
 

На основу чланa 94. став 2 и  97. став 7. 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, 83/2018, 31/2019 и 37/2019 - др. закон), чл. 95-
97 Уредбе о правилима за доделу државне помоћи (“Службени гласник Републике Србије” бр. 13 
/2010,  100 / 2011, 91 /2012, 37/ 2013, 97 2013, 119 / 2014),   и члана 40.  Статута општине Велико 
Градиште („Службени гласник општине Велико Градиште“ бр. 2/2019), на захтев Општинске 
управе општине Велико Градиште и Предлог Општинског већа општине Велико Градиште, 
Скупштина општине Велико Градиште на 31. седници одржаној дана 01.06.2020. године, донела је 

ОДЛУКУ  

О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ ОДЛУКЕ О УТВРЂИВАЊУ ДОПРИНОСА ЗА УРЕЂИВАЊЕ 
ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ 

Члан 1 

У члану  9. Одлуке о  утврђивању доприноса за уређивање грађевинског земљишта  на  територији 
општине Велико Градиште (Службени гласник општине Велико Градиште 16/2019) , после става 
1, додају се нови ставови 2 и 3 који гласе: 

Допринос за уређивање грађевинског земљишта  обухвата трошкове накнаде за прикључак на 
водоводну и канализациону мрежу. Утврђени допринос за уређење грађевинског земљишта за 
објекте ноји немају тренутни услов прикључења на водоводну и /или канализациону мрежу због 
због неизграшене комуналне инфраструктуре-водоводне и канализационе мреже, умањује се за  
утврђену накнаду прикључка на водоводну и/или канализациону мрежу, а власник објекта ће 
накнаду за прикључак на водоводну и /или канализациону мрежу, платити по утврђној процедури 
и износу за предметни прикључак кад се стекну технички услови за прикључак објекта на 
предметну мрежу.  

За објекте доградње и надоградње , који су већ прикључени на водоводну и/или канализациону 
мрежу врши се умањење утврђеног доприноса за износ утврђене  накнаде за прикључак на мрежу 
на коју је објекат прикључен. У случају да је утврђени износ накнаде за прикључак већи од 
утврђеног доприноса за уређење грађевинског земљишта, умњење се обрачунава до износа 
утврђеног доприноса за уређење грађевинског земљишта.  

Број: 464-115/2020-01-1 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ 
 

ПРЕДСЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
Браниславка Шуловић,с.р. 
 
 


