
ОПШТИНЕ ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ
Година XIX        Број 7         ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ                    1. април 2022.

  
 

На основу члана 70. Статута општине Велико Градиште („Сл. гласник општине Велико Градиште, 
бр. 2/19), члана 9. Правилника о начину, поступку и критеријумима за избор програма од јавног интереса за 
доделу средстава из буџета општине Велико Градиште („Службени гласник општине Велико Градиште, бр. 
39/2020)  и предлога Комисије за доделу средстава из буџета општине Велико Градиште за реализацију 
програма од јавног интереса удружења, цркава и верских заједница у општини Велико Градиште за 2022. 
годину,  

Општинско веће општине Велико Градиште на својој 46. седници одржаној 31.03.2022. године, 
донело је 

 
ОДЛУКУ 

о додели средстава удружењима  
 

 
Члан 1.  

 ОДОБРАВА СЕ суфинансирање/финансирање доле наведених програма/пројеката удружења 
грађана поднетих на основу Јавног конкурса за суфинансирање/финансирање програма/пројеката удружења 
грађана за 2022. годину, у следећим износима и за следеће намене:  
 
 
Ред. 
бр. 

НОСИЛАЦ ПРОГРАМА НАЗИВ ПРОГРАМА Област јавног 
интереса 

ИЗНОС 
СРЕДСТАВА 

 

1 
401-98/2022-01-2 од 3.3.2022. 

ЛУ Фазан Средњево 
Палих бораца 2 

Набавка опреме за Стручну и 
ловочуварску службу, горива 

и рекламног материјала“ 

заштита 
животиња 

40.000,00 

2 
401-99/2022-01-2 од 3.3.2022. 

Друштво „Ром“ Велико 
Градиште, Житни трг бр.1 

Насиље у породици 

афирмисање 
људских и 
мањинских 

права 50.000,00 

3 

401-105/2022-01-2 од 9.3.2022. 
Друштво за неговање традиције 

ослободилачких ратова Србије до 
1918. године, Велико Градиште, 

Сремска 1 

Подизање спомен обележја 

очување 
традиције 

50.000,00 

4 

401-110/2022-01-2 од 10.3.2022. 
СРК „Риболовачка прича“ 
Велико Градиште, Војводе 

Путника 2 

Фидер и метод карп лига - 
Велико Градиште 2022 

заштита 
животиња 

55.000,00 

5 

401-111/2022-01-2 од 11.3.2022. 
Удружење „Златна рука“ 

Ђураково-Поповац, Професора 
Миленковића бб, Поповац 

 

Етно рај, златне руке-златне 
нити 

очување 
традиције 

100.000,00 

6 
401-112/2022-01-2 од 11.3.2022. 
Удружење жена „У срцу Стига“ 

Мајиловац, Ж.Ј. Шпанца бб 

Дани Свете Тројице у 
Мајиловцу 

очување 
традиције 

70.000,00 

7 
401-113/2022-01-2 од 11.3.2022. 
Удружење грађана „Стуб 2020“ 

Пожаревац, Витешка 12 

Сачувајмо реке Браничевског 
Округа 

заштита 
животне 
средине 70.000,00 

8 

401-115/2022-01-2 од 14.3.2022.  
Друштво учитеља општине 
Велико Градиште и Голубац  
Велико Градиште, др Бошка 

Вребалова 1а 

Интеркултуралност-изазови и 
могућности 

образовање 

130.000,00 

9 

401-117/2022-01-2 од 14.3.2022. 
КУД „Стишки бисери“ 

Мајиловац, Ж.Ј. Шпанца бб 
 

Набавка гардеробера за 
народне ношње 

очување 
традиције 

50.000,00 
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10 

401-118/202-01-2 од 14.3.2022.  
Клуб одгајивача голубова 

Српских високолетача СС-266 
Велико Градиште, Рег М. 

Милорадовића бб 

Заједно можемо све 

заштита 
животиња 

30.000,00 

11 

401-119/2022-01-2 од 14.3.2022 
Кинолошко друштво „Велико 
Градиште“ Велико Градиште, 

Бошка Вребалова бб 

31. национална изложба паса 
свих раса ЦАЦ Велико 

Градиште 2022 

заштита 
животиња 

50.000,00 

12 

401-121/2022-01-2 од 15.3.2022. 
УЛИС „Милена Павловић 

Барили“ Пожаревац, Др Воје 
Дулића 10 

Ретроспективна изложба 
слика и презентација 

монографије 

култура 

100.000,00 

13 

401-122/2022-01-2 од 15.3.2022. 
Међуопштинских угружења 

глувих и наглувих Пожаревац, 
Воје Дулића 19 

„Сервис психосоцијалне 
подршке са преводилачким 

сервисом за српски знаковни 
језик у 2022. години“ 

рањиве групе 

95.000,00 

14 
401-124/2022-01-2 од 16.3.2022.  
Омладински савет Пожаревац, 

Стари корзо 36 

„Од фрустрације до изазова“ - 
Оснаживање младих-вештина 

јавног говора у Општини 
Велико Градиште 

образовање 

30.000,00 
УКУПНО 920.000,00 

 

 II Јавни конкурс за суфинансирање/финансирање програма удружења грађана у 2022. години, 
расписан је на износ од 480.000,00 динара. Комисија предлаже Општинском већу, уколико располаже са 
додатним средствима,  да привати предлог за доделу средстава у укупном износу од 920.000,00 динара, 
обзиром да је по наведеном конкурсу примљено 14 веома добрих пројеката, који заслужују да се делимично 
финансирају из буџета општине Велико Градиште. 

 
Члан 2. 

 ОДБИЈАЈУ СЕ пријаве за суфинансирање/финансирање пројеката/програма сходно члану 10. 
Правилника о начину, поступку и критеријумима за избор програма од јавног интереса за доделу средстава 
из буџета општине Велико Градиште („Службени гласник општине Велико Градиште, бр. 39/2020) и то: 
 
 

Ред. 
бр. НАЗИВ ПОДНОСИОЦА ПРОЈЕКТА НАЗИВ ПРОЈЕКТА 

1 
401-101/2022-01-2 од 4.3.2022. 

Удружење „Бисери Дунава и Ђердапа“ Велико 
Градиште, Воје Богдановића 4/5 

Бисери Великог Градишта 

Образложење- Комисија је оценила предложени пројекат као финансијски неподобан. 

2 

401-114/2022-01-2 од 14.3.2022. 
Удружење за очување традиције, културе и 

едукације Румуна и Срба за Браничевски округ 
„Различитост људе спаја“ , Далматинска 35, 

Пожаревац 

Дани румунске културе у Великом Градишту 

Образложење- Предложени пројекат није од непосредног интереса за грађане, односно исти нема директни утицај 
на грађане са територије општине Велико Градиште 

3 
401-120/2022-01-2 од 14.3.2022. 

удружење „Зоја“ Велико Градиште, Виноградска 
12а 

Стерилизација животиња 

Образложење- Услуге стерилизације биће финансирне из обезбеђених средстава у оквиру буџета општине са 
позиција Општинске управе 

 
 

Члан 3. 
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 Пренос средстава одобреним пројектима из члана 1. ове  одлуке вршиће се у складу са Уговором 
закљученим између удружења и општине Велико Градиште а у складу са остварењем буџета.  
 

Члан 4. 
 Подносиоци пројекта одобрена средства могу користити искључиво за намене наведене у уговору у 
оквиру ревидираног буџета. 
 
 
 

Члан 5. 
 Ова одлука је коначна,  ступа на снагу даном доношења. 
 

Члан 6. 
            Одлука о додели средстава објавиће се на интернет страници општине  www.velikogradiste.rs 
 
 
 
Број: 400-23/2022-01-4 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ 

 

                        
                                                                                                                ПРЕДСЕДНИК 
                                                                                                ОПШТИНЕ ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ 
 
 
                                                                                                                Драган Милић,с.р. 
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На основу члана 70. Статута општине Велико Градиште („Сл. гласник општине Велико Градиште, 
бр. 2/19), члана 9. Правилника о начину, поступку и критеријумима за избор програма од јавног интереса
за доделу средстава из буџета општине Велико Градиште црквама и верским заједницама са територије 
општине Велико Градиште (“Сл. гласник РС“, број 39/2020) и предлога Комисије за доделу средстава из 
буџета општине Велико Градиште за реализацију програма од јавног интереса удружења, цркава и верских 
заједница у општини Велико Градиште за 2022. годину,

Општинско веће општине Велико Градиште на својој 46. седници одржаној 31.03.2022. године, 
донело је

ОДЛУКУ
о избору програма за финансирање цркава и верских заједница у 2022. години

Члан 1.
ОДОБРАВА СЕ финансирање доле наведених пројеката/програма цркaва и верских заједница 

поднетих на II Јавни конкурс за суфинансирање/финансирање програма цркава и верских заједница за 
2022. годину и то у следећим износима и за следеће намене: 

РЕД. 
БР.

НАЗИВ ПОДНОСИОЦА 
ПРОЈЕКТА/ПРОГРАМА НАЗИВ ПРОЈЕКТА/ПРОГРАМА ИЗНОС 

СРЕДСТАВА

1 401-109/2022-01-2 од 10.3.2022.
Црквена општина  Макце, ЈНА бр.7

„Реконструкција фасаде на цркви 
Вазнесења Господњег“

450.000,00

2 401-116/2022-01-2 od 14.3.2022.
Црквена општина  Тополовник

„Уређење унутрашњости храма Св. 
Николаја у Кисиљеву“

250.000,00

УКУПНО 700.000,00

Члан 2.
Пренос средстава одобреним пројектима из члана 1. ове одлуке вршиће се у складу са Уговором

закљученим између Подносиоца пројекта (цркава и верских заједница) и општине Велико Градиште.

Члан 3.
Подносиоци пројекта одобрена средства могу користити искључиво за неведене намене.

Члан 4.
Ова одлука је коначна,  ступа на снагу даном доношења.

Члан 5.
Одлука о додели средстава објавиће се на интернет страници општине www.velikogradiste.rs и 

огласној табли.

Број: 400-22/2022-01-4

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ

                       
                                                                                                                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, 99/2016,113/2017,95/201
8,31/2019 и 72/2019) и на основу члана 25. 
Одлуке о буџету општине Велико Градиште 
за 2022.годину

Општинско веће општине Велико 
Градиште, на 46. седници одржаној дана 
31.03.2022.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 40.000,00 динара на основу 

захтева М.З. Мајиловац из Мајиловца.

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 М.З.Мајиловац 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 услуга 
чишћења депоније у Месној заједници 
Мајиловац.

Средства из тачке 1 ове Одлуке за 
износ од 40.000,00 динара распоређују 
се у оквиру Раздела 4,  позиција 101, 
функционална класификација 160, 
економска класификација 421300 Комуналне 
услуге, програмска активност 0602-0002 
Функционисање месних заједница.

Број: 401-131/2022-01-4

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, 99/2016,113/2017,95/201
8,31/2019 и 72/2019) и на основу члана 25. 
Одлуке о буџету општине Велико Градиште 
за 2022.годину

Општинско веће општине Велико 
Градиште, на 46. седници одржаној дана 
31.03.2022.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 270.000,00 динара на основу 

захтева М.З. Мајиловац из Мајиловца.
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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 М.З.Мајиловац 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 поправке 
канцеларијског простора удржења жена из 
Мајиловца као и просторија које користи 
удружење ловаца у Месној заједници 
Мајиловац.

Средства из тачке 1 ове Одлуке за 
износ од 270.000,00 динара распоређују 
се у оквиру Раздела 4,  позиција 103, 
функционална класификација 160, економска 
класификација 425100 Текуће поправке 
и одржавање ост. објеката, програмска 
активност 0602-0002 Функционисање 
месних заједница.

Број: 401-132/2022-01-4 

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, 99/2016,113/2017,95/201
8,31/2019 и 72/2019) и на основу члана 25. 
Одлуке о буџету општине Велико Градиште 
за 2022.годину

Општинско веће општине Велико 
Градиште, на 46. седници одржаној дана 
31.03.2022.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 600.000,00 динара на основу 

захтева ПУ „Мајски Цвет“  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 ПУ „Мајски Цвет“ 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 набавке 
намирница за припремање хране.
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Средства из тачке 1 ове Одлуке за 
износ од 600.000,00 динара распоређују 
се у оквиру Раздела 4,  позиција 192, 
функционална класификација 911, 
економска класификација 426800 материјали 
за угоститељство, програмска активност 
2002-0002 Функционисање и остваривање 
предшколског васпитања и образовања.

Број: 401-133/2022-01-4

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, 99/2016,113/2017,95/201
8,31/2019 и 72/2019) и на основу члана 25. 
Одлуке о буџету општине Велико Градиште 
за 2022.годину

Општинско веће општине Велико 
Градиште, на 46. седници одржаној дана 
31.03.2022.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 230.000,00 динара на основу 

захтева Одељења за ЛЕР ОУ ВГ. 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 М.З.Десине 
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 чишћења 
пропуста испод локалног пута и 
проширивање корита водотока „Десински 
поток“ КО Десине.

Средства из тачке 1 ове Одлуке за 
износ од 230.000,00 динара распоређују 
се у оквиру Раздела 4,  позиција 103, 
функционална класификација 160, економска 
класификација 425100 Текуће поправке 
и одржавање ост. објеката, програмска 
активност 0602-0002 Функционисање 
месних заједница.

Број: 401-135/2022-01-4 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ 
ОПШТИНЕ ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ

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, 99/2016,113/2017,95/201
8,31/2019 и 72/2019) и на основу члана 25. 
Одлуке о буџету општине Велико Градиште 
за 2022.годину

Општинско веће општине Велико 
Градиште, на 46. седници одржаној дана 
31.03.2022.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 200.000,00 динара на основу 
захтева Одељења за ЛЕР ОУ ВГ. 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 М.З.Бискупље 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 ископа канала 
за прихват бујичних вода, чишћење бујичне 
регулације на бујичном водотоку „Дашчара“ 
КО Бискупље.

Средства из тачке 1 ове Одлуке за 
износ од 200.000,00 динара распоређују 
се у оквиру Раздела 4,  позиција 103, 
функционална класификација 160, економска 
класификација 425100 Текуће поправке 
и одржавање ост. објеката, програмска 
активност 0602-0002 Функционисање 
месних заједница.

Број: 401-135/1/2022-01-4 

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, 99/2016,113/2017,95/201
8,31/2019 и 72/2019) и на основу члана 25. 
Одлуке о буџету општине Велико Градиште 
за 2022.годину

Општинско веће општине Велико 
Градиште, на 46. седници одржаној дана 
31.03.2022.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 100.000,00 динара на основу 
захтева Одељења за ЛЕР ОУ ВГ. из Великог 
Градишта.
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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 М.З.Макце 
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 чишћења 
пропуста и чишћење канала за сакупљање 
атмосферских вода дуж пута Макце-Божевац 
КО Макце.

Средства из тачке 1 ове Одлуке за 
износ од 100.000,00 динара распоређују 
се у оквиру Раздела 4,  позиција 103, 
функционална класификација 160, економска 
класификација 425100 Текуће поправке 
и одржавање ост. објеката, програмска 
активност 0602-0002 Функционисање 
месних заједница.

Број: 401-135/2/2022-01-4 

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, 99/2016,113/2017,95/201
8,31/2019 и 72/2019) и на основу члана 25. 
Одлуке о буџету општине Велико Градиште 
за 2022.годину

Општинско веће општине Велико 
Градиште, на 46. седници одржаној дана 
31.03.2022.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 100.000,00 динара на основу 

захтева Одељења за ЛЕР ОУ ВГ. 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 М.З.Мајиловац 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 регулације 
дела водотока-бујице „Селиште“ КО 
Мајиловац.
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Средства из тачке 1 ове Одлуке за 
износ од 100.000,00 динара распоређују 
се у оквиру Раздела 4,  позиција 103, 
функционална класификација 160, економска 
класификација 425100 Текуће поправке 
и одржавање ост. објеката, програмска 
активност 0602-0002 Функционисање 
месних заједница.

Број: 401-135/3/2022-01-4 

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, 99/2016,113/2017,95/201
8,31/2019 и 72/2019) и на основу члана 25. 
Одлуке о буџету општине Велико Градиште 
за 2022.годину

Општинско веће општине Велико 
Градиште, на 46. седници одржаној дана 
31.03.2022.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 100.000,00 динара на основу 

захтева Одељења за ЛЕР ОУ ВГ. 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 М.З.Дољашница 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 чишћења 
пропуста и проширивање водотока 
„Пландиште“ КО Дољашница.

Средства из тачке 1 ове Одлуке за 
износ од 100.000,00 динара распоређују 
се у оквиру Раздела 4,  позиција 103, 
функционална класификација 160, економска 
класификација 425100 Текуће поправке 
и одржавање ост. објеката, програмска 
активност 0602-0002 Функционисање 
месних заједница.

Број: 401-135/4/2022-01-4 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ 
ОПШТИНЕ ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ

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, 99/2016,113/2017,95/201
8,31/2019 и 72/2019) и на основу члана 25. 
Одлуке о буџету општине Велико Градиште 
за 2022.годину

Општинско веће општине Велико 
Градиште, на 46. седници одржаној дана 
31.03.2022.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 100.000,00 динара на основу 

захтева Одељења за ЛЕР ОУ ВГ. 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 М.З.Ђураково-Поповац 
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 чишћења 
канала за сакупљање атмосферских вода у 
КО Ђураково и Поповац.

Средства из тачке 1 ове Одлуке за 
износ од 100.000,00 динара распоређују 
се у оквиру Раздела 4,  позиција 103, 
функционална класификација 160, економска 
класификација 425100 Текуће поправке 
и одржавање ост. објеката, програмска 
активност 0602-0002 Функционисање 
месних заједница.

Број: 401-135/5/2022-01-4
 

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, 99/2016,113/2017,95/201
8,31/2019 и 72/2019) и на основу члана 25. 
Одлуке о буџету општине Велико Градиште 
за 2022.годину

Општинско веће општине Велико 
Градиште, на 46. седници одржаној дана 
31.03.2022.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.
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1.

О д о б р а в а   с е
Износ од 120.000,00 динара Перић 

Властимиру из Тополовника на име 
једнократне помоћи.

2.

Средства из тачке 1. ове Одлуке 
уплатити на рачун Перић Властимира из 
Тополовника

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 

Новац је потребан за исплату 
једнократне помоћи Перић Властимиру 
из Тополовника за помоћ куповине 
грађевинског материјала за санирање штете 
на помоћним зградама услед пожара.  

Средства из тачке 1 ове Одлуке 
распоређују се у оквиру Раздела 4,  
позиција 28, функционална класификација 
070, економска класификација 472931 
Једнократна помоћ, програм 11 Социјална и 
дечија заштита, програмска активност 0902-
0001 Једнократне помоћи и други облици 
помоћи.

Број: 401-137/2022-01-2 

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, 99/2016,113/2017,95/201
8,31/2019 и 72/2019) и на основу члана 25. 
Одлуке о буџету општине Велико Градиште 
за 2022.годину

Општинско веће општине Велико 
Градиште, на 46. седници одржаној дана 
31.03.2022.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 201.000,00 динара на основу 

захтева М.З. Чешљева Бара из Чешљеве 
Баре.

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 М.З.Чешљева Бара 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 поправке 
пута у МЗ Ч.Бара.
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Средства из тачке 1 ове Одлуке за 
износ од 201.000,00 динара распоређују 
се у оквиру Раздела 4,  позиција 103, 
функционална класификација 160, економска 
класификација 425100 Текуће поправке и 
одржавање осталих објеката, програмска 
активност 0602-0002 Функционисање 
месних заједница.

Број: 401-136/2022-01-4 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ 
ОПШТИНЕ ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 
ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ   

Драган Милић,с.р.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ОПШТИНА ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
Број: 344-52/2022-01-4
Датум: 31.03.2022. године

На основу члана 2. Одлуке о давању 
сагласности и усвајању пројекта јавно 
приватног партнерства за поверавање 
комуналне делатности одржавања локалне 
путне инфраструктуре на територији 
општине Велико Градиште (“Сл. гласник 
општине Велико Градиште”, бр.27/2021 ) и 
члана 70. Статута општине Велико Градиште 
(„Службени гласник општине Великио 
Градиште “ бр. 2/2019),

Општинско веће општине Велико 
Градиште на 46. седници одржаној дана 
31.03.2022. године донело је 

 

РЕШЕЊЕ
 О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ

Даје се сагласност на Предлог одлуке 
о избору приватног партнера за обављање 
комуналне делатности одржавање локалне 
путне инфраструктуре на територији 
општине Велико Градиште. 

О б р а з л о ж е њ е

Правни основ за доношење овог 
решења садржан је у члану 2 Одлуке 
давању сагласности и усвајању пројекта 
јавно приватног партнерства за поверавање 
комуналне делатности одржавања локалне 
путне инфраструктуре на територији 
општине Велико Градиште (“Сл. гласник 
општине Велико Градиште”, бр.27/2021 
) којим је прописано да ће се поступак 
доделе Јавног уговора о јавно-приватном 
партнерству за поверавање комуналне 
делатности одржавања локалне путне 
инфраструктуре на територији општине 
Велико Градиште спровести у складу 
са одредбама Закона о јавно-приватном 
партнерству и Закона о јавним набавкама и да 
ће се   предлог одлуке  о избору најповољније 
понуде у поступку доделе предметног Јавног 
уговора о јавно-приватном партнерству 
доставити Општинском Већу општине 
Велико Градиште на сагласност.

По добијеној сагласности од стране 
Општинског већа, председник општине 
Велико Градиште,  као представник јавног 
тела, доноси одлуку  о избору приватног 
партнера за поверавање комуналне 
делатности одржавања локалне путне 
инфраструктуре на територији општине 
Велико Градиште са јавним плаћањем, без 
елемената концесије, а пре закључења Јавног 
уговора, Општинко веће Општине Велико 
Градиште доставља нацрт Јавног уговора 
Скупштини општине Велико Градиште ради 
давања сагласности.

Стручни тим је након спроведене јавне 
набавке и стручне оцене понуда предложио, 
да се комунална делатност одржавање путне 
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инфраструктуре на територији општине 
Велико Градиште повери ПЗП Пожаревац 
ДОО Пожаревац.

На основу напред наведеног 
Општинско веће је донело решење о давању 
сагласности на предложену одлуку.

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 
ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ

Драган Милић,с.р.
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На основу члана 70. Статута општине Велико Градиште („Сл. гласник општине Велико 
Градиште, бр. 2/2019), члана 11. Пословника о раду Општинског већа општине Велико 
Градиште („Сл. гласник општине Велико Градиште“, бр. 8/2011), и члана 19. став 
3 Правилника о одобравању и финансирању програма којима се задовољавају потребе и 
интереси грађана у области спорта у општини Велико Градиште („Сл. гласник општине 
Велико Градиште, бр. 9/2018),  

Општинско веће општине Велико Градиште на својој 46. седници од 31.03.2022.
године, донело је: 

Р Е Ш Е Њ Е
о додели средстава

Члан 1.
ДОДЕЉУ СЕ средства за финансирање/суфинансирање спортског удружења

Редни 
број

Назив 
клуба

Износ –
динара

1. Шах клуб ВГСК од 135.300,00

Члан 2.
Средства из члана 1. Клуб може искористити за намене које су у складу са поднетим 

захтевом за ванредна средства, а по доношењу трошковника.
Члан 3.

Средства за ове намене планирана су у буџету општине Велико Градиште за 2022.
годину, у оквиру раздела 4, програм 14, програмска активност 1301-0001, функционална 
класификација 810, економска класификација 481911, позиција 94.

Члан 4.
Пренос средстава из ове одлуке врши се у складу са овим Решењем, након 

достављања измењеног плана потрошње

Образложење

Шах клуб ВГСК из Великог Градишта поднео је захтев за обезбеђивање ванредних 
средства у износу од 135.300,00 динара за финансирање вандредних трошкова за куповину 
16 столова.

Разматрајући захтев Спортског савеза општине Велико Градиште, Општинско веће 
налази да је он основан те предлаже да се исти и усвоји.

На основу наведеног одлучено је као у диспозитиву.

Број: 401-134/2022-01-4

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ

ПРЕДСЕДНИК 
ОПШТИНЕ ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ

Драган Милић,с.р.
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РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ОПШТИНА ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
Број: 464-101/2022-01-4
Датум: 31.03.2022. године

На основу члана 46. Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласник РС“, број 
129/2007, 83/2014 – др. закон, 101/2016 – др. 
закон и 47/2018), члана 70. Статута општине 
Велико Градиште („Службени гласник 
општине Велико Градиште“, број 2/2019), 
чл. 4. Одлуке о јавној својини општине 
Велико Градиште („Сл. гласник општине 
Велико Градиште“, бр. 17/2021), а на захтев 
МЗ Царевац, Општинско веће општине 
Велико Градиште на 46. седници одржаној 
дана 31.03.2022. године, донело је,

Р Е Ш Е Њ Е

1. ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ Месној 
заједници Царевац на спроведен поступак 
непосредне погодбе ради давања у закуп 
непокретности корисника МЗ Царевац, и то:

- пословни простор укупне површине 
40 m², у саставу потојећег Дома културе 
у селу Царевац, на к.п. бр. 240 земљиште 
под зградом и другим објектом од 416 m² из 
Л.н.бр.117 КО Царевац, изабраном закупцу, 
Спортском удружењу ФК „Баштован 2015“ 
из Царевца МБ 28815948, ПИБ 109143584, 
ради обављања регистроване делатности 
спортских клубова из области фудбала, 
под условом да тај простор не користи за 
остваривање прихода. 

2.ОБАВЕЗУЈЕ СЕ МЗ Царевац да са 
изабраним закупцем закључи Уговор којим 
ће уредити међусобна права и обавезе. 

3. Новчана средства остварена 
давањем у закуп пословног простора 
уплаћују се на уплатни рачун буџета 
општине Велико Градиште.

О б р а з л о ж е њ е 

Месна заједница Царевац обратила 
се Општинском Већу дана 17.03.2022. 
године захтевом ради давања сагласности 
на спроведен поступак давања у закуп 
пословног простора из диспозитива овог 
решења, а у закуп се даје Спортском 
удружењу ФК „Баштован 2015“ из 
Царевца МБ 28815948, ПИБ 109143584, 
ради обављања регистроване делатности 
спортских клубова из области фудбала, 
под условом да тај простор не користи за 
остваривање прихода..

Уз захтев је достављено:
-Одлука о покретању поступка 

давања у закуп непосредном погодбом 
пословног простора корисника МЗ Царевац, 
број 1/2022 од 11.3.2022. године.

-Записник о спроведеном поступку 
непосредне погодбе од 14.3.2022. године.

-Одлука о избору закупца и давању 
у закуп пословног простора корисника МЗ 
Царевац, број 1/2022 од 14.3.2022. године. 

Разматрајући горе наведен захтев МЗ 
Царевац, Општинско веће општине Велико 
Градиште утврдило је да је поступак давања 
у закуп пословног простора спроведен у 
складу са одредбава главе IV Одлуке о јавној 
својини општине Велико Градиште.

Одредбом коју прописује чл. 40.  
Одлуке о јавној својини општине Велико 
Градиште, утврђени су услови и надлежност 
органа за давање у закуп непокретности 
непосредном погодбом, док је члановима 42. 
и 43. исте одлуке утврђена почетна цена и 
начин умањења исте. 

У конкретном случају, закупцу који је 
спортско удружење могао се издати у закуп 
пословни простор непосредном погодбом, 
под условом да простор не користи ради 
стицања прихода. 

Надлежност Општинског већа за 
давање сагласности на поступак давања у 
закуп непокретности у јавној својини од 
стране корисника, утврђена је чланом 4. 
Одлуке о јавној својини општине Велико 
Градиште, па је на основу свега наведеног 
одлучено као у диспозитиву.
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Упутство о правном средству: Против 
овог решења не може се изјавити жалба, али 
се може покретнути управни спор тужбом 
код Управног суда у Београду, у року од 
30 дана од дана пријема решења. Тужба се 
предаје Суду непосредно или поштом. 

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 
ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ

Драган Милић,с.р.

Сходно члану 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 46. седници одржаној дана 
31.03.2022. 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 Костић Зорана, улица 
Маршала Тита бр.13, из Рама и Пантић 
Живорада, Жике Поповића 128 из Великог 
Градишта, (бр. Захтева 464-104/2022-07 
од 17.03.2022.године) и признаје право на 
умањење на обрачунати износ доприноса 
за уређење грађевинског земљишта  за 
изградњу објеката на к.п.бр. 2366/83 и 
2366/84   К.О. Велико Градиште и то 20% 
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 П+1, бруто 
површине од 2496 m2 на к.п.бр. 2366/82 
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и 2366/84  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 тужбом код 
Управног суда у Београду у року од 30 дана 
од дана пријема решења. Тужба се предаје 
суду непосредно или поштом.

Број:464-106 /2022-01-4

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ 
ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 
ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ

Драган Милић,с.р.

На основу члана 58. Закона о 
запосленима у аутономној покрајини и 
јединицама локалне самоуправе (‘’Службени 
гласник РС’’ број 21/2016, 113/2017, 
95/2018 и 113/2017-др.закон), као и члана 
20. Одлуке о општинској управи општине 
Велико Градиште број 016-76/2019-01-
1 (‘’Службени гласник општине Велико 
Градиште’’ број 15/2019), Општинско веће 
општине Велико Градиште на 46. седници 
одржаној дана 31.03.2022. године, на предлог 
начелника Општинске управе општине 
Велико Градиште, усвојило је

ПРАВИЛНИК О ИЗМЕНИ 
ПРАВИЛНИКА

О
ОРГАНИЗАЦИЈИ И 

СИСТЕМАТИЗАЦИЈИ РАДНИХ 
МЕСТА У ОПШТИНСКОЈ УПРАВИ,

ОПШТИНСКОМ 
ПРАВОБРАНИЛАШТВУ,СТРУЧНИМ 

СЛУЖБАМА И
ПОСЕБНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА 
ОПШТИНЕ ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ 

Члан 1.

У Правилнику о организацији 
и систематизацији радних места у 
општинској управи, општинском 
правобранилаштву,стручним службама 
и посебним организацијама општине 
Велико Градиште бр. 110-2/2021-01-4 од 
18.02.2021.г. , са изменом од 15.6.2021.г. 
и од 23.9.2021.г. у члану 27. одељку 6.1, 
пододељку 6.1.3, код радног места бр.19, број 
извршилаца се смањује са 2 на 1, а у опису 
послова, после речи ‘’аграрне реформе’’ 
додају се речи ‘’спроводи поступак и 
израђује нацрте решења административног 
преноса непокретности; утврђивања 
земљишта за редовну употребу објекта; 
отуђења грађевинског земљишта јавним 
оглашавањем или непосредном погодбом; 
прибављања неизграђеног земљишта у 
јавној својини, учествује у принудном 
исељењу и врши записничку примопредају 
стамбеног простора, припрема нацрте 
одлука из надлежности одељења и доставља 
их непосредном рукуоводиоцу на даљу 
процедуру.’’

После редног броја 19, додаје се 
редни број 19а, који гласи:

‘’Имовинско-правни послови 

Звање: Саветник  број службеника:1

Опис посла: обавља послове из 
области имовинско - правних послова, 
води управни поступак и припрема 
решења о конверзији, експропријацији, 
деекспропријацији, враћања земљишта, 
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изузимања земљишта које је одређено 
као јавно грађевинско; поништавања 
решења о изузимању; води поступак по 
захтевима странака за враћање сеоских 
утрина и пашњака. Закључује споразуме о 
накнади за експроприсану непокретност, 
прима на записник споразум о накнади и 
обезбеђењу друге непокретности; поступа 
по замолницама других органа; припрема 
решења о утврђивању права коришћења 
грађевинског земљишта ранијим 
сопственицима; утврђује престанак права 
коришћења на земљишту; спроводи поступак 
претварања права дугорочног закупа у право 
својине на грађевинском земљишту, одлучује 
по приговорима странака; организује увиђај 
на терену у сарадњи са службом за катастар 
непокретности; доставља управна акта 
oпштинском правобраниоцу; припрема 
закључивање споразума о накнади; одређује 
вештачење; издаје оверене преписе решења 
о национализацији објеката и грађевинског 
земљишта и решења о одузетој имовини по 
основу аграрне реформе; спроводи поступак 
и израђује нацрте решења административног 
преноса непокретности; утврђивања 
земљишта за редовну употребу објекта; 
отуђења грађевинског земљишта јавним 
оглашавањем или непосредном погодбом; 
прибављања неизграђеног земљишта 
у јавну својину, учествује у принудном 
исељењу и врши записничку примопредају 
стамбеног простора, припрема нацрте 
одлука из надлежности одељења и доставља 
их непосредном рукуоводиоцу на даљу 
процедуру

Услови: стечено високо образовање 
из научне,  односно  стручне  области  у  
оквиру  образовно-научног  поља друштвено 
хуманистичке науке или из научне области 
право, на основним академским студијама у 
обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер 
академским студијама, мастер струковним 
студијама, специјалистичким академским 
студијама, специјалистичким струковним 
студијама, односно на основним студијама 
у трајању од најмање четири године или 
специјалистичким студијама на факултету, 

положен државни стручни испит, положен 
испит за инспектора, најмање три године 
радног искуства у струци, познавање рада 
на рачунару (MS Offi  ce пакет и интернет).’’

Радно место под редним бр. 22, мења 
се и гласи:

‘’
Послови управљања јавном својином 
и управно-правни послови у области 
грађевинарства

Звање: Саветник број службеника: 1

Опис послова: Проверава 
испуњеност имовинско-правних услова за 
издавање грађевинске дозволе, привремене 
грађевинске дозволе, решења о одобрењу 
извођења радова, употребне дозволе, 
решења о озакоњењу, припрема предлог 
решења, уговора и анекса уговора о откупу 
и закупу станова, врши послове у вези са 
преносом права закупа и замене станова; 
прати извршавање уговорних обавеза по 
основу закупа и откупа на рате и проверава 
законитост утврђивања откупне цене стана и 
ревалоризације; подноси пријаве надлежним 
органима за исељење бесправних корисника 
станова, Спроводи послове уписа права 
јавне својине, води евиденцију јавне својине, 
припрема нацрте решења и уговора за 
закупе пословног простора и привремених 
објеката, припрема Програм постављења 
мањих монтажних објекта, спроводи 
административну процедуру за издавање 
пословних објеката у својини општине 
Велико Градиште и корисништву МЗ. 

Одговара за благовремено квалитетно 
и законито обављање послова;обавља и друге 
истоврсне послове по налогу начелника 
Општинске управе и руководиоца одељења.

Услови: стечено високо образовањеиз 
научне, односно стручне области у оквиру 
образовно-научног поља друштвено 
хуманистичких из научне области право, на 
основним академским студијама у обиму 
од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер 
академским студијама, мастер струковним 
студијама, специјалистичким академским 
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студијама, специјалистичким струковним 
студијама, односно на основним студијама 
у трајању од најмање четири године или 
специјалистичким студијама на факултету, 
положен државни стручни испит, најмање 
три године радног искуства у струци, 
познавање рада на рачунару (MS Offi  ce 
пакет и интернет).’’

Члан 2.

У осталом делу Правилник о 
организацији и систематизацији радних 
места у општинској управи, општинском 
правобранилаштву,стручним службама 
и посебним организацијама општине 
Велико Градиште бр. 110-2/2021-01-4 од 
18.02.2021.г. са изменом од 15.6.2021.г. и од 
23.9.2021.г.  остаје неизмењен.

Члан 3.

Одредбе Правилника о измени 
Правилника о организацији и систематизацији 
радних места у општинској управи, 
општинском правобранилаштву,стручним 
службама и посебним организацијама 
општине Велико Градиште ступају на снагу 
осмог дана од дана објављивања на огласној 
табли општине Велико Градиште од када се 
и примењују.

Број: 110-4/2022-01-4 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ 
ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 
ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ   

Драган Милић,с.р.

На основу члана 1. Правилника о 
условима и начину за отварање и укидање 
подрачуна Консолидованог рачуна трезора 
код Управе за трезор (,,Службени гласник 
РС,, , број 99/18 и 40/19 и Правилика о 
Плану подрачуна консолидованог рачуна 
трезора (,,Службрни гласник РС,, број 
50/19) члана 125. Статута општине Велико 
Градиште ( ,,Службени гласник Општине 
Велико Градиште број 2/19), као и Захтева 
за отварање наменског рачуна од стране 
Одељења за локални економски развој 
Општинске управе општине Велико 
Градиште, 

Општинско веће општине Велико 
Градиште на 46. седници одржаваној дана 
31.03.2022. година, доноси:

ОДЛУКУ
О ОТВАРАЊУ ПОДРАЧУНА

Члан 1.

Месна заједница Велико Градиште  ће 
за потребе реализације јавног рада „Чишћење 
неуређених јавних површина“ отворити 
подрачун за евидентирање финансијских 
промена, у оквиру консолидованог рачуна за 
трезор код Управе за трезор.

Члан 2.

Име подрачуна треба да гласи Јавни 
рад –МЗВГ

Члан 3.
Овлашћује се Младеновић Жељко  

за располагање средствима на картону 
депонованих потписа за подрачун за 
реализацију Јавног рада „Чишћење 
неуређених јавних површина“

Члан 4.

Ова Одлука ступа на снагу даном 
доношења.

О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е
Одељење за локални економски развој 

се  обратило  Општинском већу захтевом за 
отварање подрачуна, који им је потребан за 
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јавног рада „Чишћење неуређених јавних 
површина“ за потребе МЗ Велико Градиште 
, а за потребе комплетирања документације 
за поптисивање уговора о реализацији 
јавног рада са Националном службом за 
запољавање –филијала Пожаревац. 

Број: 400-26/2022-01-4

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, 99/2016,113/2017,95/201
8,31/2019 и 72/2019) и на основу члана 25. 
Одлуке о буџету општине Велико Градиште 
за 2022.годину

Општинско веће општине Велико 
Градиште, на 46. седници одржаној дана 
31.03.2022.године доноси 

О  Д  Л  У  К  У
О   ПРЕНОСУ  СРЕДСТАВА У  

ТЕКУЋУ  БУЏЕТСКУ  РЕЗЕРВУ

Из средстава утврђених Одлуком 
о буџету општине Велико Градиште за 
2022.годину, раздео 4-Општинска управа, 
активност 2002-0002 функционисање и 
остваривање предшколскогваспитања и 
образовања, функционална класификација 
911. Економска квалификација 421200 
енергетске услуге, позиција 187 у износу од 
327.389,35 динара.

1.

О д о б р а в а   с е

Пренос средстава у износу од 
327.389,35 динара

У текућу буџетску резерву на основу 
обавештења Предшколске установе „Мајски 
цвет“ из Великог Градишта 

Горе наведена средства на позицији 
187 неће бити утрошена јер је Анекс уговора 
потипсан по повољнијој цени за услуге 
електричне енергије.

2.

Средства из тачке 1. ове Одлуке 
распоређују се у оквиру раздела 5, позиција 
196, функционална класификација 110, 
економска класификација 499121.

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 

Унети у буџет за 2022.годину и 
извршити потребна књижења.

Број: 400-25/2022-01-4 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
ОПШТИНЕ ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ

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, 99/2016,113/2017,95/201
8,31/2019 и 72/2019) и на основу члана 25. 
Одлуке о буџету општине Велико Градиште 
за 2022.годину

Општинско веће општине Велико 
Градиште, на 46. седници одржаној дана 
31.03.2022.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 65.000,00 динара ФК Пек из 

Кусића.

2.

Средства из тачке 1. ове Одлуке 
уплатити на рачун ФК Пек из Кусића 

200-2369730102881-62

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 

Новац је потребан за ваљање 
фудбалског терена, поправку кућица за 
резервне играче и делегата, фарбање голова 
и поправку заштитне ограде на терену.

Средства из тачке 1 ове Одлуке 
распоређују се у оквиру Раздела 4,  позиција 
94, функционална класификација 810, 
економска класификација 481911 Дотације 
спортским омладинским организацијама, 
програм 14 Развој спорта и омладине, 
програмска активност 1301-0001 Подршка 
локалним спортским организацијама 
удружењима и савезима.

Број: 401-138/2022-01-4 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ 
ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 
ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ   

Драган Милић,с.р. 

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 11. 
и 12. Пословника о раду Општинског већа 
општине Велико Градиште („Службени 
гласник општине Велико Градише“ бр. 7/19) 
и чл.5 Одлуке о општинском правобраниоцу 
општине Велико Градишта („Службени 
гласник општине Велико Градише“ 
бр.11/2014), а по захтеву Општинског 
правобраниоца за прибављање сагласности,

Општинско веће општине Велико 
Градиште на 46. седници одржаној 
31.03.2022. године,  донело је, 

Р Е Ш Е Њ Е

ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ 
Општинском  правобраниоцу општине 
Велико Градиште да закључи споразум о 
решавању спорног односа у предмету П.бр. 
332/20 који се води код Основног суда у 
Великом Градишту.
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ОДОБРАВА СЕ Општинском  
правобраниоцу општине Велико Градиште 
да у решавању спорног односа са тужиоцем 
Татјаном Ивановић из Великог Градишта, у 
конкретном судском предмету (П.бр. 332/20) 
закључи споразум о решавању спорног 
односа и понуди да се тужиоцу исплати износ 
од 100.000,00 динара на име нематеријалне 
штете за оба вида, као и трошкова поступка 
и то на име састава тужбе износ од 9.000,00 
динара, на име 4 неодржане расправе по 
6.000,00 динара, на име одржане 3 расправе 
по 10.500,00 динара и на име расправе где 
ће бити закључено поравнање износ од 
10.500,00 динара.

О б р а з л о ж е њ е

Општинско правобранилаштво 
поднело је захтев бр.16/20 од 29.03.2022.
године  Општинском већу Општине Велико 
Градиште за прибaвљање сагласности ради 
закључења споразума о решавању спорног 
односа. 

У захтеву је наведено да је пред 
Основним судом у Великом Градишту у 
току парница П.бр. 332/20 у правној ствари 
тужиоца Татјане Ивановић из Великог 
Градишта, у конкретном судском предмету 
(П.бр. 332/20) и да предлаже Општинском 
већу да исто да сагласност на закључење 
споразума о решавању спорног односа и 
понуди да се тужиоцу исплати износ од 
100.000,00 динара на име нематеријалне 
штете за оба вида, као и трошкова поступка 
и то на име састава тужбе износ од 9.000,00 
динара, на име 4 неодржане расправе по 
6.000,00 динара, на име одржане 3 расправе 
по 10.500,00 динара и на име расправе где 
ће бити закључено поравнање износ од 
10.500,00 динара.

Обзиром да само вештачење на име 
претрпљеног страха и бола треба платити 
44.000,00 динара би требало избећи стварању 
непотребних трошкова даљим вођењем овог 
поступка.

Општинско Веће је разматрајући 
захтев Општинског правобраниоца 
узимајући у обзир све чињенице и доказе 

предложио износ као у диспозитиву. Износ 
одређен у диспозитиву, по мишљењу 
Општинског већа би представљао правичну 
надокнату за претрпљену повреду.

Имајући у виду све изложено,а 
нарочито да се ради о објективној 
одговорности општине и да би се даљим 
поступком само повећавали трошкови, 
Општинско веће је донело одлуку као у 
изреци.  

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: 401-140/2022-01-4
Датум: 31.03.2022. г

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, 99/2016,113/2017,95/201
8,31/2019 и 72/2019) и на основу члана 25. 
Одлуке о буџету општине Велико Градиште 
за 2022.годину

Општинско веће општине Велико 
Градиште, на 46. седници одржаној дана 
31.03.2022.године доноси 

О  Д  Л  У  К  У
О   ПРЕНОСУ  СРЕДСТАВА У  

ТЕКУЋУ  БУЏЕТСКУ  РЕЗЕРВУ

Из средстава утврђених Одлуком 
о буџету општине Велико Градиште за 
2022.годину, раздео 4-Општинска управа, 
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активност 0602-0001 Функционисање 
локалне самоуправе, функционална 
класификација 130. Економска 
квалификација 482200 Порези, обавезне 
таксе, казне, пенали и камате, позиција 44 у 
износу од 17.000.000,00 динара. 

1.

О д о б р а в а   с е
Пренос средстава у износу од 

17.000.000,00 динара

У текућу буџетску резерву на основу 
обавештења Општинске управе општине 
Велико Градиште 

Горе наведена средства на позицији 
44 неће бити утрошена јер је отписана 
камата за плаћање накнаде за одводњавање. 

2.

Средства из тачке 1. ове Одлуке 
распоређују се у оквиру раздела 5, позиција 
196, функционална класификација 110, 
економска класификација 499121.

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 

Унети у буџет за 2022.годину и 
извршити потребна књижења.

Број: 401-142/2022-01-4

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, 99/2016,113/2017,95/201
8,31/2019 и 72/2019) и на основу члана 25. 
Одлуке о буџету општине Велико Градиште 
за 2022.годину

Општинско веће општине Велико 
Градиште, на 46. седници одржаној дана 
31.03.2022.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 2.500.000,00 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 

Наведена средства потребно је 
увећати на позицији Општинске управе за 
куповину земљишта.

Средства из тачке 1 ове Одлуке за 
износ од 2.500.000,00 динара распоређују 
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се у оквиру Раздела 4 на  позицију 
82,  економска класификација 541100 
Земљиште, функционална класификација 
620, активност 1101-0003 Управљање 
грађевинским земљиштем.

Број: 401-144/2022-01-4

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, 99/2016,113/2017,95/201
8,31/2019 и 72/2019) и на основу члана 25. 
Одлуке о буџету општине Велико Градиште 
за 2022.годину

Општинско веће општине Велико 
Градиште, на 46. седници одржаној дана 
31.03.2022.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 10.000.000,00 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 

Наведена средства потребно је 
увећати на позицији Општинске управе за 
куповину електричне енергије, а на основу 
потписивања Анекса уговора за снабдевање 
електричне енергије.

Средства из тачке 1 ове Одлуке за 
износ од 10.000.000,00 динара распоређују 
се у оквиру Раздела 4 на  позицију 37,  
економска класификација 421200 Енергетске 
услуге, функционална класификација 130, 
активност 0602-0001 Функционисање 
локалне самоуправе.

Број: 401-143/2022-01-4

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
ОПШТИНЕ ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ

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, 99/2016,113/2017,95/201
8,31/2019 и 72/2019) и на основу члана 25. 
Одлуке о буџету општине Велико Градиште 
за 2022.годину

Општинско веће општине Велико 
Градиште, на 46. седници одржаној дана 
31.03.2022.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 100.000,00 динара Епархији 

Рашко-призренској за помоћ народним 
кухињама на Косову и Метохији.

2.

Средства из тачке 1. ове Одлуке 
уплатити на рачун Епархије Рашко-
призренске Манастир Грачаница

205-243659-06

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 

Новац је потребан за рад народних 
кухиња на Косову и Метохији, за припремање 
хране за кориснике разног старосног доба, 
као и заштиту њиховог здравља.

Средства из тачке 1 ове Одлуке за 
износ од 100.000,00 динара распоређују 
се у оквиру Раздела 4,  позиција 43, 
функционална класификација 130, 
економска класификација 481991 Дотације 
осталим непрофитним институцијама, 
програм 15 Опште услуге локалне 
самоуправе, програмска активност 0602-
0001 Функционисање локалне самоуправе и 
градских општина.

Број: 401-139/2022-01-2

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ 
ОПШТИНЕ ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ

ПРЕДСЕДНИК  ОПШТИНЕ 
ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ

Драган Милић,с.р.
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