолико
месечних рата на колики је рок грађевинско
земљиште дато у закуп. Прва рата у висини
од 10% укупне утврђене закупнине плаћа
се у року од 15 дана од дана достављања
решења о давању грађевинског земљишта у
закуп, а преостали износ укупне закупнине
у једнаким месечним ратама.
Рате из предходног става ће се
усклађивати са индексом потрошачких цена
у Републици Србији, према објављеним
подацима надлежне организације за послове
вођења статистике, за период од уговореног
обрачуна закупнине, до последњег дана
у месецу, а уплаћују се до 15. у наредном
месецу.
За период кашњења у плаћању,
обрачунава се затезна камата у складу са
законом који уређује висину стопе и начина
обрачуна затезне камате.
Наплата ће се вршити у корист
прописаних уплатних рачуна. Контролу
плаћања рата, усклађивање рата, обрачун
затезне камате врши Управа – Одељење за
финансије.
У случају продужења рока закупа
спроводи се нови поступак давања у закуп,
на начин прописан овим чланом, у ком
случају се мењају решење и уговор о закупу
грађевинског земљишта.
Члан 47.
Изузетно, по одлуци Општинског
већа грађевинско земљиште се може дати у
закуп ради обављања привредне делатности
коришћења у пословне сврхе, на основу
уговора који заинтересовано лице закључује
са Председником општине, али најдуже до
5. година.
Решење о закупу грађевинског
земљишта
Члан 48.
Решење о давању у закуп грађевинског
земљишта садржи нарочито:
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1. податке о лицу коме се грађевинско
земљиште даје у закуп;
2. податке о катастарској парцели;
3. податке о врсти, односно намени
објекта;
4. висину, рок и начин плаћања
закупнине (једнократно или на рате,
са констатацијом да ће се уколико се
уговори плаћање на рате износ рате
усклађивати са индексом потрошачких
цена у Републици Србији, према
објављеним подацима надлежне
организације за послове вођења
статистике), рачун на који се врши
уплата, средство обезбеђења уколико
се плаћање врши на рате и последице
пропуштања плаћања у року;
5. рок трајања закупа;
6. рок привођења земљишта намени,
односно рок изградње привременог
објекта;
7. обавезу лица коме се грађевинско
земљиште даје у закуп да, у року од
30 дана од дана достављања решења о
давању грађевинског земљишта у закуп,
закључи уговор о закупу.
Уговор о закупу грађевинског земљишта
Члан 49.
Уговор о закупу грађевинског
земљишта закључује Председник општине
на основу решења Скупштине општине.
Уговор о закупу грађевинског
земљишта садржи нарочито:
1. податке о катастарској парцели;
2. опис и ближе податке о врсти, односно
намени објекта који ће се градити;
3. висину закупнине, рок и начин плаћања
закупнине, с тим да уколико се уговара
плаћање закупнине на више рата уговор
садржи начин усклађивања висине закупа
са индексом раста потрошачких цена у
Републици Србији, према објављеним
подацима надлежне организације за
вођење статистике;
4. средство обезбеђења уколико се плаћање
врши на рате;

5. рок трајања закупа;
6. рок у коме грађевинско земљиште мора
да се приведе намени, односно рок
изградње привременог објекта;
7. права и обавезе у случају неизвршења
обавезе;
8. обавезу закупца да са надлежним
предузећима уговори и плати трошкове
за
инфраструктуру,
ЕДБ,
ПТТ,
топлификацију, гасификацију и друго;
9. начин решавања спорова;
10. поступак и услове за измену или раскид
уговора;
11. друга права и обавезе.
Члан 50.
Право закупа из члана 46. ове одлуке
не уписује се у јавној књизи о евиденцији
непокретности и правима на њима.
Давање грађевинског земљишта у закуп
у другим случајевима
Члан 51
У случају давања концесије или
поверавања комуналне делатности у
складу са посебним законима, грађевинско
земљиште се може дати у закуп на временски
период предвиђен уговором о концесији,
односно на временски период на који је
поверено обављање комуналне делатности.
Ради остваривања јавно-приватног
партнерства,
неизграђено
грађевинско
земљиште у јавној својини може се дати
у закуп приватном партнеру на рок на
који је закључен јавни уговор у складу са
законом којим се уређује јавно-приватно
партнерство и концесије, односно уносити
као оснивачки улог у привредна друштва,
а власник грађевинског земљишта у јавној
својини може са физичким или правним
лицем закључити и уговор о заједничкој
изградњи једног или више објеката.
Грађевинско земљиште се може
дати у закуп по закупнини која је мања од
тржишне или без накнаде када се ради о
реализацији пројеката за изградњу објеката
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од значаја за Републику Србију, односно
општину, као и када се ради о међусобном
располагању између власника грађевинског
земљишта у јавној својини.
Давање у закуп грађевинског
земљишта из ст. 1, 2 и 3. овог члана врши
се на начин и под условима прописаним
подзаконским актом Владе Републике
Србије.
Учесник јавног надметања, односно
учесник у поступку прикупљања понуда
који сматра да је грађевинско земљиште
дато у закуп супротно одредбама закона,
подзаконског акта Владе Републике Србије,
односно ове одлуке, те да му је на тај начин
повређено право, може поднети надлежном
суду тужбу за поништај уговора о закупу у
року од осам дана од сазнања за закључење
уговора, а најкасније у року од 30 дана од
дана закључења уговора.
Стављање ван снаге решења о давању у
закуп грађевинског земљишта
Члан 52.
Скупштина општине доноси решење
о стављању ван снаге решења о давању у
закуп у случају да лице коме је решењем
дато у закуп грађевинско земљиште:
1. 1. не плати укупну закупнину у
року утврђеном у решењу о давању у
закуп (уколико је као начин плаћања
закупнине утврђена једнократна уплата)
или не плати прву рату уроку утврђеном
решењем о закупу (уколико је као начин
плаћања закупнине утврђено плаћање
на рате);
2. 2. одустане од закупа после извршеног
плаћања укупне закупнине, односно
прве рате закупнине, а пре закључења
уговора о закупу;
3. 3. после извршеног плаћања укупне
закупнине, односно прве рате
закупнине, не приступи закључењу
уговора о закупу у року од 30 дана од
дана достављања решења о закупу.
У случају из става 1. тачка 1. овог
члана, предлог за доношење решења о
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стављању ван снаге решења о закупу,
подноси Одељење за финансије одмах по
протеку рока за плаћање закупнине.
У случају из става 1. тач. 2. и 3,
овог члана, предлог за доношења решења
о стављању ван снаге решења о давању
у закуп, подноси Одељење за урбанизам,
комунално-стамбене и имовинско-правне
послове, односно лице коме је решењем
дато у закуп грађевинско земљиште.
Уколикоје грађевинско земљиште
дато у закуп у поступку јавног оглашавања
лице из става 1. тачка 1. овог члана нема
право на повраћај уплаћеног депозита
по јавном огласу о јавном надметању,
односно прикупљању понуда, а евентуално
дата депозитна банкарска гаранција ће се
наплатити.
Лице из става 1. тач. 2. и 3. овог члана
има право на повраћај уплаћеног износа
на име закупнине, у номиналном износу,
умањеног за износ депозита, уколико је
грађевинско земљиште дато у закуп у
поступку јавног оглашавања.
Члан 53
.
Скупштина општине доноси решење
о стављању ван снаге решења о давању у
закуп грађевинског земљишта и у случају
да у парничном поступку покренутом од
стране учесника јавног надметања, односно
учесника у поступку прикупљања понуда,
буде правоснажно поништен уговор о закупу.
Измена уговора о закупу грађевинског
земљишта
Члан 54.
Ако се промени власник објекта,
односно посебног физичког дела објекта који
је изграђен или се гради на грађевинском
земљишту у јавној својини, које се користи
по основу уговора о закупу закљученом у
складу са ранијим законима о планирању и
изградњи, закуподавац ће, на захтев закупца,
изменити уговор о закупу тако што ће на
место, односно поред дотадашњег закупца
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ступити нови власник објекта, односно дела
објекта.
Уз захтев за измену уговора о закупу
доставља се уговор о куповини објекта
или куповини објекта у изградњи, односно
други правни основ којим се стиче право
својине на објекту или објекту у изградњи,
који је оверен у складу са законом, односно
правноснажно решење о наслеђивању, са
потврдом пореске управе о измирењу пореза
по том правном основу или са потврдом
пореске управе о ослобађању од пореске
обавезе, и изјава новог власника објекта,
односно дела објекта да прихвата све обавезе
дотадашњег закупца из уговора о закупу.
Ако се промени власник катастарске
парцеле коме је у поступку исправке граница
суседних катастарских парцела дато у закуп
грађевинско земљиште у јавној својини, на
захтев новог власника може се изменити
уговор о закупу тако што ће на место
дотадашњег закупца, ступити нови власник
катастарске парцеле.
Уз захтев за измену уговора о закупу
из става 3. овог члана доставља се доказ
о праву својине на катастарској парцели,
основ стицања са потврдом пореске управе
о измирењу пореза по основу стицања
права својине или са потврдом пореске
управе о ослобођењу од пореске обавезе
и изјава власника да прихвата све обавезе
дотадашњег закупца из уговора о закупу.
По захтеву из става 1. и 3. овог члана,
Одељење за урбанизам, комунално стамбене
и имовинско правне послове доноси посебно
решење којим се мења закупац, тако што
ће на место, односно поред дотадашњег
закупца ступити, нови власник.
На основу решења из става 5. овог
члана Председник Општине закључује са
новим власником, уговор о закупу, односно
уговор о измени уговора о закупу, у року од
30 дана од дана достављања решења новом
власнику, који по потписивању представља
основ за промену уписа закупца у јавној
књизи о евиденцији непокретности и
правима на њима. Права и обавезе за новог
закупца настају даном уписа права закупа у
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јавној књизи о непокретностима и правима
на њима.
Раскид уговора о закупу
Члан 55
Уговор о о закупу се раскида пре
истека уговореног рока:
1. Ако закупац одустане од изградње на
грађевинском земљишту које му је дато
у закуп.
2. Ако закупац не плати закупнину о
висини од шест доспелих месечних
рата.
3. Ако закупац не користи дато
грађевинско земљиште за потребе
изградње већ и друге намене.
4. Ако закупац не приведе грађевинско
земљиште намени у уговореном року,
односно не изгради привремени објекат
у уговореном року и
5. У другим случајевима у складу са
законом.
Члан 56.
На раскид уговора о закупу сходно
се примењује одредбе ове одлуке које се
односе на раскид уговора о отуђењу.
Члан 57.
Лице са којим је раскинут уговор
о закупу, има обавезу да, о свом трошку,
изврши брисање права закупа у јавној књизи
о евиденцији непокретности и правима
на њима и врати грађевинско земљиште
у првобитно стање, као и да општини
надокнади евентуално насталу штету.
Закупац са којим је раскинут уговор о
закупу, по достављању доказа да је испунио
обавезе из става 1. овог члана има право на
повраћај уплаћеног износа на име закупнине,
у номиналном износу, уколико је закупнина
плаћена једнократно, умањеном за депозит
(уколико је грађевинско земљиште дато
у закуп у поступку јавног оглашавања) и
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сразмерни део износа закупнине за период
држања грађевинског земљишта у закупу.
V. МЕЂУСОБНО РАСПОЛАГАЊЕ
ВЛАСНИКА ГРАЂЕВИНСКОГ
ЗЕМЉИШТА У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ
Члан 58.
Међусобно располагање власника
грађевинског земљишта у јавној својини је
пренос права јавне својине.
На грађевинском земљишту између
носилаца права јавне својине, подразумева
давањеу закуп или размену грађевинског
земљишта.
Међусобно
располагање
између носилаца права јавне својине
на грађевинском земљишту врши се
непосредном погодбом, по тржишним
условима, с тим да се грађевинско земљиште
може отуђити или дати у закуп без накнаде,
односно по цени, односно закупнини која
је мања од тржишне у складу са законом,
подзаконским актом Владе Републике
Србије - Уредбом о условима прибављања
и отуђења непокретности непосредном
погодбом и давања у закуп ствари у јавној
својини, односно прибављања и уступања
искоришћавања других имовинских права,
као и поступцима јавног надметања и
прикупљања писмених понуда („Службени
гласник РС“, бр. 16/2018), овом Одлуком и
Одлуком о јавној својини општине Велико
Градиште.
У случају да се међусобно
располагање између носилаца права јавне
својине на грађевинском земљишту врши
по тржишним условима, тржишну вредност
грађевинског земљишта утврђује се на
основу акта надлежног пореског органа,
лиценцираног проценитеља или другог
надлежног органа, којим је извршена
процена тржишне вредности непокретности,
односно другог имовинског права.
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VI.
УЛАГАЊЕ ГРАЂЕВИНСКОГ
ЗЕМЉИШТА У КАПИТАЛ
Члан 59.
Неизграђено грађевинско земљиште
се може уносити као оснивачки улог у јавно
предузеће и друштво капитала.
Уношење грађевинског земљишта
из става 1. овог члана, врши се на начин и
у поступку који су прописани Статутом,
посебним законима којима је уређена област
привредних друштава и јавних предузећа и
оснивачким актом јавног предузећа, односно
друштва капитала уколико се ради о улагању
у капитал већ основаних правних лица.
VII. ПРИБАВЉАЊЕ ГРАЂЕВИНСКОГ
ЗЕМЉИШТА У ЈАВНУ СВОЈИНУ
ОПШТИНЕ
Члан 60.
Грађевинско земљиште се прибавља
у јавну својину Општине у складу са
одредбама закона којим је уређена јавна
својина које се односе на прибављање
других непокретности у јавну својину.
Прибављање грађевинског земљишта
у јавну својину Општине спроводи се у
поступку јавног надметања или прикупљања
писмених понуда, а изузетно непосредном
погодбом, под условима утврђеним законом
и овом одлуком.
Највиша
купопродајна
цена
грађевинског земљишта које се прибавља у
јавну својину Општине је тржишна вредност
предметне непокретности.
Тржишну вредност грађевинског
земљишта утврђује се на основу акта
надлежног пореског органа, лиценцираног
проценитеља или другог надлежног органа,
којим је извршена процена тржишне
вредности непокретности, односно другог
имовинског права.
Грађевинско земљиште се може
прибавити у јавну својину Општине
непосредном погодбом, али не изнад
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процењене
тржишне
вредности
непокретности, ако у конкретном случају
то представља једино могуће решење, под
којим се подразумева:
1. случај када грађевинско земљиште које
се прибавља у јавну својину по својим
карактеристикама
једино
одговара
потребама Општине, односно правних
лица које је основала Општина, с тим да
решење којим се прибавља грађевинско
земљиште
садржи
образложење
разлога оправданости и целисходности
прибављања и разлоге због којих се
прибављање не би могло реализовати
јавним
надметањем,
односно
прикупљањем понуда;
2. случај када се ради о међусобном
располагању између носилаца права
јавне својине. Грађевинско земљиште се
може прибавити у јавну својину општине
и без теретним правним послом (поклон
или једнострана изјава воље).
Члан 61.
Прибављање
неизграђеног
грађевинског земљишта у јавну својину
општине за потребе уређења површина
јавне намене, може се, осим у поступку
прописаном законом којим се уређује
експропријација, спровести и споразумом
са власником грађевинског земљишта,
непосредном погодбом, по тржишним
условима.
Грађевинско земљиште се може
прибавити у јавну својину Општине и
бестеретним правним послом (поклон или
једнострана изјава воље).
VIII. РАЗМЕНА ГРАЂЕВИНСКОГ
ЗЕМЉИШТА
Члан 62.
Размена грађевинског земљишта
у јавној својини, врши се непосредном
погодбом, по тржишним условима, у складу
са законом, подзаконским актом Владе
Републике Србије - Уредбом о условима

прибављања и отуђења непокретности
непосредном погодбом и давања у закуп
ствари у јавној својини, односно прибављања
и
уступања
искоришћавања
других
имовинских права, као и поступцима јавног
надметања и прикупљања писмених понуда
(„Службени гласник РС“, бр. 16/2018) и
овом одлуком.
Предмет размене може бити изграђено
и неизграђено грађевинско земљиште.
У случају размене између власника
грађевинског земљишта у јавној својини не
спроводи се поступак јавног надметања ни
прикупљања понуда јавним огласом.
Предмет размене за грађевинско
земљиште у јавној својини могу бити и
објекти, станови и пословни простори,
уколико је то у интересу носиоца јавне
својине.
Размена непокретности спроводи
се под условима преписаним одредбом
члана 30. Закона о јавној својини, који
се односе на прибављање и размену
других непокретности у јавну својину
и Уредбом о условима прибављања и
отуђења
непокретности
непосредном
погодбом и давања у закуп ствари у јавној
својини, односно прибављања и уступања
искоришћавања других имовинских права,
као и поступцима јавног надметања и
прикупљања писмених понуда („Службени
гласник РС“, бр. 16/2018).
Пре доношења одлуке о размени
непокретности,
тржишну
вредност
грађевинског земљишта које се размењује
утврђује се на основу акта надлежног
пореског органа, лиценцираног проценитеља
или другог надлежног органа, којим је
извршена процена тржишне вредности
непокретности, односно другог имовинског
права.
Ако постоји потреба за утврђивањем
вредности
биљних
засада,
процену
вредности утврђује вештак одговарајуће
струке, са списка сталних судских вештака.
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IX. ДЕОБА ГРАЂЕВИНСКОГ
ЗЕМЉИШТА
Члан 63.
Деоба
грађевинског
земљишта
у сусвојини општине Велико Градиште
и других носилаца права својине врши
се сходно одредбама закона којим се
уређују основе својинско-правних односа
и ове одлуке, непосредном погодбом, по
тржишним условима.
Деоба се врши у циљу развргнућа
сувласничке заједнице.
Деоба из става 1. овог члана,
спроводи се и у случају да је на грађевинском
земљишту уписана јавна својина општине и
одговарајуће право трећег лица у ком случају
се врши развргнуће сувласничке, односно
сукорисничке заједнице.
Деоба из става 1. овог члана,
спроводи се и у случају да је на грађевинском
земљишту уписана јавна својина општине
и право дугорочног закупа које је стечено
на основу ранијих закона о планирању и
изградњи.
Предмет деобе може бити изграђено
и неизграђено грађевинско земљиште.
Члан 64.
Ради
развргнућа
сувласничке
или сукорисничке заједнице, односно
деобе грађевинског земљишта на коме
је уписано право дугорочног закупа,
Управа прибавља мишљење надлежног
органа Општинске управе за грађевинско
земљиште о могућностима и ограничењима
градње на грађевинском земљишта које
је предмет деобе, а по потреби и извештај
о могућностима парцелације, односно
препарцелације.
Уколико је ради доношења решења
о деоби грађевинског земљишта потребна
израда пројекта парцелације, односно
препарцелације,
подносилац
захтева
обезбеђује израду пројекта, у складу са
извештајем из става 1. овог члана и сноси
трошкове израде.
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У случају да је грађевинско земљиште
које је предмет деобе, или део тог земљишта,
више катастарских парцела, од којих су неке
постојеће или планиране јавне површине,
критеријум који је опредељујући приликом
процене оправданости и целисходности
деобе је стицање права искључиве својине
општине на грађевинском земљишту јавне
намене.
У случају да је предмет деобе
грађевинско
земљиште
на
више
катастарских парцела, од којих су неке
изграђене, а неке неизграђене, критеријум
који је опредељујући приликом процене
оправданости и целисходности деобе је
стицање права искључиве својине општине
на неизграђеном грађевинском земљишту.
Члан 65.
Грађевинско земљиште у јавној
својини се може отуђити другом сувласнику,
непосредном погодбом, по тржишним
условима, у складу са одредбама ове одлуке
којима је уређено отуђење грађевинског
земљишта у случају:
1. Да постоји сувласништво на катастарској
парцели за коју нема урбанистичких
услова за формирање две или више
грађевинских парцела;
2. Да идеални део грађевинског земљишта
у јавној својини прерачунат у реални
део не испуњава услов за формирање
посебне грађевинске парцеле;
3. Да се грађевинска парцела састоји од
више катастарских парцела од којих су
неке у јавној, а неке у приватној својини,
с тим да грађевинско земљиште у јавној
својини не испуњава услов за посебну
грађевинску парцелу, а нису испуњени
други услови за отуђење непосредном
погодбом у поступку исправке границе
суседних катастарских парцела.
У случајевима из става 1, тач. 1. и
2, овог члана, идеални део грађевинског
земљишта у јавној својини, може се отуђити
и јавним оглашавањем ради изградње,
под условом да је катастарска парцела
неизграђено грађевинско земљиште које

634

Број 9

25. јун 2019. године

испуњава услове грађевинске парцеле и које
је намењено за изградњу, и под условом да
такав захтев поднесе други сувласник, у ком
случају се примењују одредбе ове одлуке
којима је уређено отуђење грађевинског
земљишта јавним оглашавањем.
У случају из става 1, тачка 3. овог
члана, катастарске парцеле у јавној својини
које чине део грађевинске парцеле могу се
отуђити јавним оглашавањем ради изградње
у складу са одредбама ове одлуке којима је
уређено отуђење грађевинског земљишта
јавним оглашавањем, под условом да
такав захтев поднесу власници преосталих
катастарских парцела које чине грађевинску
парцелу.
У случају из ст.1 тачке 2. и 3.
овог члана, други сувласник, односно
власници катастарских парцела које чине
део грађевинске парцеле, дају сагласност
општини да спроведе поступак отуђења
грађевинског земљишта у јавној својини,
путем јавног оглашавања, донесе решење и
закључи уговор о отуђењу.
Члан 66.
Одредбе ове одлуке којима је уређена
деоба грађевинског земљишта, сходно
се примењују и на деобу неизграђеног
грађевинског земљишта у заједничкој
својини општине Велико Градиште и других
носилаца права својине, односно корисника
из ове одлуке, под условом да се на основу
уверења органа надлежног за упис права на
непокретностима, или других доказа, може
утврдити реални удео сувласника, односно
сукорисника, с тим да уколико реални удео
не може да се утврди, претпоставка је да су
сувласнички, односно сукориснички удели
једнаки.
X. САГЛАСНОСТИ
Члан 67.
Председник доноси решење којим
власнику објекта изграђеног без грађевинске
дозволе, на земљишту јавне својине даје

сагласност за озакоњења објекта, када је
таква сагласност услов за озакоњење
Председник доноси решење којим
власнику објекта изграђеног без грађевинске
дозволе, даје сагласност за упис права
својине на објекту у складу са законом којим
је уређен упис права својине на објектима
изграђеним без грађевинске дозволе, када
је таква сагласност услов за упис права
својине на објекту у јавној евиденцији о
непокретностима и правима на њима.
Приликом процене испуњености
услова,
односно
целисходности
и
оправданости
давања
сагласности,
Председник општине посебно цени да
ли ће услед озакоњења објекта, односно
уписа права својине на бесправном објекту,
бити онемогућено или отежано привођење
грађевинског земљишта намени у складу са
планским документом, односно реализација
плана, као и да ли се услед легализације
објекта, односно уписа права својине
на бесправном објекту, у знатној мери
угрожава право јавне својине општине на
грађевинском земљишту на коме је изграђен
бесправни објекат, у ком случају неће донети
решења из ст. 1. и 2. овог члана.
Решење Председника општине којим
се констатује да нису испуњени услови за
давање сагласности из става 1. односно
става 2. овог члана, мора бити посебно
образложено.
Члан 68.
Председник доноси решење којим даје
сагласност за изградњу другом сувласнику,
сукориснику, односно заједничару на
грађевинском земљишту у сусвојини,
односно заједничкој својини општине и
другог лица, када је таква сагласност услов
прибављања решења о одобрења за извођење
радова, односно грађевинске дозволе.
У случају из става 1. овог члана,
подносилац уз захтев прилаже молбу .
Приликом процене испуњености
услова,
односно
целисходности
и
оправданости давања сагласности из става
1. овог члана, Председник општине поступа
на на основу Елаборат оправданости.
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XI. ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 69.
Захтеви за располагање грађевинским
земљиштем у јавној својини општине,
односно
прибављање
грађевинског
земљишта у јавну својину општине, као
и други захтеви који су поднети до дана
ступања на снагу ове одлуке, окончаће се по
одредбама ове одлуке.
Члан 70.
Ступањем на снагу ове одлуке престаје
да важи Одлука о грађевинском земљишту
број 464-494/2016-01-1 („Службени гласник
општине Велико Градиште“, бр. 33/2016).
Члан 71.
Сви појмови у овој одлуци
употребљени у мушком граматичком роду
подједнако обухватају и односе се на женски
и средњи граматички род.
Члан 72.
Ова одлука ступа на снагу осмог
дана од дана објављивања у “Службеном
гласнику општине Велико Градиште”.
Број: 464-153/2019-01-1
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Браниславка Шуловић,с.р.
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На основу члана 93, а у вези члана 20.
Закона о локалној самоуправи („Службени
гласник РС“ бр. 129/07 и 83/2014-др. закон,
101/2016 – др. закон и 47/2018 ), члана 11,
а у вези члана 40. Статута општине Велико
Градиште (‘’Сл. Гласник општине Велико
Градиште’’, бр. 2/2019) и члана 11. Одлуке
о утврђивању назива улица, тргова и других
делова насељеног места на територији
општине Велико Градиште ( „Сл. гласник
општине Велико Градиште“, бр 15/2015 ),
Скупштина општине на својој 24. седници
одржаној дана 24.06.2019. године донела је,
ОДЛУКА
о промени назива улице
Члан 1.
1.У насељеном месту Велико Градиште,
општина Велико Градиште, постојећа Улица
Сарајевска мења назив у Улица Мирослава
Стојановића.
2.Одлука ступа на снагу даном објављивања
у „Службеном гласнику општине Велико
Градиште“.
Број: 015-2/2019-01-1
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Браниславка Шуловић,с.р.
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На основу члана члана 63. став 2.
Закона о јавним предузећима („Службени
гласник РС“, бр.15/2016), 136. Закона о
општем управном поступку („Сл.гласник
РС“ бр. 18/2016 и 95/2018- аутентично
тумачење), 40. Статута општине Велико
Градиште („Сл. гласник општине Велико
Градиште“, бр. 2/2019), а на захтев Јавног
комуналног предузећа ‘’Дунав Велико
Градиште’’ из Великог Градиште,
Скупштина
општине
Велико
Градиште на 24. седници одржаној
24.06.2019. године је донела:
РЕШЕЊЕ
ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на
Извештај о реализацији Програма пословања
предузећа ЈКП ‘’Дунав Велико Градиште’’ за
период од 01.01.2019.године до 31.03.2019.
године број 1029/2019 од 25.04.2019.који
је Надзорни одбор овог јавног комуналног
предузећа усвојио на својој седници
одржаној 30.04.2019.године.
Образложење
Дана 30.04.2019. године Општинском
већу општине Велико Градиште ЈКП „Дунав
Велико Градиште“ обратило се захтевом
за давање сагласности на Извештај о
реализацији Програма пословања предузећа
ЈКП ‘’Дунав Велико Градиште’’ за период од
01.01.2019.године до 31.03.2019.године број
1029/2019 од 25.04.2019.који је Надзорни
одбор овог јавног комуналног предузећа
усвојио на својој седници одржаној
30.04.2019.године и уз овај захтев је доставио
и Одлуку о усвајању предметног Извештаја
бр.1035/2019 коју је такође донео Надзорни
одбор 30.04.2019.г што је у складу с чланом
63. став 2. Закона о јавним предузећима.
Општинско веће налази да је
Скупштина надлежна за давање сагласности
на предметни извештај, те Скупштини
доставља предметне списе и предлог
Решења.
Скупштина
општине
Велико
Градиште,
разматрајући
предметни

Извештај и предлог Решења о давању
сагласности, налази да су исти оправдани, и
да је Извештај у сагласности са Одлуком о
буџету општине Велико Градиште.
Са напред изнетог, Скупштина
општине Велико Градиште је донела Решење
као у диспозитиву.
Поука о правном средству: Решење
је коначно у управном поступку. Против
истог се може покренути управни спор пред
Управним судом у Београду у року од 30
дана, од дана пријема овог решења.
Број: 023-22/2019-01-1
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Браниславка Шуловић,с.р.

На основу члана 10. и 25. став 4. тачка
4. Закона о култури („Службени гласник
РС“, бр.72/2009, 13/2016 и 30/2016- испр.),
136. Закона о општем управном поступку
(„Сл.гласник РС“ бр. 18/2016 и 95/2018аутентично тумачење), 40. Статута општине
Велико Градиште („Сл. гласник општине
Велико Градиште“, бр. 2/2019), а на захтев
ЈУ Народна библиотека ‘’Вук Караџић’’
Велико Градиште из Великог Градиште,
Скупштина
општине
Велико
Градиште на 24. седници одржаној
24.06.2019. године је донела:
РЕШЕЊЕ
ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Измене
Програма рада ЈУ Народна библиотека ‘’Вук
Караџић’’ Велико Градиште за 2019.годину
бр.88/19 од 20.05.2019.г.
Образложење
Дана 20.05.2019. године Општинском
већу општине Велико Градиште ЈУ Народна
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библиотека
‘’Вук
Караџић’’ Велико
Градиште обратила се захтевом за давање
сагласности на Измене Програма рада ЈУ
Народна библиотека ‘’Вук Караџић’’ Велико
Градиште за 2019.годину које је претходно
усвојио Управни одбор ове установе
20.05.2019.године.
Скупштина
општине
Велико
Градиште, разматрајући предметне измене
Програма рада ЈУ Народна библиотека
‘’Вук Караџић’’ Велико Градиште за 2019.г.,
налази да је њихово усвајање оправдано, и
да су исте у сагласности са Одлуком о буџету
општине Велико Градиште за 2019.годину
као и члановима 10. и 25. став 4. тачка 4.
Закона о култури („Службени гласник РС“,
бр.72/2009, 13/2016 и 30/2016- испр.).
Са напред изнетог, Скупштина
општине Велико Градиште је донела Решење
као у диспозитиву.
Поука о правном средству: Решење
је коначно у управном поступку. Против
истог се може покренути управни спор пред
Управним судом у Београду у року од 30
дана, од дана пријема овог решења.
Број: 630-7/2019-01-1
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Браниславка Шуловић,с.р.

На основу члана 10. и 25. став 4. тачка
4. Закона о култури („Службени гласник
РС“, бр.72/2009, 13/2016 и 30/2016- испр.),
136. Закона о општем управном поступку
(„Сл.гласник РС“ бр. 18/2016 и 95/2018аутентично тумачење), 40. Статута општине
Велико Градиште („Сл. гласник општине
Велико Градиште“, бр. 2/2019), а на захтев
ЈУ Културни центар ‘’Властимир Павловић
Царевац’’ из Великог Градишта,
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Скупштина
општине
Градиште на 24. седници
24.06.2019.године је донела:

637

Велико
одржаној

РЕШЕЊЕ
ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Измене
Плана и Програма рада ЈУ Културни центар
‘’Властимир Павловић Царевац’’ Велико
Градиште за 2019.годину бр.93/19 од
12.04.2019.г.
Образложење
Дана 20.05.2019. године Општинском
већу општине Велико Градиште ЈУ
Културни центар ‘’Властимир Павловић
Царевац’’ Велико Градиште обратио се
захтевом за давање сагласности на Измене
Плана и Програма рада ЈУ Културни центар
‘’Властимир Павловић Царевац’’ Велико
Градиште које је претходно усвојио Управни
одбор ове установе 12.04.2019.године.
Скупштина
општине
Велико
Градиште,
разматрајући
предметне
измене Програма рада ЈУ Културни
центар ‘’Властимир Павловић Царевац’’
Велико Градиште за 2019.г., налази да
је њихово усвајање оправдано, и да су
исте у сагласности са Одлуком о буџету
општине Велико Градиште за 2019.годину
као и члановима 10. и 25. став 4. тачка 4.
Закона о култури („Службени гласник РС“,
бр.72/2009, 13/2016 и 30/2016- испр.).
Са напред изнетог, Скупштина
општине Велико Градиште је донела Решење
као у диспозитиву.
Поука о правном средству: Решење
је коначно у управном поступку. Против
истог се може покренути управни спор пред
Управним судом у Београду у року од 30
дана, од дана пријема овог решења.
Бр. 644-9/2019-01-1
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Браниславка Шуловић,с.р.
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На основу чл. 136. и 137. Закона о
општем управном поступку („Сл. гласник
18/2016) и члана 2. Одлуке о постављању
мањих монтажних објеката привременог
карактера на јавним површинама („Службени
гласник општине Велико Градиште“, бр.
28/2016 и 14/2017), а у складу са чл. 90. Закона
о планирању и изградњи (“Сл. гласник РС”,
бр. 72/09, 81/09, 64/10-одлука УС, 24/2011,
121/12, 42/2013-одлука УС, 50/13-одлука
УС и 98/13-одлука УС, 132/2014, 145/2014 и
83/2018) и члана 40. Статута општине Велико
Градиште (“Службени гласник општине
Велико Градиште”, бр. 2/2019), на захтев
Бисерке Николић из Великог Градишта, ул.
Браће Буђони бб, а на предлог Општинског
већа општине Велико Градиште,
Скупштина
општине
Велико
Градиште на својој 24. седници одржаној
дана 24.06.2019. године, донела је,
Р
Е
Ш
Е
Њ
Е
О ПРОДУЖЕЊУ ВАЖЕЊА РЕШЕЊА
О ДАВАЊУ НЕИЗГРАЂЕНОГ
ГРАДСКОГ ГРАЂЕВИНСКОГ
ЗЕМЉИШТА У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ
НА ПРИВРЕМЕНО КОРИШЋЕЊЕ У
ВЕЛИКОМ ГРАДИШТУ
I
1. ПРОДУЖАВА СЕ важност Решења о
давању неизграђеног градског грађевинског
земљишта у јавној својини на привремено
коришћење у Великом Градишту, у циљу
обављања трговинске, угоститељске или
услужне делатности, и то:
- Бисерки Николић из Великог Градишта,
ул. Браће Буђони бб, закупцу локације број
3 површине 15,00 m², „део простора парка
преко пута пумпе“, на делу кат. парц. бр. 1699
КО Велико Градиште, на којој је постављен
привремени објекат закупца.
2. ПРОДУЖЕЊЕ важности Решења
врши се на одређено време уз накнаду, до
евентуалног доношења правноснажног
решења у поступку озакоњења објекта, а
најдуже до 3 године, односно до истека
важења Програма постављања мањих
монтажних објеката привременог карактера

25. јун 2019. године
на подручју општине Велико Градиште за
период од 2017. до 2022. године („Службени
гласник општине Велико Градиште“, бр.
13/2017, 1/2018, 13/2018, 16/2018 и 2/2019).
II
1. ОБАВЕЗУЈЕ СЕ власник објекта,
који је истовремено и закупац земљишта
-јавних површина, да у року од 30 дана
од правноснажности овог Решења са
закуподавцем закључи уговор, којим ће
регулисати своја међусобна права и обавезе.
2. Уговор из става 1. садржаће износ
закупнине за предмет закупа из Одељка I
овог решења и то:
- за локацију број 3 површине од 15,00m²,
износ од 6.000,00 динара/m² (и словима:
шест хиљада динара по метру квадратном)
на годишњем нивоу.
3. Уколико власник привременог објекта
у предвиђеном року не испуни обавезу
закључења уговора из става 1. овог одељка,
сматраће се да је одустао од захтева и
престаће му право закупа предметне
локације.
III
1.Земљиште у јавној својини из овог Решења
није у промету.
2. Власник објекта и закупац предметне
локације на земљишту - јавној површини
нема право да своје право закупа упише у
одговарајућим јавним књигама.
IV
1.ОБАВЕЗУЈЕ СЕ закупац предметне
локације на јавној површини која је дата у
закуп, да пре закључења Уговора о закупу,
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
износ трошкова рушења објекта из Пројекта
као обезбеђење за наплату трошкова рушења.
3. Ако власник привременог објекта у року
одређеним Уговором не уклони привремени
објекат, рушење и уклањање истог, као

25. јун 2019. године
и одношење преосталог грађевинског
материјала, извршиће надлежни орган
општине Велико Градиште, из средстава
депозита, на терет меничног дужника.
V
1. ОБАВЕЗУЈЕ СЕ закупац предметне
локације да објекат уклони о свом трошку по
истеку важења овог Решења, осим у случају
да је објекат озакоњен.
2. ОБАВЕЗУЈЕ СЕ закупац предметне
локације да свој објекат уклони и пре рока
из решења ако се земљиште приведе другој
намени одређеној одговарајућим планским
актом.
О б р а з л о ж е њ е
У складу са Програмом постављања
привремених објеката и киоска на подручју
Великог Градишта, Скупштина општине
Велико Градиште је заинтересованим
лицима дала на привремено коришћење по
основу закупа јавне и друге површине на
подручју Великог Градишта, ради обављања
делатности
и
постављања
објеката
предвиђених Програмом.
На основу решења којим су додељене
локације у закуп, а по претходно спроведеном
постуку у складу са расписаним јавним
огласом, лице из диспозитива овог решења
поставило је привремени објекат, који је у
функцији и данас.
Јавне и друге површине дате су у
закуп на одређено време које истиче у 2019.
години, па је закупац из диспозитива поднео
захтев надлежном органу Општинске управе
општине Велико Градиште са предлогом да
му се продужи важност решења.
Закупац је измирио сву закупнину за
предметну локацију по уговорима о закупу
из протеклог периода.
Према мишљењу број 464-70/2019-07
од 28.05.2019. године Одељења за урбанизам,
комунално стамбене и имовинско-правне
послове Општинске управе општине Велико
Градиште, предметна локација је формирана
у складу са Програмом постављања мањих
монтажних објеката привременог карактера
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на подручју општине Велико Градиште за
период од 2017. до 2022 године и налази се у
обухвату Плана генералне регулације насеља
Велико Градиште („Сл. гласник општине
Велико Градиште“, бр. 15/2014). Како је
наведено у мишљењу, а имајући у виду да
је Законом о озакоњењу објеката предвиђено
усклађивање планског документа у року
од две године од дана доношења закона
и да је донета Одлука о изради измена и
допуна Плана генералне регулације насеља
Велико Градиште и обезбеђена средства
за суфинансирање израде, урбанистичка
служба је мишљења да се до усвајања измена
и допуна плана, односно до правноснажног
окончања поступка озакоњења, постојећи
објекти могу користити као привремени за
време важења програма, односно до његовог
истека до 2022. године.
У конкретном случају, привремени
објекат власника постављен је у складу са
тада важећим прописима и користи се за
обављање трговинске, угоститељске или
услужне делатности. Предметни објекат
је по намени привременог карактера а
изведен је од материјала који му може
пружити могућност обезбеђења трајности и
сигурности. У међувремену, услед ступања на
снагу измена и допуна законске регулативе,
за овакве објекте није предвиђено издавање
привремене грађевинске дозволе. Такође,
настала је потреба да се одлуке, планови
и програми којима се уређује постављање
и уклањање мањих монтажних објеката
привременог карактера уреде и ускладе са
позитивном законским прописима. Стога
овакви објекти који у складу са Законом
о планирању и изградњи не могу бити
привремени, а који се не могу сврстати
у мање монтажне објекте, такви објекти
постају предмет озакоњења у складу са
Законом о озакоњењу објеката, озакоњавају
се или се уклањају.
У конкретном случају важећи плански
документ, План генералне регулације
насеља Велико Градиште, на предметној
локацији прописује могућност постављања
објеката привременог карактера, али је
донета одлука да се приступа изменама
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и допунама овог плана, услед чега се
могу створити услови за другачији начин
решавања статуса предметног и сличних
објеката, који ће се озаконити или уклањати.
Оваква могућност дата је одредбом члана
25. Закона о изменама и допунама закона
о озакоњењу објеката („Сл. гласник РС“,
број 83/2018) који је ступио на снагу дана
06.11.2018. године, а која прописује да се
обавезују јединице локалне самоуправе да
у складу са издатим решењима о озакоњењу
објеката на својој територији, најкасније у
року од две године од дана ступања на снагу
овог закона, изврше усклађивање важећих
планских документата приликом прве
измене тог планског документа.
Управо из наведених разлога, а како
би се омогућило власнику да обављајући
регистровану делатност користи свој објекат
у сврхе због које га је изградио, предвиђено је
у складу са датим мишљењем урбанистичке
службе да се време коришћења локације
продужи до момента озакоњења објекта а
најдуже до истека програма, у ком периоду
ће се статус објекта уредити измењеним или
новим плански документима и одлукама
које ће ближе уређивати ову материју. У
случају неиспуњења услова за озакоњење
објекта и доношења решења којим се одбија
озакоњење, објекат ће се уклонити у складу
са важећим прописима.
Имајући у виду потребу закупца
за локацијом, као и важећи Програм
постављања мањих монтажних објеката
привременог карактера на подручју општине
Велико Градиште за период од 2017. до
2022. године („Службени гласник општине
Велико Градиште“, бр. 13/2017, 1/2018,
13/2018, 16/2018 и 2/2019) који предвиђа
постојање предметне локације, а како и
тренутно важећи плански акт то дозвољава,
то је одлучено да се закуп продужи под
истим условима под којима је локација дата
у закуп на јавном надметању, уз наведено
временско ограничење ближе одређено
у одељку I тачка 2. диспозитива. Износ
закпнине из одељка II тачка 2. диспозитива,
већ је раније утврђен претходним решењем
и одлукама СО Велико Градиште којим је

25. јун 2019. године
дата локација на коришћење, и наведени
износ закупа је у складу са закљученим
уговором плаћао закупац у протеклом
периоду. Такође наведени износ закупнине
је идентичан износу за предметну локацију
утврђеним Одлуком о висини цене закупа
за постављање мањих монтажних објеката
привременог карактера на подручју општине
Велико Градиште за период 2017. до 2022
године, Општинског већа општине Велико
Градиште.
Како је чланом 2. а у складу са
чланом 4. Одлуке о постављању мањих
монтажних објеката привременог карактера
на јавним површинама, прописано да се
земљиште, односно јавне површине дају у
закуп за постављање привремених објеката
на период до пет година, а да је продужење
закупа могуће уз сагласност Скупштине
општине која о томе доноси своју одлуку,
а како је закупац исплатио досадашњу
закупнину по претходном уговору о закупу
и поднео захтев за продужење закупа, то
је Скупштина општине Велико Градиште
донела решење као у диспозитиву.
Упутство о правном средству: Против
овог решења не може се изјавити жалба, али
се може покренути управни спор тужбом код
Управног суда у Београду, у року од 30 дана
од дана пријема решења. Тужба се предаје
Суду непосредно или поштом.
Број: 464-154/2019-01-1
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Браниславка Шуловић,с.р.

25. јун 2019. године
На основу чл. 136. и 137. Закона о
општем управном поступку („Сл. гласник
18/2016) и члана 2. Одлуке о постављању
мањих монтажних објеката привременог
карактера на јавним површинама („Службени
гласник општине Велико Градиште“, бр.
28/2016 и 14/2017), а у складу са чл. 90. Закона
о планирању и изградњи (“Сл. гласник РС”,
бр. 72/09, 81/09, 64/10-одлука УС, 24/2011,
121/12, 42/2013-одлука УС, 50/13-одлука
УС и 98/13-одлука УС, 132/2014, 145/2014 и
83/2018) и члана 40. Статута општине Велико
Градиште (“Службени гласник општине
Велико Градиште”, бр. 2/2019), на захтев
Драгише Милић из Великог Градишта, ул.
Кнеза Лазара 1/1, а на предлог Општинског
већа општине Велико Градиште,
Скупштина
општине
Велико
Градиште на својој 24. седници одржаној
дана 24.06.2019. године, донела је,
Р Е Ш Е Њ Е
О ПРОДУЖЕЊУ ВАЖЕЊА РЕШЕЊА
О ДАВАЊУ НЕИЗГРАЂЕНОГ
ГРАДСКОГ ГРАЂЕВИНСКОГ
ЗЕМЉИШТА У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ
НА ПРИВРЕМЕНО КОРИШЋЕЊЕ У
ВЕЛИКОМ ГРАДИШТУ
I
1. ПРОДУЖАВА СЕ важност Решења о
давању неизграђеног градског грађевинског
земљишта у јавној својини на привремено
коришћење у Великом Градишту, у циљу
обављања трговинске, или услужне
делатности, и то:
- Драгиши Милић из Великог Градишта, ул.
Кнеза Лазара 1/1, закупцу локације број 20
површине 18,25 m², „раскрсница улица Пере
Металца и Доситејева “, на делу кат. парц.
бр. 745/3 КО Велико Градиште, на којој је
постављен привремени објекат закупца.
2. ПРОДУЖЕЊЕ важности Решења
врши се на одређено време уз накнаду, до
евентуалног доношења правноснажног
решења у поступку озакоњења објекта, а
најдуже до 3 године, односно до истека
важења Програма постављања мањих
монтажних објеката привременог карактера
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на подручју општине Велико Градиште за
период од 2017. до 2022. године („Службени
гласник општине Велико Градиште“, бр.
13/2017, 1/2018, 13/2018, 16/2018 и 2/2019).
II
1. ОБАВЕЗУЈЕ СЕ власник објекта,
који је истовремено и закупац земљишта
-јавних површина, да у року од 30 дана
од правноснажности овог Решења са
закуподавцем закључи уговор, којим ће
регулисати своја међусобна права и обавезе.
2. Уговор из става 1. садржаће износ
закупнине за предмет закупа из Одељка I
овог решења и то:
- за локацију број 20 површине од 18,25m²,
износ од 5.000,00 динара/m² (и словима:
пет хиљада динара по метру квадратном) на
годишњем нивоу.
3. Уколико власник привременог објекта
у предвиђеном року не испуни обавезу
закључења уговора из става 1. овог одељка,
сматраће се да је одустао од захтева и
престаће му право закупа предметне
локације.
III
1.Земљиште у јавној својини из овог Решења
није у промету.
2. Власник објекта и закупац предметне
локације на земљишту - јавној површини
нема право да своје право закупа упише у
одговарајућим јавним књигама.
IV
1. ОБАВЕЗУЈЕ СЕ закупац предметне
локације на јавној површини која је дата у
закуп, да пре закључења Уговора о закупу,
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
износ трошкова рушења објекта из Пројекта
као обезбеђење за наплату трошкова рушења.
3. Ако власник привременог објекта у року
одређеним Уговором не уклони привремени
објекат, рушење и уклањање истог, као
и одношење преосталог грађевинског
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материјала, извршиће надлежни орган
општине Велико Градиште, из средстава
депозита, на терет меничног дужника.
V
1. ОБАВЕЗУЈЕ СЕ закупац предметне
локације да објекат уклони о свом трошку по
истеку важења овог Решења, осим у случају
да је објекат озакоњен.
2. ОБАВЕЗУЈЕ СЕ закупац предметне
локације да свој објекат уклони и пре рока
из решења ако се земљиште приведе другој
намени одређеној одговарајућим планским
актом.
О б р а з л о ж е њ е
У складу са Програмом постављања
привремених објеката и киоска на подручју
Великог Градишта, Скупштина општине
Велико Градиште је заинтересованим
лицима дала на привремено коришћење по
основу закупа јавне и друге површине на
подручју Великог Градишта, ради обављања
делатности
и
постављања
објеката
предвиђених Програмом.
На основу решења којим су додељене
локације у закуп, а по претходно спроведеном
постуку у складу са расписаним јавним
огласом, лице из диспозитива овог решења
поставило је привремени објекат, који је у
функцији и данас.
Јавне и друге површине дате су у
закуп на одређено време које истиче у 2019.
години, па је закупац из диспозитива поднео
захтев надлежном органу Општинске управе
општине Велико Градиште са предлогом да
му се продужи важност решења.
Закупац је измирио сву закупнину за
предметну локацију по уговорима о закупу
из протеклог периода.
Према мишљењу број 464-70/2019-07
од 28.05.2019. године Одељења за урбанизам,
комунално стамбене и имовинско-правне
послове Општинске управе општине Велико
Градиште, предметна локација је формирана
у складу са Програмом постављања мањих
монтажних објеката привременог карактера
на подручју општине Велико Градиште за
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период од 2017. до 2022 године и налази се у
обухвату Плана генералне регулације насеља
Велико Градиште („Сл. гласник општине
Велико Градиште“, бр. 15/2014). Како је
наведено у мишљењу, а имајући у виду да
је Законом о озакоњењу објеката предвиђено
усклађивање планског документа у року
од две године од дана доношења закона
и да је донета Одлука о изради измена и
допуна Плана генералне регулације насеља
Велико Градиште и обезбеђена средства
за суфинансирање израде, урбанистичка
служба је мишљења да се до усвајања измена
и допуна плана, односно до правноснажног
окончања поступка озакоњења, постојећи
објекти могу користити као привремени за
време важења програма, односно до његовог
истека до 2022. године.
У конкретном случају, привремени
објекат власника постављен је у складу са
тада важећим прописима и користи се за
обављање трговинске, угоститељске или
услужне делатности. Предметни објекат
је по намени привременог карактера а
изведен је од материјала који му може
пружити могућност обезбеђења трајности и
сигурности. У међувремену, услед ступања на
снагу измена и допуна законске регулативе,
за овакве објекте није предвиђено издавање
привремене грађевинске дозволе. Такође,
настала је потреба да се одлуке, планови
и програми којима се уређује постављање
и уклањање мањих монтажних објеката
привременог карактера уреде и ускладе са
позитивном законским прописима. Стога
овакви објекти који у складу са Законом
о планирању и изградњи не могу бити
привремени, а који се не могу сврстати
у мање монтажне објекте, такви објекти
постају предмет озакоњења у складу са
Законом о озакоњењу објеката, озакоњавају
се или се уклањају.
У конкретном случају важећи плански
документ, План генералне регулације
насеља Велико Градиште, на предметној
локацији прописује могућност постављања
објеката привременог карактера, али је
донета одлука да се приступа изменама
и допунама овог плана, услед чега се
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могу створити услови за другачији начин
решавања статуса предметног и сличних
објеката, који ће се озаконити или уклањати.
Оваква могућност дата је одредбом члана
25. Закона о изменама и допунама закона
о озакоњењу објеката („Сл. гласник РС“,
број 83/2018) који је ступио на снагу дана
06.11.2018. године, а која прописује да се
обавезују јединице локалне самоуправе да
у складу са издатим решењима о озакоњењу
објеката на својој територији, најкасније у
року од две године од дана ступања на снагу
овог закона, изврше усклађивање важећих
планских документата приликом прве
измене тог планског документа.
Управо из наведених разлога,
а како би се омогућило власнику да
обављајући регистровану делатност
користи свој објекат у сврхе због које га
је изградио, предвиђено је у складу са
датим мишљењем урбанистичке службе
да се време коришћења локације продужи
до момента озакоњења објекта а најдуже
до истека програма, у ком периоду ће се
статус објекта уредити измењеним или
новим плански документима и одлукама
које ће ближе уређивати ову материју. У
случају неиспуњења услова за озакоњење
објекта и доношења решења којим се одбија
озакоњење, објекат ће се уклонити у складу
са важећим прописима.
Имајући у виду потребу закупца
за локацијом, као и важећи Програм
постављања мањих монтажних објеката
привременог карактера на подручју
општине Велико Градиште за период
од 2017. до 2022. године („Службени
гласник општине Велико Градиште“,
бр. 13/2017, 1/2018, 13/2018, 16/2018 и
2/2019) који предвиђа постојање предметне
локације, а како и тренутно важећи
плански акт то дозвољава, то је одлучено
да се закуп продужи под истим условима
под којима је локација дата у закуп на
јавном надметању, уз наведено временско
ограничење ближе одређено у одељку
I тачка 2. диспозитива. Износ закпнине
из одељка II тачка 2. диспозитива, већ је
раније утврђен претходним решењем и
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одлукама СО Велико Градиште којим је
дата локација на коришћење, и наведени
износ закупа је у складу са закљученим
уговором плаћао закупац у протеклом
периоду. Такође наведени износ закупнине
је идентичан износу за предметну локацију
утврђеним Одлуком о висини цене закупа
за постављање мањих монтажних објеката
привременог карактера на подручју
општине Велико Градиште за период 2017.
до 2022 године, Општинског већа општине
Велико Градиште.
Како је чланом 2. а у складу са
чланом 4. Одлуке о постављању мањих
монтажних објеката привременог карактера
на јавним површинама, прописано да се
земљиште, односно јавне површине дају у
закуп за постављање привремених објеката
на период до пет година, а да је продужење
закупа могуће уз сагласност Скупштине
општине која о томе доноси своју одлуку,
а како је закупац исплатио досадашњу
закупнину по претходном уговору о закупу
и поднео захтев за продужење закупа, то
је Скупштина општине Велико Градиште
донела решење као у диспозитиву.
Упутство о правном средству:
Против овог решења не може се изјавити
жалба, али се може покренути управни
спор тужбом код Управног суда у Београду,
у року од 30 дана од дана пријема решења.
Тужба се предаје Суду непосредно или
поштом.
Број: 464-155/2019-01-1
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Браниславка Шуловић,с.р.
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На основу чл. 136. и 137. Закона о
општем управном поступку („Сл. гласник
18/2016) и члана 2. Одлуке о постављању
мањих монтажних објеката привременог
карактера на јавним површинама („Службени
гласник општине Велико Градиште“, бр.
28/2016 и 14/2017), а у складу са чл. 90. Закона
о планирању и изградњи (“Сл. гласник РС”,
бр. 72/09, 81/09, 64/10-одлука УС, 24/2011,
121/12, 42/2013-одлука УС, 50/13-одлука
УС и 98/13-одлука УС, 132/2014, 145/2014,
83/2018 и 31/2019) и члана 40. Статута
општине Велико Градиште (“Службени
гласник општине Велико Градиште”, бр.
2/2019), на захтев Младеновић Жељка из
Великог Градишта, ул. Албанске споменице
бб, а на предлог Општинског већа општине
Велико Градиште,
Скупштина
општине
Велико
Градиште на својој 24. седници одржаној
дана 24.06.2019. године, донела је,
Р
Е
Ш
Е
Њ
Е
О ПРОДУЖЕЊУ ВАЖЕЊА РЕШЕЊА
О ДАВАЊУ НЕИЗГРАЂЕНОГ
ГРАДСКОГ ГРАЂЕВИНСКОГ
ЗЕМЉИШТА У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ
НА ПРИВРЕМЕНО КОРИШЋЕЊЕ У
ВЕЛИКОМ ГРАДИШТУ
I
1. ПРОДУЖАВА СЕ важност Решења о
давању неизграђеног градског грађевинског
земљишта у јавној својини на привремено
коришћење у Великом Градишту, у циљу
обављања трговинске, или услужне
делатности, и то:
- Младеновић Жељку из Великог Градишта,
ул. Албанске споменице бб, закупцу локације
број 2 површине 25,00 m², „у улици Бошка
Вребалова, део простора испред дворишта
основне школе Иво Лола Рибар“, на делу кат.
парц. бр. 2223 КО Велико Градиште, на којој
је постављен привремени објекат закупца.
2. ПРОДУЖЕЊЕ важности Решења
врши се на одређено време уз накнаду, до
евентуалног доношења правноснажног
решења у поступку озакоњења објекта, а
најдуже до 3 године, односно до истека
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важења 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, 16/2018 и 2/2019).
II
1. ОБАВЕЗУЈЕ СЕ власник објекта,
који је истовремено и закупац земљишта
-јавних површина, да у року од 30 дана
од правноснажности овог Решења са
закуподавцем закључи уговор, којим ће
регулисати своја међусобна права и обавезе.
2. Уговор из става 1. садржаће износ
закупнине за предмет закупа из Одељка I
овог решења и то:
- за локацију број 2 површине од 25,00m²,
износ од 2.880,00 динара/m² (и словима: две
хиљаде осам стотина осамдесет динара по
метру квадратном) на годишњем нивоу.
3. Уколико власник привременог
објекта у предвиђеном року не испуни
обавезу закључења уговора из става 1. овог
одељка, сматраће се да је одустао од захтева
и престаће му право закупа предметне
локације.
III
1.Земљиште у јавној својини из овог Решења
није у промету.
2. Власник објекта и закупац предметне
локације на земљишту - јавној површини
нема право да своје право закупа упише у
одговарајућим јавним књигама.
IV
1. ОБАВЕЗУЈЕ СЕ закупац предметне
локације на јавној површини која је дата у
закуп, да пре закључења Уговора о закупу,
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
износ трошкова рушења објекта из Пројекта
као обезбеђење за наплату трошкова рушења.
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3. Ако власник привременог објекта у року
одређеним Уговором не уклони привремени
објекат, рушење и уклањање истог, као
и одношење преосталог грађевинског
материјала, извршиће надлежни орган
општине Велико Градиште, из средстава
депозита, на терет меничног дужника.
V
1. ОБАВЕЗУЈЕ СЕ закупац предметне
локације да објекат уклони о свом трошку по
истеку важења овог Решења, осим у случају
да је објекат озакоњен.
2. ОБАВЕЗУЈЕ СЕ закупац предметне
локације да свој објекат уклони и пре рока
из решења ако се земљиште приведе другој
намени одређеној одговарајућим планским
актом.
О б р а з л о ж е њ е
У складу са Програмом постављања
привремених објеката и киоска на подручју
Великог Градишта, Скупштина општине
Велико Градиште је заинтересованим
лицима дала на привремено коришћење по
основу закупа јавне и друге површине на
подручју Великог Градишта, ради обављања
делатности
и
постављања
објеката
предвиђених Програмом.
На основу решења којим су додељене
локације у закуп, а по претходно спроведеном
постуку у складу са расписаним јавним
огласом, лице из диспозитива овог решења
поставило је привремени објекат, који је у
функцији и данас.
Јавне и друге површине дате су у
закуп на одређено време које истиче у 2019.
години, па је закупац из диспозитива поднео
захтев надлежном органу Општинске управе
општине Велико Градиште са предлогом да
му се продужи важност решења.
Закупац је измирио сву закупнину за
предметну локацију по уговорима о закупу
из протеклог периода.
Према мишљењу број 464-70/2019-07
од 28.05.2019. године Одељења за урбанизам,
комунално стамбене и имовинско-правне
послове Општинске управе општине Велико
Градиште, предметна локација је формирана
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у складу са Програмом постављања мањих
монтажних објеката привременог карактера
на подручју општине Велико Градиште за
период од 2017. до 2022 године и налази се у
обухвату Плана генералне регулације насеља
Велико Градиште („Сл. гласник општине
Велико Градиште“, бр. 15/2014). Како је
наведено у мишљењу, а имајући у виду да
је Законом о озакоњењу објеката предвиђено
усклађивање планског документа у року
од две године од дана доношења закона
и да је донета Одлука о изради измена и
допуна Плана генералне регулације насеља
Велико Градиште и обезбеђена средства
за суфинансирање израде, урбанистичка
служба је мишљења да се до усвајања измена
и допуна плана, односно до правноснажног
окончања поступка озакоњења, постојећи
објекти могу користити као привремени за
време важења програма, односно до његовог
истека до 2022. године.
У конкретном случају, привремени
објекат власника постављен је у складу
са тада важећим прописима и користи
се за обављање трговинске, или услужне
делатности. Предметни објекат је по намени
привременог карактера а изведен је од
материјала који му може пружити могућност
обезбеђења трајности и сигурности. У
међувремену, услед ступања на снагу
измена и допуна законске регулативе, за
овакве објекте није предвиђено издавање
привремене грађевинске дозволе. Такође,
настала је потреба да се одлуке, планови
и програми којима се уређује постављање
и уклањање мањих монтажних објеката
привременог карактера уреде и ускладе са
позитивном законским прописима. Стога
овакви објекти који у складу са Законом
о планирању и изградњи не могу бити
привремени, а који се не могу сврстати
у мање монтажне објекте, такви објекти
постају предмет озакоњења у складу са
Законом о озакоњењу објеката, озакоњавају
се или се уклањају.
У конкретном случају важећи плански
документ, План генералне регулације
насеља Велико Градиште, на предметној
локацији прописује могућност постављања
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објеката привременог карактера, али је
донета одлука да се приступа изменама
и допунама овог плана, услед чега се
могу створити услови за другачији начин
решавања статуса предметног и сличних
објеката, који ће се озаконити или уклањати.
Оваква могућност дата је одредбом члана
25. Закона о изменама и допунама закона
о озакоњењу објеката („Сл. гласник РС“,
број 83/2018) који је ступио на снагу дана
06.11.2018. године, а која прописује да се
обавезују јединице локалне самоуправе да
у складу са издатим решењима о озакоњењу
објеката на својој територији, најкасније у
року од две године од дана ступања на снагу
овог закона, изврше усклађивање важећих
планских документата приликом прве
измене тог планског документа.
Управо из наведених разлога, а како
би се омогућило власнику да обављајући
регистровану делатност користи свој објекат
у сврхе због које га је изградио, предвиђено је
у складу са датим мишљењем урбанистичке
службе да се време коришћења локације
продужи до момента озакоњења објекта а
најдуже до истека програма, у ком периоду
ће се статус објекта уредити измењеним или
новим плански документима и одлукама
које ће ближе уређивати ову материју. У
случају неиспуњења услова за озакоњење
објекта и доношења решења којим се одбија
озакоњење, објекат ће се уклонити у складу
са важећим прописима.
Имајући у виду потребу закупца
за локацијом, као и важећи Програм
постављања мањих монтажних објеката
привременог карактера на подручју општине
Велико Градиште за период од 2017. до
2022. године („Службени гласник општине
Велико Градиште“, бр. 13/2017, 1/2018,
13/2018, 16/2018 и 2/2019) који предвиђа
постојање предметне локације, а како и
тренутно важећи плански акт то дозвољава,
то је одлучено да се закуп продужи под
истим условима под којима је локација дата
у закуп на јавном надметању, уз наведено
временско ограничење ближе одређено
у одељку I тачка 2. диспозитива. Износ
закпнине из одељка II тачка 2. диспозитива,

25. јун 2019. године
већ је раније утврђен претходним решењем
и одлукама СО Велико Градиште којим је
дата локација на коришћење, и наведени
износ закупа је у складу са закљученим
уговором плаћао закупац у протеклом
периоду. Такође наведени износ закупнине
је идентичан износу за предметну локацију
утврђеним Одлуком о висини цене закупа
за постављање мањих монтажних објеката
привременог карактера на подручју општине
Велико Градиште за период 2017. до 2022
године, Општинског већа општине Велико
Градиште.
Како је чланом 2. а у складу са
чланом 4. Одлуке о постављању мањих
монтажних објеката привременог карактера
на јавним површинама, прописано да се
земљиште, односно јавне површине дају у
закуп за постављање привремених објеката
на период до пет година, а да је продужење
закупа могуће уз сагласност Скупштине
општине која о томе доноси своју одлуку,
а како је закупац исплатио досадашњу
закупнину по претходном уговору о закупу
и поднео захтев за продужење закупа, то
је Скупштина општине Велико Градиште
донела решење као у диспозитиву.
Упутство о правном средству: Против
овог решења не може се изјавити жалба, али
се може покренути управни спор тужбом код
Управног суда у Београду, у року од 30 дана
од дана пријема решења. Тужба се предаје
Суду непосредно или поштом.
Број: 464-156/2019-01-1
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Браниславка Шуловић,с.р.

25. јун 2019. године
На основу чл. 136. и 137. Закона о
општем управном поступку („Сл. гласник
18/2016) и члана 2. Одлуке о постављању
мањих монтажних објеката привременог
карактера на јавним површинама („Службени
гласник општине Велико Градиште“, бр.
28/2016 и 14/2017), а у складу са чл. 90. Закона
о планирању и изградњи (“Сл. гласник РС”,
бр. 72/09, 81/09, 64/10-одлука УС, 24/2011,
121/12, 42/2013-одлука УС, 50/13-одлука
УС и 98/13-одлука УС, 132/2014, 145/2014,
83/2018 и 31/2019) и члана 40. Статута
општине Велико Градиште (“Службени
гласник општине Велико Градиште”, бр.
2/2019), на захтев Јевице Трајиловић из
Великог Градишта, ул. Жике Поповића 27,
а на предлог Општинског већа општине
Велико Градиште,
Скупштина
општине
Велико
Градиште на својој 24. седници одржаној
дана 24.06.2019. године, донела је,
Р
Е
Ш
Е
Њ
Е
О ПРОДУЖЕЊУ ВАЖЕЊА РЕШЕЊА
О ДАВАЊУ НЕИЗГРАЂЕНОГ
ГРАДСКОГ ГРАЂЕВИНСКОГ
ЗЕМЉИШТА У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ
НА ПРИВРЕМЕНО КОРИШЋЕЊЕ У
ВЕЛИКОМ ГРАДИШТУ
I
1. ПРОДУЖАВА СЕ важност Решења о
давању неизграђеног градског грађевинског
земљишта у јавној својини на привремено
коришћење у Великом Градишту, у циљу
обављања трговинске, угоститељске или
услужне делатности, и то:
- Јевици Трајиловић из Великог Градишта,
ул. Жике Поповића 27, закупцу локације
број 3 површине 24,00 m², „део простора
парка преко пута пумпе“, на делу кат. парц.
бр. 1699 КО Велико Градиште, на којој је
постављен привремени објекат закупца.
2. ПРОДУЖЕЊЕ важности Решења
врши се на одређено време уз накнаду, до
евентуалног доношења правноснажног
решења у поступку озакоњења објекта, а
најдуже до 3 године, односно до истека
важења Програма постављања мањих
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монтажних објеката привременог карактера
на подручју општине Велико Градиште за
период од 2017. до 2022. године („Службени
гласник општине Велико Градиште“, бр.
13/2017, 1/2018, 13/2018, 16/2018 и 2/2019).
II
1. ОБАВЕЗУЈЕ СЕ власник објекта,
који је истовремено и закупац земљишта
-јавних површина, да у року од 30 дана
од правноснажности овог Решења са
закуподавцем закључи уговор, којим ће
регулисати своја међусобна права и обавезе.
2. Уговор из става 1. садржаће износ
закупнине за предмет закупа из Одељка I
овог решења и то:
- за локацију број 3 површине од 24,00m²,
износ од 6.000,00 динара/m² (и словима:
шест хиљада динара по метру квадратном)
на годишњем нивоу.
3. Уколико власник привременог
објекта у предвиђеном року не испуни
обавезу закључења уговора из става 1. овог
одељка, сматраће се да је одустао од захтева
и престаће му право закупа предметне
локације.
III
1.Земљиште у јавној својини из овог Решења
није у промету.
2.Власник објекта и закупац предметне
локације на земљишту - јавној површини
нема право да своје право закупа упише у
одговарајућим јавним књигама.
IV
1. ОБАВЕЗУЈЕ СЕ закупац предметне
локације на јавној површини која је дата у
закуп, да пре закључења Уговора о закупу,
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
износ трошкова рушења објекта из Пројекта
као обезбеђење за наплату трошкова рушења.
3. Ако власник привременог објекта у року
одређеним Уговором не уклони привремени
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објекат, рушење и уклањање истог, као
и одношење преосталог грађевинског
материјала, извршиће надлежни орган
општине Велико Градиште, из средстава
депозита, на терет меничног дужника.
V
1. ОБАВЕЗУЈЕ СЕ закупац предметне
локације да објекат уклони о свом трошку по
истеку важења овог Решења, осим у случају
да је објекат озакоњен.
2. ОБАВЕЗУЈЕ СЕ закупац предметне
локације да свој објекат уклони и пре рока
из решења ако се земљиште приведе другој
намени одређеној одговарајућим планским
актом.
О б р а з л о ж е њ е
У складу са Програмом постављања
привремених објеката и киоска на подручју
Великог Градишта, Скупштина општине
Велико Градиште је заинтересованим
лицима дала на привремено коришћење по
основу закупа јавне и друге површине на
подручју Великог Градишта, ради обављања
делатности
и
постављања
објеката
предвиђених Програмом.
На основу решења којим су додељене
локације у закуп, а по претходно спроведеном
постуку у складу са расписаним јавним
огласом, лице из диспозитива овог решења
поставило је привремени објекат, који је у
функцији и данас.
Јавне и друге површине дате су у
закуп на одређено време које истиче у 2019.
години, па је закупац из диспозитива поднео
захтев надлежном органу Општинске управе
општине Велико Градиште са предлогом да
му се продужи важност решења.
Закупац је измирио сву закупнину за
предметну локацију по уговорима о закупу
из протеклог периода.
Према мишљењу број 464-70/2019-07
од 28.05.2019. године Одељења за урбанизам,
комунално стамбене и имовинско-правне
послове Општинске управе општине Велико
Градиште, предметна локација је формирана
у складу са Програмом постављања мањих

25. јун 2019. године
монтажних објеката привременог карактера
на подручју општине Велико Градиште за
период од 2017. до 2022 године и налази се у
обухвату Плана генералне регулације насеља
Велико Градиште („Сл. гласник општине
Велико Градиште“, бр. 15/2014). Како је
наведено у мишљењу, а имајући у виду да
је Законом о озакоњењу објеката предвиђено
усклађивање планског документа у року
од две године од дана доношења закона
и да је донета Одлука о изради измена и
допуна Плана генералне регулације насеља
Велико Градиште и обезбеђена средства
за суфинансирање израде, урбанистичка
служба је мишљења да се до усвајања измена
и допуна плана, односно до правноснажног
окончања поступка озакоњења, постојећи
објекти могу користити као привремени за
време важења програма, односно до његовог
истека до 2022. године.
У конкретном случају, привремени
објекат власника постављен је у складу са
тада важећим прописима и користи се за
обављање трговинске, угоститељске или
услужне делатности. Предметни објекат
је по намени привременог карактера а
изведен је од материјала који му може
пружити могућност обезбеђења трајности и
сигурности. У међувремену, услед ступања на
снагу измена и допуна законске регулативе,
за овакве објекте није предвиђено издавање
привремене грађевинске дозволе. Такође,
настала је потреба да се одлуке, планови
и програми којима се уређује постављање
и уклањање мањих монтажних објеката
привременог карактера уреде и ускладе са
позитивном законским прописима. Стога
овакви објекти који у складу са Законом
о планирању и изградњи не могу бити
привремени, а који се не могу сврстати
у мање монтажне објекте, такви објекти
постају предмет озакоњења у складу са
Законом о озакоњењу објеката, озакоњавају
се или се уклањају.
У конкретном случају важећи плански
документ, План генералне регулације
насеља Велико Градиште, на предметној
локацији прописује могућност постављања
објеката привременог карактера, али је

25. јун 2019. године
донета одлука да се приступа изменама
и допунама овог плана, услед чега се
могу створити услови за другачији начин
решавања статуса предметног и сличних
објеката, који ће се озаконити или уклањати.
Оваква могућност дата је одредбом члана
25. Закона о изменама и допунама закона
о озакоњењу објеката („Сл. гласник РС“,
број 83/2018) који је ступио на снагу дана
06.11.2018. године, а која прописује да се
обавезују јединице локалне самоуправе да
у складу са издатим решењима о озакоњењу
објеката на својој територији, најкасније у
року од две године од дана ступања на снагу
овог закона, изврше усклађивање важећих
планских документата приликом прве
измене тог планског документа.
Управо из наведених разлога, а како
би се омогућило власнику да обављајући
регистровану делатност користи свој објекат
у сврхе због које га је изградио, предвиђено је
у складу са датим мишљењем урбанистичке
службе да се време коришћења локације
продужи до момента озакоњења објекта а
најдуже до истека програма, у ком периоду
ће се статус објекта уредити измењеним или
новим плански документима и одлукама
које ће ближе уређивати ову материју. У
случају неиспуњења услова за озакоњење
објекта и доношења решења којим се одбија
озакоњење, објекат ће се уклонити у складу
са важећим прописима.
Имајући у виду потребу закупца
за локацијом, као и важећи Програм
постављања мањих монтажних објеката
привременог карактера на подручју општине
Велико Градиште за период од 2017. до
2022. године („Службени гласник општине
Велико Градиште“, бр. 13/2017, 1/2018,
13/2018, 16/2018 и 2/2019) који предвиђа
постојање предметне локације, а како и
тренутно важећи плански акт то дозвољава,
то је одлучено да се закуп продужи под
истим условима под којима је локација дата
у закуп на јавном надметању, уз наведено
временско ограничење ближе одређено
у одељку I тачка 2. диспозитива. Износ
закпнине из одељка II тачка 2. диспозитива,
већ је раније утврђен претходним решењем
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и одлукама СО Велико Градиште којим је
дата локација на коришћење, и наведени
износ закупа је у складу са закљученим
уговором плаћао закупац у протеклом
периоду. Такође наведени износ закупнине
је идентичан износу за предметну локацију
утврђеним Одлуком о висини цене закупа
за постављање мањих монтажних објеката
привременог карактера на подручју општине
Велико Градиште за период 2017. до 2022
године, Општинског већа општине Велико
Градиште.
Како је чланом 2. а у складу са
чланом 4. Одлуке о постављању мањих
монтажних објеката привременог карактера
на јавним површинама, прописано да се
земљиште, односно јавне површине дају у
закуп за постављање привремених објеката
на период до пет година, а да је продужење
закупа могуће уз сагласност Скупштине
општине која о томе доноси своју одлуку,
а како је закупац исплатио досадашњу
закупнину по претходном уговору о закупу
и поднео захтев за продужење закупа, то
је Скупштина општине Велико Градиште
донела решење као у диспозитиву.
Упутство о правном средству: Против
овог решења не може се изјавити жалба, али
се може покренути управни спор тужбом код
Управног суда у Београду, у року од 30 дана
од дана пријема решења. Тужба се предаје
Суду непосредно или поштом.
Број: 464-157/2019-01-1
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Браниславка Шуловић,с.р.
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На основу чл. 136. и 137. Закона о
општем управном поступку („Сл. гласник
18/2016) и члана 2. Одлуке о постављању
мањих монтажних објеката привременог
карактера на јавним површинама („Службени
гласник општине Велико Градиште“, бр.
28/2016 и 14/2017), а у складу са чл. 90. Закона
о планирању и изградњи (“Сл. гласник РС”,
бр. 72/09, 81/09, 64/10-одлука УС, 24/2011,
121/12, 42/2013-одлука УС, 50/13-одлука
УС и 98/13-одлука УС, 132/2014, 145/2014,
83/2018 и 31/2019) и члана 40. Статута
општине Велико Градиште (“Службени
гласник општине Велико Градиште”, бр.
2/2019), на захтев Станке Станојевић из
Великог Градишта, ул. Карађорђева 47, а на
предлог Општинског већа општине Велико
Градиште,
Скупштина
општине
Велико
Градиште на својој 24. седници одржаној
дана 24.06.2019. године, донела је,
Р
Е
Ш
Е
Њ
Е
О ПРОДУЖЕЊУ ВАЖЕЊА РЕШЕЊА
О ДАВАЊУ НЕИЗГРАЂЕНОГ
ГРАДСКОГ ГРАЂЕВИНСКОГ
ЗЕМЉИШТА У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ
НА ПРИВРЕМЕНО КОРИШЋЕЊЕ У
ВЕЛИКОМ ГРАДИШТУ
I
1. ПРОДУЖАВА СЕ важност Решења о
давању неизграђеног градског грађевинског
земљишта у јавној својини на привремено
коришћење у Великом Градишту, у циљу
обављања услужне делатности, и то:
- Станке Станојевић из Великог Градишта,
ул. Карађорђева 47, закупцу локације број 9
површине 19,92 m², „Сарајевска улица “, на
делу кат. парц. бр. 559 КО Велико Градиште,
на којој је постављен привремени објекат
закупца.
2. ПРОДУЖЕЊЕ важности Решења
врши се на одређено време уз накнаду, до
евентуалног доношења правноснажног
решења у поступку озакоњења објекта, а
најдуже до 3 године, односно до истека
важења Програма постављања мањих
монтажних објеката привременог карактера

25. јун 2019. године
на подручју општине Велико Градиште за
период од 2017. до 2022. године („Службени
гласник општине Велико Градиште“, бр.
13/2017, 1/2018, 13/2018, 16/2018 и 2/2019).
II
1. ОБАВЕЗУЈЕ СЕ власник објекта,
који је истовремено и закупац земљишта
-јавних површина, да у року од 30 дана
од правноснажности овог Решења са
закуподавцем закључи уговор, којим ће
регулисати своја међусобна права и обавезе.
2. Уговор из става 1. садржаће износ
закупнине за предмет закупа из Одељка I
овог решења и то:
- за локацију број 9 површине од 19,92m²,
износ од 2.000,00 динара/m² (и словима:
две хиљада динара по метру квадратном) на
годишњем нивоу.
3. Уколико власник привременог објекта
у предвиђеном року не испуни обавезу
закључења уговора из става 1. овог одељка,
сматраће се да је одустао од захтева и
престаће му право закупа предметне
локације.
III
1.Земљиште у јавној својини из овог Решења
није у промету.
2. Власник објекта и закупац предметне
локације на земљишту - јавној површини
нема право да своје право закупа упише у
одговарајућим јавним књигама.
IV
1. ОБАВЕЗУЈЕ СЕ закупац предметне
локације на јавној површини која је дата у
закуп, да пре закључења Уговора о закупу,
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
износ трошкова рушења објекта из Пројекта
као обезбеђење за наплату трошкова рушења.
3. Ако власник привременог објекта у року
одређеним Уговором не уклони привремени
објекат, рушење и уклањање истог, као
и одношење преосталог грађевинског

25. јун 2019. године
материјала, извршиће надлежни орган
општине Велико Градиште, из средстава
депозита, на терет меничног дужника.
V
1. ОБАВЕЗУЈЕ СЕ закупац предметне
локације да објекат уклони о свом трошку по
истеку важења овог Решења, осим у случају
да је објекат озакоњен.
2. ОБАВЕЗУЈЕ СЕ закупац предметне
локације да свој објекат уклони и пре рока
из решења ако се земљиште приведе другој
намени одређеној одговарајућим планским
актом.
О б р а з л о ж е њ е
У складу са Програмом постављања
привремених објеката и киоска на подручју
Великог Градишта, Скупштина општине
Велико Градиште је заинтересованим
лицима дала на привремено коришћење по
основу закупа јавне и друге површине на
подручју Великог Градишта, ради обављања
делатности
и
постављања
објеката
предвиђених Програмом.
На основу решења којим су додељене
локације у закуп, а по претходно спроведеном
постуку у складу са расписаним јавним
огласом, лице из диспозитива овог решења
поставило је привремени објекат, који је у
функцији и данас.
Јавне и друге површине дате су у
закуп на одређено време које истиче у 2019.
години, па је закупац из диспозитива поднео
захтев надлежном органу Општинске управе
општине Велико Градиште са предлогом да
му се продужи важност решења.
Закупац је измирио сву закупнину за
предметну локацију по уговорима о закупу
из протеклог периода.
Према мишљењу број 464-70/2019-07
од 28.05.2019. године Одељења за урбанизам,
комунално стамбене и имовинско-правне
послове Општинске управе општине Велико
Градиште, предметна локација је формирана
у складу са Програмом постављања мањих
монтажних објеката привременог карактера
на подручју општине Велико Градиште за
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период од 2017. до 2022 године и налази се у
обухвату Плана генералне регулације насеља
Велико Градиште („Сл. гласник општине
Велико Градиште“, бр. 15/2014). Како је
наведено у мишљењу, а имајући у виду да
је Законом о озакоњењу објеката предвиђено
усклађивање планског документа у року
од две године од дана доношења закона
и да је донета Одлука о изради измена и
допуна Плана генералне регулације насеља
Велико Градиште и обезбеђена средства
за суфинансирање израде, урбанистичка
служба је мишљења да се до усвајања измена
и допуна плана, односно до правноснажног
окончања поступка озакоњења, постојећи
објекти могу користити као привремени за
време важења програма, односно до његовог
истека до 2022. године.
У конкретном случају, привремени
објекат власника постављен је у складу са
тада важећим прописима и користи се за
обављање услужне делатности. Предметни
објекат је по намени привременог карактера
а изведен је од материјала који му може
пружити могућност обезбеђења трајности и
сигурности. У међувремену, услед ступања на
снагу измена и допуна законске регулативе,
за овакве објекте није предвиђено издавање
привремене грађевинске дозволе. Такође,
настала је потреба да се одлуке, планови
и програми којима се уређује постављање
и уклањање мањих монтажних објеката
привременог карактера уреде и ускладе са
позитивном законским прописима. Стога
овакви објекти који у складу са Законом
о планирању и изградњи не могу бити
привремени, а који се не могу сврстати
у мање монтажне објекте, такви објекти
постају предмет озакоњења у складу са
Законом о озакоњењу објеката, озакоњавају
се или се уклањају.
У конкретном случају важећи плански
документ, План генералне регулације
насеља Велико Градиште, на предметној
локацији прописује могућност постављања
објеката привременог карактера, али је
донета одлука да се приступа изменама
и допунама овог плана, услед чега се
могу створити услови за другачији начин
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решавања статуса предметног и сличних
објеката, који ће се озаконити или уклањати.
Оваква могућност дата је одредбом члана
25. Закона о изменама и допунама закона
о озакоњењу објеката („Сл. гласник РС“,
број 83/2018) који је ступио на снагу дана
06.11.2018. године, а која прописује да се
обавезују јединице локалне самоуправе да
у складу са издатим решењима о озакоњењу
објеката на својој територији, најкасније у
року од две године од дана ступања на снагу
овог закона, изврше усклађивање важећих
планских документата приликом прве
измене тог планског документа.
Управо из наведених разлога, а како
би се омогућило власнику да обављајући
регистровану делатност користи свој објекат
у сврхе због које га је изградио, предвиђено је
у складу са датим мишљењем урбанистичке
службе да се време коришћења локације
продужи до момента озакоњења објекта а
најдуже до истека програма, у ком периоду
ће се статус објекта уредити измењеним или
новим плански документима и одлукама
које ће ближе уређивати ову материју. У
случају неиспуњења услова за озакоњење
објекта и доношења решења којим се одбија
озакоњење, објекат ће се уклонити у складу
са важећим прописима.
Имајући у виду потребу закупца
за локацијом, као и важећи Програм
постављања мањих монтажних објеката
привременог карактера на подручју општине
Велико Градиште за период од 2017. до
2022. године („Службени гласник општине
Велико Градиште“, бр. 13/2017, 1/2018,
13/2018, 16/2018 и 2/2019) који предвиђа
постојање предметне локације, а како и
тренутно важећи плански акт то дозвољава,
то је одлучено да се закуп продужи под
истим условима под којима је локација дата
у закуп на јавном надметању, уз наведено
временско ограничење ближе одређено
у одељку I тачка 2. диспозитива. Износ
закпнине из одељка II тачка 2. диспозитива,
већ је раније утврђен претходним решењем
и одлукама СО Велико Градиште којим је
дата локација на коришћење, и наведени
износ закупа је у складу са закљученим

25. јун 2019. године
уговором плаћао закупац у протеклом
периоду. Такође наведени износ закупнине
је идентичан износу за предметну локацију
утврђеним Одлуком о висини цене закупа
за постављање мањих монтажних објеката
привременог карактера на подручју општине
Велико Градиште за период 2017. до 2022
године, Општинског већа општине Велико
Градиште.
Како је чланом 2. а у складу са
чланом 4. Одлуке о постављању мањих
монтажних објеката привременог карактера
на јавним површинама, прописано да се
земљиште, односно јавне површине дају у
закуп за постављање привремених објеката
на период до пет година, а да је продужење
закупа могуће уз сагласност Скупштине
општине која о томе доноси своју одлуку,
а како је закупац исплатио досадашњу
закупнину по претходном уговору о закупу
и поднео захтев за продужење закупа, то
је Скупштина општине Велико Градиште
донела решење као у диспозитиву.
Упутство о правном средству: Против
овог решења не може се изјавити жалба, али
се може покренути управни спор тужбом код
Управног суда у Београду, у року од 30 дана
од дана пријема решења. Тужба се предаје
Суду непосредно или поштом.
Број: 464-158/2019-01-1
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Браниславка Шуловић,с.р.

25. јун 2019. године
На основу члана 146. Закона о
планирању и изградњи (“Сл. гласник РС”,
бр. 72/09, 81/09, 64/10-одлука УС, 24/2011,
121/12, 42/2013-одлука УС, 50/13-одлука
УС и 98/13-одлука УС, 132/2014 и 145/2014
и 83/2018), члана 2. Одлуке о постављању
мањих монтажних објеката привременог
карактера на јавним површинама („Сл.
гласник општине Велико Градиште“, бр.
28/2016 и 14/2017), а у складу са чланом
3. и 4. Одлуке о грађевинском земљишту
(“Сл. гласник општине Велико Градиште”,
бр. 33/2016) и члана 40. Статута општине
Велико Градиште (“Службени гласник
општине Велико Градиште”, бр. 2/2019), а
у складу са Програмом постављања мањих
монтажних објеката привременог карактера
на подручју општине Великог Градишта
за период од 2017. до 2022. године („Сл.
гласник општине Велико Градиште“, број бр.
13/2017, 1/2018, 13/2018, 16/2018 и 2/2019),
на захтев Бушатовић Сузане из Бискупља,
а на предлог Општинског већа општине
Велико Градиште,
Скупштина
општине
Велико
Градиште на 24. седници одржаној дана
24.06.2019. године, донела је,
Р
Е
Ш
Е
Њ
Е
О ПРОДУЖЕЊУ РОКА ТРАЈАЊА
ЗАКУПА ЈАВНИХ И ДРУГИХ
ПОВРШИНА НА ОДРЕЂЕНО
ВРЕМЕ, РАДИ ПОСТАВЉАЊА
МАЊИХ МОНТАЖНИХ ОБЈЕКАТА
ПРИВРЕМЕНОГ КАРАКТЕРА У
ВЕЛИКОМ ГРАДИШТУ
I

1.УТВРЂУЈЕ СЕ, да је привремени
корисник јавних и других површина у
Великом Градишту, Бушатовић Сузана из
Бискупља, редовно измиривао обавезе по
основу закупа, па му се ПРОДУЖАВА рок
трајања закупа локације број 4 површине до
7 m², на делу кат. парц. бр. 393 КО Велико
Градиште, на период до 3 годинe уз накнаду
у складу са Програмом постављања мањих
монтажних објеката привременог карактера
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на подручју општине Великог Градишта за
период од 2017. до 2022. године.
II
1. ОБАВЕЗУЈЕ СЕ закупац предметне
локације на јавној површини, да у року од
30 дана од дана достављања овог Решења,
са закуподавцем закључи Уговор којим ће
регулисати међусобна права и обавезе.
2. Уговор из става 1. садржаће износ
закупнине за предмете закупа из Одељка I
овог решења и то:
- за локацију број 4 - износ од 6.000,00
динара/m² (и словима: шест хиљада динара/
m²) на годишњем нивоу.
3. Уколико власник привременог
објекта у предвиђеном року не испуни
обавезу закључења уговора из става 1. овог
одељка, сматраће се да је одустао од захтева
и престаће му право закупа предметне
локације.
III
1. ОБАВЕЗУЈЕ СЕ закупац да предметну
локацију користи за постављање објекта
ради обављања трговинско / услужне
делатности, односно да локацију користи
у складу са својом наменом предвиђеном
Програмом постављања мањих монтажних
објеката привременог карактера на подручју
општине Великог Градишта за период од
2017. до 2022. године.
2. Закупац предметне локације на јавној
површини нема право да своје право закупа
упише у одговарајућим јавним књигама.
IV
1. ОБАВЕЗУЈЕ СЕ закупац предметне
локације на јавној површини, која је дата на
привремено коришћење, да пре закључења
Уговора о закупу, достави техничку
документацију потребну за постављање
и уклањање мањих монтажних објеката
привременог карактера, а све у складу са
врстом, типом и наменом објекта.
2. Закупац је дужан да при закључењу
уговора приложи меницу без протеста на
износ трошкова уклањања објекта утврђених
пројектом.
3. ОБАВЕЗУЈЕ СЕ закупац да свој објекат
уклони о свом трошку по истеку важења
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овог Решења, односно уклони објекат и пре
истека времена утврђеним решењем ако се
земљиште приведе другој намени одређеној
одговарајућим планским актом.
Ако власник мањег монтажног објекта
привременог карактера не уклони објекат
о свом трошку, уклањање истог извршиће
надлежни орган општине Велико Градиште,
на терет средстава меничног дужника.
О б р а з л о ж е њ е
Привремени корисник јавних и
других површина у Великом Градишту,
Бушатовић Сузана из Бискупља, поднео је
захтев ради продужења рока трајања закупа
локације из диспозитива овог решења, на
делу кат. парц. бр. 393 КО Велико Градиште.
Привремени корисник је користио
локацију за постављање киоска за обављање
трговинске или услужне делатности, коју
је добио на коришћење по спроведеном
поступку и расписаном јавном огласу,
након чега је закључио уговор са општином
Велико Градиште и редовно је измиривао
уговорене обавезе. Како у 2019. години
истиче временски период на који је локација
дата у закуп, закупац је предложио да се
исти продужи.
Чланом
146.
Закона
о
планирању и изградњи (“Сл. гласник РС”,
бр. 72/2009, 81/2009 - испр., 64/2010 – одлука
УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 - одлука УС,
50/2013 - одлука УС, 98/2013 -одлука УС,
132/2014, 145/2014 и 83/2018), прописано
је да постављање и уклањање мањих
монтажних објеката привременог карактера
на јавним и другим површинама (киосци,
баште угоститељских објеката, тезге и други
покретни мобилијар) обезбеђује и уређује
јединица локалне самоуправе.
Одредбом члана 2. Одлуке
о постављању мањих монтажних објеката
привременог
карактера
на
јавним
површинама („Сл. гласник општине
Велико Градиште“, бр. 28/2016 и 14/2017),
предвиђено је поред осталог, да пре истека
уговореног рока закупа закуподавац и
закупац могу споразумно продужити рок

25. јун 2019. године
трајања закупа, што је могуће уз сагласност
скупштине општине која о томе доноси своју
одлуку.
У конкретном случају, предметна
локација
је
предвиђена
Програмом
постављања мањих монтажних објеката
привременог карактера на подручју
општине Великог Градишта за период
од 2017. до 2022. године („Сл. гласник
општине Велико Градиште“, број бр.
13/2017, 1/2018, 13/2018, 16/2018 и 2/2019),
те је означена као локација број 4 – к.п.број
393 „код Дома здравља“, површине је 7 m²,
намењена за постављање објеката, киоска за
обављање трговинско/услужне делатности.
Дописом број 464-70/2019-07 од 28.05.2019.
године урбанистичка служба доставила је
мишљење да је могуће продужити закуп
предметне локације на период утврђен
у диспозитиву овог решења. Имајући у
виду напред наведено, то су испуњени
сви прописани услови па се може закупцу
продужити рок трајања закупа за време
трајања програма, а под истим условима
под којима је локација дата у закуп. Износ
закпнине из одељка II тачка 2. диспозитива,
већ је раније утврђен претходним решењем
и одлукама СО Велико Градиште којим је
дата локација на коришћење, и наведени
износ закупа је у складу са закљученим
уговором плаћао закупац у протеклом
периоду. Такође наведени износ закупнине
је идентичан износу за предметну локацију
утврђеним Одлуком о висини цене закупа
за постављање мањих монтажних објеката
привременог карактера на подручју
општине Велико Градиште за период 2017.
до 2022 године, Општинског већа општине
Велико Градиште. Увидом у обавештење од
28.05.2019. године Одељења за привредни
и економски развој и дијаспору Општинске
управе општине Велико Градиште, утврђује
се да је закупац измирио сву закупнину по
уговору о закупу из протеклог периода.
На основу свега напред наведеног, а
у складу са чланом 146. Закона о планирању
и изградњи (“Сл. гласник РС”, бр. 72/09,
81/09, 64/10-одлука УС, 24/2011, 121/12,
42/2013-одлука УС, 50/13-одлука УС и

25. јун 2019. године
98/13-одлука УС, 132/2014, 145/2014 и
83/2018), чланом 2. Одлуке о постављању
мањих монтажних објеката привременог
карактера на јавним површинама („Сл.
гласник општине Велико Градиште“, бр.
28/2016 и 14/2017), чл. 3 и 4. Одлуке о
грађевинском земљишту (“Сл. гласник
општине Велико Градиште”, бр. 33/2016)
и чланом 40. Статута општине Велико
Градиште (“Службени гласник општине
Велико Градиште”, бр. 2/2019), а у складу са
Програмом постављања мањих монтажних
објеката привременог карактера на подручју
општине Великог Градишта за период од
2017. до 2022. („Сл. гласник општине Велико
Градиште“, број бр. 13/2017, 1/2018, 13/2018,
16/2018 и 2/2019), Скупштина општине
Велико Градиште донела је решење као у
диспозитиву.
Упутство о правном средству: Против
овог решења не може се изјавити жалба, али
се може покренути управни спор тужбом код
Управног суда у Београду, у року од 30 дана
од дана пријема решења. Тужба се предаје
Суду непосредно или поштом.
Број: 464-159/2019-01-1
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Браниславка Шуловић,с.р.

На основу члана 146. Закона о
планирању и изградњи (“Сл. гласник РС”,
бр. 72/09, 81/09, 64/10-одлука УС, 24/2011,
121/12, 42/2013-одлука УС, 50/13-одлука
УС и 98/13-одлука УС, 132/2014 и 145/2014
и 83/2018), члана 2. Одлуке о постављању
мањих монтажних објеката привременог
карактера на јавним површинама („Сл.
гласник општине Велико Градиште“, бр.
28/2016 и 14/2017), а у складу са чланом
3. и 4. Одлуке о грађевинском земљишту
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(“Сл. гласник општине Велико Градиште”,
бр. 33/2016) и члана 40. Статута општине
Велико Градиште (“Службени гласник
општине Велико Градиште”, бр. 2/2019), а
у складу са Програмом постављања мањих
монтажних објеката привременог карактера
на подручју општине Великог Градишта
за период од 2017. до 2022. године („Сл.
гласник општине Велико Градиште“, број бр.
13/2017, 1/2018, 13/2018, 16/2018 и 2/2019),
на захтев ФУТУРА ПЛУС АД БЕОГРАД
из Београда - Нови Београд, ул. Милутина
Миланковића 19, а на предлог Општинског
већа општине Велико Градиште,
Скупштина
општине
Велико
Градиште на 24. седници одржаној дана
24.06.2019. године, донела је,
Р
Е
Ш
Е
Њ
Е
О ПРОДУЖЕЊУ РОКА ТРАЈАЊА
ЗАКУПА ЈАВНИХ И ДРУГИХ
ПОВРШИНА НА ОДРЕЂЕНО
ВРЕМЕ, РАДИ ПОСТАВЉАЊА
МАЊИХ МОНТАЖНИХ ОБЈЕКАТА
ПРИВРЕМЕНОГ КАРАКТЕРА У
ВЕЛИКОМ ГРАДИШТУ
I

1.УТВРЂУЈЕ СЕ, да је привремени
корисник јавних и других површина у
Великом Градишту, ФУТУРА ПЛУС АД
БЕОГРАД из Београда - Нови Београд,
ул. Милутина Миланковића 19, редовно
измиривао обавезе по основу закупа, па
му се ПРОДУЖАВА рок трајања закупа
локације број 3 површине до 7 m² на делу
кат. парц. бр. 1699 КО Велико Градиште, и
локације број 11 површине до 7 m² на делу
кат. парц. бр. 785 КО Велико Градиште, на
период до 3 годинe уз накнаду у складу са
Програмом постављања мањих монтажних
објеката привременог карактера на подручју
општине Великог Градишта за период од
2017. до 2022. године.
II
1. ОБАВЕЗУЈЕ СЕ закупац предметне
локације на јавној површини, да у року од
30 дана од дана достављања овог Решења,
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са закуподавцем закључи Уговор којим ће
регулисати међусобна права и обавезе.
2. Уговор из става 1. садржаће износ
закупнине за предмете закупа из Одељка I
овог решења и то:
- за локацију број 3 - износ од 6.000,00
динара/m² (и словима: шест хиљада динара/
m²) на годишњем нивоу.
- за локацију број 11 - износ од 5.000,00
динара/m² (и словима: пет хиљада динара/
m²) на годишњем нивоу.
3. Уколико власник привременог објекта
у предвиђеном року не испуни обавезу
закључења уговора из става 1. овог одељка,
сматраће се да је одустао од захтева и
престаће му право закупа предметне
локације.
III
1. ОБАВЕЗУЈЕ СЕ закупац да предметну
локацију користи за постављање објекта
ради обављања трговинске, угоститељске,
или услужне делатности, односно да
локацију користи у складу са својом наменом
предвиђеном Програмом постављања мањих
монтажних објеката привременог карактера
на подручју општине Великог Градишта за
период од 2017. до 2022. године.
2. Закупац предметне локације на јавној
површини нема право да своје право закупа
упише у одговарајућим јавним књигама.
IV
1. ОБАВЕЗУЈЕ СЕ закупац предметне
локације на јавној површини, која је дата на
привремено коришћење, да пре закључења
Уговора о закупу, достави техничку
документацију потребну за постављање
и уклањање мањих монтажних објеката
привременог карактера, а све у складу са
врстом, типом и наменом објекта.
2. Закупац је дужан да при закључењу
уговора приложи меницу без протеста на
износ трошкова уклањања објекта утврђених
пројектом.
3. ОБАВЕЗУЈЕ СЕ закупац да свој објекат
уклони о свом трошку по истеку важења
овог Решења, односно уклони објекат и пре
истека времена утврђеним решењем ако се

25. јун 2019. године
земљиште приведе другој намени одређеној
одговарајућим планским актом.
Ако власник мањег монтажног објекта
привременог карактера не уклони објекат
о свом трошку, уклањање истог извршиће
надлежни орган општине Велико Градиште,
на терет средстава меничног дужника.
О б р а з л о ж е њ е
Привремени корисник јавних и
других површина у Великом Градишту,
ФУТУРА ПЛУС АД БЕОГРАД из Београда
- Нови Београд, ул. Милутина Миланковића
19, поднео је захтев ради продужења рока
трајања закупа локације из диспозитива
овог решења.
Привремени корисник је користио
локацију за постављање киоска за обављање
трговинске, угоститељске или услужне
делатности, коју је добио на коришћење по
спроведеном поступку и расписаном јавном
огласу, након чега је закључио уговор са
општином Велико Градиште и редовно је
измиривао уговорене обавезе. Како у 2019.
години истиче временски период на који је
локација дата у закуп, закупац је предложио
да се исти продужи.
Чланом 146. Закона о планирању и
изградњи (“Сл. гласник РС”, бр. 72/2009,
81/2009 - испр., 64/2010 – одлука УС,
24/2011, 121/2012, 42/2013 - одлука УС,
50/2013 - одлука УС, 98/2013 -одлука УС,
132/2014, 145/2014 и 83/2018), прописано
је да постављање и уклањање мањих
монтажних објеката привременог карактера
на јавним и другим површинама (киосци,
баште угоститељских објеката, тезге и други
покретни мобилијар) обезбеђује и уређује
јединица локалне самоуправе.
Одредбом члана 2. Одлуке о
постављању мањих монтажних објеката
привременог
карактера
на
јавним
површинама („Сл. гласник општине
Велико Градиште“, бр. 28/2016 и 14/2017),
предвиђено је поред осталог, да пре истека
уговореног рока закупа закуподавац и
закупац могу споразумно продужити рок
трајања закупа, што је могуће уз сагласност
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скупштине општине која о томе доноси
своју одлуку.
У конкретном случају, предметне
локације
су
предвиђене
Програмом
постављања мањих монтажних објеката
привременог карактера на подручју
општине Великог Градишта за период од
2017. до 2022. године („Сл. гласник општине
Велико Градиште“, број бр. 13/2017, 1/2018,
13/2018, 16/2018 и 2/2019), те су означене
као локација број 3 – к.п.број 1699 КО
Велико Градиште „део простора парка преко
пута пумпе“, површине је 7 m², намењена за
постављање објеката, киоска за обављање
трговинске, угоститељске, или услужне
делатности и локација број 11 – к.п.бр. 785
КО Велико Градиште „улице Светосавска
и Кнеза Лазара, (зграда СДК)“, површине
је 7 m², намењена за постављање објеката,
киоска за обављање трговинске делатности.
Дописом број 464-70/2019-07 од 28.05.2019.
године урбанистичка служба доставила је
мишљење да је могуће продужити закуп
предметне локације на период утврђен
у диспозитиву овог решења. Имајући у
виду напред наведено, то су испуњени
сви прописани услови па се може закупцу
продужити рок трајања закупа за време
трајања програма, а под истим условима
под којима је локација дата у закуп. Износ
закпнине из одељка II тачка 2. диспозитива,
већ је раније утврђен претходним решењем
и одлукама СО Велико Градиште којим је
дата локација на коришћење, и наведени
износ закупа је у складу са закљученим
уговором плаћао закупац у протеклом
периоду. Такође наведени износ закупнине
је идентичан износу за предметну локацију
утврђеним Одлуком о висини цене закупа
за постављање мањих монтажних објеката
привременог карактера на подручју
општине Велико Градиште за период 2017.
до 2022 године, Општинског већа општине
Велико Градиште. Увидом у обавештење од
28.05.2019. године Одељења за привредни
и економски развој и дијаспору Општинске
управе општине Велико Градиште, утврђује
се да је закупац измирио сву закупнину по
уговору о закупу из протеклог периода.
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На основу свега напред наведеног, а
у складу са чланом 146. Закона о планирању
и изградњи (“Сл. гласник РС”, бр. 72/09,
81/09, 64/10-одлука УС, 24/2011, 121/12,
42/2013-одлука УС, 50/13-одлука УС и
98/13-одлука УС, 132/2014, 145/2014 и
83/2018), чланом 2. Одлуке о постављању
мањих монтажних објеката привременог
карактера на јавним површинама („Сл.
гласник општине Велико Градиште“, бр.
28/2016 и 14/2017), чл. 3 и 4. Одлуке о
грађевинском земљишту (“Сл. гласник
општине Велико Градиште”, бр. 33/2016)
и чланом 40. Статута општине Велико
Градиште (“Службени гласник општине
Велико Градиште”, бр. 2/2019), а у складу са
Програмом постављања мањих монтажних
објеката привременог карактера на подручју
општине Великог Градишта за период од
2017. до 2022. („Сл. гласник општине Велико
Градиште“, број бр. 13/2017, 1/2018, 13/2018,
16/2018 и 2/2019), Скупштина општине
Велико Градиште донела је решење као у
диспозитиву.
Упутство о правном средству: Против
овог решења не може се изјавити жалба, али
се може покренути управни спор тужбом код
Управног суда у Београду, у року од 30 дана
од дана пријема решења. Тужба се предаје
Суду непосредно или поштом.
Број: 464-160/2019-01-1
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. 72/09, 81/09, 64/10-одлука УС, 24/2011,
121/12, 42/2013-одлука УС, 50/13-одлука
УС и 98/13-одлука УС, 132/2014 и 145/2014
и 83/2018), члана 2. Одлуке о постављању
мањих монтажних објеката привременог
карактера на јавним површинама („Сл.
гласник општине Велико Градиште“, бр.
28/2016 и 14/2017), а у складу са чланом
3. и 4. Одлуке о грађевинском земљишту
(“Сл. гласник општине Велико Градиште”,
бр. 33/2016) и члана 40. Статута општине
Велико Градиште (“Службени гласник
општине Велико Градиште”, бр. 2/2019), а
у складу са Програмом постављања мањих
монтажних објеката привременог карактера
на подручју општине Великог Градишта
за период од 2017. до 2022. године („Сл.
гласник општине Велико Градиште“, број
бр. 13/2017, 1/2018, 13/2018, 16/2018 и
2/2019), на захтев Властимира Дамњановић
из Великог Градишта, ул. Лоле Рибара 10,
а на предлог Општинског већа општине
Велико Градиште,
Скупштина
општине
Велико
Градиште на 24. седници одржаној дана
24.06.2019. године, донела је,
Р
Е
Ш
Е
Њ
Е
О ПРОДУЖЕЊУ РОКА ТРАЈАЊА
ЗАКУПА ЈАВНИХ И ДРУГИХ
ПОВРШИНА НА ОДРЕЂЕНО
ВРЕМЕ, РАДИ ПОСТАВЉАЊА
МАЊИХ МОНТАЖНИХ ОБЈЕКАТА
ПРИВРЕМЕНОГ КАРАКТЕРА У
ВЕЛИКОМ ГРАДИШТУ
I
1.УТВРЂУЈЕ СЕ, да је привремени
корисник јавних и других површина у
Великом Градишту, Властимир Дамњановић
из Великог Градишта, ул. Лоле Рибара
10, редовно измиривао обавезе по основу
закупа, па му се ПРОДУЖАВА рок трајања
закупа локације број 25 површине до 3m², на
делу кат. парц. бр. 553 КО Велико Градиште,
на период до 3 годинe уз накнаду у складу са
Програмом постављања мањих монтажних
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објеката привременог карактера на подручју
општине Великог Градишта за период од
2017. до 2022. године.
II
1. ОБАВЕЗУЈЕ СЕ закупац предметне
локације на јавној површини, да у року од
30 дана од дана достављања овог Решења,
са закуподавцем закључи Уговор којим ће
регулисати међусобна права и обавезе.
2. Уговор из става 1. садржаће износ
закупнине за предмете закупа из Одељка I
овог решења и то:
- за локацију број 25 - износ од 996,00 динара/
m² (и словима: девет стотина деведесет шест
динара/m²) на годишњем нивоу.
3. Уколико власник привременог објекта
у предвиђеном року не испуни обавезу
закључења уговора из става 1. овог одељка,
сматраће се да је одустао од захтева и
престаће му право закупа предметне
локације.
III
1. ОБАВЕЗУЈЕ СЕ закупац да предметну
локацију користи за постављање објекта за
обављање трговинске/услужне делатности,
односно да локацију користи у складу са
својом наменом предвиђеном Програмом
постављања мањих монтажних објеката
привременог карактера на подручју општине
Великог Градишта за период од 2017. до
2022. године.
2. Закупац предметне локације на јавној
површини нема право да своје право закупа
упише у одговарајућим јавним књигама.
IV
1. ОБАВЕЗУЈЕ СЕ закупац предметне
локације на јавној површини, која је дата на
привремено коришћење, да пре закључења
Уговора о закупу, достави техничку
документацију потребну за постављање
и уклањање мањих монтажних објеката
привременог карактера, а све у складу са
врстом, типом и наменом објекта.
2. Закупац је дужан да при закључењу
уговора приложи меницу без протеста на
износ трошкова уклањања објекта утврђених
пројектом.
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3. ОБАВЕЗУЈЕ СЕ закупац да свој објекат
уклони о свом трошку по истеку важења
овог Решења, односно уклони објекат и пре
истека времена утврђеним решењем ако се
земљиште приведе другој намени одређеној
одговарајућим планским актом.
Ако власник мањег монтажног објекта
привременог карактера не уклони објекат
о свом трошку, уклањање истог извршиће
надлежни орган општине Велико Градиште,
на терет средстава меничног дужника.
О б р а з л о ж е њ е
Привремени корисник јавних и других
површина у Великом Градишту, Властимир
Дамњановић из Великог Градишта, ул. Лоле
Рибара 10, поднео је захтев ради продужења
рока трајања закупа локације из диспозитива
овог решења, на делу кат. парц. бр. 553 КО
Велико Градиште.
Привремени корисник је користио
локацију за постављање монтажних
објеката привременог карактера у складу са
програмом СО Велико Градиште. Закупац
је локацију добио у закуп по спроведеном
поступку јавног надметања, Решењем СО
Велико Градиште број 464-73/2015-01-1 од
18.05.2015. године, након чега је закључио
уговор са ЈП Дирекцијом за изградњу
општине Велико Градиште, а касније са
општином Велико Градиште и редовно је
измиривао уговорене обавезе. Како у мају
месецу 2019. године истиче временски
период на који је локација дата у закуп,
закупац је предложио да се исти продужи.
Чланом
146.
Закона
о
планирању и изградњи (“Сл. гласник РС”,
бр. 72/2009, 81/2009 - испр., 64/2010 – одлука
УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 - одлука УС,
50/2013 - одлука УС, 98/2013 -одлука УС,
132/2014, 145/2014 и 83/2018), прописано
је да постављање и уклањање мањих
монтажних објеката привременог карактера
на јавним и другим површинама (киосци,
баште угоститељских објеката, тезге и други
покретни мобилијар) обезбеђује и уређује
јединица локалне самоуправе.
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Одредбом члана 2. Одлуке о
постављању мањих монтажних објеката
привременог
карактера
на
јавним
површинама („Сл. гласник општине
Велико Градиште“, бр. 28/2016 и 14/2017),
предвиђено је поред осталог, да пре истека
уговореног рока закупа закуподавац и
закупац могу споразумно продужити рок
трајања закупа, што је могуће уз сагласност
скупштине општине која о томе доноси
своју одлуку.
Предметна локација је предвиђена
Програмом постављања мањих монтажних
објеката привременог карактера на подручју
општине Великог Градишта за период од
2017. до 2022. године („Сл. гласник општине
Велико Градиште“, број бр. 13/2017, 1/2018,
13/2018, 16/2018 и 2/2019), те је означена
као локација број 25 површине до 3 m², „У
Градском парку на главној стази“ на делу кат.
парц. бр. 553 КО Велико Градиште, намењена
за постављање објеката за обављање
трговинске и услужне делатности – апарата
за кокице, витрине за сладолед, мини тезге
за продају сувенира или производа старих
заната. Обавештењем број 464-70/2019-07
од 28.05.2019. године урбанистичка служба
доставила је мишљење да не постоје сметње
да се продужи закуп предметне локације на
период утврђен у диспозитиву овог решења.
Имајући у виду напред наведено,
то су испуњени сви законом прописани
услови па се може закупцу продужити рок
трајања закупа за време трајања програма, а
под истим условима под којима је локација
дата у закуп. Закупнина из одељка II овог
решења утврђена је на јавном надметању,
па је закупац све време трајања закупа
плаћао овако утврђену закупнину. Увидом
у обавештење од 28.05.2019. године
Одељења за привредни и економски развој
и дијаспору Општинске управе општине
Велико Градиште, утврђује се да је закупац
измирио сва дуговања по уговору о закупу
претходног периода.
На основу свега напред
наведеног, а у складу са чланом 146. Закона
о планирању и изградњи (“Сл. гласник РС”,
бр. 72/09, 81/09, 64/10-одлука УС, 24/2011,
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121/12, 42/2013-одлука УС, 50/13-одлука
УС и 98/13-одлука УС, 132/2014, 145/2014
и 83/2018), чланом 2. Одлуке о постављању
мањих монтажних објеката привременог
карактера на јавним површинама („Сл.
гласник општине Велико Градиште“, бр.
28/2016 и 14/2017), чл. 3 и 4. Одлуке о
грађевинском земљишту (“Сл. гласник
општине Велико Градиште”, бр. 33/2016)
и чланом 40. Статута општине Велико
Градиште (“Службени гласник општине
Велико Градиште”, бр. 2/2019), а у складу са
Програмом постављања мањих монтажних
објеката привременог карактера на подручју
општине Великог Градишта за период од
2017. до 2022. („Сл. гласник општине Велико
Градиште“, број бр. 13/2017, 1/2018, 13/2018,
16/2018 и 2/2019), Скупштина општине
Велико Градиште донела је решење као у
диспозитиву.
Упутство о правном средству: Против
овог решења не може се изјавити жалба, али
се може покренути управни спор тужбом код
Управног суда у Београду, у року од 30 дана
од дана пријема решења. Тужба се предаје
Суду непосредно или поштом.
Број: 464-161/2019-01-1
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Браниславка Шуловић,с.р.

На основу члана 146. Закона о
планирању и изградњи (“Сл. гласник РС”,
бр. 72/09, 81/09, 64/10-одлука УС, 24/2011,
121/12, 42/2013-одлука УС, 50/13-одлука
УС и 98/13-одлука УС, 132/2014 и 145/2014
и 83/2018), члана 2. Одлуке о постављању
мањих монтажних објеката привременог
карактера на јавним површинама („Сл.
гласник општине Велико Градиште“, бр.
28/2016 и 14/2017), а у складу са чланом 3.

и 4. Одлуке о грађевинском земљишту (“Сл.
гласник општине Велико Градиште”, бр.
33/2016) и члана 40. Статута општине Велико
Градиште (“Службени гласник општине
Велико Градиште”, бр. 2/2019), а у складу са
Програмом постављања мањих монтажних
објеката привременог карактера на подручју
општине Великог Градишта за период од
2017. до 2022. године („Сл. гласник општине
Велико Градиште“, број бр. 13/2017, 1/2018,
13/2018, 16/2018 и 2/2019), на захтев
Миланке Ђоловић из Великог Градишта ул.
Хајдук Вељкова 74 и Драгице Стојадиновић
из Пожаревца ул. Јована Драгашевића 6, а на
предлог Општинског већа општине Велико
Градиште,
Скупштина
општине
Велико
Градиште на 24. седници одржаној дана
24.06.2019. године, донела је,
Р
Е
Ш
Е
Њ
Е
О ПРОДУЖЕЊУ РОКА ТРАЈАЊА
ЗАКУПА ЈАВНИХ И ДРУГИХ
ПОВРШИНА НА ОДРЕЂЕНО
ВРЕМЕ, РАДИ ПОСТАВЉАЊА
МАЊИХ МОНТАЖНИХ ОБЈЕКАТА
ПРИВРЕМЕНОГ КАРАКТЕРА У
ВЕЛИКОМ ГРАДИШТУ
I

1.УТВРЂУЈЕ СЕ, да су привремени
корисници јавних и других површина у
Великом Градишту, Миланка Ђоловић из
Великог Градишта ул. Хајдук Вељкова 74
и Драгица Стојадиновић из Пожаревца
ул. Јована Драгашевића 6, редовно
измиривали обавезе по основу закупа, па
им се ПРОДУЖАВА рок трајања закупа
локације број 26 површине до 3m², на делу
кат. парц. бр. 783 КО Велико Градиште, на
период до 3 годинe уз накнаду у складу са
Програмом постављања мањих монтажних
објеката привременог карактера на подручју
општине Великог Градишта за период од
2017. до 2022. године.
II
1. ОБАВЕЗУЈУ СЕ закупци предметне
локације на јавној површини, да у року од
30 дана од дана достављања овог Решења,

25. јун 2019. године
са закуподавцем закључе Уговор којим ће
регулисати међусобна права и обавезе.
2. Уговор из става 1. садржаће износ
закупнине за предмете закупа из Одељка I
овог решења и то:
- за локацију број 26 - износ од
996,00 динара/m² (и словима: девет стотина
деведесет шест динара/m²) на годишњем
нивоу.
3. Уколико власник привременог
објекта у предвиђеном року не испуни
обавезу закључења уговора из става 1. овог
одељка, сматраће се да је одустао од захтева
и престаће му право закупа предметне
локације.
III
1. ОБАВЕЗУЈЕ СЕ закупац да предметну
локацију користи за постављање објекта
за обављање трговинске/услужно-забавне
делатности, односно да локацију користи
у складу са својом наменом предвиђеном
Програмом постављања мањих монтажних
објеката привременог карактера на подручју
општине Великог Градишта за период од
2017. до 2022. године.
2. Закупац предметне локације на јавној
површини нема право да своје право закупа
упише у одговарајућим јавним књигама.
IV
1. ОБАВЕЗУЈЕ СЕ закупац предметне
локације на јавној површини, која је дата на
привремено коришћење, да пре закључења
Уговора о закупу, достави техничку
документацију потребну за постављање
и уклањање мањих монтажних објеката
привременог карактера, а све у складу са
врстом, типом и наменом објекта.
2. Закупац је дужан да при закључењу
уговора приложи меницу без протеста на
износ трошкова уклањања објекта утврђених
пројектом.
3. ОБАВЕЗУЈЕ СЕ закупац да свој објекат
уклони о свом трошку по истеку важења
овог Решења, односно уклони објекат и пре
истека времена утврђеним решењем ако се
земљиште приведе другој намени одређеној
одговарајућим планским актом.

Број 9

661

Ако власник мањег монтажног објекта
привременог карактера не уклони објекат
о свом трошку, уклањање истог извршиће
надлежни орган општине Велико Градиште,
на терет средстава меничног дужника.
О б р а з л о ж е њ е
Привремени корисници јавних и
других површина у Великом Градишту,
Миланка Ђоловић из Великог Градишта ул.
Хајдук Вељкова 74 и Драгица Стојадиновић
из Пожаревца ул. Јована Драгашевића 6,
поднeли су захтев ради продужења рока
трајања закупа локације из диспозитива
овог решења, на делу кат. парц. бр. 783 КО
Велико Градиште.
Привремени корисник је користио
локацију за постављање монтажних
објеката привременог карактера у складу са
програмом СО Велико Градиште. Закупац
је локацију добио у закуп по спроведеном
поступку јавног надметања, Решењем СО
Велико Градиште број 464-73/2015-01-1 од
18.05.2015. године, након чега је закључио
уговор са ЈП Дирекцијом за изградњу
општине Велико Градиште, а касније са
општином Велико Градиште и редовно је
измиривао уговорене обавезе. Како у мају
месецу 2019. године истиче временски
период на који је локација дата у закуп,
закупац је предложио да се исти продужи.
Чланом 146. Закона о планирању и
изградњи (“Сл. гласник РС”, бр. 72/2009,
81/2009 - испр., 64/2010 – одлука УС,
24/2011, 121/2012, 42/2013 - одлука УС,
50/2013 - одлука УС, 98/2013 -одлука УС,
132/2014, 145/2014 и 83/2018), прописано
је да постављање и уклањање мањих
монтажних објеката привременог карактера
на јавним и другим површинама (киосци,
баште угоститељских објеката, тезге и други
покретни мобилијар) обезбеђује и уређује
јединица локалне самоуправе.
Одредбом члана 2. Одлуке о
постављању мањих монтажних објеката
привременог
карактера
на
јавним
површинама („Сл. гласник општине
Велико Градиште“, бр. 28/2016 и 14/2017),
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предвиђено је поред осталог, да пре истека
уговореног рока закупа закуподавац и
закупац могу споразумно продужити рок
трајања закупа, што је могуће уз сагласност
скупштине општине која о томе доноси своју
одлуку.
Предметна локација је предвиђена
Програмом постављања мањих монтажних
објеката привременог карактера на подручју
општине Великог Градишта за период од
2017. до 2022. године („Сл. гласник општине
Велико Градиште“, број бр. 13/2017, 1/2018,
13/2018, 16/2018 и 2/2019), те је означена
као локација број 26 површине до 3 m²,
„на Житном тргу наспрам зграде СДК, уз
дрворед дудова“ на делу кат. парц. бр. 783 КО
Велико Градиште, намењена за постављање
објеката за обављање трговинске/услужнозабавне делатности – мобилијара за дечију
игру, апарата за кокице, или других сличних
садржаја. Обавештењем број 464-70/2019-07
од 28.05.2019. године урбанистичка служба
доставила је мишљење да не постоје сметње
да се продужи закуп предметне локације на
период утврђен у диспозитиву овог решења.
Имајући у виду напред наведено,
то су испуњени сви законом прописани
услови па се може закупцу продужити рок
трајања закупа за време трајања програма, а
под истим условима под којима је локација
дата у закуп. Закупнина из одељка II овог
решења утврђена је на јавном надметању,
па је закупац све време трајања закупа
плаћао овако утврђену закупнину. Увидом
у обавештење од 28.05.2019. године
Одељења за привредни и економски развој
и дијаспору Општинске управе општине
Велико Градиште, утврђује се да је закупац
измирио сва дуговања по уговору о закупу
из претходног периода.
На основу свега напред наведеног, а
у складу са чланом 146. Закона о планирању
и изградњи (“Сл. гласник РС”, бр. 72/09,
81/09, 64/10-одлука УС, 24/2011, 121/12,
42/2013-одлука УС, 50/13-одлука УС и
98/13-одлука УС, 132/2014, 145/2014 и
83/2018), чланом 2. Одлуке о постављању
мањих монтажних објеката привременог
карактера на јавним површинама („Сл.

25. јун 2019. године
гласник општине Велико Градиште“, бр.
28/2016 и 14/2017), чл. 3 и 4. Одлуке о
грађевинском земљишту (“Сл. гласник
општине Велико Градиште”, бр. 33/2016)
и чланом 40. Статута општине Велико
Градиште (“Службени гласник општине
Велико Градиште”, бр. 2/2019), а у складу са
Програмом постављања мањих монтажних
објеката привременог карактера на подручју
општине Великог Градишта за период од
2017. до 2022. („Сл. гласник општине Велико
Градиште“, број бр. 13/2017, 1/2018, 13/2018,
16/2018 и 2/2019), Скупштина општине
Велико Градиште донела је решење као у
диспозитиву.
Упутство о правном средству: Против
овог решења не може се изјавити жалба, али
се може покренути управни спор тужбом код
Управног суда у Београду, у року од 30 дана
од дана пријема решења. Тужба се предаје
Суду непосредно или поштом.
Број: 464-162/2019-01-1
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Браниславка Шуловић,с.р.

На основу чл. 136. и 137. Закона о
општем управном поступку („Сл. гласник
18/2016) и члана 2. Одлуке о постављању
мањих монтажних објеката привременог
карактера на јавним површинама („Службени
гласник општине Велико Градиште“, бр.
28/2016 и 14/2017), а у складу са чл. 90. Закона
о планирању и изградњи (“Сл. гласник РС”,
бр. 72/09, 81/09, 64/10-одлука УС, 24/2011,
121/12, 42/2013-одлука УС, 50/13-одлука
УС и 98/13-одлука УС, 132/2014, 145/2014,
83/2018 и 31/2019) и члана 40. Статута
општине Велико Градиште (“Службени

25. јун 2019. године
гласник општине Велико Градиште”, бр.
2/2019), на захтев Снежане Ристић из
Београда, ул. Булевар Ослобођења 43, а на
предлог Општинског већа општине Велико
Градиште,
Скупштина
општине
Велико
Градиште на својој 24. седници одржаној
дана 24.06.2019. године, донела је,
Р
Е
Ш
Е
Њ
Е
О ПРОДУЖЕЊУ ВАЖЕЊА РЕШЕЊА
О ДАВАЊУ НЕИЗГРАЂЕНОГ
ГРАДСКОГ ГРАЂЕВИНСКОГ
ЗЕМЉИШТА У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ
НА ПРИВРЕМЕНО КОРИШЋЕЊЕ У
ВЕЛИКОМ ГРАДИШТУ
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2. Уговор из става 1. садржаће износ
закупнине за предмет закупа из Одељка I
овог решења и то:
- за локацију број 6 површине од 24,00m²,
износ од 1.800,00 динара/m² (и словима:
једна хиљада и осам стотина динара по
метру квадратном) на годишњем нивоу.
3. Уколико власник привременог објекта
у предвиђеном року не испуни обавезу
закључења уговора из става 1. овог одељка,
сматраће се да је одустао од захтева и
престаће му право закупа предметне
локације.
III
1.Земљиште у јавној својини из овог Решења
није у промету.
2. Власник објекта и закупац предметне
локације на земљишту - јавној површини
нема право да своје право закупа упише у
одговарајућим јавним књигама.

I
1. ПРОДУЖАВА СЕ важност Решења о
давању неизграђеног градског грађевинског
земљишта у јавној својини на привремено
коришћење у Великом Градишту, у циљу
обављања трговинске, угоститељске или
услужне делатности, и то:
- Снежани Ристић из Београда, ул. Булевар
Ослобођења 43, закупцу локације број 6
површине 24,00 m², „у насељу Орашчар“,
на делу кат. парц. бр. 1727/1 КО Велико
Градиште, на којој је постављен привремени
објекат закупца.
2. ПРОДУЖЕЊЕ важности Решења
врши се на одређено време уз накнаду, до
евентуалног доношења правноснажног
решења у поступку озакоњења објекта, а
најдуже до 3 године, односно до истека
важења 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, 16/2018 и 2/2019).

IV
1. ОБАВЕЗУЈЕ СЕ закупац предметне
локације на јавној површини која је дата у
закуп, да пре закључења Уговора о закупу,
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
износ трошкова рушења објекта из Пројекта
као обезбеђење за наплату трошкова рушења.
3. Ако власник привременог објекта у року
одређеним Уговором не уклони привремени
објекат, рушење и уклањање истог, као
и одношење преосталог грађевинског
материјала, извршиће надлежни орган
општине Велико Градиште, из средстава
депозита, на терет меничног дужника.

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

V
1. ОБАВЕЗУЈЕ СЕ закупац предметне
локације да објекат уклони о свом трошку по
истеку важења овог Решења, осим у случају
да је објекат озакоњен.
2. ОБАВЕЗУЈЕ СЕ закупац предметне
локације да свој објекат уклони и пре рока
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из решења ако се земљиште приведе другој
намени одређеној одговарајућим планским
актом.
О б р а з л о ж е њ е
У складу са Програмом постављања
привремених објеката и киоска на подручју
Великог Градишта, Скупштина општине
Велико Градиште је заинтересованим
лицима дала на привремено коришћење по
основу закупа јавне и друге површине на
подручју Великог Градишта, ради обављања
делатности
и
постављања
објеката
предвиђених Програмом.
На основу решења којим су додељене
локације у закуп, а по претходно спроведеном
постуку у складу са расписаним јавним
огласом, лице из диспозитива овог решења
поставило је привремени објекат, који је у
функцији и данас.
Јавне и друге површине дате су у
закуп на одређено време које истиче у 2019.
години, па је закупац из диспозитива поднео
захтев надлежном органу Општинске управе
општине Велико Градиште са предлогом да
му се продужи важност решења.
Закупац је измирио сву закупнину за
предметну локацију по уговорима о закупу
из протеклог периода.
Према мишљењу број 464-143/2019-07
од 05.06.2019. године Одељења за урбанизам,
комунално стамбене и имовинско-правне
послове Општинске управе општине Велико
Градиште, предметна локација је формирана
у складу са Програмом постављања мањих
монтажних објеката привременог карактера
на подручју општине Велико Градиште за
период од 2017. до 2022 године и налази се у
обухвату Плана генералне регулације насеља
Велико Градиште („Сл. гласник општине
Велико Градиште“, бр. 15/2014). Како је
наведено у мишљењу, а имајући у виду да
је Законом о озакоњењу објеката предвиђено
усклађивање планског документа у року
од две године од дана доношења закона
и да је донета Одлука о изради измена и
допуна Плана генералне регулације насеља
Велико Градиште и обезбеђена средства
за суфинансирање израде, урбанистичка
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служба је мишљења да се до усвајања измена
и допуна плана, односно до правноснажног
окончања поступка озакоњења, постојећи
објекти могу користити као привремени за
време важења програма, односно до његовог
истека до 2022. године.
У конкретном случају, привремени
објекат власника постављен је у складу са
тада важећим прописима и користи се за
обављање трговинске, угоститељске или
услужне делатности. Предметни објекат
је по намени привременог карактера а
изведен је од материјала који му може
пружити могућност обезбеђења трајности и
сигурности. У међувремену, услед ступања на
снагу измена и допуна законске регулативе,
за овакве објекте није предвиђено издавање
привремене грађевинске дозволе. Такође,
настала је потреба да се одлуке, планови
и програми којима се уређује постављање
и уклањање мањих монтажних објеката
привременог карактера уреде и ускладе са
позитивном законским прописима. Стога
овакви објекти који у складу са Законом
о планирању и изградњи не могу бити
привремени, а који се не могу сврстати
у мање монтажне објекте, такви објекти
постају предмет озакоњења у складу са
Законом о озакоњењу објеката, озакоњавају
се или се уклањају.
У конкретном случају важећи плански
документ, План генералне регулације
насеља Велико Градиште, на предметној
локацији прописује могућност постављања
објеката привременог карактера, али је
донета одлука да се приступа изменама
и допунама овог плана, услед чега се
могу створити услови за другачији начин
решавања статуса предметног и сличних
објеката, који ће се озаконити или уклањати.
Оваква могућност дата је одредбом члана
25. Закона о изменама и допунама закона
о озакоњењу објеката („Сл. гласник РС“,
број 83/2018) који је ступио на снагу дана
06.11.2018. године, а која прописује да се
обавезују јединице локалне самоуправе да
у складу са издатим решењима о озакоњењу
објеката на својој територији, најкасније у
року од две године од дана ступања на снагу
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овог закона, изврше усклађивање важећих
планских документата приликом прве
измене тог планског документа.
Управо из наведених разлога, а како
би се омогућило власнику да обављајући
регистровану делатност користи свој објекат
у сврхе због које га је изградио, предвиђено је
у складу са датим мишљењем урбанистичке
службе да се време коришћења локације
продужи до момента озакоњења објекта а
најдуже до истека програма, у ком периоду
ће се статус објекта уредити измењеним или
новим плански документима и одлукама
које ће ближе уређивати ову материју. У
случају неиспуњења услова за озакоњење
објекта и доношења решења којим се одбија
озакоњење, објекат ће се уклонити у складу
са важећим прописима.
Имајући у виду потребу закупца
за локацијом, као и важећи Програм
постављања мањих монтажних објеката
привременог карактера на подручју
општине Велико Градиште за период од
2017. до 2022. године („Службени гласник
општине Велико Градиште“, бр. 13/2017,
1/2018, 13/2018, 16/2018 и 2/2019) који
предвиђа постојање предметне локације,
а како и тренутно важећи плански акт
то дозвољава, то је одлучено да се закуп
продужи под истим условима под којима је
локација дата на коришћење, уз наведено
временско ограничење ближе одређено
у одељку I тачка 2. диспозитива. Износ
закпнине из одељка II тачка 2. диспозитива,
већ је раније утврђен претходним решењем
и одлукама СО Велико Градиште којим је
дата локација на коришћење, и наведени
износ закупа је у складу са закљученим
уговором плаћао закупац у протеклом
периоду. Такође наведени износ закупнине
је идентичан износу за предметну локацију
утврђеним Одлуком о висини цене закупа
за постављање мањих монтажних објеката
привременог карактера на подручју општине
Велико Градиште за период 2017. до 2022
године, Општинског већа општине Велико
Градиште.
Како је чланом 2. а у складу са
чланом 4. Одлуке о постављању мањих
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монтажних објеката привременог карактера
на јавним површинама, прописано да се
земљиште, односно јавне површине дају у
закуп за постављање привремених објеката
на период до пет година, а да је продужење
закупа могуће уз сагласност Скупштине
општине која о томе доноси своју одлуку,
а како је закупац исплатио досадашњу
закупнину по претходном уговору о закупу
и поднео захтев за продужење закупа, то
је Скупштина општине Велико Градиште
донела решење као у диспозитиву.
Упутство о правном средству: Против
овог решења не може се изјавити жалба, али
се може покренути управни спор тужбом код
Управног суда у Београду, у року од 30 дана
од дана пријема решења. Тужба се предаје
Суду непосредно или поштом.
Број: 464-163/2019-01-1
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Браниславка Шуловић,с.р.

На основу чланова 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 и 145/2014, 83/2018)
); Закон о јавној својини („Службени
гласник РС“,бр 72/2011, 88/2013 и 105/2014,
104/2016-др.закон, 108/2016, 113/2017 и
95/2018), Уредбe о условима прибављања
и отуђења непокретности непосредном
погодбом и давање у закуп ствари у јавној
својини односно прибављања и уступања
искоришћавања других имовинских права,
као и поступцима јавног надметања и
прикупљања писмених понуда („Службени
гласник РС“, број 16 од 5 марта 2018.) у
складу са чланом 11, и у вези члана 35. Одлуке
о грађевинском земљишту
(“Службени
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гласник општине Великог Градиште”, бр.
33/2016), члана 40. Статута општине Велико
Градиште (“Службени гласник општине
Велико Градиште”, бр. 2/19), члана 136.
Закона о општем управном поступку (“Сл.
Гласник РС“, бр. 18/2016 и 95/19-аутентично
тумачење), по спроведеном поступку
отуђења непосредном погодбом у складу
са Решењем Председника број 464-61/2019
-01-2 од 19.03.2019 општине Велико
Градиште, на захтев Одељења за урбанизам,
комунално стамбене и имовинско правне
послове
Општинске управе општине
Велико Градиште, и предлог Општинског
Већа општине Велико Градиште,
Скупштина
општине
Велико
Градиште на 24. седници одржаној дана
24.06.2019. године, донела је,
Р
Е
Ш
Е
Њ
Е
О ОТУЂЕЊУ НЕПОКРЕТНОСТИ
НЕПОСРЕДНОМ ПОГОДБОМ У
ЈАВНОЈ
СВОЈИНИ ОПШТИНЕ ВЕЛИКО
ГРАДИШТЕ
I
1. ОТУЂУЈE СЕ, из јавне својине општине
Велико Градиште, поступком непосредне
погодбе , ради исправке граница суседне
катастарске парцеле број 3887/21 К.О
Велико Градиште уз накнаду, доле наведене
катастарске парцеле које чини:
а) кат. парц. бр. 3887/24 „Рударево“,
шума 2 класе, грађевинско
земљиште
ван
граница градског
грађевинског
земљишта, у површини од 13 м2 уписана
у Лист непокретности .бр. 2195 к.о. Велико
Градиште као јавна својина општине Велико
Градиште:
б) кат. парц. бр. 3887/25 ,“Рударево“,
земљиште
под
зградом-објектом,
грађевинско земљиште изван граница
грађевинског подручја, у уделу у површини
од 6/16 м2 уписана у Лист непокретности
.бр. 5122 к.о. Велико Градиште као јавна
својина општине Велико Градиште:
подносиоцу захтева Васиљевић (Станиша)
Мирослав из Рајковца, Младеновац, ул
Радомира Марића бр.12

25. јун 2019. године
Предметнe парцелe служe искључиво
за исправљање граница суседне парцеле
број 3887/21 К.О Велико Градиште.
II
Износ накнаде за непокретност
која се отуђује износи 30 евра /м² и укупно
износи за непокретност:
а) кат. парц. бр. 3887/24 „Рударево“,
шума 2 класе, грађевинско
земљиште
ван
граница градског
грађевинског
земљишта, у површини од 13 м2 уписана
у Лист непокретности .бр. 2195 к.о. Велико
Градиште као јавна својина општине Велико
Градиште у укупном износу од 390 евра у
динарској противвредности по средњем
курсу НБС на дан уплате;
б) кат. парц. бр. 3887/25 ,“Рударево“,
земљиште
под
зградом-објектом,
грађевинско земљиште изван граница
грађевинског подручја, у уделу у површини
од 6/16 м2 уписана у Лист непокретности
.бр. 5122 к.о. Велико Градиште као јавна
својина општине Велико Градиште у
укупном износу од 180 евра у динарској
противвредности по средњем курсу НБС на
дан уплате.
Накнада за отуђено неизграђено
грађевинско земљиште плаћа се сагласно
условима
прописаним
Одлуком
о
грађевинском земљишту СО Велико
Градиште.
Општина
Велико
Градиште
дозвољава стицаоцу да своје право својине
укњижи у одговарајућим Јавним књигама.
III
ОБАВЕЗУЈЕ СЕ стицалац да у року
од 30 дана од дана правоснажности овог
Решења, са општином Велико Градиште
закључи Уговор, којим ће уредити међусобна
права и обавезе.
У случају да стицалац са општином
Велико Градиште не закључи Уговор у
року предвиђеним чланом 36. Одлуке
о грађевинском земљишту, СО Велико
Градиште, ће на предлог Општинске управе,
ставити ван снаге решење о отуђењу.

25. јун 2019. године
О б р

а

з

л

о

Број 9
ж

е

њ

е

Председник
општине
Велико
Градиште је у складу са чланом 11. Одлуке
о грађевинском земљишту („Службени
гласник општине Велико Градиште“ бр.
33/2016) и са чланом 74. Статута општине
Велико Градиште (“Службени гласник
општине Велико Градиште”, бр. 2/19), донео
решење бр. 464-61/2019-01-2 од 19.03.2019
године o приступању поступка отуђења
грађевинског земљишта из јавне својине
општине Велико Градиште непосредном
погодбом.
Поступак отуђења је сагласно члану
11. а у вези члана 27. Одлуке о грађевинском
земљишту
(„Службени
гласник
општине Велико Градиште“ бр. 33/2016)
спроведен непосредном погодбом,а на
захтев подносиоца захтева Васиљевић
Мирослава
из Рајковца, Младеновац
сходно члану 28.Одлуке о грађевинском
земљишту(„Службени гласник општине
Велико
Градиште број 33/2016) пред
Комисијом за прибављање и располагање
грађевинским земљиштем у Јавној својини
општине Велико Градиште формиране од
стране СО Велико Градиште
Одељење за Урбанизам, комунално
стамбене и имовинско правне послове,као
надлежно сходно члану 28. Одлуке о
грађевинском
земљишту
(„Службени
гласник општине Велико Градиште“ бр.
33/2016) након примљеног захтева од стране
подносиоца Васиљевић Мирослава из
Рајковца, Младеновац, спровело је Одлуком
о грађевинском земљишту
прописане
радње:
-поднеском
број
464-278/201806 од 23.11.2018 године затражило од
Урбанистичке
службе
Информацију
о локацији, на који је иста доставила
изјашњење под бројем 464-278/2018-06 од
28.11.2018; и додатно изјашњење под бројем
464-278/2018-06 од 15.01.2019. године;
-поднеском број 464-278/2018-06
од 01.12.2018. године доставила сходно
члану 68. Закона о планирању и изградњи
(„Сл. гласник РС”, бр. 72/2009, 81/2009
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- 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) Општинском
правобранилаштву захтев за достављање
сагласности за исправку граница кат.парцеле
број 3887/21 К.О Велико Градиште;
-поднеском број 29/18 од 26.12.2018
године Oпштински правобранилац је
затражио уређење захтева од
стране
подносиоца Васиљевић Мирослова, као и
Урбанистичке службе;
-дана 14.01.2019 године Васиљевић
Мирослав подноси уређен захтев заведен
на писарници општине Велико Градиште
под бројем 464-278/19-06
-Урбанистичка служба доставља
уређено
изјашњење под бројем 464278/2018-06 од 15.01.2019 године;
-поднеском број 464-278/2018-06
од 21.01.2019 године доставила уређен
захтев Општинском
правобранилаштву
за достављање сагласности на исправку
граница парцела, на који је Општинско
правобранилаштво одговорило и доставило
сагласност за исправку граница парцела
поднеском број 29/18 од 13.02.2019 године;
-поднеском
број
14.02.2019-06
обратила Одељењу локалне пореске
администрације-Комисија
за процену
тржишне вредности, за процену тржишне
вредности предметне парцеле,
- Комисија за процену тржишне
вредности
Записником о процени
непокретности
број 464-17 /2019-1 од
08.03.2019 доставила процену за тражене
кат.парцеле која износи за кат.парцелу број
3887/24 К.О Велико Градиште 30 евра по
м2, што чини у укупном износу 390 евра,
и за кат.парцелу број 3887/25 К.О Велико
Градиште 30 евра по м2, што чини у укупном
износу 180 евра
- обавестила обавештењем број
464-278/2018-06 од 08.03.2019 године
подносиоца о процењеној
тржишној
вредности предметне парцеле;
- размотрила одговор на послато
обавештење о процени тржишне вредности
примљен на писарницу општинске управе
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општине Велико Градиште дана 14.03.2019
године заведеног под бројем 464-278/201806 од 14.03.2019 године;
-доставило образложен предлог
заинтереованог
лица
о
покретању
поступка председнику општине о отуђењу
непопокретности непосредном погодбом
на основу чијег решења је сам поступак
и покренут, обавестило Скупштинску
комисију о прибављању и отуђењу
непокретности непосредном погодбом о
термину разматрања понуде.
Пошто је дана 28.03.2019 године пред
Комисијом за прибављање и располагање
грађевинским земљиштем из јавне својине
општине Велико Градиште на поступку
отуђења горе
наведених
кат.парцела
непосредном
погодбом
подносиоцу
захтева Васиљевић Мирославу из Рајковца,
Младеновац, Комисија за прибављање и
располагање грађевинским земљиштем у
Јавној својини општине Велико Градиште
формиране од
стране
СО Велико
Градиште размотрила захтев подносиоца
са пропратном документацијом, утврдила
је да иста испуњава све услове који се
тичу отуђења непокретности непосредном
погодбом, и о истом сачинила записник
који је доставила Одељењу за урбанизам,
комунално-стамбене и имовинско правне
послове.
Одељење за урбанизам, комуналностамбене и имовинско правне послове,након
детаљног
разматрања
доставило
је
Општинском већу образложен предлог за
отуђење предметне непокретности.
Из свега напред изнетог а у складу
са одредбом члана 11. ст. 1. Одлуке о
грађевинском земљишту
(“Службени
гласник општине Великог Градиште”, бр.
33/2016), 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 и 145/2014, 83/2018) а сагласно са
одредбом члана 40. Статута општине Велико
Градиште (“Службени гласник општине
Велико Градиште”, бр. 2/19), Скупштина

25. јун 2019. године
општине је донела решење како је у
диспозитиву дато.
ПРАВНА ПОУКА: Решење
је
коначно у управном поступку,против овог
решења жалба није допуштена, већ се
може поднети тужба Управном суду у
Београду року од 30 дана од дана пријема
овог решења.
Број: 464-164/2019-01-1
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Браниславка Шуловић,с.р.

На основу члана 146. Закона о
планирању и изградњи (“Сл. гласник РС”,
бр. 72/09, 81/09, 64/10-одлука УС, 24/2011,
121/12, 42/2013-одлука УС, 50/13-одлука
УС и 98/13-одлука УС, 132/2014 и 145/2014
и 83/2018), члана 2. Одлуке о постављању
мањих монтажних објеката привременог
карактера на јавним површинама („Сл.
гласник општине Велико Градиште“, бр.
28/2016 и 14/2017), а у складу са чланом
3. и 4. Одлуке о грађевинском земљишту
(“Сл. гласник општине Велико Градиште”,
бр. 33/2016) и члана 40. Статута општине
Велико Градиште (“Службени гласник
општине Велико Градиште”, бр. 2/2019), а
у складу са Програмом постављања мањих
монтажних објеката привременог карактера
на подручју општине Великог Градишта
за период од 2017. до 2022. године („Сл.
гласник општине Велико Градиште“, број бр.
13/2017, 1/2018, 13/2018, 16/2018 и 2/2019),
на захтев Марије Бошковић из Великог
Градишта, ул. Албанске Споменице бр. 33,
а на предлог Општинског већа општине
Велико Градиште,
Скупштина
општине
Велико
Градиште на 24. седници одржаној дана
24.06.2019. године, донела је,

25. јун 2019. године
Р
Е
Ш
Е
Њ
Е
О ПРОДУЖЕЊУ РОКА ТРАЈАЊА
ЗАКУПА ЈАВНИХ И ДРУГИХ
ПОВРШИНА НА ОДРЕЂЕНО
ВРЕМЕ, РАДИ ПОСТАВЉАЊА
МАЊИХ МОНТАЖНИХ ОБЈЕКАТА
ПРИВРЕМЕНОГ КАРАКТЕРА У
ВЕЛИКОМ ГРАДИШТУ
I

1.УТВРЂУЈЕ СЕ, да је привремени
корисник јавних и других површина у
Великом Градишту, Марија Бошковић из
Великог Градишта, ул. Албанске Споменице
бр. 33, редовно измиривао обавезе по основу
закупа, па му се ПРОДУЖАВА рок трајања
закупа локације број 30 површине до 50
m², на делу кат. парц. бр. 393 КО Велико
Градиште, на период до 3 годинe уз накнаду
у складу са Програмом постављања мањих
монтажних објеката привременог карактера
на подручју општине Великог Градишта за
период од 2017. до 2022. године.
II
1. ОБАВЕЗУЈЕ СЕ закупац предметне
локације на јавној површини, да у року од
30 дана од дана достављања овог Решења,
са закуподавцем закључи Уговор којим ће
регулисати међусобна права и обавезе.
2. Уговор из става 1. садржаће износ
закупнине за предмете закупа из Одељка I
овог решења и то:
- за локацију број 30 - износ од 83,00 динара/
m² (и словима: осамдесет три динара/m²) на
месечном нивоу.
3. Уколико власник привременог објекта
у предвиђеном року не испуни обавезу
закључења уговора из става 1. овог одељка,
сматраће се да је одустао од захтева и
престаће му право закупа предметне
локације.
III
1. ОБАВЕЗУЈЕ СЕ закупац да предметну
локацију користи за постављање објекта
ради обављања трговинско / услужне
делатности, односно да локацију користи
у складу са својом наменом предвиђеном
Програмом постављања мањих монтажних
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објеката привременог карактера на подручју
општине Великог Градишта за период од
2017. до 2022. године.
2. Закупац предметне локације на јавној
површини нема право да своје право закупа
упише у одговарајућим јавним књигама.
IV
1. ОБАВЕЗУЈЕ СЕ закупац предметне
локације на јавној површини, која је дата на
привремено коришћење, да пре закључења
Уговора о закупу, достави техничку
документацију потребну за постављање
и уклањање мањих монтажних објеката
привременог карактера, а све у складу са
врстом, типом и наменом објекта.
2. Закупац је дужан да при закључењу
уговора приложи меницу без протеста
на износ трошкова уклањања објекта
утврђених пројектом.
3. ОБАВЕЗУЈЕ СЕ закупац да свој објекат
уклони о свом трошку по истеку важења
овог Решења, односно уклони објекат и пре
истека времена утврђеним решењем ако се
земљиште приведе другој намени одређеној
одговарајућим планским актом.
Ако власник мањег монтажног објекта
привременог карактера не уклони објекат
о свом трошку, уклањање истог извршиће
надлежни орган општине Велико Градиште,
на терет средстава меничног дужника.
О б р а з л о ж е њ е
Привремени корисник јавних и
других површина у Великом Градишту,
Марија Бошковић из Великог Градишта,
ул. Албанске Споменице бр. 33, поднео је
захтев ради продужења рока трајања закупа
локације из диспозитива овог решења, на
делу кат. парц. бр. 393 КО Велико Градиште.
Привремени корисник је користио
локацију за постављање киоска за обављање
трговинске или услужне делатности,
коју је добио у закуп по спроведеном
поступку јавног надметања, Решењем СО
Велико Градиште број 353-62/2017-01-1 од
30.03.2017. године, након чега је закључио
уговор са општином Велико Градиште и
редовно је измиривао уговорене обавезе.
Како у 2019. години истиче временски
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период на који је локација дата у закуп,
закупац је предложио да се исти продужи.
Чланом 146. Закона о планирању и
изградњи (“Сл. гласник РС”, бр. 72/2009,
81/2009 - испр., 64/2010 – одлука УС,
24/2011, 121/2012, 42/2013 - одлука УС,
50/2013 - одлука УС, 98/2013 -одлука УС,
132/2014, 145/2014 и 83/2018), прописано
је да постављање и уклањање мањих
монтажних објеката привременог карактера
на јавним и другим површинама (киосци,
баште угоститељских објеката, тезге и други
покретни мобилијар) обезбеђује и уређује
јединица локалне самоуправе.
Одредбом члана 2. Одлуке о
постављању мањих монтажних објеката
привременог
карактера
на
јавним
површинама („Сл. гласник општине
Велико Градиште“, бр. 28/2016 и 14/2017),
предвиђено је поред осталог, да пре истека
уговореног рока закупа закуподавац и
закупац могу споразумно продужити рок
трајања закупа, што је могуће уз сагласност
скупштине општине која о томе доноси
своју одлуку.
Предметна локација је предвиђена
Програмом постављања мањих монтажних
објеката привременог карактера на подручју
општине Великог Градишта за период од
2017. до 2022. године („Сл. гласник општине
Велико Градиште“, број бр. 13/2017,
1/2018, 13/2018, 16/2018 и 2/2019), те је
означена као локација број 30 – к.п.број 393
између Дома здравља и Лукоил бензинске
пумпе, површине до 50 m², намењена за
постављање објеката, киоска за обављање
трговинско/услужне делатности. Дописом
број 353-128/2019-06 од 03.04.2019. године
урбанистичка служба доставила је мишљење
да је могуће продужити закуп предметне
локације на период утврђен у диспозитиву
овог решења. Имајући у виду напред
наведено, то су испуњени сви законом
прописани услови па се може закупцу
продужити рок трајања закупа за време
трајања програма, а под истим условима под
којима је локација дата у закуп. Закупнина из
одељка II овог решења утврђена је на јавном
надметању, па је закупац све време трајања

25. јун 2019. године
закупа плаћао овако утврђену закупнину.
Увидом у обавештење од 03.04.2019. године
Одељења за привредни и економски развој
и дијаспору Општинске управе општине
Велико Градиште, утврђује се да је закупац
измирио сву закупнину по уговору о закупу
из протеклог периода.
На основу свега напред наведеног, а
у складу са чланом 146. Закона о планирању
и изградњи (“Сл. гласник РС”, бр. 72/09,
81/09, 64/10-одлука УС, 24/2011, 121/12,
42/2013-одлука УС, 50/13-одлука УС и
98/13-одлука УС, 132/2014, 145/2014 и
83/2018), чланом 2. Одлуке о постављању
мањих монтажних објеката привременог
карактера на јавним површинама („Сл.
гласник општине Велико Градиште“, бр.
28/2016 и 14/2017), чл. 3 и 4. Одлуке о
грађевинском земљишту (“Сл. гласник
општине Велико Градиште”, бр. 33/2016)
и чланом 40. Статута општине Велико
Градиште (“Службени гласник општине
Велико Градиште”, бр. 2/2019), а у складу са
Програмом постављања мањих монтажних
објеката привременог карактера на подручју
општине Великог Градишта за период од
2017. до 2022. („Сл. гласник општине Велико
Градиште“, број бр. 13/2017, 1/2018, 13/2018,
16/2018 и 2/2019), Скупштина општине
Велико Градиште донела је решење као у
диспозитиву.
Упутство о правном средству: Против
овог решења не може се изјавити жалба, али
се може покренути управни спор тужбом код
Управног суда у Београду, у року од 30 дана
од дана пријема решења. Тужба се предаје
Суду непосредно или поштом.
Број: 464-165/2019-01-1
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Браниславка Шуловић,с.р.

25. јун 2019. године
На основу члана 146. Закона о
планирању и изградњи (“Сл. гласник РС”,
бр. 72/09, 81/09, 64/10-одлука УС, 24/2011,
121/12, 42/2013-одлука УС, 50/13-одлука
УС и 98/13-одлука УС, 132/2014 и 145/2014
и 83/2018), члана 2. Одлуке о постављању
мањих монтажних објеката привременог
карактера на јавним површинама („Сл.
гласник општине Велико Градиште“, бр.
28/2016 и 14/2017), а у складу са чланом
3. и 4. Одлуке о грађевинском земљишту
(“Сл. гласник општине Велико Градиште”,
бр. 33/2016) и члана 40. Статута општине
Велико Градиште (“Службени гласник
општине Велико Градиште”, бр. 2/2019), а
у складу са Програмом постављања мањих
монтажних објеката привременог карактера
на подручју општине Великог Градишта
за период од 2017. до 2022. године („Сл.
гласник општине Велико Градиште“, број бр.
13/2017, 1/2018, 13/2018, 16/2018 и 2/2019),
на захтев Драгана Јеремић из Крвавица Крушевац, а на предлог Општинског већа
општине Велико Градиште,
Скупштина
општине
Велико
Градиште на 24. седници одржаној дана
24.06.2019. године, донела је,
Р
Е
Ш
Е
Њ
Е
О ПРОДУЖЕЊУ РОКА ТРАЈАЊА
ЗАКУПА ЈАВНИХ И ДРУГИХ
ПОВРШИНА НА ОДРЕЂЕНО
ВРЕМЕ, РАДИ ПОСТАВЉАЊА
МАЊИХ МОНТАЖНИХ ОБЈЕКАТА
ПРИВРЕМЕНОГ КАРАКТЕРА У
ВЕЛИКОМ ГРАДИШТУ
I

1.УТВРЂУЈЕ СЕ, да је привремени
корисник јавних и других површина у
Великом Градишту, Драган Јеремић из
Крвавица - Крушевац, редовно измиривао
обавезе по основу закупа, па му се
ПРОДУЖАВА рок трајања закупа локације
број 37 површине 160 m², на делу кат. парц.
бр. 1969/1 и 2222/4 КО Велико Градиште, на
период до 3 годинe уз накнаду у складу са
Програмом постављања мањих монтажних
објеката привременог карактера на подручју
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општине Великог Градишта за период од
2017. до 2022. године.
II
1. ОБАВЕЗУЈЕ СЕ закупац предметне
локације на јавној површини, да у року од
30 дана од дана достављања овог Решења,
са закуподавцем закључи Уговор којим ће
регулисати међусобна права и обавезе.
2. Уговор из става 1. садржаће износ
закупнине за предмете закупа из Одељка I
овог решења и то:
- за локацију број 37 - износ од 500 евра (и
словима: пет стотина евра) на годишњем
нивоу, све у динарској противвредности
по званичном средњем курсу НБС на дан
уплате.
3. Уколико власник привременог објекта
у предвиђеном року не испуни обавезу
закључења уговора из става 1. овог одељка,
сматраће се да је одустао од захтева и
престаће му право закупа предметне
локације.
III
1. ОБАВЕЗУЈЕ СЕ закупац да предметну
локацију користи за изложбени простор
за надгробне споменике са постављањем
одговарајућег помоћног објекта, односно да
локацију користи у складу са својом наменом
предвиђеном Програмом постављања мањих
монтажних објеката привременог карактера
на подручју општине Великог Градишта за
период од 2017. до 2022. године.
2. Закупац предметне локације на јавној
површини нема право да своје право закупа
упише у одговарајућим јавним књигама.
IV
1. ОБАВЕЗУЈЕ СЕ закупац предметне
локације на јавној површини, која је дата на
привремено коришћење, да пре закључења
Уговора о закупу, достави техничку
документацију потребну за постављање
и уклањање мањих монтажних објеката
привременог карактера, а све у складу са
врстом, типом и наменом објекта.
2. Закупац је дужан да при закључењу
уговора приложи меницу без протеста на
износ трошкова уклањања објекта утврђених
пројектом.
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3. ОБАВЕЗУЈЕ СЕ закупац да свој објекат
уклони о свом трошку по истеку важења
овог Решења, односно уклони објекат и пре
истека времена утврђеним решењем ако се
земљиште приведе другој намени одређеној
одговарајућим планским актом.
Ако власник мањег монтажног објекта
привременог карактера не уклони објекат
о свом трошку, уклањање истог извршиће
надлежни орган општине Велико Градиште,
на терет средстава меничног дужника.
О б р а з л о ж е њ е
Привремени корисник јавних и
других површина у Великом Градишту,
Драган Јеремић из Крвавица - Крушевац,
поднео је захтев ради продужења рока
трајања закупа локације из диспозитива
овог решења, на делу кат. парц. бр. 1969/1 и
2222/4 КО Велико Градиште.
Привремени корисник је користио
локацију за изложбени простор за надгробне
споменике са постављањем одговарајућег
помоћног објекта, коју је добио у закуп по
спроведеном поступку јавног надметања,
Решењем СО Велико Градиште број 46470/2016-01-1 од 18.03.2016. године, након
чега је закључио уговор са ЈП Дирекцијом
за изградњу општине Велико Градиште, а
касније са општином Велико Градиште и
редовно је измиривао уговорене обавезе.
Како у 2019. години истиче временски
период на који је локација дата у закуп,
закупац је предложио да се исти продужи.
Чланом 146. Закона о планирању и
изградњи (“Сл. гласник РС”, бр. 72/2009,
81/2009 - испр., 64/2010 – одлука УС,
24/2011, 121/2012, 42/2013 - одлука УС,
50/2013 - одлука УС, 98/2013 -одлука УС,
132/2014, 145/2014 и 83/2018), прописано
је да постављање и уклањање мањих
монтажних објеката привременог карактера
на јавним и другим површинама (киосци,
баште угоститељских објеката, тезге и други
покретни мобилијар) обезбеђује и уређује
јединица локалне самоуправе.
Одредбом члана 2. Одлуке о
постављању мањих монтажних објеката

25. јун 2019. године
привременог
карактера
на
јавним
површинама („Сл. гласник општине
Велико Градиште“, бр. 28/2016 и 14/2017),
предвиђено је поред осталог, да пре истека
уговореног рока закупа закуподавац и
закупац могу споразумно продужити рок
трајања закупа, што је могуће уз сагласност
скупштине општине која о томе доноси
своју одлуку.
Предметна локација је предвиђена
Програмом постављања мањих монтажних
објеката привременог карактера на подручју
општине Великог Градишта за период од
2017. до 2022. године („Сл. гласник општине
Велико Градиште“, број бр. 13/2017, 1/2018,
13/2018, 16/2018 и 2/2019), те је означена
као локација број 37 површине 160 m²,
„код фудбалског игралишта“ на делу кат.
парц. бр. 1969/1 и 2222/4 КО Велико
Градиште, намењена за коришћење као
изложбени простор за надгробне споменике
са постављањем одговарајућег помоћног
објекта. Дописом број 353-128/2019-06 од
03.04.2019. године урбанистичка служба
доставила је мишљење да не постоје сметње
да се продужи закуп предметне локације на
период утврђен у диспозитиву овог решења.
Имајући у виду напред наведено,
то су испуњени сви законом прописани
услови па се може закупцу продужити рок
трајања закупа за време трајања програма, а
под истим условима под којима је локација
дата у закуп. Закупнина из одељка II овог
решења утврђена је на јавном надметању,
па је закупац све време трајања закупа
плаћао овако утврђену закупнину. Увидом
у обавештење од 03.04.2019. године
Одељења за привредни и економски развој
и дијаспору Општинске управе општине
Велико Градиште, утврђује се да је закупац
измирио сву закупнину по уговору о закупу
из протеклог периода.
На основу свега напред наведеног, а
у складу са чланом 146. Закона о планирању
и изградњи (“Сл. гласник РС”, бр. 72/09,
81/09, 64/10-одлука УС, 24/2011, 121/12,
42/2013-одлука УС, 50/13-одлука УС и
98/13-одлука УС, 132/2014, 145/2014 и
83/2018), чланом 2. Одлуке о постављању

25. јун 2019. године
мањих монтажних објеката привременог
карактера на јавним површинама („Сл.
гласник општине Велико Градиште“, бр.
28/2016 и 14/2017), чл. 3 и 4. Одлуке о
грађевинском земљишту (“Сл. гласник
општине Велико Градиште”, бр. 33/2016)
и чланом 40. Статута општине Велико
Градиште (“Службени гласник општине
Велико Градиште”, бр. 2/2019), а у складу са
Програмом постављања мањих монтажних
објеката привременог карактера на подручју
општине Великог Градишта за период од
2017. до 2022. („Сл. гласник општине Велико
Градиште“, број бр. 13/2017, 1/2018, 13/2018,
16/2018 и 2/2019), Скупштина општине
Велико Градиште донела је решење као у
диспозитиву.
Упутство о правном средству: Против
овог решења не може се изјавити жалба, али
се може покренути управни спор тужбом код
Управног суда у Београду, у року од 30 дана
од дана пријема решења. Тужба се предаје
Суду непосредно или поштом.
Број: 464-166/2019-01-1
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Браниславка Шуловић,с.р.

На основу чл. 136. и 137. Закона о
општем управном поступку („Сл. гласник
18/2016) и члана 2. Одлуке о постављању
мањих монтажних објеката привременог
карактера на јавним површинама („Службени
гласник општине Велико Градиште“, бр.
28/2016 и 14/2017), а у складу са чл. 90. Закона
о планирању и изградњи (“Сл. гласник РС”,
бр. 72/09, 81/09, 64/10-одлука УС, 24/2011,
121/12, 42/2013-одлука УС, 50/13-одлука
УС и 98/13-одлука УС, 132/2014, 145/2014 и
83/2018) и члана 40. Статута општине Велико
Градиште (“Службени гласник општине
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Велико Градиште”, бр. 2/2019), на захтев
Весне Вучковић из Великог Градишта ул.
Николе Тесле бб, а на предлог Општинског
већа општине Велико Градиште,
Скупштина
општине
Велико
Градиште на својој 24. седници одржаној
дана 24.06.2019. године, донела је,
Р

Е
Ш
Е
Њ
Е
О ПРОДУЖЕЊУ ВАЖЕЊА
РЕШЕЊА О ДАВАЊУ У ЗАКУП
НА ОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ ЈАВНИХ И
ДРУГИХ ПОВРШИНА У ВЕЛИКОМ
ГРАДИШТУ РАДИ ПОСТАВЉАЊА
МАЊЕГ МОНТАЖНОГ ОБЈЕКТА
ПРИВРЕМЕНОГ КАРАКТЕРА
I
1. ПРОДУЖАВА СЕ важност Решења о
давању у закуп на одређено време јавних
и других површина у Великом Градишту
ради постављања мањег монтажног објекта
привременог карактера, у циљу обављања
трговинске, угоститељске или услужне
делатности, и то:
- Весни Вучковић из Великог Градишта ул.
Николе Тесле бб, закупцу локације број 3
површине 21,50 m², „део простора парка
преко пута пумпе“ на делу кат. парц. бр. 1699
КО Велико Градиште, на којој је постављен
привремени објекат закупца.
2. ПРОДУЖЕЊЕ важности Решења врши
се на одређено време, до евентуалног
доношења правноснажног решења у
поступку озакоњења објекта, а најдуже до
1 године, уз накнаду у складу са чланом 2.
Одлуке о постављању мањих монтажних
објеката привременог карактера на јавним
површинама („Службени гласник општине
Велико Градиште“, бр. 28/2016 и 14/2017) и
Програмом постављања мањих монтажних
објеката привременог карактера на подручју
општине Велико Градиште за период од
2017. до 2022. године („Службени гласник
општине Велико Градиште“, бр. 13/2017,
1/2018, 13/2018, 16/2018 и 2/2019).
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25. јун 2019. године
II

V

1. ОБАВЕЗУЈЕ СЕ власник објекта,
који је истовремено и закупац земљишта
-јавних површина, да у року од 30 дана
од правноснажности овог Решења са
закуподавцем закључи уговор, којим ће
регулисати своја међусобна права и обавезе.
2. Уговор из става 1. садржаће износ
закупнине за предмет закупа из Одељка I
овог решења и то:
- за локацију број 3 површине од 21,50m²,
износ од 6.000,00 динара/m² (и словима:
шест хиљада динара по метру квадратном)
на годишњем нивоу.
3. Уколико власник привременог објекта
у предвиђеном року не испуни обавезу
закључења уговора из става 1. овог одељка,
сматраће се да је одустао од захтева и
престаће му право закупа на предметне
локације.
III

1. ОБАВЕЗУЈЕ СЕ закупац предметне
локације да објекат уклони о свом трошку
по истеку важења овог Решења, осим у
случају да је објекат озакоњен.
2. ОБАВЕЗУЈЕ СЕ закупац предметне
локације да свој објекат уклони и пре рока
из решења ако се земљиште приведе другој
намени одређеној одговарајућим планским
актом.

1.Земљиште у јавној својини из овог Решења
није у промету.
2.Власник објекта и закупац предметне
локације на јавној површини нема право да
своје право закупа упише у одговарајућим
јавним књигама.
IV
1. ОБАВЕЗУЈЕ СЕ закупац предметне
локације на јавној површини која је дата у
закуп, да пре закључења Уговора о закупу,
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
износ трошкова рушења објекта из Пројекта
као обезбеђење за наплату трошкова рушења.
3. Ако власник привременог објекта у року
одређеним Уговором не уклони привремени
објекат, рушење и уклањање истог, као
и одношење преосталог грађевинског
материјала, извршиће надлежни орган
општине Велико Градиште, из средстава
депозита, на терет меничног дужника.

О б р а з л о ж е њ е
У складу са Програмом постављања
привремених објеката и киоска на подручју
Великог Градишта за период од 2014-2019
године ЈП Дирекције за изградњу општине
Велико Градиште, Скупштина општине
Велико Градиште је заинтересованим
лицима дала на привремено коришћење по
основу закупа јавне и друге површине на
подручју Великог Градишта, ради обављања
делатности
и
постављања
објеката
предвиђених Програмом.
На основу решења којим су додељене
локације у закуп, а по претходно спроведеном
постуку прикупљања писмених понуда у
складу са расписаним јавним огласом, лице
из диспозитива овог решења поставило је
привремени објекат, који је у функцији и
данас.
Јавне и друге површине дате су у
закуп на одређено време које истиче у 2019.
години, па је закупац из диспозитива поднео
захтев надлежном органу Општинске управе
општине Велико Градиште са предлогом да
му се продужи важност решења.
Закупац је измирио укупну закупнину
за уговорени период закупа локације.
Према мишљењу број 353-128/201906 од 03.04.2019. године Одељења
за урбанизам, комунално стамбене и
имовинско-правне послове Општинске
управе
општине
Велико
Градиште,
предметна локација број 3 на к.п.бр. 1699
КО Велико Градиште налази се у обухвату
Плана генералне регулације насеља
Велико Градиште(„Сл. гласник општине

25. јун 2019. године
Велико Градиште“, бр. 15/2014). Како је
наведено у мишљењу, а имајући у виду да
је Законом о озакоњењу објеката предвиђено
усклађивање планског документа у року од
две године од дана доношења закона и да
је донета Одлука о изради измена и допуна
Плана генералне насеља Велико Градиште,
урбанистичка служба је мишљења да се до
усвајања измена и допуна плана, а у року не
дужем од годину дана односно до ступања
на снагу измена и допуна плана, предметни
објекат може користити као привремени.
У конкретном случају, привремени
објекат власника постављен је у складу са
тада важећим прописима и користи се за
обављање трговинске, угоститељске или
услужне делатности. Предметни објекат
је по намени привременог карактера а
изведен је од материјала који му може
пружити могућност обезбеђења трајности и
сигурности. У међувремену, услед ступања на
снагу измена и допуна законске регулативе,
за овакве објекте није предвиђено издавање
привремене грађевинске дозволе. Такође,
настала је потреба да се одлуке, планови
и програми којима се уређује постављање
и уклањање мањих монтажних објеката
привременог карактера уреде и ускладе са
позитивном законским прописима. Стога
овакви објекти који у складу са Законом
о планирању и изградњи не могу бити
привремени, а који се не могу сврстати
у мање монтажне објекте, такви објекти
постају предмет озакоњења у складу са
Законом о озакоњењу објеката, озакоњавају
се или се уклањају.
У конкретном случају важећи плански
документ, План генералне регулације
насеља Велико Градиште, на предметној
локацији прописује могућност постављања
објеката привременог карактера, али је
донета одлука да се приступа изменама
и допунама овог плана, услед чега се
могу створити услови за другачији начин
решавања статуса предметног и сличних
објеката, који ће се озаконити или уклањати.
Оваква могућност дата је одредбом члана
25. Закона о изменама и допунама закона
о озакоњењу објеката („Сл. гласник РС“,
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број 83/2018) који је ступио на снагу дана
06.11.2018. године, а која прописује да се
обавезују јединице локалне самоуправе да
у складу са издатим решењима о озакоњењу
објеката на својој територији, најкасније у
року од две године од дана ступања на снагу
овог закона, изврше усклађивање важећих
планских документата приликом прве
измене тог планског документа.
Управо из наведених разлога, а како
би се омогућило власнику да обављајући
регистровану делатност користи свој објекат
у сврхе због које га је изградио, предвиђено је
у складу са датим мишљењем урбанистичке
службе да се време коришћења локације
продужи до момента озакоњења објекта а
најдуже до једне године, у ком периоду ће
се статус објекта уредити измењеним или
новим плански документима и одлукама
које ће ближе уређивати ову материју. У
случају неиспуњења услова за озакоњење
објекта и доношења решења којим се одбија
озакоњење, објекат ће се уклонити у складу
са важећим прописима.
Имајући у виду потребу закупца
за локацијом, као и важећи Програм
постављања мањих монтажних објеката
привременог карактера на подручју општине
Велико Градиште за период од 2017. до
2022. године („Службени гласник општине
Велико Градиште“, бр. 13/2017, 1/2018,
13/2018, 16/2018 и 2/2019) који предвиђа
постојање предметне локације, а како и
тренутно важећи плански акт то дозвољава,
то је одлучено да се закуп продужи под
истим условима под којима је локација дата
у закуп на јавном надметању, уз наведено
временско ограничење ближе одређено у
одељку I тачка 2. диспозитива.
Како је чланом 2. а у складу са чланом
4. Одлуке о постављању мањих монтажних
објеката привременог карактера на јавним
површинама, прописано да се земљиште,
односно јавне површине дају у закуп за
постављање привремених објеката на период
до пет година, а да је продужење закупа
могуће уз сагласност Скупштине општине
која о томе доноси своју одлуку, а како је
закупац исплатио досадашњу закупнину по
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претходном уговору о закупу и поднео захтев
за продужење закупа, то је по прибављеном
мишљењу урбанистичке службе Скупштина
општине Велико Градиште донела решење
као у диспозитиву.
Упутство о правном средству: Против
овог решења не може се изјавити жалба, али
се може покренути управни спор тужбом код
Управног суда у Београду, у року од 30 дана
од дана пријема решења. Тужба се предаје
Суду непосредно или поштом.
Број: 464-167/2019-01-1
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Браниславка Шуловић,с.р.

На основу чл. 136. и 137. Закона о
општем управном поступку („Сл. гласник
18/2016) и члана 2. Одлуке о постављању
мањих монтажних објеката привременог
карактера на јавним површинама („Службени
гласник општине Велико Градиште“, бр.
28/2016 и 14/2017), а у складу са чл. 90. Закона
о планирању и изградњи (“Сл. гласник РС”,
бр. 72/09, 81/09, 64/10-одлука УС, 24/2011,
121/12, 42/2013-одлука УС, 50/13-одлука
УС и 98/13-одлука УС, 132/2014, 145/2014 и
83/2018) и члана 40. Статута општине Велико
Градиште (“Службени гласник општине
Велико Градиште”, бр. 2/2019), на захтев
Зорана Здравковић из Великог Градишта, ул.
Саве Ковачевића 8, а на предлог Општинског
већа општине Велико Градиште,
Скупштина
општине
Велико
Градиште на својој 24. седници одржаној
дана 24.06.2019. године, донела је,
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Е
О ПРОДУЖЕЊУ ВАЖЕЊА РЕШЕЊА
О ДАВАЊУ НА ПРИВРЕМЕНО
КОРИШЋЕЊЕ УЗ НАКНАДУ
НЕИЗГРАЂЕНОГ ГРАДСКОГ
ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА
I
1. ПРОДУЖАВА СЕ важност Решења
о давању на привремено коришћење уз
накнаду неизграђеног градског грађевинског
земљишта, у циљу обављања трговинске,
угоститељске или услужне делатности, и то:
- Зорану Здравковић из Великог Градишта,
ул. Саве Ковачевића 8, закупцу локације
број 15 површине 25,00 m², „на Дунаву (код
Стандарда)“, на делу кат. парц. бр. 544 КО
Велико Градиште, на којој је постављен
привремени објекат закупца.
2. ПРОДУЖЕЊЕ важности Решења врши
се на одређено време, до евентуалног
доношења правноснажног решења у
поступку озакоњења објекта, а најдуже до
1 године, уз накнаду у складу са чланом 2.
Одлуке о постављању мањих монтажних
објеката привременог карактера на јавним
површинама („Службени гласник општине
Велико Градиште“, бр. 28/2016 и 14/2017) и
Програмом постављања мањих монтажних
објеката привременог карактера на подручју
општине Велико Градиште за период од
2017. до 2022. године („Службени гласник
општине Велико Градиште“, бр. 13/2017,
1/2018, 13/2018, 16/2018 и 2/2019).
II
1. ОБАВЕЗУЈЕ СЕ власник објекта,
који је истовремено и закупац земљишта
-јавних површина, да у року од 30 дана
од правноснажности овог Решења са
закуподавцем закључи уговор, којим ће
регулисати своја међусобна права и обавезе.
2. Уговор из става 1. садржаће износ
закупнине за предмет закупа из Одељка I
овог решења и то:
- за локацију број 15 површине од 25,00m²,
износ од 2.400,00 динара/m² (и словима: две
хиљаде и четири стотине динара по метру
квадратном) на годишњем нивоу.

25. јун 2019. године
3. Уколико власник привременог објекта
у предвиђеном року не испуни обавезу
закључења уговора из става 1. овог одељка,
сматраће се да је одустао од захтева и
престаће му право закупа на предметне
локације.
III
1.Земљиште у јавној својини из овог Решења
није у промету.
2.Власник објекта и закупац предметне
локације на земљишту - јавној површини
нема право да своје право закупа упише у
одговарајућим јавним књигама.
IV
1. ОБАВЕЗУЈЕ СЕ закупац предметне
локације на јавној површини која је дата у
закуп, да пре закључења Уговора о закупу,
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
износ трошкова рушења објекта из Пројекта
као обезбеђење за наплату трошкова рушења.
3. Ако власник привременог објекта у року
одређеним Уговором не уклони привремени
објекат, рушење и уклањање истог, као
и одношење преосталог грађевинског
материјала, извршиће надлежни орган
општине Велико Градиште, из средстава
депозита, на терет меничног дужника.
V
1. ОБАВЕЗУЈЕ СЕ закупац предметне
локације да објекат уклони о свом трошку по
истеку важења овог Решења, осим у случају
да је објекат озакоњен.
2. ОБАВЕЗУЈЕ СЕ закупац предметне
локације да свој објекат уклони и пре рока
из решења ако се земљиште приведе другој
намени одређеној одговарајућим планским
актом.
О б р а з л о ж е њ е
У складу са Програмом постављања
привремених објеката и киоска на подручју
Великог Градишта, Скупштина општине
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Велико Градиште је заинтересованим
лицима дала на привремено коришћење по
основу закупа јавне и друге површине на
подручју Великог Градишта, ради обављања
делатности
и
постављања
објеката
предвиђених Програмом.
На основу решења којим су додељене
локације у закуп, а по претходно спроведеном
постуку прикупљања писмених понуда у
складу са расписаним јавним огласом, лице
из диспозитива овог решења поставило је
привремени објекат, који је у функцији и
данас.
Јавне и друге површине дате су у
закуп на одређено време које истиче у 2019.
години, па је закупац из диспозитива поднео
захтев надлежном органу Општинске управе
општине Велико Градиште са предлогом да
му се продужи важност решења.
Закупац је измирио укупну закупнину
за уговорени период закупа локације.
Према мишљењу број 353-128/2019-06
од 03.04.2019. године Одељења за урбанизам,
комунално стамбене и имовинско-правне
послове Општинске управе општине Велико
Градиште, предметна локација број 15 на
к.п.бр. 544 КО Велико Градиште налази се у
обухвату Плана генералне регулације насеља
Велико Градиште(„Сл. гласник општине
Велико Градиште“, бр. 15/2014). Како је
наведено у мишљењу, а имајући у виду да
је Законом о озакоњењу објеката предвиђено
усклађивање планског документа у року од
две године од дана доношења закона и да
је донета Одлука о изради измена и допуна
Плана генералне насеља Велико Градиште,
урбанистичка служба је мишљења да се до
усвајања измена и допуна плана, а у року не
дужем од годину дана односно до ступања
на снагу измена и допуна плана, предметни
објекат може користити као привремени.
У конкретном случају, привремени
објекат власника постављен је у складу са
тада важећим прописима и користи се за
обављање трговинске, угоститељске или
услужне делатности. Предметни објекат
је по намени привременог карактера а
изведен је од материјала који му може
пружити могућност обезбеђења трајности и
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сигурности. У међувремену, услед ступања на
снагу измена и допуна законске регулативе,
за овакве објекте није предвиђено издавање
привремене грађевинске дозволе. Такође,
настала је потреба да се одлуке, планови
и програми којима се уређује постављање
и уклањање мањих монтажних објеката
привременог карактера уреде и ускладе са
позитивном законским прописима. Стога
овакви објекти који у складу са Законом
о планирању и изградњи не могу бити
привремени, а који се не могу сврстати
у мање монтажне објекте, такви објекти
постају предмет озакоњења у складу са
Законом о озакоњењу објеката, озакоњавају
се или се уклањају.
У конкретном случају важећи плански
документ, План генералне регулације
насеља Велико Градиште, на предметној
локацији прописује могућност постављања
објеката привременог карактера, али је
донета одлука да се приступа изменама
и допунама овог плана, услед чега се
могу створити услови за другачији начин
решавања статуса предметног и сличних
објеката, који ће се озаконити или уклањати.
Оваква могућност дата је одредбом члана
25. Закона о изменама и допунама закона
о озакоњењу објеката („Сл. гласник РС“,
број 83/2018) који је ступио на снагу дана
06.11.2018. године, а која прописује да се
обавезују јединице локалне самоуправе да
у складу са издатим решењима о озакоњењу
објеката на својој територији, најкасније у
року од две године од дана ступања на снагу
овог закона, изврше усклађивање важећих
планских документата приликом прве
измене тог планског документа.
Управо из наведених разлога, а како
би се омогућило власнику да обављајући
регистровану делатност користи свој објекат
у сврхе због које га је изградио, предвиђено је
у складу са датим мишљењем урбанистичке
службе да се време коришћења локације
продужи до момента озакоњења објекта а
најдуже до једне године, у ком периоду ће
се статус објекта уредити измењеним или
новим плански документима и одлукама
које ће ближе уређивати ову материју. У

25. јун 2019. године
случају неиспуњења услова за озакоњење
објекта и доношења решења којим се одбија
озакоњење, објекат ће се уклонити у складу
са важећим прописима.
Имајући у виду потребу закупца
за локацијом, као и важећи Програм
постављања мањих монтажних објеката
привременог карактера на подручју општине
Велико Градиште за период од 2017. до
2022. године („Службени гласник општине
Велико Градиште“, бр. 13/2017, 1/2018,
13/2018, 16/2018 и 2/2019) који предвиђа
постојање предметне локације, а како и
тренутно важећи плански акт то дозвољава,
то је одлучено да се закуп продужи под
истим условима под којима је локација дата
у закуп на јавном надметању, уз наведено
временско ограничење ближе одређено
у одељку I тачка 2. диспозитива. Износ
закпнине из одељка II тачка 2. диспозитива,
већ је раније утврђен претходним решењем
и одлукама СО Велико Градиште којим је
дата локација на коришћење, и наведени
износ закупа је у складу са закљученим
уговором плаћао закупац у протеклом
периоду. Такође наведени износ закупнине
је идентичан износу за предметну локацију
утврђеним Одлуком о висини цене закупа
за постављање мањих монтажних објеката
привременог карактера на подручју општине
Велико Градиште за период 2017. до 2022
године, Општинског већа општине Велико
Градиште.
Како је чланом 2. а у складу са чланом
4. Одлуке о постављању мањих монтажних
објеката привременог карактера на јавним
површинама, прописано да се земљиште,
односно јавне површине дају у закуп за
постављање привремених објеката на период
до пет година, а да је продужење закупа
могуће уз сагласност Скупштине општине
која о томе доноси своју одлуку, а како је
закупац исплатио досадашњу закупнину по
претходном уговору о закупу и поднео захтев
за продужење закупа, то је по прибављеном
мишљењу урбанистичке службе Скупштина
општине Велико Градиште донела решење
као у диспозитиву.

25. јун 2019. године
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: 464-168/2019-01-1
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Браниславка Шуловић,с.р.

На основу чл. 136. и 137. Закона о
општем управном поступку („Сл. гласник
18/2016) и члана 2. Одлуке о постављању
мањих монтажних објеката привременог
карактера на јавним површинама („Службени
гласник општине Велико Градиште“, бр.
28/2016 и 14/2017), а у складу са чл. 90. Закона
о планирању и изградњи (“Сл. гласник РС”,
бр. 72/09, 81/09, 64/10-одлука УС, 24/2011,
121/12, 42/2013-одлука УС, 50/13-одлука
УС и 98/13-одлука УС, 132/2014, 145/2014
и 83/2018) и члана 40. Статута општине
Велико Градиште (“Службени гласник
општине Велико Градиште”, бр. 2/2019), на
захтев Јовице Ђурић из Великог Градишта,
ул. Дринска 50, а на предлог Општинског
већа општине Велико Градиште,
Скупштина
општине
Велико
Градиште на својој 24. седници одржаној
дана 24.06.2019. године, донела је,
Р
Е
Ш
Е
Њ
Е
О ПРОДУЖЕЊУ ВАЖЕЊА РЕШЕЊА
О ДАВАЊУ НА ПРИВРЕМЕНО
КОРИШЋЕЊЕ УЗ НАКНАДУ
НЕИЗГРАЂЕНОГ ГРАДСКОГ
ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА
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I
1.ПРОДУЖАВА СЕ важност Решења
о давању на привремено коришћење уз
накнаду неизграђеног градског грађевинског
земљишта, у циљу обављања услужне
делатности, и то:
-Јовици Ђурић из Великог Градишта,
ул. Дринска 50, закупцу локације број 5
површине 20,00 m², „Мирка Матића“, на
делу кат. парц. бр. 531 КО Велико Градиште,
на којој је постављен привремени објекат
закупца.
2. ПРОДУЖЕЊЕ важности Решења врши
се на одређено време, до евентуалног
доношења правноснажног решења у
поступку озакоњења објекта, а најдуже до
1 године, уз накнаду у складу са чланом 2.
Одлуке о постављању мањих монтажних
објеката привременог карактера на јавним
површинама („Службени гласник општине
Велико Градиште“, бр. 28/2016 и 14/2017) и
Програмом постављања мањих монтажних
објеката привременог карактера на подручју
општине Велико Градиште за период од
2017. до 2022. године („Службени гласник
општине Велико Градиште“, бр. 13/2017,
1/2018, 13/2018, 16/2018 и 2/2019).
II
1.ОБАВЕЗУЈЕ СЕ власник објекта,
који је истовремено и закупац земљишта
-јавних површина, да у року од 30 дана
од правноснажности овог Решења са
закуподавцем закључи уговор, којим ће
регулисати своја међусобна права и обавезе.
2. Уговор из става 1. садржаће износ
закупнине за предмет закупа из Одељка I
овог решења и то:
- за локацију број 5 површине од 20,00m²,
износ од 1.800,00 динара/m² (и словима:
једна хиљада и осам стотина динара по
метру квадратном) на годишњем нивоу.
3. Уколико власник привременог објекта
у предвиђеном року не испуни обавезу
закључења уговора из става 1. овог одељка,
сматраће се да је одустао од захтева и
престаће му право закупа на предметне
локације.
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III
1.Земљиште у јавној својини из овог Решења
није у промету.
2.Власник објекта и закупац предметне
локације на земљишту - јавној површини
нема право да своје право закупа упише у
одговарајућим јавним књигама.
IV
1. ОБАВЕЗУЈЕ СЕ закупац предметне
локације на јавној површини која је дата у
закуп, да пре закључења Уговора о закупу,
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
износ трошкова рушења објекта из Пројекта
као обезбеђење за наплату трошкова рушења.
3. Ако власник привременог објекта у року
одређеним Уговором не уклони привремени
објекат, рушење и уклањање истог, као
и одношење преосталог грађевинског
материјала, извршиће надлежни орган
општине Велико Градиште, из средстава
депозита, на терет меничног дужника.
V
1. ОБАВЕЗУЈЕ СЕ закупац предметне
локације да објекат уклони о свом трошку по
истеку важења овог Решења, осим у случају
да је објекат озакоњен.
2. ОБАВЕЗУЈЕ СЕ закупац предметне
локације да свој објекат уклони и пре рока
из решења ако се земљиште приведе другој
намени одређеној одговарајућим планским
актом.
О б р а з л о ж е њ е
У складу са Програмом постављања
привремених објеката и киоска на подручју
Великог Градишта, Скупштина општине
Велико Градиште је заинтересованим
лицима дала на привремено коришћење по
основу закупа јавне и друге површине на
подручју Великог Градишта, ради обављања

25. јун 2019. године
делатности
и
постављања
објеката
предвиђених Програмом.
На основу решења којим су додељене
локације у закуп, а по претходно спроведеном
постуку прикупљања писмених понуда у
складу са расписаним јавним огласом, лице
из диспозитива овог решења поставило је
привремени објекат, који је у функцији и
данас.
Јавне и друге површине дате су у
закуп на одређено време које истиче у 2019.
години, па је закупац из диспозитива поднео
захтев надлежном органу Општинске управе
општине Велико Градиште са предлогом да
му се продужи важност решења.
Закупац је измирио укупну закупнину
за уговорени период закупа локације.
Према мишљењу број 353-128/2019-06
од 03.04.2019. године Одељења за урбанизам,
комунално стамбене и имовинско-правне
послове Општинске управе општине Велико
Градиште, предметна локација број 5 на
к.п.бр. 531 КО Велико Градиште налази се у
обухвату Плана генералне регулације насеља
Велико Градиште(„Сл. гласник општине
Велико Градиште“, бр. 15/2014). Како је
наведено у мишљењу, а имајући у виду да
је Законом о озакоњењу објеката предвиђено
усклађивање планског документа у року од
две године од дана доношења закона и да
је донета Одлука о изради измена и допуна
Плана генералне насеља Велико Градиште,
урбанистичка служба је мишљења да се до
усвајања измена и допуна плана, а у року не
дужем од годину дана односно до ступања
на снагу измена и допуна плана, предметни
објекат може користити као привремени.
У конкретном случају, привремени
објекат власника постављен је у складу са
тада важећим прописима и користи се за
обављање услужне делатности. Предметни
објекат је по намени привременог карактера
а изведен је од материјала који му може
пружити могућност обезбеђења трајности и
сигурности. У међувремену, услед ступања на
снагу измена и допуна законске регулативе,
за овакве објекте није предвиђено издавање
привремене грађевинске дозволе. Такође,
настала је потреба да се одлуке, планови

25. јун 2019. године
и програми којима се уређује постављање
и уклањање мањих монтажних објеката
привременог карактера уреде и ускладе са
позитивном законским прописима. Стога
овакви објекти који у складу са Законом
о планирању и изградњи не могу бити
привремени, а који се не могу сврстати
у мање монтажне објекте, такви објекти
постају предмет озакоњења у складу са
Законом о озакоњењу објеката, озакоњавају
се или се уклањају.
У конкретном случају важећи плански
документ, План генералне регулације
насеља Велико Градиште, на предметној
локацији прописује могућност постављања
објеката привременог карактера, али је
донета одлука да се приступа изменама
и допунама овог плана, услед чега се
могу створити услови за другачији начин
решавања статуса предметног и сличних
објеката, који ће се озаконити или уклањати.
Оваква могућност дата је одредбом члана
25. Закона о изменама и допунама закона
о озакоњењу објеката („Сл. гласник РС“,
број 83/2018) који је ступио на снагу дана
06.11.2018. године, а која прописује да се
обавезују јединице локалне самоуправе да
у складу са издатим решењима о озакоњењу
објеката на својој територији, најкасније у
року од две године од дана ступања на снагу
овог закона, изврше усклађивање важећих
планских документата приликом прве
измене тог планског документа.
Управо из наведених разлога, а како
би се омогућило власнику да обављајући
регистровану делатност користи свој објекат
у сврхе због које га је изградио, предвиђено је
у складу са датим мишљењем урбанистичке
службе да се време коришћења локације
продужи до момента озакоњења објекта а
најдуже до једне године, у ком периоду ће
се статус објекта уредити измењеним или
новим плански документима и одлукама
које ће ближе уређивати ову материју. У
случају неиспуњења услова за озакоњење
објекта и доношења решења којим се одбија
озакоњење, објекат ће се уклонити у складу
са важећим прописима.
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Имајући у виду потребу закупца
за локацијом, као и важећи Програм
постављања мањих монтажних објеката
привременог карактера на подручју општине
Велико Градиште за период од 2017. до
2022. године („Службени гласник општине
Велико Градиште“, бр. 13/2017, 1/2018,
13/2018, 16/2018 и 2/2019) који предвиђа
постојање предметне локације, а како и
тренутно важећи плански акт то дозвољава,
то је одлучено да се закуп продужи под
истим условима под којима је локација дата
у закуп на јавном надметању, уз наведено
временско ограничење ближе одређено
у одељку I тачка 2. диспозитива. Износ
закпнине из одељка II тачка 2. диспозитива,
већ је раније утврђен претходним решењем
и одлукама СО Велико Градиште којим је
дата локација на коришћење, и наведени
износ закупа је у складу са закљученим
уговором плаћао закупац у протеклом
периоду. Такође наведени износ закупнине
је идентичан износу за предметну локацију
утврђеним Одлуком о висини цене закупа
за постављање мањих монтажних објеката
привременог карактера на подручју општине
Велико Градиште за период 2017. до 2022
године, Општинског већа општине Велико
Градиште.
Како је чланом 2. а у складу са чланом
4. Одлуке о постављању мањих монтажних
објеката привременог карактера на јавним
површинама, прописано да се земљиште,
односно јавне површине дају у закуп за
постављање привремених објеката на период
до пет година, а да је продужење закупа
могуће уз сагласност Скупштине општине
која о томе доноси своју одлуку, а како је
закупац исплатио досадашњу закупнину по
претходном уговору о закупу и поднео захтев
за продужење закупа, то је по прибављеном
мишљењу урбанистичке службе Скупштина
општине Велико Градиште донела решење
као у диспозитиву.
Упутство о правном средству: Против
овог решења не може се изјавити жалба, али
се може покренути управни спор тужбом код
Управног суда у Београду, у року од 30 дана
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од дана пријема решења. Тужба се предаје
Суду непосредно или поштом.

Број: 464-169/2019-01-1
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Браниславка Шуловић,с.р.

На основу члана 17. став 1. тачка
2. Одлуке о ванредним ситуацијама и
организацији цивилне заштите на територији
општине Велико Градиште („Службени
гласник општине Велико Градиште“ бр.
3/2011), а у складу са чланом 40. Статута
општине Велико Градиште („Службени
гласник општине Велико Градиште“ бр.
2/2019),
Скупштина
општине
Велико
Градиште на 24. седници одржаној дана
24.06.2019. године, доноси
Решење
о разрешењу и постављењу члана
Општинског штаба за ванредне
ситуације
општине Велико Градиште
Члан 1.
Заставник Саша Крсмановић из
Великог Градишта, разрешава се дужности
члана Општинског штаба за ванредне
ситуације Општине Велико Градиште.
Члан 2.
Потпуковник
Зоран
Дом
из
Пожаревца, поставља се за члана
Општинског штаба за ванредне ситуације
Општине Велико Градиште.

Члан 3
.
Решење ступа на снагу даном
доношења, а објавиће се у „Службеном
гласнику општине Велико Градиште“.
Образложење
Решењем
Скупштине
општине
Велико Градиште формиран је Општински
штаб за ванредне ситуације Општине Велико
Градиште, (“Службени гласник општине
Велико Градиште“ бр.3 од 28.03.2011).
Овлашћени предлагач, у циљу
континуираног рада Општинског штаба
за ванредне ситуације општине Велико
Градиште, а на предлог ВП-5302 Пожаревац,
предлаже разрешење заставника Саше
Крсмановића, из Великог Градишта, због
постављења потпуковника Зорана Дома из
Пожаревца, по функцији. Како је чланом
17. став 1. тачка 2. Одлуке о ванредним
ситуацијама и организацији цивилне
заштите на територији општине Велико
Градиште („Службени гласник општине
Велико Градиште„ бр. 3/2011), прописано да
Скупштина општине поставља и разрешава,
припаднике Општинског штаба за ванредне
ситуације, то је донела решење као у
диспозитиву.
Број: 02-8/2019-01-1
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Браниславка Шуловић,с.р.

На основ члана 40. Статута општине
Велико Градиште („Службени гласник
општине велико Градиште“ бр. 2/2019),
члана 17. став 3. Закона о јавним предузећима
(„Службени гласник РС“ бр.15/2016), на
предлог Општинског већа општине Велико
Градиште,

25. јун 2019. године
Скупштина
општине
Велико
Градиште на 24. седници одржаној дана
24.06.2019. године, донела је,
РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ
ЧЛАНА НАДЗОРНОГ ОДБОРА
ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА
„ДУНАВ ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ“
Члан 1.
Разрешава се Надзорни одбор ЈКП
„Дунав Велико Градиште“ из Великог
Градишта:
- Ненад Стојадиновић из Браничевапредседник Надзорног одбора
- Александар Станојевић из Великог
Градишта- члан Надзорног одбора
- Стојан Вучковић из Великог
Градишта- члан Надзорног одбора из реда
запослених.
Члан 2.
Именује се у Надзорни одбор ЈКП
„Дунав Велико Градиште“ из Великог
Градишта:
- Ненад Стојадиновић, дипл.инг.
агроекономије из Браничева- за председника
Надзорног одбора,
- Алекандар Станојевић, дипл.
економиста из Великог Градишта- за члана
Надзорног одбора
- Гордана Јецић, дипл.ветеринартехнолог из Великог Градишта- за члана
Надзорног одбора из реда запослених.
Члан 3.
Мандат Надзорног одбора траје 4
године.
Члан 4.
Ово решење ступа на снагу даном
доношења а објавиће се у „Службеном
гласнику општине Велико Градиште“.
Образложење
Правни основ за доношење решења
из предлога је члан 17. став 3. Закона о јавним
предузећима („Службени гласник РС“ бр.
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15/2016) према коме председника и чланове
надзорног одбора јавног предузећа чији је
оснивач јединица локалне самоуправе бира
орган који је одређен статутом јединице
локалне самоуправе.
Надзорни одбор ЈКП ‘’Дунав Велико
Градиште’’ из Великог Градишта је именован
у претходни мандат решењем СО Велико
Градиште бр. 020-29/2013-01.
Предлогом ЈКП ‘’Дунав Велико
Градиште’’ од 4.4.2019.године а који
је сачињен на основу предлога већине
запослених овог јавног предузећа, за члана
Надзорног одбора из реда запослених је
предложена Гордана Јецић.
Одредбом члана 40. Статута општине
Велико Градиште („Службени гласник
општине Велико Градиште“ бр. 2/2019)
прописано је да оснивач, Скупштина
општине Велико Градиште, има право да
именује и разрешава директоре, управне
и надзорне одборе јавних предузећа,
организација и служби чији је оснивач.
Одредбом коју прописује члан 21.
став 1. Закона о јавним предузећима мандат
председнику и члановима надзорног одбора
престаје истеком периода на који су
именовани,
оставком
или
разрешењем.
На основу наведеног Скупштина
општине је донела решење као у диспозитиву.
ПОУКА О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ:
Против овог решења може се поднети тужба
Вишем суду у Пожаревцу у року од 60 дана
од дана пријема овог решења.
Број: 02-9/2019-01-1
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Браниславка Шуловић,с.р.
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На основу члана 116 и 117 Закона о
основама система образовања и васпитања
(“Сл. гласник РС”, бр. 88/2017 и 27/2018др. закони и 10/2019) и члана 40 став 1
тачка 29 Статута општине Велико Градиште
(„Службени гласник општине Велико
Градиште“, број 2/2019 ), на предлог
Општинског већа општине Велико Градиште,
Скупштина
општине
Велико
Градиште на својој 24. седници одржаној
дана 24.06.2019. године, донела је,
РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ
ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА
ОСНОВНЕ ШКОЛЕ „ИВО ЛОЛА
РИБАР“ ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ
Члан 1.
Разрешава се члан Школског одбора
Основне школе „Иво Лола Рибар“ Велико
Градиште Мирјана Пајкић из Великог
Градишта, представник родитеља.
Члан 2.
Именује се за члана Школског одбора
Основне школе „Иво Лола Рибар“ Велико
Градиште Љиљана Митић из Великог
Градишта, представник родитеља.
Члан 3.
Изборни период именованог члана
траје до истека мандата органа управљања.
Члан 4.
Решење ступа на снагу даном
доношења, а објавиће се у „Службеном
гласнику општине Велико Градиште“.

25. јун 2019. године
Орган управљања установе чине по
три представника запослених, родитеља
и јединице локалне самоуправе. Чланове
органа управљања из реда запослених
предлаже васпитно образовно, односно
наставничко веће, из реда родитеља-савет
родитеља, тајним изјашњавањем.
Основна школа „Иво Лола Рибар“ из
Великог Градишта поднела је 22.03.2019.
године Захтев за именовање члана Школског
одбора бр 516.
У захтеву се наводи да Мирјани Пајкић
престаје основ за чланство у Школском
одбору, пошто њено дете завршава основно
образовање и васпитање.
Савет родитеља је на седници
одржаној 14.03.2019. године тајним
гласањем донео предлог да се из редова
родитеља именује Љиљана Митић из
Великог Градишта.
На основу наведеног 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: 02-10/2019-01-1
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Браниславка Шуловић,с.р

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

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

25. јун 2019. године
Скупштина
општине
Велико
Градиште на 24. седници одржаној дана
24.06.2019. године, донела је,
Р Е Ш Е Њ Е
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА
ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ
ЗА 2018. ГОДИНУ
ОСНОВНЕ ШКОЛЕ „ВУК КАРАЏИЋ“
МАЈИЛОВАЦ
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Број: 610-15/2019-01-1
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Браниславка Шуловић,с.р.

Члан 1.
Даје се сагласност, Основној школи
„Вук Караџић“ Мајиловац, на Финансијски
извештај за 2018. годину, којег је усвојио
Школски одбор Основне школе „Вук
Караџић“ на седници одржаној дана
28.01.2019. године.
Ово решење ће се објавити у
„Службеном гласнику општине Велико
Градиште“.
Образложење
Правни основ за доношење решења
у предлогу садржан је у члану 49. Закона о
основама система образовања и васпитања
(Сл.гласник РС бр. 88/2017 и 27/2018др.закони и 10/2019) по ком је установа
упућена на сарадњу са јединицом локалне
самоуправе.
Како је притом иста и индиректни
корисник буџетских средстава општине
Велико Градиште, након разматрања
предметног Извештаја, Скупштина општине
Велико Градиште је дала сагласност, јер је
исти у складу с oдлуком о буџету општине
Велико Градиште за 2018.годину.
Поука о правном средству: Решење је
коначно у управном поступку. Против истог
жалба није дозвољена, али је могуће тужбом
покренути управни спор пред Управним
судом у Београду у року од 30 дана од дана
пријема овог решења.
Из свега напред изнетог Скупштина
је донела Решење као у диспозитиву.

На основу члана 20. и 32. Закона о
локалној самоуправи ("Сл. гласник РС",
бр. 129/2007 и 83/2014-др. закон, 101/2016др.закон и 47/2018), члана 146. Закона о
планирању и изградњи ("Сл. гласник РС",
бр. 72/09, 81/09, 64/10-одлука УС, 24/2011,
121/12, 42/2013-одлука УС, 50/13-одлука
УС и 98/13-одлука УС, 132/2014 и 145/2014,
83/2018 и 31/2019), чл. 136. и 137. Закона
о општем управном поступку („Службени
гласник РС“, бр. 18/2016), а у складу са
чланом 2, 3. и 19. Одлуке о постављању
мањих монтажних објеката привременог
карактера на јавним површинама („Сл.
гласник општине Велико Градиште“, бр.
28/2016 и 14/2017), чланом 3. и 4. Одлуке
о грађевинском земљишту (“Сл. гласник
општине Велико Градиште”, бр. 33/2016)
и члана 40. Статута општине Велико
Градиште (“Службени гласник општине
Велико Градиште”, бр. 2/2019), на предлог
Општинског већа општине Велико Градиште,
Скупштина
општине
Велико
Градиште на 24. седници одржаној дана
24.06.2019. године, донела је,
Р
Е
Ш
Е
Њ
Е
О ПРЕСТАНКУ ПРАВА КОРИШЋЕЊА
НЕИЗГРАЂЕНОГ ГРАЂЕВИНСКОГ
ЗЕМЉИШТА
1.УТВРЂУЈЕ СЕ да је досадашњем
привременом
кориснику
неизграђеног
грађевинског земљишта у јавној својини,
Ненаду Милорадовић из Великог Градишта,
ул. Синђелићева 23, ПРЕСТАЛО ПРАВО
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КОРИШЋЕЊА локације на делу катастарске
парцеле бр. 1699 К.о. Велико Градиште,
на којој се налази привремени пословни
објекат, услед неизвршења обавезе плаћања
накнаде за употребу земљишта – закупнине
и обавезе закључења анекса уговора за 2019.
годину.
2. ОБАВЕЗУЈЕ СЕ досадашњи привремени
корисник земљишта да о свом трошку
УКЛОНИ привремени објекат из тачке 1.
овог решења у року од 15 дана од пријема
Решења те да неизграђено грађевинско
земљиште ослобођено од лица и ствари
преда општини Велико Градиште под
претњом пропуштања.
3.У случају да привремени корисник
неизграђеног грађевинског земљишта не
уклони објекат са локације у горе одређеном
року, уклањање објекта са локације извршиће
се принудним путем, преко надлежног
органа о трошку власника објекта.
О б р а з л о ж е њ е
Скупштина
општине
Велико
Градиште, као корисник неизграђеног
грађевинског земљишта дала је на
привремено
коришћење
неизграђено
грађевинско земљиште у К.о. Велико
Градиште, заинтересованим учесницима
конкурса. Давање неизграђеног грађевинског
земљишта на привремено коришћење
извршено је сагласно Програму Скупштине
општине Велико Градиште, Решењем
Скупштине општине Велико Градиште, а
ради постављања привремених монтажних
објеката – киоска на локацијама из Програма.
На локацији из диспозитива овог
решења, а по додели, постављен је објекат
који је коришћен све до истека временског
периода на који му је локација додељена.
По истеку времена коришћења локације,
исто је више пута продужавано Решењима
СО Велико Градиште по чијем основу
су закључивани уговори о међусобном
регулисању права и обавеза између
корисника
неизграђеног
грађевинског
земљишта и Фонда за грађевинско земљиште
и путеве општине Велико Градиште, односно

25. јун 2019. године
његовог правног следбеника ЈП Дирекција
за изградњу општине Велико Градиште, а
касније општине Велико Градиште.
Предметни привремени објекат
власника ближе означеног у диспозитиву,
постављен је на катастарској парцели
број 1699 КО Велико Градиште. Локација
за постављање предметног привременог
објекта одређена је као локација број 3 „део
простора парка преко пута пумпе“ намењено
постављању максимално 12 објеката ради
обављања трговинске, угоститељске или
услужне делатности, а ближе је одређена
у одељку II Програма постављања мањих
монтажних објеката привременог карактера
на подручју општине Велико Градиште за
период од 2017. до 2022. године („Службени
гласник општине Велико Градиште“, број
13/2017, 1/2018, 13/2018, 16/2018 и 2/2019).
Власник привременог објекта и
закупац земљишта из диспозитива, није
извршио своју обавезу предвиђену решењем
којим му је локација надељена и основним
уговором, те није закључио анекс уговора
за 2019. годину, нити за 2019. годину плаћа
накнаду за коришћење и употребу земљишта,
односно закупнину предметне локације.
Управо из изнетих разлога стекли
су се услови да се лицу из диспозитива
овог решења утврди престанак коришћења
предметне локације услед неизвршења
својих обавеза.
Чланом 146. Закона о планирању
и изградњи прописано је да постављање
и уклањање мањих монтажних објеката
привременог карактера на јавним и другим
површинама, обезбеђује и уређује јединица
локалне самоуправе.
Чланом 40. Статута општине
Велико Градиште утврђена је надлежност
Скупштине да обавља послове утврђене
законом, статутом, општим и појединачним
актима.
Чланом 136. Закона о општем
управном поступку, прописано је да се
решењем одлучује о праву, обавези или
правном интересу странке, и да се решење
доноси и у другим случајевима који су
законом одређени. Чланом 137. истог закона,

25. јун 2019. године
прописано је да колегијални орган доноси
решење већином гласова укупног броја
чланова, ако друкчије није прописано, а да
код подељељног броја гласова одлучује глас
председавајућег колегијалног органа.
Чланом 2. Одлуке о грађевинском
земљишту дефинисан је начин коришћења
грађевинског земљишта, а чланом 3.
исте одлуке дефинисано је изграђено и
неизграђено грађевинско земљиште на коме
су изграђени и постављени привремени
објекти.
Чланом 2. Одлуке о постављању
мањих монтажних објеката привременог
карактера
на
јавним
површинама,
прописано је да се јавне површине дају у
закуп за постављање привремених објеката
на период до пет година, као и да се рок
трајања закупа може продужити само уз
сагласност Скупштине општине која о томе
доноси своју одлуку. Чланом 3. исте одлуке,
одређени су привремени објекти који се
могу поставити на јавним површинама које
су дате у закуп. Одредбом члана 19. ст. 2
алинеја 6. исте Одлуке прописано је да се
мањи монтажни објекат уклања са јавне
површине и пре истека времена утврђеног
решењем ако власник објекта не плати
накнаду за коришћење, односно закуп јавне
површине, или не изврши друге обавезе у
роковима утврђеним решењем и уговором о
закупу локације.
С обзиром да је постављени
објекат привременог карактера, да је
постављен на земљишту у јавној својини,
да корисник предметне локације не плаћа
накнаду за коришћење, односно закуп
локације и да није закључен анекс уговора
за 2019. годину, стекли су се услови да
Скупштина општине Велико Градиште,
као стварно и месно надлежни орган,
сагласно одредбама члана 20. и 32. Закона
о локалној самоуправи ("Сл. гласник РС",
бр. 129/2007 и 83/2014-др. закон, 101/2016др.закон и 47/2018), члана 146. Закона о
планирању и изградњи ("Сл. гласник РС",
бр. 72/09, 81/09, 64/10-одлука УС, 24/2011,
121/12, 42/2013-одлука УС, 50/13-одлука
УС и 98/13-одлука УС, 132/2014 и
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145/2014 и 83/2018), члана 2, 3. и 19.
Одлуке о постављању мањих монтажних
објеката привременог карактера на јавним
површинама („Сл. гласник општине Велико
Градиште“, бр. 28/2016 и 14/2017), члана 3.
и 4. Одлуке о грађевинском земљишту (“Сл.
гласник општине Велико Градиште”, бр.
33/2016), члана 40. Статута општине Велико
Градиште (“Службени гласник општине
Велико Градиште”, бр. 2/2019) и чл. 136. и
137. Закона о општем управном поступку
(„Службени гласник РС“, бр. 18/2016),
донесе решење о престанку права коришћења
грађевинског земљишта и локације на којој
је привремени објекат постављен.
Из свега напред изнетог Скупштинa
општине Велико Градиште je донела решење.
Упутство о правном средству: Против
овог решења не може се изјавити жалба, али
се може покренути управни спор тужбом код
Управног суда у Београду, у року од 30 дана
од дана пријема решења. Тужба се предаје
Суду непосредно или поштом.
Број: 464-170/2019-01-1
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Браниславка Шуловић,с.р.

На основу члана 20. и 32. Закона о
локалној самоуправи ("Сл. гласник РС",
бр. 129/2007 и 83/2014-др. закон, 101/2016др.закон и 47/2018), члана 146. Закона о
планирању и изградњи ("Сл. гласник РС",
бр. 72/09, 81/09, 64/10-одлука УС, 24/2011,
121/12, 42/2013-одлука УС, 50/13-одлука
УС и 98/13-одлука УС, 132/2014 и 145/2014,

688

Број 9

83/2018 и 31/2019), чл. 136. и 137. Закона
о општем управном поступку („Службени
гласник РС“, бр. 18/2016), а у складу са
чланом 2, 3. и 19. Одлуке о постављању
мањих монтажних објеката привременог
карактера на јавним површинама („Сл.
гласник општине Велико Градиште“, бр.
28/2016 и 14/2017), чланом 3. и 4. Одлуке
о грађевинском земљишту (“Сл. гласник
општине Велико Градиште”, бр. 33/2016)
и члана 40. Статута општине Велико
Градиште (“Службени гласник општине
Велико Градиште”, бр. 2/2019), на предлог
Општинског већа општине Велико Градиште,
Скупштина
општине
Велико
Градиште на 24. седници одржаној дана
24.06.2019. године, донела је,
Р
Е
Ш
Е
Њ
Е
О ПРЕСТАНКУ ПРАВА КОРИШЋЕЊА
НЕИЗГРАЂЕНОГ ГРАЂЕВИНСКОГ
ЗЕМЉИШТА
1. УТВРЂУЈЕ СЕ да је досадашњем
привременом
кориснику
неизграђеног
грађевинског земљишта у јавној својини,
Снежани Ристић из Великог Градишта,
ул. Моравска 16, ПРЕСТАЛО ПРАВО
КОРИШЋЕЊА локације на делу катастарске
парцеле бр. 1699 К.о. Велико Градиште,
на којој се налази привремени пословни
објекат, услед неизвршења обавезе плаћања
накнаде за употребу земљишта – закупнине
и обавезе закључења анекса уговора за 2018.
и 2019. годину.
2. ОБАВЕЗУЈЕ СЕ досадашњи привремени
корисник земљишта да о свом трошку
УКЛОНИ привремени објекат из тачке 1.
овог решења у року од 15 дана од пријема
Решења те да неизграђено грађевинско
земљиште ослобођено од лица и ствари
преда општини Велико Градиште под
претњом пропуштања.
3. У случају да привремени корисник
неизграђеног грађевинског земљишта не
уклони објекат са локације у горе одређеном
року, уклањање објекта са локације извршиће
се принудним путем, преко надлежног
органа о трошку власника објекта.

25. јун 2019. године
О б р а з л о ж е њ е
Скупштина
општине
Велико
Градиште, као корисник неизграђеног
грађевинског земљишта дала је на
привремено
коришћење
неизграђено
грађевинско земљиште у К.о. Велико
Градиште, заинтересованим учесницима
конкурса. Давање неизграђеног грађевинског
земљишта на привремено коришћење
извршено је сагласно Програму Скупштине
општине Велико Градиште, Решењем
Скупштине општине Велико Градиште, а
ради постављања привремених монтажних
објеката – киоска на локацијама из Програма.
На локацији из диспозитива овог
решења, а по додели, постављен је објекат
који је коришћен све до истека временског
периода на који му је локација додељена.
По истеку времена коришћења локације,
исто је више пута продужавано Решењима
СО Велико Градиште по чијем основу
су закључивани уговори о међусобном
регулисању права и обавеза између
корисника
неизграђеног
грађевинског
земљишта и Фонда за грађевинско земљиште
и путеве општине Велико Градиште, односно
његовог правног следбеника ЈП Дирекција
за изградњу општине Велико Градиште, а
касније општине Велико Градиште.
Предметни привремени објекат
власника ближе означеног у диспозитиву,
постављен је на катастарској парцели
број 1699 КО Велико Градиште. Локација
за постављање предметног привременог
објекта одређена је као локација број 3 „део
простора парка преко пута пумпе“ намењено
постављању максимално 12 објеката ради
обављања трговинске, угоститељске или
услужне делатности, а ближе је одређена
у одељку II Програма постављања мањих
монтажних објеката привременог карактера
на подручју општине Велико Градиште за
период од 2017. до 2022. године („Службени
гласник општине Велико Градиште“, број
13/2017, 1/2018, 13/2018, 16/2018 и 2/2019).
Власник привременог објекта и
закупац земљишта из диспозитива, није
извршио своју обавезу предвиђену решењем

25. јун 2019. године
којим му је локација надељена и основним
уговором, те није закључио анекс уговора
за 2018. и 2019. годину, нити за 2018. и
2019. годину плаћа накнаду за коришћење
и употребу земљишта, односно закупнину
предметне локације.
Управо из изнетих разлога стекли
су се услови да се лицу из диспозитива
овог решења утврди престанак коришћења
предметне локације услед неизвршења
својих обавеза.
Чланом 146. Закона о планирању
и изградњи прописано је да постављање
и уклањање мањих монтажних објеката
привременог карактера на јавним и другим
површинама, обезбеђује и уређује јединица
локалне самоуправе.
Чланом 40. Статута општине
Велико Градиште утврђена је надлежност
Скупштине да обавља послове утврђене
законом, статутом, општим и појединачним
актима.
Чланом 136. Закона о општем
управном поступку, прописано је да се
решењем одлучује о праву, обавези или
правном интересу странке, и да се решење
доноси и у другим случајевима који су
законом одређени. Чланом 137. истог закона,
прописано је да колегијални орган доноси
решење већином гласова укупног броја
чланова, ако друкчије није прописано, а да
код подељељног броја гласова одлучује глас
председавајућег колегијалног органа.
Чланом 2. Одлуке о грађевинском
земљишту дефинисан је начин коришћења
грађевинског земљишта, а чланом 3.
исте одлуке дефинисано је изграђено и
неизграђено грађевинско земљиште на коме
су изграђени и постављени привремени
објекти.
Чланом 2. Одлуке о постављању
мањих монтажних објеката привременог
карактера
на
јавним
површинама,
прописано је да се јавне површине дају у
закуп за постављање привремених објеката
на период до пет година, као и да се рок
трајања закупа може продужити само уз
сагласност Скупштине општине која о томе
доноси своју одлуку. Чланом 3. исте одлуке,
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одређени су привремени објекти који се
могу поставити на јавним површинама које
су дате у закуп. Одредбом члана 19. ст. 2
алинеја 6. исте Одлуке прописано је да се
мањи монтажни објекат уклања са јавне
површине и пре истека времена утврђеног
решењем ако власник објекта не плати
накнаду за коришћење, односно закуп јавне
површине, или не изврши друге обавезе у
роковима утврђеним решењем и уговором о
закупу локације.
С обзиром да је постављени
објекат привременог карактера, да је
постављен на земљишту у јавној својини,
да корисник предметне локације не плаћа
накнаду за коришћење, односно закуп
локације и да није закључен анекс уговора
за 2018. и 2019. годину, стекли су се
услови да Скупштина општине Велико
Градиште, као стварно и месно надлежни
орган, сагласно одредбама члана 20. и
32. Закона о локалној самоуправи ("Сл.
гласник РС", бр. 129/2007 и 83/2014-др.
закон, 101/2016-др.закон и 47/2018), члана
146. Закона о планирању и изградњи ("Сл.
гласник РС", бр. 72/09, 81/09, 64/10-одлука
УС, 24/2011, 121/12, 42/2013-одлука УС,
50/13-одлука УС и 98/13-одлука УС,
132/2014 и 145/2014 и 83/2018), члана 2, 3. и
19. Одлуке о постављању мањих монтажних
објеката привременог карактера на јавним
површинама („Сл. гласник општине Велико
Градиште“, бр. 28/2016 и 14/2017), члана 3.
и 4. Одлуке о грађевинском земљишту (“Сл.
гласник општине Велико Градиште”, бр.
33/2016), члана 40. Статута општине Велико
Градиште (“Службени гласник општине
Велико Градиште”, бр. 2/2019) и чл. 136. и
137. Закона о општем управном поступку
(„Службени гласник РС“, бр. 18/2016),
донесе решење о престанку права коришћења
грађевинског земљишта и локације на којој
је привремени објекат постављен.
Из свега напред изнетог Скупштинa
општине Велико Градиште je донела решење.
Упутство о правном средству: Против
овог решења не може се изјавити жалба, али
се може покренути управни спор тужбом код
Управног суда у Београду, у року од 30 дана
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25. јун 2019. године

од дана пријема решења. Тужба се предаје
Суду непосредно или поштом.
Број: 464-171/2019-01-1
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Браниславка Шуловић,с.р.

На основу члана 20. и 32. Закона о
локалној самоуправи ("Сл. гласник РС",
бр. 129/2007 и 83/2014-др. закон, 101/2016др.закон и 47/2018), члана 146. Закона о
планирању и изградњи ("Сл. гласник РС",
бр. 72/09, 81/09, 64/10-одлука УС, 24/2011,
121/12, 42/2013-одлука УС, 50/13-одлука
УС и 98/13-одлука УС, 132/2014 и 145/2014
и 83/2018), чл. 136. и 137. Закона о општем
управном поступку („Службени гласник
РС“, бр. 18/2016), а у складу са чланом 2, 3. и
19. Одлуке о постављању мањих монтажних
објеката привременог карактера на јавним
површинама („Сл. гласник општине Велико
Градиште“, бр. 28/2016 и 14/2017), чланом
3. и 4. Одлуке о грађевинском земљишту
(“Сл. гласник општине Велико Градиште”,
бр. 33/2016) и члана 40. Статута општине
Велико Градиште (“Службени гласник
општине Велико Градиште”, бр. 2/2019), на
предлог Општинског већа општине Велико
Градиште,
Скупштина
општине
Велико
Градиште на 24. седници одржаној дана
24.06.2019. године, донела је,
Р
Е
Ш
Е
Њ
Е
О ПРЕСТАНКУ ПРАВА КОРИШЋЕЊА
НЕИЗГРАЂЕНОГ ГРАЂЕВИНСКОГ
ЗЕМЉИШТА
1. УТВРЂУЈЕ СЕ да је досадашњем
привременом
кориснику
неизграђеног
грађевинског земљишта у јавној својини,

Јелени Рајчић из Великог Градишта, ул.
Воје Богдановића бр. 23, ПРЕСТАЛО
ПРАВО КОРИШЋЕЊА локације на делу
катастарске парцеле бр. 393 К.о. Велико
Градиште, на којој се налази привремени
пословни објекат, услед престанка потребе
досадашњег корисника за коришћењем
локације.
2. ОБАВЕЗУЈЕ СЕ досадашњи привремени
корисник земљишта да о свом трошку
УКЛОНИ привремене објекте из тачке 1.
овог решења у року од 15 дана од пријема
Решења те да неизграђено грађевинско
земљиште ослобођено од лица и ствари
преда општини Велико Градиште под
претњом пропуштања.
3. У случају да привремени корисник
неизграђеног грађевинског земљишта не
уклони објекат са локације у горе одређеном
року, уклањање објекта са локације извршиће
се принудним путем, преко надлежног
органа о трошку власника објекта.
О б р а з л о ж е њ е
Скупштина
општине
Велико
Градиште, као корисник неизграђеног
грађевинског земљишта дала је на
привремено
коришћење
неизграђено
грађевинско земљиште у К.о. Велико
Градиште, заинтересованим учесницима
конкурса. Давање неизграђеног грађевинског
земљишта на привремено коришћење
извршено је сагласно Програму Скупштине
општине Велико Градиште, Решењем
Скупштине општине Велико Градиште, а
ради постављања привремених монтажних
објеката – киоска на локацијама из Програма.
На локацији из диспозитива овог
решења, а по додели, постављен је објекат
који је коришћен све до истека временског
периода на који му је локација додељена.
По истеку времена коришћења локације,
исто је више пута продужавано Решењима
СО Велико Градиште по чијем основу
су закључивани уговори о међусобном
регулисању права и обавеза између
корисника
неизграђеног
грађевинског
земљишта и Фонда за грађевинско земљиште

25. јун 2019. године
и путеве општине Велико Градиште, односно
његовог правног следбеника ЈП Дирекција
за изградњу општине Велико Градиште, а
касније општине Велико Градиште.
Предметни привремени објекат
власника ближе означеног у диспозитиву,
постављен је на катастарској парцели
број 393 КО Велико Градиште. Локација
за постављање предметног привременог
објекта одређена је као локација број 4
„код дома здравља“ намењено постављању
максимално 2 објеката ради обављања
трговинске, или услужне делатности, а
ближе је одређена у одељку II Програма
постављања мањих монтажних објеката
привременог карактера на подручју општине
Велико Градиште за период од 2017. до
2022. године („Службени гласник општине
Велико Градиште“, број 13/2017, 1/2018,
13/2018, 16/2018 и 2/2019).
Власник привременог објекта и
закупац земљишта из диспозитива, обратио
се захтевом за престанак права коришћења
услед престанка потребе досадашњег
корисника за коришћењем локације.
Власник објекта није извршио своју обавезу
предвиђену решењем којим му је локација
надељена и основним уговором, те није
закључио анекс уговора за 2019. годину. У
захтеву је навео да ће у привременом објекту
делатност обављати закључно са 30.4.2019.
године и да је вољан да уговор о закупу
закључи до тог периода, с тим да убудуће
више неће радити.
Управо из изнетих разлога стекли
су се услови да се лицу из диспозитива
овог решења утврди престанак коришћења
предметне локације услед неизвршења
својих обавеза и престанка потребе
досадашњег корисника за коришћењем
локације.
Чланом 146. Закона о планирању
и изградњи прописано је да постављање
и уклањање мањих монтажних објеката
привременог карактера на јавним и другим
површинама, обезбеђује и уређује јединица
локалне самоуправе.
Чланом 40. Статута општине
Велико Градиште утврђена је надлежност
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Скупштине да обавља послове утврђене
законом, статутом, општим и појединачним
актима.
Чланом 136. Закона о општем
управном поступку, прописано је да се
решењем одлучује о праву, обавези или
правном интересу странке, и да се решење
доноси и у другим случајевима који су
законом одређени. Чланом 137. истог закона,
прописано је да колегијални орган доноси
решење већином гласова укупног броја
чланова, ако друкчије није прописано, а да
код подељељног броја гласова одлучује глас
председавајућег колегијалног органа.
Чланом 2. Одлуке о грађевинском
земљишту дефинисан је начин коришћења
грађевинског земљишта, а чланом 3.
исте одлуке дефинисано је изграђено и
неизграђено грађевинско земљиште на коме
су изграђени и постављени привремени
објекти.
Чланом 2. Одлуке о постављању
мањих монтажних објеката привременог
карактера
на
јавним
површинама,
прописано је да се јавне површине дају у
закуп за постављање привремених објеката
на период до пет година, као и да се рок
трајања закупа може продужити само уз
сагласност Скупштине општине која о томе
доноси своју одлуку. Чланом 3. исте одлуке,
одређени су привремени објекти који се
могу поставити на јавним површинама
које су дате у закуп. Одредбом члана 19.
ст. 2. исте Одлуке прописано је да се мањи
монтажни објекат уклања са јавне површине
и пре истека времена утврђеног решењем
ако власник објекта не плати накнаду за
коришћење, односно закуп јавне површине,
или не изврши друге обавезе у роковима
утврђеним решењем и уговором о закупу
локације, односно ако престане да обавља
делатност у мањем монтажном објекту дуже
од 90 дана.
С обзиром да је постављени
објекат привременог карактера, да је
постављен на земљишту у јавној својини, да
корисник предметне локације није закључио
анекс уговора за 2019. годину, нити планира за
убудуће да обавља делатност у привременом
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објекту, стекли су се услови да Скупштина
општине Велико Градиште, као стварно и
месно надлежни орган, сагласно одредбама
члана 20. и 32. Закона о локалној самоуправи
("Сл. гласник РС", бр. 129/2007 и 83/2014-др.
закон, 101/2016-др.закон и 47/2018), члана
146. Закона о планирању и изградњи ("Сл.
гласник РС", бр. 72/09, 81/09, 64/10-одлука
УС, 24/2011, 121/12, 42/2013-одлука УС,
50/13-одлука УС и 98/13-одлука УС,
132/2014 и 145/2014 и 83/2018), члана 2, 3. и
19. Одлуке о постављању мањих монтажних
објеката привременог карактера на јавним
површинама („Сл. гласник општине Велико
Градиште“, бр. 28/2016 и 14/2017), члана 3.
и 4. Одлуке о грађевинском земљишту (“Сл.
гласник општине Велико Градиште”, бр.
33/2016), члана 40. Статута општине Велико
Градиште (“Службени гласник општине
Велико Градиште”, бр. 2/2019) и чл. 136. и
137. Закона о општем управном поступку
(„Службени гласник РС“, бр. 18/2016),
донесе решење о престанку права коришћења
грађевинског земљишта и локације на којој
је привремени објекат постављен.
Из свега напред изнетог Скупштина
општине Велико Градиште је донела решење.
Упутство о правном средству: Против
овог решења не може се изјавити жалба, али
се може покренути управни спор тужбом код
Управног суда у Београду, у року од 30 дана
од дана пријема решења. Тужба се предаје
Суду непосредно или поштом.
Број: 464-172/2019-01-1
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Браниславка Шуловић,с.р.

На основу члана 52. став 1. тачка 2.
Закона о локалној самоуправи (''Службени
гласник РС'', број 129/07, 83/14-др.закон,
101/16-др. закон и 47/18), члана 40. и 83.
став 1. тачка 2. Статута општине Велико
Градиште („Службени гласник општине
Велико Градиште“, бр. 2/2019) и члана 2. став
1. Правилника о организацији рада доктора
медицине за стручно утврђивање времена
и узрока смрти умрлих ван здравствене
установе и издавање потврде о смрти („Сл.
гласник општине Велико Градиште“, бр.
5/2016),
Скупштина
општине
Велико
Градиште на својој 24. седници одржаној
дана 24.06.2019. године, доноси
РЕШЕЊЕ
ОВЛАШЋУЈЕ
СЕ
начелник
Општинске управе општине Велико
Градиште, да доноси решења о одређивању
лекара
мртвозорника
на
територији
општине Велико Градиште, као и да склапа
уговоре којима се утврђују права лекара
мртвозорника и координатора на надокнаду
за обављени посао.
Решење ступа на снагу осмог дана од
дана објављивања у „Службеном гласнику
општине Велико Градиште“.
Образложење
Скупштина
општине
Велико
Градиште, на 43. седници одржаној дана
18.03.2016. године, донела је, Правилник
о организацији рада доктора медицине за
стручно утврђивање времена и узрока смрти
умрлих ван здравствене установе и издавање
потврде о смрти („Сл. гласник општине
Велико Градиште“, бр. 5/2016).
Чланом 2. став 1.
Правилника,
утврђено је да лекаре мртвозорнике,
одређује надлежни орган општине, у
складу са Законом о здравственој заштити,
као и да се међусобна права и обавезе
општине и лекара мртвозорника, регулишу
уговором којим се одређује право лекара
мртвозорника и координатора на надокнаду
за обављени посао, како је чланом 83.

25. јун 2019. године
став 1. тачка 2. Статута општине Велико
Градиште („Службени гласник општине
Велико Градиште“, бр. 2/2019), прописано
да Општинска управа извршава одлуке и
друге акте Скупштине општине, неопходно
је да се донесе решење којим се овлашћује
начелник Општинске управе општине
Велико Градиште, да донесе одговарајуће
решење и потпише уговоре са лицима које
одреди за мрвозорнике, а на предлог Дома
здравља Велико Градиште.
За спровођење наведеног решења
нису потребна додатна средства из буџета
општине Велико Градиште.
Број: 510-4/2019-01-1
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Браниславка Шуловић,с.р.

На основу члана члана 63. став 2.
Закона о јавним предузећима („Службени
гласник РС“, бр.15/2016), 136. Закона о
општем управном поступку („Сл.гласник
РС“ бр. 18/2016 и 95/2018- аутентично
тумачење), 40. Статута општине Велико
Градиште („Сл. гласник општине Велико
Градиште“, бр. 2/2019), а на захтев Јавног
комуналног предузећа ''Дунав Велико
Градиште'' из Великог Градиште,
Скупштина
општине
Велико
Градиште на 24. седници одржаној
24.06.2019.године је донела:
РЕШЕЊЕ
ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на
Годишњи извештај о пословању ЈКП ''Дунав
Велико Градиште'' број 1249/2019 који је
Надзорни одбор овог јавног комуналног
предузећа усвојио на својој седници
одржаној 29.05.2019.године.
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Образложење
Дана 31.05.2019. године Општинском
већу општине Велико Градиште ЈКП „Дунав
Велико Градиште“ обратило се захтевом за
давање сагласности на Годишњи извештај
о пословању предузећа ЈКП ''Дунав Велико
Градиште'' за период од 01.01.2018.године
до 31.12.2018.године број 1249/2019 од
29.05.2019.који је Надзорни одбор овог
јавног комуналног предузећа усвојио на
својој седници одржаној 31.05.2019.године
Одлуком бр.1261/2019 од 31.05.2019.године.
Општинско веће налази да је
Скупштина надлежна за давање сагласности
на предметни извештај, те Скупштини
доставља предметне списе и предлог
Решења.
Скупштина
општине
Велико
Градиште,
разматрајући
предметни
Извештај и предлог Решења о давању
сагласности, налази да су исти оправдани, и
да је Извештај у сагласности са Одлуком о
буџету општине Велико Градиште.
Са напред изнетог, Скупштина
општине Велико Градиште је донела Решење
као у диспозитиву.
Поука о правном средству: Решење
је коначно у управном поступку. Против
истог се може покренути управни спор пред
Управним судом у Београду у року од 30
дана, од дана пријема овог решења.
Бр. 023-23/2019-01-1
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Браниславка Шуловић,с.р.
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На основу члана члана 61. Закона о
јавним предузећима („Службени гласник
РС“, бр.15/2016), 136. Закона о општем
управном поступку („Сл.гласник РС“ бр.
18/2016 и 95/2018- аутентично тумачење),
40. Статута општине Велико Градиште
(„Сл. гласник општине Велико Градиште“,
бр. 2/2019), а на захтев Јавног комуналног
предузећа ''Дунав Велико Градиште'' из
Великог Градиште,
Скупштина
општине
Велико
Градиште на 24. седници одржаној
24.06.2019. године је донела:
РЕШЕЊЕ
ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Допуну
Посебаног програма о коришћењу средстава
из буџета општине Велико Градиште за
2019.годину ЈКП ''Дунав Велико Градиште''
из Великог Градишта бр.1210/2019 од
23.05.2019.године.
Образложење
Дана 31.05.2019. године Општинском
већу општине Велико Градиште ЈКП „Дунав
Велико Градиште“ обратило се захтевом за
давање сагласности на Допуну Посебаног
програма о коришћењу средстава из буџета
општине Велико Градиште за 2019.годину
ЈКП ''Дунав Велико Градиште'' из Великог
Градишта бр.1210/2019 од 23.05.2019.године
које је усвојио Одлуком број 1263/2019
Надзорни одбор овог Јавног предузећа на
седници одржаној дана 31.05.2019.године.
Разматрајући предметни програм
Општинско веће налази да је Скупштина
општине Велико Градиште надлежна за даље
поступање по предметном захтеву те је исти
проследио Скупштини на даље поступање
са предлогом Решења о давању сагласности.
Скупштина
општине
Велико
Градиште, разматрајући предметни захтев
налази да је оправдан, да је Посебни програм
у сагласности са Одлуком о буџету општине
Велико Градиште као и чланом 61. став 2.
Закона о јавним предузећима.

Са напред изнетог, Скупштина
општине Велико Градиште је донела Решење
као у диспозитиву.
Поука о правном средству: Решење
је коначно у управном поступку. Против
истог се може покренути управни спор пред
Управним судом у Београду у року од 30
дана, од дана пријема овог решења.
Број: 023-24/2019-01-1
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Браниславка Шуловић,с.р.

На основу члана члана 60. став 2.
Закона о јавним предузећима („Службени
гласник РС“, бр.15/2016), 136. Закона о
општем управном поступку („Сл.гласник
РС“ бр. 18/2016 и 95/2018- аутентично
тумачење), 40. Статута општине Велико
Градиште („Сл. гласник општине Велико
Градиште“, бр. 2/2019), а на захтев Јавног
комуналног предузећа ''Дунав Велико
Градиште'' из Великог Градиште,
Скупштина
општине
Велико
Градиште на 24. седници одржаној
24.06.2019. године је донела:
РЕШЕЊЕ
ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Допуне
Програма пословања ЈКП ''Дунав Велико
Градиште'' за 2019.годину бр. 1236/2019 од
28.05.2019.године, које је Надзорни одбор
овог јавног комуналног предузећа усвојио на
својој седници одржаној 31.05.2019.године.
Образложење
Дана 31.05.2019. године Општинском
већу општине Велико Градиште ЈКП „Дунав
Велико Градиште“ обратило се захтевом за
давање сагласности на Допуне Програма
пословања ЈКП ''Дунав Велико Градиште'' за
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2019.годину бр. 1236/2019 који је Надзорни
одбор овог јавног комуналног предузећа
усвојио на својој седници одржаној
31.05.2019.године.
Општинско веће налази да је
Скупштина надлежна за давање сагласности
на предметни извештај, те Скупштини
доставља предметне списе и предлог
Решења о давању сагласности.
Скупштина
општине
Велико
Градиште, разматрајући предметне допуне
Програма, Решења о давању сагласности,
налази да су исте оправдане, и да су допуне
у сагласности са чланом 60. Закона о јавним
предузећима.
Са напред изнетог, Скупштина
општине Велико Градиште је донела Решење
као у диспозитиву.
Поука о правном средству: Решење
је коначно у управном поступку. Против
истог се може покренути управни спор пред
Управним судом у Београду у року од 30
дана, од дана пријема овог решења.
Број: 023-25/2019-01-1
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Браниславка Шуловић,с.р.

На основу члана члана 537. став
1. Закона о привредним друштвима
(„Службени гласник РС“, бр.36/2011,
99/2011, 83/2014-др.закон, 5/2015, 44/2018
и 95/2018), 136. Закона о општем управном
поступку („Сл.гласник РС“ бр. 18/2016 и
95/2018- аутентично тумачење), 40. Статута
општине Велико Градиште („Сл. гласник
општине Велико Градиште“, бр. 2/2019), а
по достављеном извештају ликвидационог
управника ЈП ''Дирекција за изградњу
општине Велико Градиште''- у ликвидацији,
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Скупштина
општине
Градиште на 24. седници
24.06.2019. године је донела:
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Велико
одржаној

РЕШЕЊЕ
ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на
Годишњи ликвидациони извештај бр. 201-л/2019 од 31.05.2019. ликвидационог
управника ЈП ''Дирекција за изградњу
општине Велико Градиште''- у ликвидацији.
Образложење
Дана 03.06.2019. године Општинском
већу
општине
Велико
Градиште
ликвидациони управник ЈП ''Дирекција
за изградњу општине Велико Градиште''у ликвидацији је доставио Годишњи
ликвидациони извештај бр. 20-1-л/2019 од
31.05.2019.
Разматрајући предметни програм
Општинско веће налази да је Скупштина
општине Велико Градиште надлежна за даље
поступање по предметном захтеву те је исти
проследио Скупштини на даље поступање
са предлогом Решења о давању сагласности.
Скупштина
општине
Велико
Градиште, разматрајући предметни захтев
налази да је оправдан, да је извештај у
сагласности са Законом о привредним
друштвима.
Са напред изнетог, Скупштина
општине Велико Градиште је донела Решење
као у диспозитиву.
Поука о правном средству: Решење
је коначно у управном поступку. Против
истог се може покренути управни спор пред
Управним судом у Београду у року од 30
дана, од дана пријема овог решења.
Број: 023-26/2019-01-1
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Браниславка Шуловић,с.р.
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На основу члана 58. став 1. Закона
о јавним предузећима („Службени гласник
РС“, бр.15/2016), члана 537. став 1. Закона о
привредним друштвима („Службени гласник
РС“, бр.36/2011, 99/2011, 83/2014-др.закон,
5/2015, 44/2018 и 95/2018), 136. Закона о
општем управном поступку („Сл.гласник
РС“ бр. 18/2016 и 95/2018- аутентично
тумачење), 40. Статута општине Велико
Градиште („Сл. гласник општине Велико
Градиште“, бр. 2/2019), а по достављеној
Одлуци о расподели добити 37-л/2019 од
31.05.2019. г. ликвидационог управника ЈП
''Дирекција за изградњу општине Велико
Градиште''- у ликвидацији,
Скупштина
општине
Велико
Градиште на 24. седници одржаној
24.06.2019. године је донела:
РЕШЕЊЕ
ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Одлуку
о расподели добити по финансијском
извештају за 2018. годину 35-л/2019 од
31.05.2019. г. ликвидационог управника ЈП
''Дирекција за изградњу општине Велико
Градиште''- у ликвидацији.
Образложење
Дана 03.06.2019. године Општинском
већу
општине
Велико
Градиште
ликвидациони управник ЈП ''Дирекција за
изградњу општине Велико Градиште''- у
ликвидацији је доставио Одлуку о расподели
добити по финансијском извештају за
2018. годину 35-л/2019 од 31.05.2019. г.
ликвидационог управника ЈП ''Дирекција
за изградњу општине Велико Градиште''- у
ликвидацији.
Разматрајући предметни програм
Општинско веће налази да је Скупштина
општине Велико Градиште надлежна за даље
поступање по предметном захтеву те је исти
проследио Скупштини на даље поступање
са предлогом Решења о давању сагласности.
Скупштина
општине
Велико
Градиште, разматрајући предметни захтев
налази да је оправдан, да је Одлука у

сагласности са чланом 58. став 1. Закона о
јавним предузећима („Службени гласник
РС“, бр.15/2016), чланом 537. став 1. Закона
о привредним друштвима („Службени
гласник РС“, бр.36/2011, 99/2011, 83/2014др.закон, 5/2015, 44/2018 и 95/2018).
Са напред изнетог, Скупштина
општине Велико Градиште је донела Решење
као у диспозитиву.
Поука о правном средству: Решење
је коначно у управном поступку. Против
истог се може покренути управни спор пред
Управним судом у Београду у року од 30
дана, од дана пријема овог решења.
Број: 023-27/2019-01-1
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Браниславка Шуловић,с.р.

На основу члана 99.Закона о
планирању и изградњи(„Службени гласник
РС“,бр.72/2009,81,2009-64/2010-одлука
УС,24/2011.121/2012,42/2013-одлука
УС,50/2013-одлука
УС,88/2013-одлука
УС,132/2014 и 145/2014,83/2018); чланова
6. 27 и 29 Закона о јавној својини („Службени
гласник РС“ бр. 72/11, 88/13,105/2014
и104/2016-др.закон,108/2016,113/2017
и
95/2018 ) Уредба о условима прибављања
и отуђења непокретности непосредном
погодбом и давање у закуп ствари у јавној
својини односно прибављања и уступања
искоришћавања других
имовинских
права,као и поступцима јавног надметања и
прикупљања писмених понуда („Службени
гласник РС“,број 16 од 5 марта 2018.) Одлука
о
грађевинском
земљишту(Службени
гласник општине Велико Градиште,бр
33/2016) Одлука о јавној својини општине
Велико
Градиште(Службени
гласник
општине Велико Градиште,бр5/2016) Статут

25. јун 2019. године
општине Велико Градиште(„Службени
гласник општине Велико Градиште“2/19)
члана 136 Закона о општем управном
поступку(„Службени гласник РС“,бр.18/2016
и 95/19/аутентично тумачење) а на захтев
Одељења за урбанизам,комунално стамбене
и имовинско правне послове а по молби
Станојевић Анги Стефанин из Кусића,на
предлог Општинског Већа општине Велико
Градиште,
Скупштина општине
Велико
Градиште на 24. седници одржаној дана
24.06.2019. године,донела је
,
Р Е Ш Е Њ Е
О ОТУЂЕЊУ НЕПОКРЕТНОСТИ
НЕПОСРЕДНОМ ПОГОДБОМ У
ЈАВНОЈ СВОЈИНИ
ОПШТИНЕ
ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ
I
ОТУЂУЈЕ СЕ, из јавне својине општине
Велико Градиште, непосредном погодбом
кат. парц. бр. 2366/242 „Бели Багрем“
шума 3 класе ,површине 13,79 ари,градско
грађевинско земљиште, уписана у Л.н.бр.
2195 к.о. Велико Градиште као јавна својина
општине Велико Градиште, подносиоцу
СТАНОЈЕВИЋ АНГИ СТЕФАНИН из
Кусића.
II
Накнада за непокретност које се
отуђују из Одељка I. тач. 1. овог Решења
одређена је на основу Записника о процени
непокретности
број
464/6/2017-2 од
07.05.2018 године и Записника о процени
непокретности број 464-16/2019-1 од
26.02.2019 године Комисије за процену
тржишне вредности Општинске управе
општине Велико Градиште, у износу од 20
евра по м2,односно 2000 еура/ар у динарској
противвредности по средњем курсу НБС-а
на дан плаћања,са укупном ценом у износу
од 27.580 евра у динарској противвредности
по средњем курсу НБС на дан уплате.
Станојевић
Анги
Стефанин
уплатила је дана 17.03.2008 године износ
од 2.074.103,00 динара по средњем курсу
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евра НБС у динарској противвредности
на дан уплате који је тог дана износио
1 евро-83,5194 динара што
одговара
противвредности од 24893 евра по основу
закупа за кат.парцелу број 2366/242 К.О
Велико Градиште,као и износ од 2758 евра
приликом поступка јавног надметања дана
28.12.2007 године, што укупно чини износ
од 27651 евро.
Општина
Велико
Градиште
дозвољава стицаоцу да своје право својине
укњижи у одговарајућим Јавним књигама.
III
ОБАВЕЗУЈЕ СЕ стицалац да у року
од 30 дана од дана правоснажности овог
Решења, са општином Велико Градиште
закључи Уговор, којим ће уредити међусобна
права и обавезе
Земљиште које је предмет овог
Решења није комунално уређено.
О б р

а

з

л

о

ж

е

њ

е

Скупштина
општине
Велико
Градиште је решењем број 464-14/200801 од 28.01.2008 године дала у закуп
неизграђено грађевинско земљиште које
представља кп.бр.2366/242 К.О Велико
Градиште Станојевић Анги Стефанин из
Кусића.У време доношења предметног
решења о давању у закуп кп.бр.2366/242
К.О Велико Градиште предметна кат.
парцела била је уписана као власништво
РС са правом коришћења општине Велико
Градиште,а све према подацима из Листа
непокретности
број 2195 К.О Велико
Градиште.
У поступку који је претходио
доношењу
предметног
решења,а
поступајући по молби Станојевић Анги
Стефанин од 06.02.2018 године,првостепени
орган је утврдио следеће чињенично
стање:Молбом
од 06.02.2018 године
Станојевић Анги Стефанин је од општине
Велико Градиште тражила да јој се омогући
закључење уговора за кп.бр 2366/242
К.О Велико Градиште .Поступајући по
поднетој молби којом је инициран овај
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поступак првостепени орган је утврдио
да именована није поступила сходно ставу
2.тачка 3.диспозитива решења СО Велико
Градиште број 464-14/2008-01 од 28.01.2008
године којим је била у обавези да у року од
15 дана од дана правоснажности Решења
са ЈП Дирекцијом за изградњу општине
Велико
Градиште
закључи
Уговор
којим ће регулисати међусобна права и
обавезе.У тренутку подношења Молбе
неспорна чињеница је да ЈП Дирекција за
изградњу општине Велико Градиште је у
поступку ликвидације који је покренут на
основу одлуке СО Велико Градиште број
023-70/2016-01-1 од 23.11.2016 године те
да разлози због незакључења уговора у
поступку нису утврђивани,али је неспорна
чињеница да је чланом 2.предметне Одлуке
о покретању поступка ликвидације над ЈП
Дирекцијом за изградњу општине Велико
Градиште сва права и обавезе преузела
општина Велико Градиште те је самим тим
иста надлежна да у овом поступку одлучује.
Такође надлежни
орган
у
првостепеном поступку као неспорну
чињеницу је утврдио да је тадашњи закупац
Станојевић Анги Стефанин, исплатио
закуп земљишта и то на име депозита за
учешће на јавном надметању одржаног дана
28.12.2007 године, уплатила износ од 2758
евра,а да је након тога уплатила износ од
2.074.103,00 динара дана 17.03.2008 године
сходно средњем курсу евра НБС у динарској
противвредности на дан уплате који је тог
дана износио 1 евро-83,5194 динара што
одговара противвредности од 24893 евра
што укупно чини износ од 27651 евро.
На основу наведених доказа првостепени
орган је утврдио да је тадашњи закупац
исплатио у целости закупнину за предметну
парцелу те да је то неспорна чињеница
коју је првостепени орган ценио приликом
поступања у овој управној ствари.
У тренутку доношења предметног
решења а сходно позитивним законским
прописима који регулишу ову материју и то
Закон о планирању и изградњи,Скупштина
општине Велико Градиште донела је Одлуку
о грађевинском
земљишту(„Службени

25. јун 2019. године
гласник општине Велико Градиште број
18/2003,8/2005,9/2006,15/2007“) којом је
општина Велико Градиште имала влашћење
да располаже грађевинским земљиштем и
то само давањем у закуп..Како је након
тога Закон о планирању и изградњи из
2009 године чланом 100 прописао да
јединица локалне самоуправе која је
уписана као носилац права коришћења на
неизграђеном и изграђеном земљишту у
државној својини даном ступања на снагу
овог закона престаје право коришћења и
прелази у право јавне својине ,те имајући
у виду да је и Одлука о грађевинском
земљишту („Службени гласник општине
Велико Градиште број 33/2016“)којом
општина Велико Градиште има овлашћење
да располаже грађевинским земљиштем у
својини и која је сада уписана са правом
јавне својине располаже непокретностима
у смислу отуђења,то општина Велико
Градиште која је преузела права и обавезе
ЈП Дирекције
за изградњу
општине
Велико Градиште у ликвидацији није
могла у тренутку подношења молбе,управо
из ових разлога да закључи Уговор о
закупу,јер такву категорију располагања а
на основу Одлуке СО Велико Градиште о
грађевинском земљишту није познавала и
прописивала као вид располагања општине
Велико Градиште.Управо са тих разлога
је донето Решење о делимичном укидању
Решења о давању у закуп незграђеног
грађевинског земљишта у јавној својини
општине
Велико
Градипте број 46479/2018-01-1 од 29.03.2018 године.
Након правоснажности Решења
Скупштине општине Велико Градиште о
делимичном укидању Решења о давању у
закуп неизграђеног грађевинског земљишта
у јавној својини 464-79/2018-01-1 од
29.03.2018 године покренут је поступак
отуђења неизграђеног
грађевинског
земљишта из јавне својине општине
Велико Градиште непосредном погодбом.
Имајући у виду чињеницу да је
закупац земљиште платио даваоцу у износу
од 2.074.103.00 динара 17.03.2008 године као
и износ од 2758 евра приликом поступка

25. јун 2019. године
јавног надметања дана 28.12.2007 године,
Одељење за урбанизам,комунално-стамбене
и имовинско правне послове као надлежно
одељење општинске Управе општине Велико
Градиште обратило се поднеском број 46429/2018 од 03.05.2018 године Комисији за
процену тржишне вредности –са захтевом
за процену тржишне вредности кат.парцеле
број 2366/242 К.О Велико Градиште.
Председник
општине
Велико
Градиште донео је Решење о приступању
поступку
отуђења
неизграђеног
грађевинског земљишта из јавне својине
општине Велико Градиште непосредном
погодбом
број 464-117/2018-01-2 од
10.05.2018 године.
Одељење за урбанизам,комунално
стамбене и имовинско правне послове
затражило је поднеском број 464-29/201806 од 10.05.2018 године од Урбанистичке
службе Општинске
управе општине
Велико Градиште информацију о локацији
за кат.парцелу број 2366/242 К.О Велико
Градиште ,на који је Урбанистичка служба
одговорила и исту доставила поднеском
број 464-29/2018-06 од 11.05.2018 године.
На основу добијеног
извештаја Комисије за процену тржишне
вредности број 464/6/2017-2 од 07.05.2018
године ,процена тржишне вредности кп.бр
2366/242 површине,13.79 ари износи 2000
евра/ар,а која је употпуности идентична
са записником комисије број 464-16/2019
од 26.02.2019 године у погледу процене
тржишне вредности кат.парцеле број
2366/242 К.О Велико Градиште.
Пo добијању Записника о
процени тржишне вредност ,Одељење
за
урбанизам,комунално-стамбене и
имовинско правне послове поднеском број
464-29/2018-06 од 10.05.2018 обавестило је
подносиоца молбе о процењеној тржишној
вредности предметне парцеле , на који
је подносилац молбе Станојевић Анги
Стефани одговорила поднеском број 46429/2018-06 од 15.05.2018 године у ком се
позитивно изјаснила о цени и навела да је
по основу Решења број 464-14/2008-01—1
од 28.01.2018 године уплатила износ од
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2.074.103 динара, као и износ од 2758 евра
приликом поступка јавног надметања дана
28.12.2007 године.
По пријему поднеска број 46429/2018-06 од 15.05.2018 године Одељење
за урбанизам,комунално стамбене и
имовинско правне послове ,обавестило је
Скупштинску Комисију за прибављање
и отуђењу непокретности непосредном
погодбом из јавне својине општине Велико
Градиште формиране од стране СО Велико
Градиште о термину непосредне погодбе.
Дана 18.05.2018 године одржан је
поступак отуђења кат.парцеле број 2366/242
К.О Велико
Градиште
непосредном
погодбом Станојевић Анги Стефанин.На
поступку отуђења непосредном погодбом
пред
Комисијом, Комисија размотрила
молбу
подносиоца као и пропратну
документацију
, утврдила је да иста
испуњава све услове који се тичу отуђења
непокретности непосредном
погодбом
сходно Уредби о условима прибављања
и отуђења непокретности непосредном
погодбом и давање у закуп ствари у јавној
својини односно прибављања и уступања
искоришћавања других
имовинских
права,као и поступцима јавног надметања и
прикупљања писмених понуда („Службени
гласник РС“,број 16 од 5 марта 2018.),и о
истом сачинила записник који је доставила
Одељењу
за
урбанизам,комуналностамбене и имовинско правне послове.
Одељење за урбанизам,комуналностамбене и имовинско правне послове,након
детаљног
разматрања
доставило
је
општинском Већу образложен предлог за
отуђење предметне непокретности.
Одељење за урбанизам ,комунално
стамбене и имовинско правне послове
затражило је поднеско број 464-29/2018-06
од 19.02.2019 године сходно члану 14.Одлуке
о грађевинском
земљишту(“Службени
гласник општине Великог Градиште”,
бр. 33/2016)упутило је захтев Комисији
за процену тржишне вредности , за нову
процену тржишне вредности кат.парцеле
број 2366/242 К.О Велико
Градиште,с
обзиром да је чланом 14 Одлуке о
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Грађевинском земљишту “Службени гласник
општине Великог Градиште”, бр. 33/2016)
иста застарева протеком рока од 6 месеци
од дана процене.
Комисија за процену
тржишне
вредности
доставила је Записник о
процени непокретности број 464-16/2019-1
од 26.02.2019 године за кат.парцелу број
2366/242 К.О Велико Градиште површине
13.79 ари ,и иста износи 20 евра по м2
односно 2000 евра /ар,што чини укупну
цену од 27580 евра .
Како је спроведен поступак отуђења
из јавне својине непосредном погодбом
предметне кат.парцеле број 2366/242 К.О
Велико Градиште али након спроведеног
поступка није донето Решење СО Велико
Градиште ,Станојевић Анги Стефанин
поднела је тужбу Основном Суду у Великом
Градишту дана 06.09.2018 године и парница
се води под бројем 381/18.Тужбеним
захтевом се тражи утврђивање права
својине на предметној кат.парцели број
2366/242 К.О Велико Градиште и у судком
поступку је одређен застој управо због
чињенице да управни поступак није окончан
након спроведеног поступка отуђења из
јавне својине општине Велико Градиште
непосредном погодбом кат.парцеле број
2366/242 К.О Велико Градиште.
Чињеничним наводима тужбе је
наведено да је тужиља Станојевић Анги
Стефанин савесни држалац предметне
кат.парцеле број 2366/242 К.О Велико
Градиште од тренутка пријема решења о
давању у закуп.Имајући у виду и чињеницу
да је Решење о давању у закуп делимично
укинуто у делу који се односи на Станојевић
Анги Стефани и да од тренутка доношења
предметног решења а то је 29.03.2018 године
у случају неуспеха у овој парници,тужиља
према општини Велико Градиште може
поднети тужбу за неосновано обогаћење с
обзиром да је тренутком доношења решења
о делимичном
укидању делимичног
решења о давању о закуп ,отпао правни
основ за износ плаћене закупнине ,то рок
за неосновано обогаћење почиње да тече
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од 2018 године у наредних 10 година,а што
је прописано чланом 210.ЗОО.
При оваквом чињеничном стању
које је неспорно утврђено у првостепеном
поступку предлаже се да
Скупштина
Општине Велико Градиште донесе решење
како је у диспозитиву дато.
Из свега напред изнетог а у складу са
одредбом члана 11. Одлуке о грађевинском
земљишту (“Службени гласник општине
Великог Градиште”, бр. 33/2016), сходно
Уредби о условима прибављања и отуђења
непокретности непосредном погодбом и
давање у закуп ствари у јавној својини односно
прибављања и уступања искоришћавања
других имовинских права,као и поступцима
јавног надметања и прикупљања писмених
понуда („Службени гласник РС“,број 16 од
5 марта 2018.), чланова 6. 27 и 29 Закона о
јавној савојини („Служнени гласник РС“
бр. 72/11, 88/13,105/2014 и104/2016-др.
закон,108/2016,113/2017 и 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 и
145/2014,83/2018) а у складу са одредбом
члана 40. Статута општине Велико Градиште
(“Службени гласник општине Велико
Градиште”, бр. 2/19), Скупштина општине је
донела решење како је у диспозитиву дато.
ПРАВНА ПОУКА: Решење
је
коначно у управном поступку,против овог
решења жалба није допуштена ,већ се
може поднети тужба Управном суду у
Београду року од 30 дана од дана пријема
овог решења.
Број: 464-173/2019-01-1
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Браниславка Шуловић,с.р.
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На основу основу члана136 ЗУП-а
(„Службени
гласник
РС“,бр16/2018и
95/2018) , члана 27. Закона о јавној
својини („Службени гласник РС“,бр
72/2011,88/2013,105/2014,104/2016-др.зак
он,108/2016,113/2017,95/2018) ) ,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 ) 19. Одлуке о Јавној својини
општине Велико Градиште („Службени
гласник општине Велико
Градиште
14/2017,7/2018и 4/2019) и члана 40 Статута
Општине Велико Градиште („Службени
гласник Велико Градиште 2/19) на предлог
Општинског
Већа
општине
Велико
Градиште,Скупштина општине Велико
Градиште на 24. седници одржаној дана
24.06.2019 године, донела је,
РЕШЕЊЕ О ПРИБАВЉАЊУ
НЕПОКРЕТНОСТИ У ЈАВНУ
СВОЈИНУ ОПШТИНЕ ВЕЛИКО
ГРАДИШТЕ НА ИМЕ НАКНАДЕ
1.ПРИБАВЉА СЕ непокретност
у јавну својину општине Велико Градиште,
стан број 13,други спрат,улаз број 1,који
се састоји из следећих просторија: ходник,
дневна соба са трпезаријом,,кухиња,соба,
купатило и лође ,укупне површине 31м2
,стојећи на кат.парцели број 529 К.О Велико
Градиште,уписан У Лист непокретности
број 4590 К.О Велико Градиште.а на име
накнаде за додељену катастарску парцелу
број 530 К.О Велико Градиште у површини
од 1,00 ара ради изградње стамбено
пословног објекта „МОРНАР“ у Великом
Градишту
2.ОВЛАШЋУЈЕ СЕ Председник
општине Велико Градиште да по
прибављеном
мишљењу
Општинског
правобранилаштва
општине
Велико
Градиште закључи Уговор о прибављању
непокретности
на име накнаде са
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инвеститором
стамбено
пословног
објекта“МОРНАР“ у циљу преноса стана
бр.13 у јавну својину општине Велико
Градиште ,наведеног у тачки 1. ове Одлуке.
ОБРАЗЛОЖЕЊЕ
На основу члана 22.Одлуке о
организацији и раду Извршног одбора
Скупштине општине Велико Градиште
(„Општински службени гласник бр.4/97и
13/2000“) ,Извршни одбор Скупштине
општине Велико Градиште
донео је
Закључак о прихватању захтева- понуде
Јовановић Гојка ,из Београда за доделу кат.
парцеле 530 КО. Велико Градиште ради
исправке границе кат.пар.529 КО. Велико
Градиште власништво подносиоца захтева
а у циљу реализације Плана детаљне
регулације стамбено пословног блока
„Морнар“ у Великом Градишту ,уз накнаду
од 10% нето изграђеног стамбеног простора.
Скупштина
општине
Велико
Градиште донела је на седници одржаној
дана 20.12.2004 године „Решење о давању
у закуп осталог неизграђеног грађевинског
земљишта у Великом Градишту бр.464107/2004-01-2.Наведеним решењем дато
је у закуп ради исправке граница остало
неизграђено грађевинско земљиште на кат.
парцели број 530 К.О Велико Градиште
,укупне површине 1.00 ар, власништво
Република Србија са правом коришћења
ЈП Дирекције за изградњу општине
Велико Градиште,а ради припајања кат.
парцели број 529 , понуђачу-инвеститору
Јовановић Гојку из Београда а ради
изградње стамбено пословног објекта
„МОРНАР“.У Решењу је прописано да
се на кат.парцели број 530 К.О Велико
Градиште дозвољава изградња стамбено
пословног објекта „МОРНАР“ који се
простире на кат.парцелама 529,530 и 532
све К.О Велико Градиште.Истим решењем
прописано је да закупнина за земљиште
које је дато у закуп на поменутој парцели
,одређена Закључком извршног одбора ЈП
Дирекције за изградњу општине Велико
Градиште и да иста износи 10% изграђеног
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простора,комплетно
опремљеног.
Наведеним Решењем прописано је да се
земљиште даје у закуп на период од 99
година са могућношћу продужења рока
,сагласно закону. Решењем је прописано
да је закупац земљишта дужан да у року од
15 дана од дана правоснажности Решења
закључи Уговор о уређивању међусобних
права и обавеза са ЈП Дирекцијом за
изградњу општине Велико Градиште.
ЈП Дирекција за изградњу општине
Велико Градиште закључила је дана
28.12.2004 године Уговор о накнади за
давање у закуп грађевинског земљишта у
Великом Градишту“ бр. 512/04 са закупцем
Јовановић Гојком из Београда , чијим је
чланом 2. одређено да висина накнаде
за додељену кат.парцелу 530 К.О Велико
Градиште износи 10% од нето изграђеног
стамбено пословног простора“МОРНАР“
на кат.парцели 530, која је додељена у
закуп .
По завршетку извођења радова на
стамбено пословном објекту „МОРНАР“
дана 16.12.2016
године извршена је
примопредаја стана број 13, који се налази
на другом спрату стамбено пословног
простора „МОРНАР“ ,укупне површине
30,75 м2,чија је површина утврђена на
основу Елабората геодетских радова а
према Урбанистичком пројекту „МОРНАР“
на кп.бр.529,530 и 532 све К.О Велико
Градиште.
Поступак
примопредаје
горе
наведеног стана извршила је и спровела
Комисија задужена за примопредају
стана општине Велико Градиште са једне
стране и
инвеститор Јовановић Гојко
из Београда са друге стране сачинивши
записник комисије бр.360-12/2016-01-2.
Одељење за Урбанизам,комунално
-стамбене и имовинско правне послове
Општинске управе општине Велико
Градиште сачинило је извештај бр.36012/2016-01-2 на основу увида у урбанистички
пројекат Морнар у улици Обала краља
Петра ,а на кат.пар.529 ,530 и 532 КО. Велико
Градиште а на основу Решење о давању у
закуп осталог неизграђеног грађевинског
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земљишта у Великом Градишту бр.464107/2004-01-2. Где је установила је да је
на кат.парцели бр.529,530 и 532 КО. Велико
Градиште планирана изградња стамбенопословног објекта спратности По+Пр+3+Пк.
Увидом у документацију за издавање
употребне дозволе установљено је да је
изграђен објекат спратности По+П+3+Пк
У оквиру етаже приземља на делу парцеле
који обухвата један ар,налази се локал
А површине 9,33м2 и локал Б површине
30,99м2.У оквиру етаже типског спрата
,налази се део стана у површини од 75,61 м2
што укупно износи за 3 етажу 226,83 м2,док
се на етажи поткровља налази део стана
38 и део стана 40 укупне површине 35,12
м2,што укупно чини површину од 302,27 м2
односно 10% износи 30,23 м2.
На основу увида у урбанистички
пројекат Морнар ,комисија за примопредају
стана у стамбено-пословном објекту у
улици Обала краља Петра,а на кат.парцели
529 К.О.Велико Градиште је установила да
је површина кат.парцеле бр.530 К.О. Велико
Градиште К.О. Велико Градиште 1,00ар
што је дефинисано и уговором о накнади
за давање у закуп грађевинског земљишта у
Великом Градишту,број 512/04 од 24.12.2004
године.Даљим увидом у урбанистички
пројекат установљено је да је на кат.парцели
529,530 и 532 К.О. Велико Градиште
планирана изградња –стамбено пословног
објекта спратности По+Пр+3+Пк.
Увидом у документацију за издавање
употребне дозволе установљено је да је
изграђен објекат спратности По+П+3+Пк.
У оквиру етаже приземља на делу парцеле
који обухвата један ар,налази се пословни
простор. У оквиру етаже типског спрата
,налази се део стана у површини од
75,61м2,што укупно износи три етаже
226,83м2,док се на етажи поткровља
налази део стана 38 и део стана 40 укупне
површине 35,12 што укупно чини површину
од 261,95м2 изграђеног стамбеног простора
односно 10 % износи 26,19 м2.
С обзиром да постоји разлика
између Скупштинског Решење о давању у
закуп осталог неизграђеног грађевинског
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земљишта у Великом Градишту бр.464107/2004-01-2.
и Уговор о накнади за
давање у закуп грађевинског земљишта
у Великом Градишту“ бр. 512/04 од
24.12.2004. године.
Надлежни орган је ценио извештај
добијен од стране стране Одељења за
урбанизам , комунално -стамбене и
имовинско правне послове Општинске
управе општине Велико Градиште а на
основу Решење о давању у закуп осталог
неизграђеног грађевинског земљишта у
Великом
Градишту бр.464-107/2004-012. прихватио извештај од 10% изграђеног
простора од 30,23м2
Стан број 13 који је предмет
прибављања непокретности
а на име
накнаде уписан је у Лист непокретности
број 4590 К.О Велико Градиште површине
31м2 и одговара извештај од 10% изграђеног
простора од 30,23м2.
С обзиром на чињеницу да ЈП
Дирекција за изградњу општине Велико
Градиште у поступку ликвидације а да је
Одлуком о ликвидацији ЈП „Дирекције за
изградњу Велико Градиште“ (Службени
гласник
општине
Велико
Градиште
бр.29/2016) Општина Велико Градиште
преузела права и обавезе на себе иста је
дужна да закључи Уговор о прибављању
непокретности у јавну својину општине
Велико Градиште по основу Уговора о
прибављању непокртности а на име накнаде
за давање у закуп грађевинског земљишта
у Великом Градишту“ број 512/04 од
28.12.2004 године, закљученог
између
ЈП Дирекције за
изградњу општине
Велико Градиште и закупца –инвеститора
Јовановић Гојка из Београда.
На основу свега горе наведеног а
сходно члану 136 ЗУП-а („Службени гласник
РС“, бр16/2018и 95/2018), члана 27. Закона о
јавној својини („Службени гласник РС“,бр
72/2011,88/2013,105/2014,104/2016-др.зак
он,108/2016,113/2017,95/2018), 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
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других имовинских права као и поступцима
јавног надметања и прикупљања писмених
понуда(Службени гласник РС“,бр.1, 5/2018
) 19. Одлуке о Јавној својини општине
Велико Градиште („Службени гласник
општине Велико Градиште 14/2017,7/2018
и 4/2019) и члана 40 Статута Општине
Велико Градиште („Службени
гласник
Велико Градиште5/2018-пречишћен текст)
на предлог Општинског Већа општине
Велико Градиште, Скупштина општине
Велико Градиште је донела Решење као у
диспозитиву.
Поука о правном средству : Ово
решење је коначно у управном поступку и
против њега се не може изјавити жалба ,али
се може покренути управни спор тужбом код
Управног суда у Београду у року од 30дана
од дана пријема решења.
Број: 464-174/2019-01-1
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Браниславка Шуловић,с.р.
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