
На основу члана 146. Закона о 
планирању и изградњи („Сл. глсаник 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, 31/2019, 
37/2019 – др.закони 9/2020 ), члана 46. 
Закона о локалној самоуправи („Службени 
гласник РС“, број 129/2007, 83/2014 – 
др.закон, 101/2016 – др.закон и 47/2018 ), чл. 
15. и 70. Статута општине Велико Градиште 
(„Службени гласник општине Велико 
Градиште“, број 2/19) и члана 38. став 4. 
Одлуке о мањим монтажним објектима 
привременог карактера („Службени гласник 
општине Велико Градиште“, бр. 31/2020), 

Општинско веће општине Велико 
Градиште на 2. седници одржаној дана 
14.10.2020.године, доноси

ПРОГРАМ 
ПОСТАВЉАЊА МАЊИХ 
МОНТАЖНИХ ОБЈЕКАТА 

ПРИВРЕМЕНОГ КАРАКТЕРА 
НА ПОДРУЧЈУ ОПШТИНЕ ВЕЛИКО 

ГРАДИШТЕ ЗА ПЕРИОД ОД 2020. 
ГОДИНЕ ДО 2030. ГОДИНЕ

I ОПШТЕ ОДРЕДБЕ

Овим Програмом утврђују се 
локације – места и услови за постављање 
привремених објеката, њихова врста и 
намена на јавним површинама на територији 
општине Велико Градиште.

II ЛОКАЦИЈЕ И ОБЈЕКТИ

Локација број 1 – к.п. бр. 1671 К.О. 
Велико Градиште, део простора преко пута 
пумпе.

Објекат: 1 – киоск – трговинска, 
угоститељска или услужна делатност, 
површина локацијe до 10,5 m2.

Локација број 2 – к.п. број 393 К.О. 
Велико Градиште, код Дома здравља.

Објеката: 4 – киоск – трговинска, 
угоститељска или услужна делатност, 
површина појединачног објекта до 10,5 m2.

Локација број 3– к.п. број 785/1 К.О. 
Велико Градиште, улице Светосавска и 
Кнеза Лазара, (зграда СДК)

Објеката: 1 – киоск – трговинска 
делатност, површина локацијe до 10,5 m2.

Локација број 4– к.п. број 464 К.О. 
Велико Градиште, улица Војводе Мишића, 
(код Комерцијалне банке).

Објеката: 1–трговинска, угоститељска 
или услужна делатност, површина локацијe 
до 15,5m2, површина киоска до 10,5m2.

Локација број 5 – к.п. број 546 
К.О. Велико Градиште на Градском кеју у 
непосредној близини дечијег игралишта.

Објеката: 1-услужно-забавни 
садржаји, постављање мобилијара за дечију 
игру, површина локације до 8m2.

Локација број 6 – к.п. број 553 К.О. 
Велико Градиште у Градском парку на 
главној стази.

Објеката: 4 - трговинска и услужна 
делатности(Постављање апарата за кокице, 
витрине за сладолед, мини тезги за продају 
сувенира или производа старих заната), 
површина појединачног објекта до 3 m2.
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Локација број 7 – к.п. број 783 К.О. 
Велико Градиште на Житном Тргу наспрам 
зграде СДК, уз дрворед дудова.

Објеката: 1 - трговинска и услужно-
забавна делатност (Подесно за постављање 
мобилијара за дечију игру, апарата за кокице 
или других сличних садржаја), површина 
локације до 3 m2.

Локација број 8 – к.п. број 475 К.О. 
Велико Градиште у улици Кнеза Лазара, 
испред Банке Интезе и Државне апотеке.

Објеката 1- трговинска, услужна и 
забавна делатност (Постављање апарата за 
кокице, витрине за сладолед, мобилијара за 
дечију игру), површина локације до 8m2.

Локација број 9 – к.п. број 463 К.О. 
Велико Градиште испред Комерцијалне 
банке у улици Војводе Мишића.

Објеката: 1 - забавна делатност 
- мобилијара за дечију игру, површина 
локације до 8m2

Локација број 10 – источни део к.п.бр. 
163 КО Поповац, на постојећем платоу,

 Објекат: 1. – киоск – трговинска, 
угоститељска или услужна делатност, 
површина појединачне локације до 7m2.

Локација број 11 – к.п. број 1895/1 
К.О. Велико Градиште у улици Вељка 
Влаховића испред спортске хале.

Објеката: 1 - трговинска, услужна и 
забавна делатност (Постављање апарата за 
кокице, витрине за сладолед, мобилијара за 
дечију игру), површина локације до 8m2.

Локација број 12 –  северизападни део 
к.п. бр. 497 КО Мајиловац, у непосредној 
близини улазне рампе у оквиру пијаце.

Објекат: 1 – киоск – трговинска, 
угоститељска или услужна делатност, 
површина локације до 10,5 m2. 

Локација број 13– к.п. бр. 3863/1 
К.О. Велико Градиште, са десне стране 
саобраћајнице из правца Великог Градиште 
ка Куману, југозападни део парцеле и 
северни део парцеле омеђен постојећим 
атарским путевима на терену – површине 
140 (105+35) ари.

Објекат: комплекс забавно – 
туристичког карактера – адреналин парк на 
отвореном, површине локације до 140 ари.

Локација број 14 – к.п. број 1699/1 
К.О Велико Градиште у улици Албанске 
Споменице уз зелену површину уз постојећу 
пешачку стазу, у близини надстрешнице 
аутобуског стајалишта из правца улице 
Бошка Вребалова, а позициониран према 
улици Албанске Споменице;

Објеката: 1 – киоск - трговинска 
делатност, односно површине локације до 
10,5м2 

Локација број 15 – источни део к.п. 
бр. 531 К.O. Велико Градиште

Објекат: 1 – киоск - трговинска, 
угоститељска или услужна делатност, 
површина локације до 10,5 m2.

III УСЛОВИ ЗА ПОСТАВЉАЊЕ 
ПРИВРЕМЕНИХ МАЊИХ 
МОНТАЖНИХ ОБЈЕКАТА

Услови за постављање привремених 
објеката у зависности од локације

1 За објекте који су већ постављени 
на предвиђеним локацијама важе услови по 
којима су и постављени на датим локацијама.

2. За објекте који су дефинисани 
као киоск и који су постављени по идејном 
решењу Урбанистичке службе или типском 
решењу произвођача објекта – киоска важе 
услови који су издати приликом постављања 
објеката.

3. За локације на којима је 
предвиђено постављање мањих монтажних 
објеката привременог карактера услови су 
дефинисани Одлуком о мањим монтажним 
објектима привременог карактера 
(„Службени гласник општине Велико 
Градиште“, бр. 31/2020),

4. Закупац је у обавези да сам обезбеди 
прикључак на електродистрибутивну, 
канализациону или водоводну мрежу, 
уколико су му они неопходни за обављање 
делатности.
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Време давања локације на 
привремено коришћење

Рок давања земљишта на привремено 
коришћење је до истека Програма, односно 
до десет година са могућношћу продужења 
рока. Лице коме је дата локација у закуп на 
одређено време, а на привремено коришћење, 
дужно је да пре закључења уговора о закупу 
или продужења постојећег, достави идејни 
пројекат за постављање привременог 
објекта и пројекат уклањања тог објекта, са 
предрачуном трошкова рушења. 

Достављање наведене техничке 
документације се односи на локације на 
којима је дозвољено постављање киоска и 
сличних објеката.

Закупац је у обавези да при 
закључивању уговора, депонује меницу 
код овлашћеног надлежног органа, односно 
организације.

Ако власник у року утврђеном 
уговором не уклони објекат, рушење 
и одношење грађевинског материјала 
извршиће општина на рачун закупца уз 
активирање менице. Меница се власнику 
враћа ако сам уклони објекат. 

Начин давања локације

Програм постављања мањих 
монтажних објеката привременог карактера 
на подручју општине Велико Градиште 
за период од 2020. године до 2030. године 
биће реализован у свему према Одлуци о 
мањим монтажним објектима привременог 
карактера („Службени гласник општине 
Велико Градиште“ бр. 31/2020).

Власници постојећих објеката који 
нису измирили своје обавезе из ранијих 
година неће моћи да продуже своје уговоре, 
а њихове локације биће дате на лицитацију.

IV СПРОВОЂЕЊЕ ПРОГРАМА

Овај програм доставља се на 
спровођење Одељењу за урбанизам и 
имовинско-правне послове и Одељењу 

за локални економски развој Општинске 
управе општине Велико Градиште.

V ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

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

Број: 353-413/2020-01-4

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ 
ОПШТИНЕ ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ

ПРЕДСЕДНИК
ОПШТИНЕ ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ

Драган Милић,с.р.
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На основу члана 146. Закона о планирању и изградњи („Сл. глсаник 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, 31/2019, 37/2019 – др.закон и 9/2020 ), члана 46. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, број 
129/2007 и 83/2014 – др.закон, 101/2016 – др.закон и 47/2018 ), чл. 15. и 70. Статута општине Велико Градиште 
(„Службени гласник општине Велико Градиште“, број 2/19) и члана 38. став 5. Одлуке о мањим монтажним објектима 
привременог карактера („Службени гласник општине Велико Градиште“, бр. 31/2020),  

Општинско веће општине Велико Градиште на 2. седници одржаној дана 14.10.2020.године, доноси 
 

ПРОГРАМ  
ПОСТАВЉАЊА МАЊИХ МОНТАЖНИХ ОБЈЕКАТА ПРИВРЕМЕНОГ КАРАКТЕРА  

У ФУНКЦИЈИ ТУРИСТИЧКЕ ПОНУДЕ НА СРЕБРНОМ ЈЕЗЕРУ И РАМСКОЈ ТВРЂАВИ  
ЗА ПЕРИОД ОД 2020. ГОДИНЕ ДО 2030. ГОДИНЕ 

 
I ОПШТЕ ОДРЕДБЕ 
 

Овим Програмом утврђују се локације – места и услови за постављање привремених објеката, њихова врста и 
намена на јавним површинама у функцији туристичке понуде на Сребрном језеру и Рамској тврђави на територији 
општине Велико Градиште. 
 
II ЛОКАЦИЈЕ И ОБЈЕКТИ 
 

Локација број 1 –део к.п. број 2229/1 К.О. Велико Градиште, уз обалу Сребрног језера. 
Појединачних места: 5 – простор за постављање спортских садржаја на води (педалине, даске за сурфовање, чамци, 
лопте и сл.). Димензија сваког појединачног места је 10м х 3,5м.  
Намена: услужна делатност 

Локација број 2 –  део к.п. број 2229/1 К.О. Велико Градиште, уз шетну стазу на Сребрном језеру  
Објеката: 6 - тезга. Површина сваког објекта је до 7м2.  
Намена: трговинска, угоститељска или услужна делатност. 
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Локација број 3 –  део к.п. број 2376/1 К.О. Велико Градиште, уз границу са к.п.бр. 2229/37 на Сребрном 
језеру . 
Објеката: 3 - тезга. Површина сваког објекта је до 7м2.  
Намена: трговинска, угоститељска или услужна делатност. 

 
 Локација број 4 – у зони постојећих спортских терена за ватерполо и одбојку на песку, у складу са техничким 
карактеристикама и потребама објекта, а на воденој површини са приступом са плаже - к.п.бр. 2229/1 К.О. Велико 
Градиште. 
Објекат: 1 – забавни карактер – град на надувавање. Максималне површине локације 2.000 m2. 
 Локација број 5 – део к.п. број 2392 К.О. Острово, уз обалу Сребрног језера  
Појединачних места: 5 – простор за постављање спортских садржаја на води (педалине, даске за сурфовање, чамци, 
лопте и сл.). Димензија сваког појединачног места је 10м х 3,5м.  
Намена: трговинска, угоститељска или услужна делатност. 

Локација број 6 – део к.п. број 2392 К.О. Острово, уз границу са к.п.бр. 2173/1 К.О. Острово на Сребрном 
језеру. 
Објеката: 3 - тезга. Површина сваког објекта је до 7м2.  
Намена: трговинска или угоститељска делатност. 
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Локација број 7 – на делу к.п. бр. 154/1 К.О. Рам, а уз границу са к.п. бр. 131 К.О. Рам. 
Објеката: 5– тезга. Површина појединачне локације до 7 m2. 
Намена: трговинска, угоститељска или услужна делатност.  

 
Локација број 8 – на постојећем платоу у непосредној близини споменика, уз постојећу саобраћајницу из 

правца села ка викенд насељу – к.п.бр. 196 К.О. Рам.  
Објеката: 1 – киоск. Површина појединачне локације до 10,5 m2. 
Намена: трговинска, угоститељска или услужна делатност.  

 

III УСЛОВИ ЗА ПОСТАВЉАЊЕ ПРИВРЕМЕНИХ МАЊИХ МОНТАЖНИХ ОБЈЕКАТА 
Услови за постављање привремених објеката у зависности од локације 
1. За објекте који су већ постављени на предвиђеним локацијама важе услови по којима су и постављени на 

датим локацијама. 
2. За објекте који су дефинисани као киоск и који су постављени по идејном решењу Урбанистичке службе 

или типском решењу произвођача објекта – киоска важе услови који су издати приликом постављања објеката. 
3. За локације на којима је предвиђено постављање мањих монтажних објеката привременог карактера услови 

су дефинисани Одлуком о мањим монтажним објектима привременог карактера („Службени гласник општине Велико 
Градиште“, бр. 31/2020). 

4. Закупац је у обавези да сам обезбеди прикључак на електродистрибутивну, канализациону или водоводну 
мрежу, уколико су му они неопходни за обављање делатности. 
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Време давања локације на привремено коришћење 
Рок давања земљишта на привремено коришћење је до истека Програма, односно до десет година са 

могућношћу продужења рока. Лице коме је дата локација у закуп на одређено време, а на привремено коришћење, 
дужно је да пре закључења уговора о закупу или продужења постојећег, достави идејни пројекат за постављање 
привременог објекта и пројекат уклањања тог објекта, са предрачуном трошкова рушења.  

Достављање наведене техничке документације се односи на локације на којима је дозвољено постављање 
киоска и сличних објеката. 

Закупац је у обавези да при закључивању уговора, депонује меницу код овлашћеног надлежног органа, 
односно организације. 

Ако власник у року утврђеном уговором не уклони објекат, рушење и одношење грађевинског материјала 
извршиће општина на рачун закупца уз активирање менице. Меница се власнику враћа ако сам уклони објекат.  
 

Начин давања локације 
Програм постављања мањих монтажних објеката привременог карактера у функцији туристичке понуде на 

Сребрном језеру и Рамској тврђави за период од 2020. године до 2030. године биће реализован у свему према Одлуци 
о мањим монтажним објектима привременог карактера („Службени гласник општине Велико Градиште“ бр. 31/2020). 

Власници постојећих објеката који нису измирили своје обавезе из ранијих година неће моћи да продуже своје 
уговоре, а њихове локације биће дате на лицитацију. 
 
IV СПРОВОЂЕЊЕ ПРОГРАМА 
 

Овај програм доставља се на спровођење Одељењу за урбанизам и имовинско-правне послове и Одељењу за 
локални економски развој Општинске управе општине Велико Градиште. 
 
V ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 
 

Ступањем на снагу овог програма престаје да важи Програм постављања мањих монтажних објеката и уређаја 
јавне површине – плаже на Сребрном Језеру („Службени гласник општине Велико Градиште бр. 3/2017 и 6/2017)  

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

Број: 353-412/2020-01-4 

 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ 

 

                                                                                                                                                 ПРЕДСЕДНИК 

                                                                                                                                 ОПШТИНЕ ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ 

                                                                                                                                              Драган Милић,с.р. 
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Сходно члану 14. Одлуке о 
утврђивању доприноса за уређивање 
грађевиског земљишта општине Велико 
Градиште  (Службени гласник општине 
Велико Градиште бр. 16/2019) и члана 
70. Статута општине Велико Градиште 
(„Службени гласник општине Велико 
Градиште“, број 2/2019), Општинско веће 
општине Велико Градиште , на 2. седници 
одржаној дана 14.10.2020. године, донело је

РЕШЕЊЕ 
О УМАЊЕЊУ  ДОПРИНОСА ЗА 
УРЕЂИВАЊЕ ГРАЂЕВИНСКОГ 
ЗЕМЉИШТА НА ТЕРИТОРИЈИ 

ОПШТИНЕ ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ ЗА 
ИЗГРАДЊУ ОБЈЕКАТА КОЈИ СУ ОД 
ЗНАЧАЈА ЗА ПРИВРЕДНИ РАЗВОЈ 
ОПШТИНЕ ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ

Члан 1
Подносиоцу захтева Милосављевић 

Ани, ЈМБГ 0410985865012, из Великог 
Градишта, улица Лоле Рибара бб, признаје 
се умањење од 30% на обрачунати износ 
доприноса за уређење грађевинског 
земљишта за изградњу објекта на к.п.бр. 
2610/1 К.О. Велико Градиште. 

Члан 2
Обавезују се инвеститор да у року од 

три године од дана правоснажности решења 
објекат приведе намени, кaо и да се придржи 
наведених намена и броја запослених од 40 
лица у објекту. 

У случају да се наведени рок 
не испоштује и да не запосли 40 лица, 
инвеститор је у обавези да обрачунато 
умањење уплати на рачун општине Велико 
Градише са обрачунатом затезном каматом. 

Члан 3
Решење је коначно даном доношења.

Члан 4
Решење објавити у Службеном 

Гласнику општине Велико Градиште.

Образложење
По поднетом захтеву бр. 352-44/2020-

01-2 од стране Милосављевић Ане, ЈМБГ 
0410985865012, из Великог Градишта, улица 
Лоле Рибара бб а на основу приложене 
докуметације, Одељење за локални 
економски развој је дало предлог као у 
диспозитиву узимајући у обзир чињеницу 
да изградња наведеног објекта доприноси 
привредном развоју оштине Велико 
Градиште. 

У захтеву је наведено да ће објекат 
установе која пружа бригу за старије особе, 
површине од 4817.07 m2 на к.п.бр. 2610/1 
КО Велико Градиште, имати једну подземну 
и три надземне етаже са садржајем од 
59 соба за 100 корисника, амбуланту, 
просторије психолога, социолога, 
физијатра, ресторанску кухињу, чајну 
кухињу, трпезарије, дневне боравке и салоне 
различитих садржаја (забава, тв, опуштање), 
просторију за фитнес, просторије за разне 
врсте терапија, тоалете за кориснике, 
посетиоце и особље, пратеће просторије за 
одржавање објекта и помоћно особље  све 
заједно укупне бруто површине 6074,20  m2, 
као и да ће запослити 40 лица различитих 
струка. 

Разматрајући овај захтев у обзир су 
узете следећ чињенице:
o да на територији Општине Велико 
Градиште не постоји објекат јавне намене за 
смештај и пружање бриге старијим лицима,
o да на територији Општине Велико 
Градиште имамо пристојан број старих 
домаћинства чија је породица на раду у 
иностранству,
o да установе овог типа запошљавају 
велики број лица разних струка (медицинских 
радника, лекара, физијатра, психолога, 
социолога, кувара, разног помоћног особља 
итд) што ће смањити стопу незапослености 
и допринети повећавању прихода општине 
Велико Градиште кроз дела пореза на зараде,
o да ће изградња оваквог објекта биће 
од подстицаја и за туризам у виду посета 
родбине корисника установе за смештај 
старијих лица.
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На основу свега изнетог може се 
закључити да је изградња овог објекта јавне 
намене која пружа бригу за старије особе од 
значаја за привредни развој општине Велико 
Градиште.

Сходно члану 14. Одлуке  о 
утврђивању доприноса за уређење 
грађевиског земљишта, за изградњу 
објеката који су од значаја за привредни 
развој општине Велико Градиште може се 
остварити умањење  до 30% на утврђени 
допринос уз сагласнот општинског Већа. 

Број: 352-44/2020-01-2

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ
ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ

ПРЕДСЕДНИК
ОПШТИНЕ ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ

Драган Милић,с.р.

На основу члана 46. Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласник РС“, бр. 
129/2007, 83/2014 - др. закон, 101/2016 - др. 
Закон и 47/2018), члана 70. Статута општине 
Велико Градиште („Службени гласник 
општине Велико Градиште“ бр. 2/2019), а у 
вези члана 28. Пословника о раду Комисије 
за планове општине Велико Градиште 
(„Службени гласник општине Велико 
Градиште“ бр. 16/2019), 

Општинско веће Општине општине 
Велико Градиште, на 2. седници, одржаној 
дана 14.10.2020. године, донело је,

Р Е Ш Е Њ Е
О УТВРЂИВАЊУ ВИСИНЕ НАКНАДЕ 

ЗА РАД КОМИСИЈЕ ЗА ПЛАНОВЕ

1. УТВРЂУЈЕ СЕ висина накнаде 
за  рад на седницама Комисије за планове 
општине Велико Градиште председнику, 
заменику, секретару, члановима Комисије 
и представнику Одељења за урбанизам 
и имовинско-правне послове општинске 
управе у висини од 25% просечне нето 
зараде по запосленом у Републици Србији 
према последњем објављеном податку 
Републичког завода за статистику, по 
одржаној седници.

2. Председник, заменик, 
секретар, чланови Комисије и представник 
Одељења за урбанизам и имовинско-правне 
послове општинске управе имају право 
на накнаду путних трошкова доласка на 
седницу Комисије у висини цене превозне 
карте.

3. Накнада се исплаћује на 
основу записника са седнице Комисије и 
евиденције присуства седницама Комисије.

О б р а з л о ж е њ е

Комисија за планове општине Велико 
Градиште образована је сходно члану 52. 
Закона о планирању и изградњи („Сл. 
гласник РС“ бр. 72/2009, 81/2009, 64/2010, 
24/2011, 121/2012, 42/2013, 50/2013, 98/2013, 
132/2014, 145/2014, 83/2018, 31/2019, 
37/2019 - др. закон и 9/2020) ради обављања 
стручних послова у поступку израде и 
спровођења планских докумената, стручне 
провере усклађености урбанистичког 
пројекта са планским документом и Законом 
о планирању и изградњи, као и давања 
стручног мишљења по захтеву надлежних 
органа управе, скупштина јединице локалне 
самоуправе. Чланом 52. став 6. наведеног 
закона предвиђено  је и то да се средства за 
рад Комисије обезбеђују  у буџету јединице 
локалне самоуправе. 

Чланом 28. Пословника о раду 
Комисије за планове општине Велико 
Градиште („Службени гласник општине 
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Велико Градиште“ бр. 16/2019), предвиђено 
је да за присуство и учешће у раду 
председник, заменик председника, секретар, 
чланови Комисије и представник Одељења 
општинске управе надлежног за послове 
планирања и изградње примају накнаду 
за рад, те да висину накнаде по седници 
утврђује надлежни орган општине, као и то 
да чланови имају право на покриће путних 
трошкова за долазак на седницу комисије.

Чланом 70. Статута општине Велико 
Градиште („Службени гласник општине 
Велико Градиште“ бр. 2/2019) предвиђено је 
да Оштинско веће, врши и друге послове, у 
слкаду са законом. 

Имајући у виду напред наведено, то је 
Општинско веће одлучило као у диспозитиву 
овог решења.

Број: 401-266/2020-01-4

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ 
ОПШТИНЕ ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ

ПРЕДСЕДНИК
ОПШТИНЕ ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ

Драган Милић,с.р.

На основу члана 70. Статута општине 
Велико Градиште  („Службени гласник РС“, 
бр. 2/2019), а у вези члана 173 и 179. Закона 
о запосленима у аутономним покрајинама и 
јединицама локалне самоуправе („Службени 
гласник РС“ 21/2016,113/2017,95/2018-др-
закони) Општинско Веће Велико Градиште 
на својој 2. седници одржаној дана 
14.10.2020. године, донело је,

 

Р   Е   Ш   Е   Њ   Е
О ПРЕСТАНКУ ДУЖНОСТИ И 

ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА  ЖАЛБЕНЕ 
КОМИСИЈЕ ОПШТИНЕ ВЕЛИКО 

ГРАДИШТЕ

Члан 1.
УТВРЂУЈЕ СЕ престанак дужности 

члану Жалбене комисије општине Велико 
Градиште Сањи Стојадиновић, дипл. 
правнику из Браничева.

Члан 2.
ИМЕНУЈЕ СЕ за члана Жалбене 

комисије општине Велико Градиште Сузана 
Ђорђевић, дипл. правник из Затоња.

Члан 3.
Решење ступа на снагу даном 

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

О    б    р   а     з    л    о    ж    е     њ    е

Чланом 179. Закона о запосленима 
у аутономним покрајинама и јединицама 
локалне самоуправе(„Службени гласник 
РС“ 21/2016,113/2017,95/2018-др-закони), 
прописано је да члану жалбене комисије 
дужност члана жалбене комисије престаје 
кад протекне време на које је именован, 
ако поднесе писмену оставку, када испуни 
услове за старосну пензију или када буде 
разрешен.

Уместо члана жалбене комисије коме 
је дужност престала пре времена именује се 
нови, коме дужност члана Жалбене комисије 
траје до окончања мандата жалбене комисије.

Дана 25.09.2020.године Сања 
Стојадиновић поднела је оставку на место 
члана Жалбене комисије општине Велико 
Градиште. У захтеву је наведено да је дана 
18.08.2020. постављена на место Начелника 
општинске управе општине Велико 
Градиште, те је из тог разлога неопходно 
да се разреши дужности члана Жалбене 
комисије општине Велико Градиште. 
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Сагласно напред наведеним 
одредбама Општинско веће је донело 
решење као у диспозитиву. 

ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ: 
Против овог решења може се поднети тужба 
Управном суду у року од 30 дана од дана 
пријема овог решења.

Број: 020-33/2020-01-4

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
ОПШТИНЕ ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ

ПРЕДСЕДНИК
ОПШТИНЕ ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ

Драган Милић,с.р.

На основу члана 15. и 70. Статута 
општине Велико градиште (“Службени 
гласник општине Велико градиште“, бр. 
2/2019), Општинско веће општине Велико 
Градиште на 2. седници одржаној 14.10.2020. 
године, доноси:

Р Е Ш Е Њ Е
О ОБРАЗОВАЊУ ЕНЕРГЕТСКОГ 

ОДБОРА
ОПШТИНЕ ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ

Образује се Енергетски одбор 
општине Велико Градиште за израду 
предлога Програма енергетске ефикасности 
општине Велико градиште, као и за друге 
активности везане за ефикасно коришћење 
енергије, у следећем саставу:

1. Драган Милић, председник ЕО, 
Председник општине Велико Градиште,
2. Слађан Марковић, подпредседник 
ЕО, Заменик председника општине Велико 
Градиште,
3. Сања Стојадиновић, члан, Начелник 
општинске управе општине Велико 
Градиште,

4. Јасмина Штрбац, члан, Руководилац 
одељења за локални економски развој,
5. Александар Игњатијевић, члан, 
Енергетски менаџер општине ВГ,
6. Дајана Стојановић, члан, Директор 
Туристичке организације општине ВГ,
7. Браниславка Величковић, члан, 
Директор ЈУ *Kултурни центар В. П. 
Царевац“, ВГ,
8. Драган Богичић, члан, Директор ЈУ 
*Народни музеј Велико Градиште*,
9. Саша Бранковић, члан, Директор ЈУ 
*Спортски центар* ВГ,
10. Милена Димитријевић, члан, 
Директор ЈУ Народна библиотека *Вук 
Kараџић* ВГ,
11. Љубица Митић, члан, Директор ЈKП 
*Дунав Велико Градиште* ВГ,
12. Славица Јанковић, члан, Директор 
Предшколске установе *Мајски цвет* ВГ,
13. др Љиљана Стевановић, члан, 
Директор *Дом здравља* ВГ,
14. Драган Мандић, члан, Директор ОШ 
*Иво Лола Рибар* ВГ
15. Дејан Рајковић, члан, Директор ОШ 
*Миша Живановић* Средњево,
16. Бранкица Макуљевић , члан, 
Директор ОШ *Вук Kараџић* Мајиловац,
17. Весна Новковић, члан, Директор 
Средње школе *Милоје Васић, ВГ
Даном ступања на снагу овог Решења, 
престаје да важи Решење бр. 020-113/2016-
01-4 од 14.10.2016. године.

О б р а з л о ж е њ е
Енергетски одбор општине Велико 

Градиште, на основу Закона о ефикасном 
коришћењу енергије (“Службени гласник 
РС“, 25/2013), разматра и усваја предлог 
Програма енергетске ефикасности општине 
Велико Градиште, за период од три године, 
који, поред осталог садржи нарочито:

• планирани циљ уштеде 
енергије, који је у складу са планираним 
циљевима Стратегије, Програма остварења 
стратегије и Акционог плана Републике 
Србије;
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• преглед и процену годишњих 
енергетских потреба, укључујући процену 
енергетских својстава објеката;

• предлог мера и активности 
које ће обезбедити ефикасно коришћење 
енергије:

o План енергетске санације 
и одржавања јавних објеката које користе 
органи јединице локалне самоуправе, јавне 
службе и јавна предузећа чији је оснивач 
ЈЛС;

o Планове унапређења система 
комуналних услуга (систем даљинског 
грејања, систем даљинског хлађења, 
водовод, јавна расвета, управљање отпадом, 
јавни транспорт и друго), 

o Друге мере које се планирају у 
смислу ефикасног коришћења енергије;

• носиоце, рокове и процену 
очекиваних резултата сваке од мера којима 
се предвиђа остваривање планираног циља;

• Средства потребна за 
спровођење програма, изворе и начин 
њиховог обезбеђења.

Општина Велико Градиште, као 
обвезник система енергетског менаџмента 
Републике Србије, успостављањем 
сопственог система енергетског менаџмента 
створиће услове за остваривање позитивних 
економских ефеката, јер ће смањење 
потрошње енергије у јавном сектору 
непосредно довести до смањења трошкова 
енергије који се подмирују из општинског 
буџета, повећати коришћење локалних 
ресурса обновљивих извора енергије, а 
самим тим ће се доћи до стварања економски 
одрживе локалне ергетике и смањења емисије 
СО2 и осталих загађујућих материјала.

Све активности чланова енергетског 
одбора биће базиране на волонтерској 
основи.
Број: 020-34/2020-01-4

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ 
ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ

ПРЕДСЕДНИК
ОПШТИНЕ ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ

Драган Милић,с.р.

На основу члана  13., 29. и 32. Закона о 
јавно-приватном партнерству и концесијама 
( „Службени гласник РС“ број 88/2011, 
15/2016 и 104/2016), у складу са чланом 
2. Одлуке о прихватању самоиницијалног 
предлога за покретање поступка за 
реализацију јавног приватног партнера за 
обављање линијског градског и приградског 
превоза путника на територији општине 
Велико Градиште и члана 70. Статута 
општине Велико Градиште („Сл. гласник 
општине Велико Градиште, бр. 2/2019),

Општинско веће општине Велико 
Градиште на 2. седници од 14.10.2020. 
године, донело је: 

РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ 

ЧЛАНА СТРУЧНОГ ТИМА ЗА 
СПРОВОЂЕЊЕ ПОСТУПКА 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПРОЈЕКТА ЈАВНО 
ПРИВАТНОГ ПАРТНЕРСТВА СА 

ЕЛЕМЕНТИМА КОНЦЕСИЈЕ 
ЗА ОБАВЉАЊЕ КОМУНАЛНЕ 

ДЕЛАТНОСТИ ЛИНИЈКОГ ГРАДСКОГ 
И ПРИГРАДСКОГ ПРЕВОЗА 
ПУТНИКА НА ТЕРИТОРИЈИ 

ОПШТИНЕ ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ

I  Разрешава се Сања Стојадиновић, 
дипломирани правник, дужности члана 
Стручног тима за спровођење поступка 
реализације пројекта јавно приватног 
партнерства са елементима концесије за 
обављање комуналне делатности линијског 
превоза путника у градском- приградском 
саобраћају на територији општине Велико 
Градиште.

II Именује се Сузана Ђорђевић, 
дипломирани правник,  за члана Стручног 
тима за спровођење поступка реализације 
пројекта јавно приватног партнерства 
са елементима концесије за обављање 
комуналне делатности линијског превоза 
путника у градском- приградском саобраћају 
на територији општине Велико Градиште.
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III Ово решење ступа на снагу даном 
доношења а објавиће се у Службеном 
гласнику општине Велико Градиште.

О б р а з л о ж е њ е

Законом о јавно приватном 
партнерству и концесијама прописано је да 
се за израду конкурсне документације која 
врши процену вредности концесије, израду 
студије оправданости и преузимање осталих 
радњи које претходе поступкудавања 
концесије именује стручни тим.

Општинско веће општине Велико 
Градиште је донело Решење број 02-17/2020-
01-4 од 28.04.2020. године којим је Сања 
Стојадиновић именована за члана стручног 
тима.

Имајући у виду да именована 
од 18.09.2020. године обавља послове 
начелника Општинске управе општине 
Велико Градиште због сукоба интереса 
потребно је да буде разрешена члана 
Стручног тима за спровођење поступка 
реализације пројекта јавно приватног 
партнерства са елементима концесије за 
обављање комуналне делатности линијског 
превоза путника у градском- приградском 
саобраћају на територији општине Велико 
Градиште.

ПОУКА О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: 
Ово решење је коначно у управном поступку 
и против њега се може покренути управни 
спор подношењем тужбе Управном суду у 
Београду у року од 30 дана од дана пријема 
решења.

Број: 02-44/2020-01-4

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ 
ОПШТИНЕ ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ

ПРЕДСЕДНИК
ОПШТИНЕ ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ

Драган Милић,с.р.

На основу члана  70. Статута општине 
Велико Градиште („Службени гласник 
Општине Велико Градиште бр.2/2019) у 
вези члана 40. Правилника о одобравању 
и финансирању програма којима се 
задовољавају потребе и интереси грађана у 
области спорта у општини Велико Градиште 
(„Службени гласник Општине Велико 
Градиште бр.9/2018)

 Општинско Веће општине Велико 
Градиште , на 2. седници одржаној дана 
14.10.2020. године, донелo је

 
Р Е Ш Е Њ Е

 
I УСВАЈА СЕ захтев Шах клуба 

„ВГСК“ Велико Градиште за одустанак од 
спровођења планираног годишњег програма 
„Организација међународне шаховске 
манифестације Сребрно језеро 2020“.

II Овлашћује се председник општине 
Велико Градиште да потпише Споразум 
о раскиду  Уговора  о реализацији и 
финансирању/суфинансирању  програма 
којим се задовољавају потребе и интереси 
грађана у области спорта, заведен под бројем 
401-42-1/2020 од 24.06.2020.године.

III  Ово Решење ступа на снагу 
наредног дана од дана доношења, а објавиће 
се у Службеном гласнику Општине Велико 
Градиште 

О б р а з л о ж е њ е

Решењем Општинског већа број 400-
22/2020-01-4 од 15.06.2020. године Шах 
клубу „ВГСК“ Велико Градиште одобрена 
су средства у износу од 999.992,18 динара 
за програм „Организација међународне 
шаховске манифестације Сребрно језеро 
2020“ на основу кога је потписан Уговор о 
реализацији и финансирању/суфинансирању  
програма којим се задовољавају потребе и 
интереси грађана у области спорта, заведен 
под бројем 401-42-1/2020 од 24.06.2020. 
године.

Дана 6.10.2020. године Небојша 
Ђокић је поднео захтев Општинском већу  
за давање сагласности за одустанак од 
спровођења планираног програма и раскид 
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Уговора из разлога што, због пандемије 
вируса COVID-19,  реализација планираних 
активности није спроведена и неће бити 
спроведена до краја године.

Чланом 40. Правилника о 
одобравању и финансирању програма 
којима се задовољавају потребе и интереси 
грађана уобласти спорта у општини Велико 
Градиште прописано је да евентуалне 
измене у погледу одобрених средстава за 
реализацију програма, могу се извршити ако 
се:  

1) не угрожава основни циљ 
програма; 2) средства компензују у оквиру 
одређене врсте трошка, као и између 
различитих врста трошкова. У наведеним 
случајевима, носилац програма може да 
током реализације програма изврши измену 
финансијског плана програма и да о томе 
обавести Комисију.

У свим другим случајевима мора 
да се унапред поднесе писани захтев 
Општинском већу за одобрење одступања, 
уз додатно објашњење, с тим да се такав 
захтев може поднети пре утврђеног крајњег 
рока за реализацију програма. 

ПОУКА О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: 
Ово решење је коначно у управном поступку 
и против њега се може покренути управни 
спор подношењем тужбе Управном суду у 
Београду у року од 30 дана од дана пријема 
решења.

Број: 401-264/2020-01-4

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
ОПШТИНЕ ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ

 
ПРЕДСЕДНИК

ОПШТИНЕ ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ
Драган Милић,с.р.

На основу члана  70. Статута општине 
Велико Градиште („Службени гласник 
Општине Велико Градиште бр.2/2019) у 
вези члана 40 Правилника о одобравању 
и финансирању програма којима се 
задовољавају потребе и интереси грађана у 
области спорта у општини Велико Градиште 
(„Службени гласник Општине Велико 
Градиште бр.9/2018)

Општинско Веће општине Велико 
Градиште, на 2. седници одржаној дана 
14.10.2020. године, донелo је 

Р Е Ш Е Њ Е

I УСВАЈА СЕ захтев Спортског 
савеза општине Велико Градиште за 
делимични одустанак од спровођења 
планираног годишњег програма 
„Организација спортских такмичења на 
територији општине Велико Градиште“.

II Овлашћује се председник општине 
Велико Градиште да потпише Анекс 
Уговора   о реализацији и финансирању/
суфинансирању  програма којим се 
задовољавају потребе и интереси грађана у 
области спорта, заведен под бројем 401-37-
1/2020 од 24.06.2020.године.

III  Ово Решење ступа на снагу 
наредног дана од дана доношења а објавиће 
се у Службеном гласнику Општине Велико 
Градиште 

О б р а з л о ж е њ е
Решењем Општинског већа број 

400-4/2020-01-4 од 31.01.2020. године 
Спорстском савезу општине  Велико 
Градиште одобрена су средства  у износу 
од 1.504.628,57 динара за програм 
„Организација спортских такмичења на 
територији општине Велико Градиште“ на 
основу кога је потписан Уговор о реализацији 
и финансирању/суфинансирању  програма 
којим се задовољавају потребе и интереси 
грађана у области спорта, заведен под бројем 
401-37-1/2020 од 24.06.2020.,

Дана 8.10.2020. године Миодраг 
Живковић је поднео захтев Општинском 
већу за давање сагласности за делимични 
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одустанак од спровођења планираног 
програма и закључивање анекса Уговора 
из разлога што, због пандемије вируса 
COVID-19, реализација планираних 
активности није спроведена и неће бити 
спроведена до краја године.

Чланом 40. Правилника о 
одобравању и финансирању програма 
којима се задовољавају потребе и интереси 
грађана уобласти спорта у општини Велико 
Градиште прописано је да евентуалне 
измене у погледу одобрених средстава за 
реализацију програма, могу се извршити ако 
се:  

1) не угрожава основни циљ 
програма; 2) средства компензују у оквиру 
одређене врсте трошка, као и између 
различитих врста трошкова. У наведеним 
случајевима, носилац програма може да 
током реализације програма изврши измену 
финансијског плана програма и да о томе 
обавести Комисију.

У свим другим случајевима мора 
да се унапред поднесе писани захтев 
Општинском већу за одобрење одступања, 
уз додатно објашњење, с тим да се такав 
захтев може поднети пре утврђеног крајњег 
рока за реализацију програма. 

ПОУКА О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: 
Ово решење је коначно у управном поступку 
и против њега се може покренути управни 
спор подношењем тужбе Управном суду у 
Београду у року од 30 дана од дана пријема 
решења.
Број: 401-265/2020-01-4

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
ОПШТИНЕ ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ

ПРЕДСЕДНИК
ОПШТИНЕ ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ

Драган Милић,с.р.

Сходно члану 14. Одлуке о 
утврђивању доприноса за уређивање 
грађевиског земљишта (Службени гласник 
општине Велико Градиште бр. 16/2019) и 
члана 70. Статута општине Велико Градиште 
(„Службени гласник општине Велико 
Градиште“, број 2/2019), Општинско веће 
општине Велико Градиште, на 2. седници 
одржаној дана 14.10.2020. године, донело је

РЕШЕЊЕ 
О УМАЊЕЊУ  ДОПРИНОСА ЗА 
УРЕЂИВАЊЕ ГРАЂЕВИНСКОГ 
ЗЕМЉИШТА НА ТЕРИТОРИЈИ 
ОПШТИНЕ ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ ЗА 
ИЗГРАДЊУ ОБЈЕКАТА КОЈИ СУ ОД 
ЗНАЧАЈА ЗА ПРИВРЕДНИ РАЗВОЈ 

ОПШТИНЕ ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ

Члан 1
Подносиоцу захтева Матејић 

Станише, ЈМБГ 1308969762615, из Десине 
бб, признаје се умањење од 20% на 
обрачунати износ доприноса за уређење 
грађевинског земљишта за изградњу објекта 
на к.п.бр. 2366/450, 2366/431 К.О. Велико 
Градиште. 

Члан 2
Обавезују се инвеститор да у року од 

три године од дана правоснажности решења 
објекат приведе намени, кaо и да се придржи 
наведених намена и броја запослених од 6. 
лица у објекту. 

У случају да се наведени рок 
не испоштује и да не запосли 6. лица, 
инвеститор је у обавези да обрачунато 
умањење уплати на рачун општине Велико 
Градише са обрачунатом затезном каматом. 

Члан 3
Решење је коначно даном доношења.

Члан 4
Решење објавити у Службеном 

Гласнику општине Велико Градиште.
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Образложење

По поднетом захтеву бр. 352-46/2020-
01-2 од стране Матејић Станише, ЈМБГ 
1308969762615, из Десине бб, а на основу 
приложене докуметације, Одељење за 
локални економски развој је дало предлог 
као у диспозитиву узимајући у обзир 
чињеницу да изградња наведеног објекта 
доприноси привредном развоју оштине 
Велико Градиште. 

У захтеву је наведено да ће објекат 
површине од 429,47 m2 на к.п.бр. 2366/450, 
2366/431 К.О. Велико Градиште, имати две 
надземне етаже и једну етажу у подруму са 
садржајем од 12 апартмана на свим етажама 
и укупне бруто површине 616,87  m2, као и 
да ће запослити 6 лица. Узимајући у обзир 
чињеницу да је туризам један од примарних 
развојних приоритета општине Велико 
Градиште, а да ће изградња овог објекта 
допринитети повећавању прихода општине 
Велико Градиште кроз наплату боравишних 
такси, дела пореза на зараде, као и смањити 
стопу незапослености,  и повећати број 
лежајева на Сребрном језеру и проценат 
туристичке инфраструктуре, изградња овог 
објекта је од значаја за привредни развој 
општине Велико Градиште.

Сходно члану 14. Одлуке о утврђивању 
доприноса за уређење грађевиског 
земљишта, за изградњу објеката који су од 
значаја за привредни развој општине Велико 
Градиште може се остварити умањење  до 
20% на утврђени допринос уз сагласност 
Општинског већа. 

Број: 352-46/2020-07

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
ОПШТИНЕ ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ

ПРЕДСЕДНИК
ОПШТИНЕ ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ

Драган Милић,с.р
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