
АКТИ
41.СЕДНИЦЕ

ОПШТИНСКОГ ВЕЋА 
ОПШТИНЕ ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ

ОПШТИНЕ ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ
Година XIX        Број 4         ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ                    23. фебруар 2022.



23. фебруар 2022. годинеБрој 42

Сходно члану 12. Одлуке о допиносу  
за уређивање грађевинског земљишта за 
територију општине Велико Градиште 
(Службени гласник општине Велико 
Градиште бр. 35/2021) и члана 70. Статута 
општине Велико Градиште („Службени 
гласник општине Велико Градиште“, број 
2/2019), Општинско веће општине Велико 
Градиште, на 41. седници одржаној дана 
14.фебруара 2022. године, донело је

РЕШЕЊЕ 
О УМАЊЕЊУ  ДОПРИНОСА 

ЗА УРЕЂЕЊЕ ГРАЂЕВИНСКОГ 
ЗЕМЉИШТА ЗА ИЗГРАДЊУ 

ОБЈЕКАТА КОЈИ СУ ОД ЗНАЧАЈА 
ЗА ПРИВРЕДНИ РАЗВОЈ ОПШТИНЕ 

ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ

Члан 1

Усваја се захтев Привредног друштва 
„Бобинг“ д.о.о., ПИБ 101364481, МБ 
06149642, са седиштем у Великом Градишту, 
ул. Војводе Путника 43 (  Захтев бр. 352-
11/2022-07 од дана 11.02.2022.године)  и 
истом се признаје право на умањење на 
обрачунати износ доприноса  за уређење 
грађевинског земљишта  за изградњу 
објеката на к.п.бр. 2242/8, 2242/21 и 2242/22  
К.О. Велико Градиште и то 30% по основу 
бруто површине објекта који се гради. 

Члан 2

Обавезује се инвеститор да објекат 
изгради у скаду са грађевинском дозволом 
у погледу намене објекта, у року који не 
може бити дужи од пет година од дана 
правоснажности грађевинске дозволе.

Као доказ да је објекат изграђен у 
року и приведен намени сходно грађевинској 
дозволи, инвеститор је дужан да надлежном 
одељењу Општинске управе општине Велико 
Градиште достави употребну дозволу.

Уколико инвеститор не изгради 
објекат у року из става 1. овог члана, 
или промени намену објекта, дужан је да 
обрачунато умањење доприноса уплати на 

рачун општине Велико Градиште заједно са 
затезном каматом, у року од 90 дана од дана 
утврђења неиспуњења услова.

Члан 3

Решење је коначно даном доношења.

Члан 4

Решење објавити у Службеном 
гласнику општине Велико Градиште.

Образложење

Правни основ за доношење овог 
решења садржан је у члану 12. Одлуке 
о допиносу  за уређивање грађевинског 
земљишта за територију општине Велико 
Градиште (Службени гласник општине 
Велико Градиште бр 35/2021) којим је 
прописано да Општинско веће може 
утврдити умањење доприноса за изградњу 
објеката који су од значаја за привредни развој 
општине  од 20% за објекте бруто површине 
до  999,99 м2, а за објекте бруто површине 
преко 1.000 м2 ово умањење је прописано од 
30%. За иновативне објекте, односно нове 
садржаје  објекта прописано је  умањење 
од  40% на утврђени износ доприноса, а 
на предлог Одељења за локални економски 
развој Општинске управе општине Велико 
Градиште.

Имајући у виду да се ради о објекту 
апартманског типа, спратности П+3, бруто 
површине од 2.772,44 m2 на к.п.бр. 2242/8, 
2242/21 и 2242/22  у КО Велико Градиште, за 
који је прибављена локацијска и грађевинска 
дозвола Одељење за локални економски 
развој је дало предлог као у диспозитиву 
узимајући у обзир чињеницу да изградња 
наведеног објекта доприноси привредном 
развоју општине Велико Градиште, оносно 
туризму као основној привредној грани.

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 у довољном 
броју примерака.

Број 464-47/2022-01-4

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ 
ОПШТИНЕ ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ

Драган Милић,с.р
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РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
ОПШТИНА ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ 
ОПШТИНСКO ВЕЋЕ 
Број: 410-3/2022-01-4 
Датум: 14.02.2022. године 
Велико Градиште 

 
 
На основу члана 70. Статута општине Велико Градиште („Службени гласник општине 

Велико Градиште“, број 2/2019)  и  члана 29. став 1. Одлуке о јавној својини општине Велико 
Градиште („Сл. гласник општине Велико Градиште“, бр. 17/2021), а у вези са захтевом ЈУ 
„Спортски центар Велико Градиште“  и другим Јавним позивом за прикупљање писаних 
понуда број 410-10/4/2021-01-2 од 13. 1. 2022. године,  

 Општинско веће општине Велико Градиште на својој 41. седници одржаној 14.02.2022. 
године, донело је 
 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
о отуђењу покретне имовине 

 
 
         ОТУЂУЈУ се из јавне својине општине Велико Градиште у поступку прикупљања 
писаних понуда уз накнаду  40 топола које се налазе на катастарској парцели број 1971/1 КО 
Велико Градиште, понуђачу привредном друштву  за производњу и промет  „EURO 
AMBALAŽA“ DOO Браничево, Индустријска бб. 
 Обавезује се понуђач да у корист буџета општине Велико Градиште, плати накнаду за 
отуђење покретних ствари у износу од  4.100,00 динара по 1м3 на уплатни рачун број 840-
745151843-03 (модел 97, позив на број 59-110) у року од 3 дана од дана утврђивања укупне 
количине дрвне масе. 
 Уговор о отуђењу покретне имовине у име и за рачун Општине закључиће председник 
Општине, којим ће се ближе уредити међусобна права и обавезе.  
   

Образложење 
 
 „Спортски центар Велико Градиште“ из Великог Градишта, дана 26. 11. 2021. године, 
поднео је допис у коме наводи да се на фудбалском терену налазе стабла топола старих око 30 
година са којих повремено падају гране на ободе и ограду фудбалског терена као и на околни 
пут и део заштитног зида и да као организатори и суорганизатори спортских приредби имају 
обавезу и одговорност да осигурају несметано и безбедно одвијање спортских активности и 
предузму све мере за предупређење ризика настанка штете за учеснике и трећа лица. 
 Одредбом члана 27. став 3.  Одлуке о јавној својини општине Велико Градиште („Сл. 
гласник општине Велико Градиште“, бр. 17/2021), прописан је поступак отуђења покретних 
ствари из јавне својине, а чланом 28. став 1. утврђена је надлежност председника општине 
Велико Градиште за доношење решења о покретању поступка отуђења покретних ствари из 
јавне својине Општине. 
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Председник Општине дана 24. 12. 2021. године, покренуо је поступак отуђења 
покретних ствари прикупљањем писаних понуда Решењем о покретању поступка отуђења 
покретних ствари прикупљањем писаних понуда, број 410-10/2021-01-2. Истовремено је донео 
и решење о именовању Комисије за отуђење покретних ствари из јавне својине општине 
Велико Градиште, број 410-10/1/2021-01-2. 
 Почетна цена за отуђење топола у износу од 3.476,26 динара, утврђена је на основу 
важећег Ценовника основних производа шумарства  ЈП Србијашуме, број 84/2018-3 од 30. 11. 
2018. године, који се примењује од 24. 6. 2021. године. 
 Јавни позив за прикупљање писаних понуда, објављен је 24. 12. 2021. године под бројем 
410-10/2/2021-01-2 на интернет страници општине Велико Градиште. На истом није било 
поднетих пријава. Други Јавни позив објављен је 13. 1. 2022. године, заведен под бројем  410-
10/4/2021-01-2. У остављеном року поднета је једна пријава од стране привредног друштва 
„EURO AMBALAŽA“ DOO Браничево, Индустријска бб.  
 У складу са датом понудом понуђач се обавезује да исече предметна стабла, одвезе и 
очисти грање и остало смеће у року од 15 календарских дана од дана потписивања уговора. 
 На основу наведеног Комисија за отуђење покретних ствари из јавне својине општине 
Велико Градиште, именована решењем број 410-10/1/2021-01-2 од 24. 12. 2021. године, 
предлаже да се отуђи предметна покретна имовина  понуђачу „ЕУРО АМБАЛАЖА“ ДОО 
12222 Браничево, Индустријска бб. 

Упуство о правном средству: Против овог решења може се покренути управни спор 
подношењем тужбе Управном суду у Београду у року од 30 дана од дана објављивања истог. 
 
 
 
                                                                                                               ПРЕДСЕДНИК 
                                                                                               ОПШТИНЕ ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ 
 
 
                                                                                                              Драган Милић,с.р. 
 
 
 
Доставити: 
- „ЕУРО АМБАЛАЖА“ ДОО, 12222 Браничево, Индустријска бб  
- Одељењу за финансије 
- Архиви 
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РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ОПШТИНА ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
Број: 020-1/2022-01-4
Датум: 14.02.2022. године
Велико Градиште

На основу члана 136. Закона о општем 
управном поступку (‘’Сл.гласник РС’ 
18/2016 и 95/2018- аутентично тумачење), 
члана 70. Статута општине Велико 
Градиште („Службени гласник општине 
Велико Градиште“ бр.2/2019), члана 10-
13. Пословника о раду Општинског већа 
опоштине Велико Градиште („Службени 
гласник општине Велико Градише“ бр. 7/19), 
мере 17.1.2. Локалног антикорупцијског 
плана за период 2021-2024. године 
(„Службени гласник општине Велико 
Градише“ бр. 8/2021), Општинско веће на 41. 
седници одржаној дана 14.02.2022.године, је 
донело:

Р Е Ш Е Њ Е

1.Формира се Радна група за израду 
и спровођење конкурса ради избора и 
предлагања чланова тела које ће пратити 
спровођење Локалног антикорупцијског 
плана за период 2021-2024.г.

2.У Радну групу из тачке 1. се 
именују:

-Санела Журкић Коцмановић, 
председник,

-Горан Костић, члан,
-Мирослава Раденковић, члан
3.Задатак радне групе је да:
-Донесе Правилник о свом раду који 

ће садржати и услове, критеријуме и мерила 
за избор чланова Радног тела за праћење 
примене ЛАП-а,

-Распише и спроведе Конкурс за 
избор чланова Радног тела за праћење 
примене ЛАП-а,

-На основу спроведеног конкурса 
састави листу кандидата и сачини предлог 
који ће упутити Скупштини општине Велико 
Градиште на усвајање.

4 . А д м и н и с т р ат и в н о - т ех н и ч ке 
послове за Радну групу обављаће Општинска 
управа општине Велико Градиште.

5.Решење објавити у ‘’Службеном 
гласнику општине Велико Градиште’’.

О б р а з л о ж е њ е

Скупштина општине Велико 
Градиште је на својој 13. седници одржаној 
дана 15.12.2021.г. донела Одлуку о усвајању 
Локалног антикорупцијског плана за период 
2021-2024.г.

Усвајањем ЛАП-а, општина Велико 
Градиште се обавезала да спроведе мере из 
плана а у вези са констатовањем спречавањем 
корупције.

Мером 17.1.2. ЛАП-а је предвиђено 
формирање радне групе која би израдила и 
спровела конкурс ради избора и предлагања 
чланова тела које ће пратити спровођење 
Локалног антикорупцијског плана и као 
рок за спровођење исте је одређен 30.март 
2022.г.

Веће је на својој 41. седници 
одржаној дана 14.2.2022.г. донело Решење 
као диспозитиву.

Поука о правном леку: 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.

ПРЕДСЕДНИК 
ОПШТИНЕ 

ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ
Драган Милић,с.р.
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На основу  чл. 61 Закона о буџетском 
систему (Слжбени гласник РС бр. 54/2009, 
73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 
62/2013, 63/2013, 108/2013, 142/2014, 
68/2015, 103/2015, 99/2016,113/2017,95/20
18,31/2019 i 72/2019) и на основу члана 25. 
Одлуке о буџету општине Велико Градиште 
за 2022.годину

Општинско веће,  на 41. седници 
одржаној дана 14.02.2022.године доноси 

О  Д  Л  У  К  У
О   КОРИШЋЕЊУ  СРЕДСТАВА  
ТЕКУЋЕ  БУЏЕТСКЕ  РЕЗЕРВЕ

Из средстава утврђених Одлуком 
о буџету општине Велико Градиште за 
2022.годину, раздео 5. функционална 
класификација 110. Економска 
квалификација 499121 текућа резерва 
позиција 196.

1.

О д о б р а в а   с е
Износ до 32.000,00 динара на основу 

захтева Народне Библиотеке „Вук Караџић“ 
из Великог Градишта.

2.

Средства из тачке 1. ове Одлуке унети 
у буџет и извршити потребна књижења.

3.

О реализацији ове Одлуке стараће се 
Одељење за финансије. Наведена средства 
увећати на позицији Народне Библиотеке 
„Вук Караџић“ у буџету општине Велико 
Градиште а иста ће се преносити на основу 
достављене финансијске документације.

Одлука ступа на снагу даном 
доношења.

О б р а з л о ж е њ е

Новац је потребан ради исплате 
накнаде трошкова запосленом за погребне 
услуге у случају смрти члана уже породице.

Средства из тачке 1 ове Одлуке за 
износ до 32.000,00 динара распоређују 
се у оквиру Раздела 4, позиција 144/1, 
функционална класификација 820, 
економска класификација 414314 помоћ 
у случају смрти запосленог или члана уже 
породице, програмска активност 1201-0001 
Функционисање локалних установа култура.

Број: 401-68/2022-01-4 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ 
ОПШТИНЕ ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ  
Драган Милић,с.р.
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АКТИ
42. СЕДНИЦЕ

ОПШТИНСКОГ ВЕЋА 
ОПШТИНЕ ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ
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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, 9/2020 и 52/2021), члана 46. Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласник РС“, број 129/2007 и 83/2014 – др.закон, 101/2016 – др.закон, 47/2018 и 
111/2021 ), чл. 15. и 70. Статута општине Велико Градиште („Службени гласник општине Велико Градиште“, 
број 2/19) и члана 20. Одлуке о мањим монтажним објектима привременог карактера („Службени гласник 
општине Велико Градиште“, бр. 35/2021),  

Општинско веће општине Велико Градиште на 42. седници одржаној дана 22.02.2022.године, доноси 
 

 

ПРОГРАМ О ДОПУНИ ПРОГРАМА ПОСТАВЉАЊА МАЊИХ МОНТАЖНИХ ОБЈЕКАТА 
ПРИВРЕМЕНОГ КАРАКТЕРА У ФУНКЦИЈИ ТУРИСТИЧКЕ ПОНУДЕ НА СРЕБРНОМ ЈЕЗЕРУ И 

РАМСКОЈ ТВРЂАВИ ЗА ПЕРИОД ОД 2020. ГОДИНЕ ДО 2030. ГОДИНЕ („Службени гласник 
општине Велико Градиште“, број 32/2020 и 6/2021) 

 
 

Члан 1. 
У Програму постављања мањих монтажних објеката привременог карактера у функцији туристичке 

понуде на Сребрном језеру и Рамској тврђави за период од 2020. године до 2030. године („Службени гласник 
општине Велико Градиште“, број 32/2020 и 6/2021 ) у одељку II Локације и објекти, додају се три нове локације 
које гласе: 

 
„Локација број 9 – део к.п. број 2229/1 К.О. Велико Градиште, уз шетну стазу, насупрот к.п.бр. 2231/3 

К.О. Велико Градишт, и то простор за летњи шанк бар површине 15м2, са пратећом баштом угоститељског 
објекта површине 64м2, oдносно укупне збирне површине 79м2.  

„Локација број 10 – део к.п. број 2229/1 К.О. Велико Градиште, шетну стазу, насупрот к.п.бр. 2366/123 
К.О. Велико Градиште, и то простор за летњи шанк бар површине 12м2, са пратећом баштом угоститељског 
објекта површине 130м2, oдносно укупне збирне површине 142м2. 
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„Локација број 11 – део к.п. број 2229/1 К.О. Велико Градиште, шетну стазу, а у непосредној близини 

одбојкашких терена са њихове југозападне стране, и то простор за летњи шанк бар површине 30м2, са пратећом 
баштом угоститељског објекта површине 45м2, oдносно укупне збирне површине 75м2.“ 

 
 

 
 
 

Члан 2. 
 Остале одредбе Програма постављања мањих монтажних објеката привременог карактера у функцији 
туристичке понуде на Сребрном језеру и Рамској тврђави за период од 2020. године до 2030. године („Службени 
гласник општине Велико Градиште“, број 32/2020 и 6/2021) остају неизмењене.  
 

Члан 3. 
Овај Програм ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику општине Велико 

Градиште“.  
 
 
 
Број: 464-57/2022-01-4 
 
 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ 
 
 

                                                                          ПРЕДСЕДНИК 
                                                                        ОПШТИНЕ ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ 

 
 

                                                                     Драгана Милић,с.р. 
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На основу члана 136. Закона о 
општем управном поступку (‘’Сл.гласник 
РС’’ 18/2016 и 95/2018- аутентично 
тумачење), 70. Статута општине Велико 
Градиште („Службени гласник општине 
Велико Градиште“ бр. 2/2019), члана 11. 
и 12. Пословника о раду Општинског већа 
општине Велико Градиште („Службени 
гласник општине Велико Градише“ бр. 
11/08) и чл.12 Одлуке о поступку и начину 
решавања захтева грађана за накнаду штете 
настале услед уједа напуштених паса („Сл. 
гласник Општине Велико Градиште“ бр. 
7/2018), а по захтеву Председника Општине 
за прибављање сагласности,

Општинско веће општине Велико 
Градиште на 42. седници одржаној 
22.02.2022. године,  донело је, 

РЕШЕЊЕ

1. ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ  
Председнику општине Велико Градиште за 
доношење акта о утврђивању висине накнаде 
штете, на новчани износ од 120.000,00 
динара, а који је предложила Комисија за 
утврђивање основа и висине накнаде штете 
настале услед уједа паса луталица 

О б р а з л о ж е њ е

Председник Општине Велико 
Градиште се дана 17.02.2022.године  
обратио Општинском већу Општине Велико 
Градиште за прибaвљање сагласности ради 
доношења акта о утврђивању висине накнаде 
штете, обзиром да предлогом Комисије за 
утврђивање основа и висине накнаде штете 
настале услед уједа паса луталица овај износ 
прелази 50.000,00 динара. 

Комисија за утврђивање основа 
и висине накнаде штете услед уједа 
напуштених паса, је разматрајући захтев 
странке Миливојевић Драгише из Сиракова, 
на седници одржаној дана 26.01.2022.године 
закључила да странка у погледу достављене 
документације испуњава услове за 

признавање права за накнаду штете насталу 
над овцама расе „Витенберг“, услед уједа од 
стране напуштеног пса.

Комисија је обзиром на насталу 
штету и објективну одговорност Општине 
Велико Градиште за исту, утврдила предлог 
накнаде штете на 120.000,00 динара и исти 
упутила Председнику општине.

Председник Општине је обзиром 
да је предложени износ постављен на 
суму већу од 50.000,00 динара затражио 
сагласност Општинског већа сходно члану 
12. Одлуке о поступку и начину решавања 
захтева грађана за накнаду штете настале 
услед уједа напуштених паса („Сл. гласник 
Општине Велико Градиште“ бр. 7/2018) 
пре доношења акта о утврђивању износа 
накнаде штете.

Имајући у виду све изложено, 
Општинско веће је донело решење као у 
диспозитиву.  

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.

Број: 401-83/2022-01-4
Датум: 22.02.2022. године

ПРЕДСЕДНИК 
ОПШТИНСКОГ ВЕЋА

Драган Милић,с.р.

Сходно члана 12. Одлуке о допиносу  
за уређење грађевинског земљишта за 
територију општине Велико Градиште 
(Службени гласник општине Велико 
Градиште бр. 35/2021) и члана 70. Статута 
општине Велико Градиште („Службени 
гласник општине Велико Градиште“, број 
2/2019), Општинско веће општине Велико 
Градиште, на  42. седници одржаној дана 
22.02.2022. године, донело је
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РЕШЕЊЕ 

О УМАЊЕЊУ  ДОПРИНОСА 
ЗА УРЕЂЕЊЕ ГРАЂЕВИНСКОГ 

ЗЕМЉИШТА ЗА ИЗГРАДЊУ 
ОБЈЕКАТА КОЈИ СУ ОД ЗНАЧАЈА 

ЗА ПРИВРЕДНИ РАЗВОЈ ОПШТИНЕ 
ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ

Члан 1

Усваја се захтев привредног друштва 
„DАR INVEST-VG-2021“ д.о.о. Велико 
Градиште, ПИБ 112816722 МБ 21745707, 
са седиштем у Великом Градишту, 
ул.Виноградска 5/7 (бр. Захтева 464-
53/2022-07 од дана 17.02.2022.године)  и 
признаје се право на умањење на обрачунати 
износ доприноса  за уређење грађевинског 
земљишта  за изградњу објеката на к.п.бр. 
2242/14  К.О. Велико Градиште и то 30% 
по основу бруто површине објекта који се 
гради. 

Члан 2

Обавезује се инвеститор да објекат 
изгради у скаду са грађевинском дозволом 
у погледу намене објекта, у року који не 
може бити дужи од пет година од дана 
правоснажности грађевинске дозволе.

Као доказ да је објекат изграђен у 
року и приведен намени сходно грађевинској 
дозволи, инвеститор је дужан да надлежном 
одељењу Општинске управе општине Велико 
Градиште достави употребну дозволу.

Уколико инвеститор не изгради 
објекат у року из става 1. овог члана, 
или промени намену објекта, дужан је да 
обрачунато умањење доприноса уплати на 
рачун општине Велико Градиште заједно са 
затезном каматом, у року од 90 дана од дана 
утврђења неиспуњења услова.

Члан 3

Решење је коначно даном доношења.

Члан 4

Решење објавити у Службеном 
гласнику општине Велико Градиште.

Образложење

Правни основ за доношење овог 
решења садржан је у члану 12. Одлуке о 
допиносу  за уређење грађевинског земљишта 
за територију општине Велико Градиште 
(Службени гласник општине Велико 
Градиште бр. 35/2021) којим је прописано 
да Општинско веће може утврдити умањење 
доприноса за изградњу објеката који су 
од значаја за привредни развој општине, 
до 999,99 м2, а за објекте бруто површине 
преко 1.000 м2 ово умањење је прописано од 
30%. За иновативне објекте, односно нове 
садржаје  објекта прописано је  умањење 
од  40% на утврђени износ доприноса, а 
на предлог Одељења за локални економски 
развој Општинске управе општине Велико 
Градиште.

Имајући у виду да се ради о објекту 
апартманског типа, спратности П+3, бруто 
површине од 1641,09 m2 на к.п.бр. 2242/14 у 
КО Велико Градиште, за који је прибављена 
локацијска и грађевинска дозвола Одељење 
за локални економски развој Општинске 
управе општине Велико Градиште је дало 
предлог као у диспозитиву узимајући у 
обзир чињеницу да изградња наведеног 
објекта доприноси привредном развоју 
општине Велико Градиште, оносно туризму 
као основној привредној грани.

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:464-58/2022-01-4 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ 
ОПШТИНЕ ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 
ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ

Драган Милић,с.р.



23. фебруар 2022. године 13Број 4

Сходно члана 12. Одлуке о допиносу  
за уређење грађевинског земљишта за 
територију општине Велико Градиште 
(Службени гласник општине Велико 
Градиште бр. 35/2021) и члана 70. Статута 
општине Велико Градиште („Службени 
гласник општине Велико Градиште“, број 
2/2019), Општинско веће општине Велико 
Градиште, на 42. седници одржаној дана 
22.02.2022. године, донело је

РЕШЕЊЕ 
О УМАЊЕЊУ  ДОПРИНОСА 

ЗА УРЕЂЕЊЕ ГРАЂЕВИНСКОГ 
ЗЕМЉИШТА ЗА ИЗГРАДЊУ 

ОБЈЕКАТА КОЈИ СУ ОД ЗНАЧАЈА 
ЗА ПРИВРЕДНИ РАЗВОЈ ОПШТИНЕ 

ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ

Члан 1

Усваја се захтев привредног друштва 
„STIL GRADNJA 012“Д.O.O Велико 
Градиште, ПИБ 109591994, МБ 21206903, са 
седиштем у Великом Градишту, (бр. Захтева 
464-56/2022-07 од дана 22.02.2022.године)  и 
признаје се право на умањење на обрачунати 
износ доприноса за уређење грађевинског 
земљишта  за изградњу објеката на к.п.бр. 
2370, 2366/445, 2366/143, 4627, 2366/478, 
2366/477, 2366/477, 2366/196, 2366/14, 
2366/198   К.О. Велико Градиште и то 30% 
по основу бруто површине објекта који се 
гради. 

Члан 2

Обавезују се инвеститор да објекат 
изгради у скаду са грађевинском дозволом 
у погледу намене објекта, у року који не 
може бити дужи од пет година од дана 
правоснажности грађевинске дозволе.

Као доказ да је објекат изграђен у 
року и приведен намени сходно грађевинској 
дозволи, инвеститор је дужан да надлежном 
одељењу Општинске управе општине Велико 
Градиште достави употребну дозволу.

Уколико инвеститор не изгради 
објекат у року из става 1. овог члана, 

или промени намену објекта, дужан је да 
обрачунато умањење доприноса уплати на 
рачун општине Велико Градиште заједно са 
затезном каматом, у року од 90 дана од дана 
утврђења неиспуњења услова.

Члан 3

Решење је коначно даном доношења.

Члан 4

Решење објавити у Службеном 
гласнику општине Велико Градиште.

Образложење

Правни основ за доношење овог 
решења садржан је у члану 12. Одлуке о 
допиносу  за уређење грађевинског земљишта 
за територију општине Велико Градиште 
(Службени гласник општине Велико 
Градиште бр. 35/2021) којим је прописано 
да Општинско веће може утврдити умањење 
доприноса за изградњу објеката који су 
од значаја за привредни развој општине, 
до 999,99 м2, а за објекте бруто површине 
преко 1.000 м2 ово умањење је прописано од 
30%. За иновативне објекте, односно нове 
садржаје  објекта прописано је  умањење 
од  40% на утврђени износ доприноса, а 
на предлог Одељења за локални економски 
развој .

Имајући у виду да се ради о објекту 
апартманског типа, спратности  СУТ +П+3, 
бруто површине од 4.401,83 m2 на к.п.бр. . 
2370,2366/445,2366/143,4627,2366/478,2366
/477,2366/477 ,2366/196,2366/14,2366/198 у 
КО Велико Градиште, за који је прибављена 
локацијска и грађевинска дозвола Одељење 
за локални економски развој је дало предлог 
као у диспозитиву узимајући у обзир 
чињеницу да изградња наведеног објекта 
доприноси привредном развоју општине 
Велико Градиште, оносно турризму као 
основној привредној грани.

Упутство о правном средству: 
Против овог решења не може се изјавити 
жалба, али се може покренути управни спор 
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тужбом код Управног суда у Београду у року 
од 30 дана од дана пријема решења. Тужба 
се предаје суду непосредно или поштом.

Број: 464-59/2022-01-4 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ 
ОПШТИНЕ ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ

ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ
Драган Милић,с.р.

На основу  чл. 61 Закона о буџетском 
систему (Слжбени гласник РС бр. 54/2009, 
73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 
62/2013, 63/2013, 108/2013, 142/2014, 
68/2015, 103/2015, 99/2016,113/2017,95/20
18,31/2019 i 72/2019) и на основу члана 25. 
Одлуке о буџету општине Велико Градиште 
за 2022.годину

Општинско веће,  на 42. седници 
одржаној дана 22.02.2022.године доноси 

О  Д  Л  У  К  У
О   КОРИШЋЕЊУ  СРЕДСТАВА  
ТЕКУЋЕ  БУЏЕТСКЕ  РЕЗЕРВЕ

Из средстава утврђених Одлуком 
о буџету општине Велико Градиште за 
2022.годину, раздео 5. функционална 
класификација 110. Економска 
квалификација 499121 текућа резерва 
позиција 196.

1.

О д о б р а в а   с е
Износ од 2.400.000,00 динара на 

основу захтева Општинске управе општине 
Велико Градиште.

2.

Средства из тачке 1. ове Одлуке унети 
у буџет и извршити потребна књижења.

3.

О реализацији ове Одлуке стараће се 
Одељење за финансије. 

Одлука ступа на снагу даном 
доношења.

О б р а з л о ж е њ е 

За неведена средства потребно 
је отворити нови пројекат на позицији 
Општинске управе у програму Здравствена 
заштита за потребе предфинансирања 
пројекта прекограничне сарадње 
„Заједнички приступ поједностављивању 
ране дијагнозе и лечење рака штитне жлезде 
код популације у партнерском подручју“.

Средства из тачке 1 ове Одлуке за 
износ од 2.400.000,00 динара распоређују 
се у оквиру Раздела 4 на следећи начин,  
позиција 92/1,  економска класификација 
423400 Услуге информисања јавности 
, позиција 92/2 423500 Стручне услуге 
и 92/3 515100 Компјутерски софтвер, 
функционална класификација 740, пројекат 
1801-4001 Прекогранична сарадња.
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