SLU@BENI GLASNIK
ОПШТИНЕ ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ

Година XIII

Број 19

ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ

На основу члана 32. ст. 1. тачка 12. и
члана 50. Закона о локалној самоуправи ( „Сл.
гласник РС“, бр. 129/2007 и 83/2014 – др. закон
), члана 40. ст. 1. тачка 14. и члана 86. Статута
општине Велико Градиште (‘’Сл. Гласник
општине Велико Градиште’’, бр. 9/08, 5/14 и
5/16),
Скупштина општине Велико Градиште,
на 2. седници одржаној 25.07.2016. године,
донела је
Р Е Ш Е Њ Е
О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНА ОПШТИНСКОГ
ВЕЋА ОПШТИНЕ
ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ

Члан 1.
РАЗРЕШАВА СЕ са функције члана
Општинског већа Општине Велико Градиште
Дејан Радовановић из Триброда услед
подношења оставке.

26. јул 2016.

пре истека времена на које је исти изабран.
Дана
07.07.2016.
године,
Дејан
Радовановић поднео је оставку на функцију
члана Општинског већа општине Велико
Градиште.

ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ: Против овог
решења може се поднети тужба Вишем суду у
Пожаревцу у року од 60 дана од дана пријема
овог решења.
Број: 020-62/2016-01-1

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ

Браниславка Шуловић,с.р.

Члан 2.
Решење ступа на снагу даном доношења.

Члан 3.
Решење објавити у ‘’Службеном
гласнику општине Велико Градиште’’.
О
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Одредбом члана 32. ст. 1. тачка 12.
Закона о локалној самоуправи ( „Сл. гласник РС“,
бр. 129/2007 и 83/2014 – др. закон ) прописано је
да скупштина општине бира и разрешава
председника општине и, на предлог председника
општине, бира заменика председника општине и
чланове општинског већа.
Одредбом члана 50 Закона о локалној
самоуправи ( „Сл. гласник РС“, бр. 129/2007 и
83/2014 – др. закон ) прописан је начин на који
члановима Општинског већа престаје мандат и

На основу члана 32. ст. 1. тачка 12. и
члана 50. Закона о локалној самоуправи ( „Сл.
гласник РС“, бр. 129/2007 и 83/2014 – др. закон
), члана 40. ст. 1. тачка 14. и члана 86. Статута
општине Велико Градиште (‘’Сл. Гласник
општине Велико Градиште’’, бр. 9/08, 5/14 и
5/16),
Скупштина општине Велико Градиште,
на 2. седници одржаној 25.07.2015. године,
донела је
Р Е Ш Е Њ Е
О ИЗБОРУ ЧЛАНА ОПШТИНСКОГ ВЕЋА
ОПШТИНЕ
ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ
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Члан 1.
ИЗАБРАН ЈЕ за члана Општинског већа
Општине Велико Градиште Милоје Гајић из
Великог Градишта.
Члан 2.
Решење ступа на снагу даном доношења.

Члан 3.
Решење објавити у ‘’Службеном
гласнику општине Велико Градиште’’.
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Одредбом члана 32. ст. 1. тачка 12.
Закона о локалној самоуправи ( „Сл. гласник РС“,
бр. 129/2007 и 83/2014 – др. закон ) прописано је
да скупштина општине бира и разрешава
председника општине и, на предлог председника
општине, бира заменика председника општине и
чланове општинског већа.
Одредбом члана 50 Закона о локалној
самоуправи ( „Сл. гласник РС“, бр. 129/2007 и
83/2014 – др. закон ) прописан је начин на који
члановима Општинског већа престаје мандат и
пре истека времена на које је исти изабран.
Дана 08.07.2016. године, у складу са
чланом 86. Статута општине Велико Градиште,
Председник општине Велико Градиште предао је
Скупштини општине Велико Градиште
предлог за разрешење и избор чланова
Oпштинског већа општине Велико Градиште.
На основу наведеног донето је решење
као у диспозитиву.

ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ: Против овог
решења може се поднети тужба Вишем суду у
Пожаревцу у року од 60 дана од дана пријема
овог решења.
Број: 020-63/2016-01-1

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ
Браниславка Шуловић,с.р.

26. јул 2016.

На основу члана 32. став 1. тачка 6.
Закона о локалној самоуправи (“Службени
гласник РС”, бр. 129/07 и 83/14 – др. закон),
члана 40. став 1. тачка 29. Статута општине
Велико Градиште (‘’Сл. Гласник општине Велико
Градиште’’, бр. 9/08, 5/14 и 5/16) и чланова 2., 3.
и 10. Одлуке о установљењу Општинске награде
(“Општински службени гласник”, бр. 4/2015),
Скупштина општине Велико Градиште
на својој 2. седници одржаној дана 25.07.2016.
године, доноси
О Д Л У К У
О ДОДЕЉИВАЊУ ОПШТИНСКИХ
НАГРАДА ЗА 2016. ГОДИНУ

Члан 1.
Као посебан вид јавног признања за
постигнуте резултате и достигнућа у свим
областима стваралаштва од значаја за
унапређење, развој и афирмацију општине
Велико Градиште, а поводом 2. августа Дана
општине Велико Градиште, додељује се
следећим лицима:
ОПШТИНСКА НАГРАДА У ВИДУ
ДИПЛОМЕ

1. ДР СНЕЖАНА МИЛОШЕВИЋ, из
Пожаревца, област културе,
2. ДРАГОШ ПАВИЋ, из Великог
Градишта, област културе,
3. МИЛИЦА МИЛИСАВЉЕВИЋ,
ученик генерације Средње школе Велико
Градиште,
4. ДРАГОСЛАВ ЦВЕТКОВИЋ, из
Великог Градишта, област хуманитарна
делатност,
5. ЉУБИША ЛУКИЋ, из Кусића,
област спорт,
6. ОШ „МИША ЖИВАНОВИЋ“, из
Средњева, област образовања,
7. ОК ВГСК, из Великог Градишта,
област спорт,
8. ДР НЕНАД МАКУЉЕВИЋ, из
Београда, област афирмација насељеног места,
9. ДАНИЈЕЛ ТРАЈКОВИЋ, из
Печанице, област пољопривреда – сточарство,
10. МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА ТРИБРОДЕ,
област допринос на селу,
11. ПЕКАРСКА РАДЊА „ТЕЧА“, из
Дољашнице, област хуманитарне делатности,
12.
ЈП
ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА

26. јул 2016.

СРБИЈЕ, област афирмација општине Велико
Градиште,
13. МИЛОШ ТЕОДОСИЋ, област
афирмација општине Велико Градиште,
14. ИВИЦА ПЕТКОВИЋ, из Макца,
област пољопривреда – ратарство,
15. „БОБИ ТУРС“, из Чешљеве Баре,
област афирмација насељеног места.
Члан 2.

Физичким лицима добитницима
Општинске награде исплатиће се новчани износ
од 20.000,00 динара.

Члан 3.
Ова Одлука ступа на снагу даном
доношења, а објавиће се у “Службеном гласнику
општине Велико Градиште”.
Број: 17-5/2016-01-1

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ

Браниславка Шуловић,с.р.

На основу члана 26. Закона о јавноприватном
партнерству
и
концесијама
(Службени Гласник РС, број 88/2011 и 15/2016)
) и члана 40. Статута општине Велико Градиште
(„Службени гласник општине Великио Градиште
“ бр. 9/2008),

Скупштина општине Велико Градиште
на 2. седници одржаној дана 25.07.2016. године
доноси,
ОДЛУКА О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ И
УСВАЈАЊУ ПРОЈЕКТА ЈАВНО
ПРИВАТНОГ ПАРТНЕРСТВА
„РЕКОНСТРУКЦИЈА ДЕЛА СИСТЕМА
ЈАВНОГ ОСВЕТЉЕЊА НА ТЕРИТОРИЈИ
ОПШТИНЕ ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ“

Члан 1
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Даје се сагласнот и усваја се Пројекат јавноприватног партнерства „ Реконструкција дела
система јавног осветљења на територији
општине Велико Градиште“.
Члан 2

Ова одлука ступа на снагу 8. дана од дана
објављивања у Службеном гласнику Општине
Велико Градиште.

Број: 312-117/2016-01-1

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ

Браниславка Шуловић,с.р.

На основу члана 12. Закона о јавноприватном
партнерству
и
концесијама
(„Службени Гласник РС“, број 88/2011 и 15/2016)
и члана 40. Статута општине Велико Градиште
(„Службени
гласник
општине
Великио
Градиште“, бр. 9/2008), Скупштина општине
Велико Градиште на 2. седници одржаној дана
25.07.2016. године доноси,
ОДЛУКУ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА
САМОИНИЦИЈАТИВНИ ПРЕДЛОГ ЗА
ПОКРЕТАЊЕ ПРОЈЕКТА ЈАВНОПРИВАТНОГ ПАРТНЕРСТВА
“ЗАМЕНА ПОСТОЈЕЋЕ СТОЛАРИЈЕ И
РЕКОНСТРУКЦИЈА КОТЛАРНИЦЕ –
УГРАДЊА НОВОГ КОТЛА ЗА БИОМАСУ
И УГОВОРНО ИСПОРУЧИВАЊЕ
ТОПЛОТНЕ ЕНЕРГИЈЕ У ДОМУ
ЗДРАВЉА ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ“
Члан 1.

Даје се сагласност на самоиницијативни
предлог за покретање пројекта јавно-приватног
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партнерства и покреће се поступак за
реализацију
Пројекта
Јавно
приватног
партнерства за “ЗАМЕНА ПОСТОЈЕЋЕ
И
РЕКОНСТРУКЦИЈА
СТОЛАРИЈЕ
КОТЛАРНИЦЕ – УГРАДЊА НОВОГ КОТЛА ЗА
БИОМАСУ И УГОВОРНО ИСПОРУЧИВАЊЕ
ТОПЛОТНЕ ЕНЕРГИЈЕ У ДОМУ ЗДРАВЉА
ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ“.
Члан 2.

За носиоца пројекта одређује се Дом
Здравља Велико Градиште.
Члан 3.

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од
дана објављивања у „Службеном гласнику
Општине Велико Градиште“.

Број: 410-4/2016-01-1

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ

Браниславка Шуловић,с.р.

На основу члана 20. став 1. тачке 26. и 39. Закона
о локалној самоуправи („Службени гласник РС“
број 129/07) и члана 40. Статута општине Велико
Градиште („Службени гласник општине Велико
Градиште“ број 9/08),

Скупштина општине Велико Градиште на 2.
седници одржаној дана 25.07.2016. године,
донела је
OДЛУКУ
О ПОСТУПКУ И НАЧИНУ РЕШАВАЊА
ЗАХТЕВА
ГРАЂАНА ЗА НАКНАДУ ШТЕТЕ
НАСТАЛЕ УСЛЕД
УЈЕДА НАПУШТЕНИХ ПАСА
Члан 1.

Овом Одлуком уређује се поступак и начин
решавања захтева грађана за накнаду штете

26. јул 2016.

настале услед уједа напуштених паса, на
територији општине Велико Градиште.
Члан 2.

Под напуштеним псом у смислу ове Одлуке
сматра се пас који нема власника односно
држаоца или који се необележен (без уграђеног
чипа), лишен бриге, неге, надзора затекне на
јавној површини општине Велико Градиште.
Члан 3.

У случају уједа од стране напуштеног пса
оштећено лице је обавезно да, након уједа,
поднесе писану пријаву о насталом догађају
инспектору за заштиту животне средине или
комуналном инспектору Општинске управе
Велико Градиште, у року од 24 часа од тренутка
уједа.(Образац 1, који је саставни део ове
Одлуке.)
Изузетно, због медицинске интервенције,
односно задржавања, тај рок се може продужити,
али најдуже до 48 часова од уједа, односно 72
часа у случају државног празника.
Члан 4.

Пријава из члана 3. ове Одлуке садржи податке
о оштећеном лицу (име и презиме, адреса
становања, ЈМБГ), место, датум и час насталог
догађаја и кратак опис догађаја.
Оштећено лице је обавезно, да у пријави наведе
све околности везане за критичан случај,
евентуалне сведоке, као и да опише пса од кога
је претрпео повреде.
Оштећено лице је у обавези да са инспектором за
заштиту животне средине или комуналним
инспектором оде на лице места, уколико је то
неопходно, ради даљег утврђивања чињеница
везаних за догађај, претпостављени разлог уједа
(агресивна животиња, евентуално злостављање
животиње), фотографисање пса и др.
Члан 5.

Инспектор за заштиту животне средине, односно
комунални инспектор обавезан да оштећеном
лицу изда потврду о пријављеном догађају.
(Образац 2, који је саставни део ове Одлуке ).

Инспектор за заштиту животне средине, односно
комунални инспектор је дужан да у сарадњи са
надлежном ветеринарском станицом на
територији
општине
Велико
Градиште
организује предузимање корака у циљу
идентификације пса када се на основу постојећег

26. јул 2016.

чипа
утврђује
њихов
власник
или
држалац,односно у случају необележене
животиње прикупљају докази у циљу
утврђивања да ли ухваћени пас има власника,
односно држаоца, податке о месту догађаја и др.
Члан 6.

Оштећено лице је у обавези, да се одмах по
настанку штетног догађаја јави у надлежну
здравствену установу ради збрињавања.
Оштећено лице је у обавези, да о несрећном
случају без оклевања обавести Одељење
унутрашњих послова у Великом Градишту, о
чему ће надлежна лица да сачине службену
белешку.
Члан 7.

Оштећено лице може да поднесе Захтев за
накнаду штете услед уједа напуштених
животиња Комисији за утврђивање основа и
висине накнаде штете настале услед уједа паса
луталица (Образац 3, који је саставни део ове
Одлуке).
Захтев за накнаду штете у смислу става 1. овог
члана оштећено лице може да поднесе најкасније
8 дана од дана штетног догађаја.
Рок из става 2. овог члана може се продужити из
објективних разлога (временски период лечења,
прибављање медицинске документације) али не
дуже од 15 дана од дана настанка штетног
догађаја, под условом да је оштећени поднео
пријаву инспектору за заштиту животне средине
односно комуналном инспектору у року
предвиђеним чланом 3. овог Правилника.
Захтев за накнаду штете из става 1. овог члана
мора да садржи веран опис самог догађаја и
његову локацију, опис пса (по могућству и
фотографију), ближи опис претрпљених повреда,
све потребне податке о непосредним сведоцима
догађаја, као и предлог висине износа накнаде
која се потражује.
Члан 8.

Уз захтев за накнаду штете оштећено лице дужно
је да достави документацију (оригинал или
оверену фотокопију) којом ће оправдати поднети
захтев и приложити доказе о насталом случају
уједа.
Уз захтев оштећено лице обавезно доставља:
1) фотокопију личне карте, односно извод из
матичке књиге рођених за малолетно лице;
2) потврду издату од стране инспектора за
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заштиту животне средине односно комуналног
испектора да је случај пријављен у року из члана
3. Ове Одлуке;
3) службену белешку издате од стране ПС
Велико Градиште;
4) комплетну медицинску документацију која се
односи на повреду и остало везано са тим (
извештај епидемиолога и одговарајућег
специјалисте у зависности од нанете повреде);
5) фотографије места (део тела) уједа из ДЗ
Велико Градиште, која настаје уз писмену
сагласност пацијента.
6) писмену изјаву подносиоца о спорном
догађају под претњом моралне, материјалне и
кривичне одговорности за давање лажне изјаве;
7) друге доказе који могу бити од значаја за
решавање захтева.
Члан 9.

Одељење за привредни и економски развој и
дијаспору Општинске управе општине Велико
Градиште примљене захтеве из члана 7. Ове
Одлуке доставља општинској Комисији за
утврђивање основа и висине накнаде штете
настале услед уједа паса луталица (у даљем
тексту: Комисија) у року од 3 дана од дана
пријема.
Члан 10.

Комисију из члана 9. Ове Одлуке образује
Општинско веће општине посебним актом, у
року од 7 дана од дана ступања на снагу ове
Одлуке.
Комисија је састављена од 6 чланова и то:

-одборник Скупштине општине Велико
Градиште-председник комисије;
-општински јавни правобранилац;
-инспектор
за
заштиту
животне
средине/комунални инспектор;
-здравствени радник-доктор медицине;
-ветеринар;
-представник Општинске управе;
Члан 11.

Комисија је дужна да примљене захтеве размотри
и упути предлог председнику општине Велико
Градиште најкасније у року од 15 дана од дана
пријема захтева.
У току свог рада, а у циљу прибављања додатних
информација и утврђивања релевантних
чињеница, Комисија може позвати оштећено
лице, узимати изјаве од сведока догађаја, вршити

6

Број 19

консултације и провере са надлежним органима
и установама и др.
По разматрању примљеног захтева, Комисија
доноси одлуку и упућује предлог председнику
општине и то да:
- прихвати захтев и са оштећеним лицем закључи
вансудско поравнање о накнади штете на висину
новчаног износа који је Комисија предложила;
- одбије захтев;
- одбаци захтев.
Предлог Комисије из става 3. овог члана мора
бити образложен.
Члан 12.

Уколико је предлог Комисије да се оштећеном
исплати накнада штете у износу већем од
50.000,00 динара, председник општине дужан је
да прибави сагласност Општинског већа.
Члан 13.

По прибављеној сагласности од Општинског
већа (за накнаду штете у износу већем од
50.000,00 динара), Комисија за утврђивање
основа и висине накнаде штете настале услед
уједа паса луталица оштећеном лицу доставља
предлог висине накнаде штете и оставља му рок
од три дана, да се писмено изјасни о понуђеном
износу, или да своју сагласност да, усмено на
записник пред тим органом.

Уколико оштећено лице да сагласност на
предложену висини новчане накнаде штете,
Комисија за утврђивање основа и висине накнаде
штете настале услед уједа паса луталица даје
предлог Општинском правобранилаштву да са
оштећеним закључити споразум о мирном
решењу спора.
Члан 14.

Општински правобранилац је обавезан да у року
од 15 дана од дана пријема предлога Комисије
донесе акт по захтеву оштећеног лица, да
закључи вансудско поравнање или писмено
обавести подносиоца захтева да је надлежна
Комисија одбила његов захтев.
Члан 15.

Оштећено лице је дужно да се пре покретања
поступка за остваривање права на накнаду штете
пред надлежним судом, обрати Комисији, са
захтевом из члана 7. ове Одлуке са предлогом за
мирно решавање спора (члан 193. ЗУП-а).

Члан 16.

26. јул 2016.

Уколико оштећено лице поднесе захтев за
накнаду штете без пријаве надлежној инпсекцији
општине Велико Градиште, односно предлог за
мирно решење спора Комисији, исти ће се
доставити у оквиру рока предвиђеног чланом
193. ЗУП-а надлежној инспекцији општине
Велико Градиште ради спровођења поступка по
овој Одлуци.
Члан 17.

Административне послове за потребе рада
Комисије обавља Одељење за привредни и
економски развој и дијаспору.
Члан 18.

Инспектор за заштиту животне средине односно
комунални инспектор је у обавези да устроји,
уредно води евиденцију о поднетим пријавама и
издатим потврдама оштећеним лицима, као и да
о поднетим пријавама и издатим потврдама
уредно обавештава Комисију и руководиоца
одељења.

Извештаји из става 1. овог члана достављају се
најкасније до 5-ог у месецу за претходни месец.

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у Општинском службеном гласнику
општине Велико Градиште, а престаје да важи
Одлука бр 401-90/2011-01 (“Сл. гласник
Општине Велико Градиште“ бр 12/11)
Број: 401-164/2016-01-1

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ
Браниславка Шуловић,с.р

26. јул 2016.
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Ɉɛɪɚɡɚɰ
ɊȿɉɍȻɅɂɄȺɋɊȻɂȳȺ
ɈɉɒɌɂɇȺȼȿɅɂɄɈȽɊȺȾɂɒɌȿ
Ɉɞɟʂɟʃɟɡɚɢɧɫɩɟɤɰɢʁɫɤɟɩɨɫɥɨɜɟ
ɉɊȿȾɆȿɌɉɪɢʁɚɜɚɭʁɟɞɚɩɫɚ
ȾɚɧɚBBBBBBBBBBBBBBBɭBBBBBBBBBBBBBBɱɚɫɨɜɚɭɧɚɫɟʂɟɧɨɦɦɟɫɬɭBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBɭɭɥɢɰɢ
__________________________ ɢɫɩɪɟɞBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB ɧɚɜɟɫɬɢɤɭʄɧɢɛɪɨʁɢɥɢ
ɞɪɭɝɢɩɨɫɬɨʁɟʄɢɨɛʁɟɤɚɬ ɩɪɟɬɪɩɟɨ± ɥɚɫɚɦɨɞɧɨɫɧɨɦɨʁɟɦɚɥɨɥɟɬɧɨɞɟɬɟBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
ɩɪɟɬɪɩɟɥɨʁɟɲɬɟɬɭɧɚɫɬɚɥɭɭɫɥɟɞɭʁɟɞɚɩɫɚ
Ɉɤɨɥɧɨɫɬɢɜɟɡɚɧɟɡɚɤɪɢɬɢɱɚɧɞɨɝɚɻɚʁ: __________________________________
_________________________________________________________________________________________________
___________________________BBBBBBBBBBBBBBBBBBBB ɨɩɢɫɩɫɚ).
Ɉɩɢɫɞɨɝɚɻɚʁɚ
_________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
________________________________________
ɋɜɟɞɨɰɢBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB ɧɚɜɟɫɬɢɥɢɱɧɟ
ɩɨɞɚɬɤɟɨɫɜɟɞɨɰɢɦɚ 
ɍȼɟɥɢɤɨɦȽɪɚɞɢɲɬɭBBBBBBBBBBBBBBBɝɨɞɢɧɟ
ɉɨɞɧɨɫɢɥɚɰɩɪɢʁɚɜɟ
_________________
ɚɞɪɟɫɚɫɬɚɧɨɜɚʃɚ
_________________
ɬɟɥɟɮɨɧ
_________________
ɛɪɨʁɥɤ
_________________
ȳɆȻȽ
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26. јул 2016.

Ɉɛɪɚɡɚɰ
ɊȿɉɍȻɅɂɄȺɋɊȻɂȳȺ
ɈɉɒɌɂɇȺȼȿɅɂɄɈȽɊȺȾɂɒɌȿ
Ɉɞɟʂɟʃɟɡɚɢɧɫɩɟɤɰɢʁɫɤɟɩɨɫɥɨɜɟ
ȾȺɇȺBBBBBBBBBB
ȻɊɈȳBBBBBBBB
ɉɈɌȼɊȾȺ
ɄɨʁɨɦɫɟɩɨɬɜɪɻɭʁɟɞɚʁɟBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBɢɡBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBɞɚɧɚ
BBBBBBBBBBBBBBɝɨɞɢɧɟɩɪɢʁɚɜɢɨɄɨɦɭɧɚɥɧɨʁɢɢɧɫɩɟɤɰɢʁɢɡɚɡɚɲɬɢɬɭɠɢɜɨɬɧɟɫɪɟɞɢɧɟɨɩɲɬɢɧɟȼɟɥɢɤɨ
Ƚɪɚɞɢɲɬɟɭʁɟɞɩɫɚɤɨʁɢɫɟɞɨɝɨɞɢɨɭ
BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBɞɚɧɚBBBBBBBBBBBBBBɝɨɞɢɧɟɭ
BBBBBBBBBBBɱɚɫɨɜɚɩɪɢɱɟɦɭʁɟɲɬɟɬɭɩɪɟɬɪɩɟɨ
__________________________________________________BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBɉɨɞɧɨɫɢɨɰɭɩɪɢʁɚɜɟ
BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBɫɭɩɪɢɤɚɡɚɧɢɟɜɢɞɟɧɰɢɨɧɢɤɚɪɬɨɧɢɩɚɫɚɤɨʁɢɫɭɭɯɜɚʄɟɧɢɧɚʁɚɜɧɨʁ
ɩɨɜɪɲɢɧɢɫɬɟɪɢɥɢɫɚɧɢɜɚɤɰɢɧɢɫɚɧɢɢɜɪɚʄɟɧɢɧɚɦɟɫɬɨɯɜɚɬɚʃɚ
ɂɦɟɧɨɜɚɧɢɧɢʁɟ± ʁɟɫɬɟɩɪɟɩɨɡɧɚɨɩɫɚɭɟɜɢɞɟɧɰɢʁɢɭɯɜɚʄɟɧɢɯɩɚɫɚɤɨʁɭɜɨɞɢɨɜɚɋɥɭɠɛɚ
______________________
ɢɧɫɩɟɤɬɨɪɡɚɡɚɲɬɢɬɭɠɢɜɨɬɧɟɫɪɟɞɢɧɟɤɨɦɭɧɚɥɧɢɢɧɫɩɟɤɬɨɪ

26. јул 2016.
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Ɉɛɪɚɡɚɰ
ɈɉɒɌɂɇȺȼȿɅɂɄɈȽɊȺȾɂɒɌȿ
Ʉɨɦɢɫɢʁɢɡɚɭɬɜɪɻɢɜɚʃɟɨɫɧɨɜɚɢɜɢɫɢɧɟɧɚɤɧɚɞɟɲɬɟɬɟɧɚɫɬɚɥɟɭɫɥɟɞɭʁɟɞɚɩɚɫɚɥɭɬɚɥɢɰɚ
ɉɊȿȾɆȿɌɁɚɯɬɟɜɡɚɧɚɤɧɚɞɭɲɬɟɬɟɭɫɥɟɞɭʁɟɞɚɩɫɚɥɭɬɚɥɢɰɟ
ȾɚɧɚBBBBBBBBBBBBBBBɭBBBBBBBBBBBBBBBɭɭɥɢɰɢBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBɩɪɟɬɪɩɟɨ-ɥɚɫɚɦɨɞɧɨɫɧɨɦɨʁɟ
ɦɚɥɨɥɟɬɧɨɞɟɬɟBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBɩɪɟɟɬɪɩɟɥɨʁɟɲɬɟɬɭɧɚɫɬɚɥɭɭɫɥɟɞɭʁɟɞɚɩɫɚɦɚɱɤɟ:
_________________________ __________________________________________.
ɈɩɢɫɩɫɚɦɚɱɤɟBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
ȼɥɚɫɧɢɤɚBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBɢɡBBBBBBBBBBBBBBBBBBɭɥ
________________________________.
Ɉɩɢɫɞɨɝɚɻɚʁɚ
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
Ɉɩɢɫɩɨɜɪɟɞɟ
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
ɋɜɟɞɨɰɢBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
_________________________________________________________________________________________________
BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB ɨɛɚɜɟɡɧɨɭɧɟɬɢɥɢɱɧɟɩɨɞɚɬɤɟɫɜɟɞɨɤɚɢɦɟɢɩɪɟɡɢɦɟ
ɚɞɪɟɫɚɛɪɨʁɬɟɥɟɮɨɧɚ
ɇɚɢɦɟɧɚɤɧɚɞɟɧɚɫɬɚɥɟɲɬɟɬɟɩɨɬɪɚɠɭʁɟɦɧɨɜɱɚɧɢɢɡɧɨɫɭɜɢɫɢɧɢɨɞBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBɞɢɧɚɪɚɤɨʁɢ
ɬɪɟɛɚɭɩɥɚɬɢɬɢɧɚɠɢɪɨɪɚɱɭɧɨɞɧɨɫɧɨɬɟɤɭʄɢɪɚɱɭɧɛɪɨʁ
BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBɤɨʁɢɫɟɜɨɞɢɤɨɞ
___________________________________.
ɍɡɡɚɯɬɟɜɩɪɢɥɚɠɟɦ
1. _____________________________________
2. _____________________________________
3. _____________________________________
4. _____________________________________
5. _____________________________________
6. _____________________________________
7. _____________________________________

ɍBBBBBBBBBBBBBBBBB
ȾɚɧɚBBBBBBBBBBBBBBBBB
ɉɈȾɇɈɋɂɅȺɐɁȺɏɌȿȼȺ
______________________
ɂɦɟɢɩɪɟɡɢɦɟ
______________________
Ⱥɞɪɟɫɚ
ɥɤɛɪBBBBBBBBBBBBBBBBBB
ɉɍBBBBB_______________
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На основу члана 69. Закона о јавним
предузећима („Службени гласник РС“, бр.
15/2016) и члана 40. став 1. тачка 11. Статута
општине Велико Градиште („Службени гласник
општине Велико Градиште“, бр. 9/2008).
Скупштина општине Велико Градиште
на 2. седници одржаној 25.07.2016. године,
доноси
Р Е Ш Е Њ Е
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА СТАТУТ
ЈКП „ДУНАВ ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ“

Члан 1.
Даје се сагласност на Статут ЈКП
„Дунав Велико Градиште“, који је донео
Надзорни одбор ЈКП „Дунав Велико Градиште“
на седници одржаној дана 14.07.2016. године.
Члан 2.
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 40. став 1. тачка 11. Статута
општине Велико Градиште предвиђено је да
Скупштина општине именује и разрешава
управне и надзорне одборе, именује и разрешава
директоре
јавних
предузећа,
установа,
организација и служби чији је оснивач и даје
сагласност на њихове статуте у складу са
законом.
Сагласно одредби члана 69. Закона о
јавним предузећима сагласност на статут јавног
предузећа даје надлежан орган јединице локалне
самоуправе. Сходно горе цитираној одредби
Статута општине Велико Градиште надлежни
орган јединице локалне самоуправе у овом
случају је Скупштина општине Велико Градиште
Надзорни одбор ЈКП „Дунав Велико
Градиште“ на својој седници одржаној
14.07.2016. године, донео је Статут, а Скупштина
је донела Решење о давању сагласности на исти.

Број: 023-50/2016-01-1

26. јул 2016.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ
Браниславка Шуловић,с.р

На основу члана 20. Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник РС“, број
129/07), члана 5, 6. и 80. Закона о јавним
предузећима („Службени гласник РС“, број
15/16), Одлуке о поверавању општинских шума
бр. 322-16/2013-01-1 (Службени гласник
општине Велико Градиште“ бр. 12/2013) као и
члана 40. Статута општине Велико Градиште
(Службени гласник општине Велико Градиште“
бр. 9/2008, 5/2014 и 5/2016), на предлог
Општинског већа општине Велико Градише ради
усклађивања Оснивачког акта Јавног предузећа
са Законом о јавним предузећима,
Скупштина општине Велико Градиште на
2. седници, која је одржана дана 25.07.2016.
године, доноси,

ОСНИВАЧКИ АКТ
ЈП ДИРЕКЦИЈЕ ЗА ИЗГРАДЊУ
ОПШТИНЕ ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ

I ОПШТЕ ОДРЕДБЕ

Усклађивање оснивачког акта
Члан 1.
У циљу усклађивања оснивачког акта
Јавног предузећа Дирекција за изградњу
општине Велико Градиште са Законом о
предузећима, Законом о јавним предузећима и
јединственој класификацији делатности ставља
се ван снаге Одлука о оснивању ЈП Дирекције за
изградњу општине Велико Градиште са потоњим
изменама и допунама, којима је основано као
Јавно предузеће Дирекција за изградњу општине
Велико Градиште уписано у регистар у регистар
Агенције за привредне регистре под бројем
6120608484, и доноси се нови Оснивачки акт.

26. јул 2016.

Оснивање јавног предузећа
Члан 2.
Скупштина општине Велико Градиште
основала је јавно предузеће Дирекцију за
изградњу општине Велико Градиште.
Одлука о оснивању донета је 29.04.1996.
године под бројем 020-5/96-01.
Фирма оснивача гласи: Скупштина
општине Велико Градиште.
Седиште оснивача је у Великом
Градишту, ул. Житни трг бр. 1.

Циљеви оснивања
Члан 3.
Јавно предузеће Дирекција за изградњу
општине Велико Градиште оснива се и послује
ради обезбеђивања трајног обављања следећих
делатности као делатности од општег интереса и
уредног задовољавања потреба крајњих
корисника услуга:
- одржавање и изградња улица и путева у
на територији општине Велико Градиште којима
се обезбеђује несметано и безбедно одвијање
саобраћаја и чува и унапређује употребна
вредност улица, путева, тргова, платоа и слично;
- обезбеђивање јавног осветљења,
одржавање, адаптација и унапређење објеката и
инсталација јавног осветљења којима се
осветљавају саобраћајне и друге површине јавне
намене;
- уређење и одржавање паркова, зелених
и рекреационих површина, чишћење истих од
смећа
-изградња
и
одржавање
хидрограђевинских објеката (водоводне и
канализационе мреже)
-разни инсталациони радови на
побољшању и одржавању инфраструктурних
објеката на територији општине Велико
Градиште,
-организовање комуналне и друге
инвестиционе изградње и вођење инвестиционих
послова,
- уређење, коришћење, давање у закуп,
отуђење, унапређивање и заштите грађевинског
земљишта,
- вођење послова везаних за изградњу и
развој града и насеља општине Велико Градиште,
- пројектовање грађевинских и других
објеката, као и урбанистичко пројектовање
- остале архитектонске и инжењерске
активности и технички савети,
- организовање послова у обављању
комуналне делатности управљања, коришћења,
уређења и одржавања јавних паркиралишта,
утврђивање начина наплате цене услуга
коришћења јавних паркиралишта, уклањање и
премештање непрописно паркираних и
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напуштених возила и постављање уређаја којима
се спречава одвожење возила на територији
општине Велико Градиште,
- газдовање неуређеним државним
шумама у општини Велико Градиште обухваћене
„Основама за газдовање шумама Г.Ј. „Општинске
шуме Велико Градиште“ (увођење и утврђивање
посебних режима заштите, гајења, планирања,
унапређења, очувања и коришћења општинских
шума као природног добра од интереса за
Општину Велико Градиште и шире.

Предмет одлуке
Члан 4.
Овом Одлуком, у складу са Законом о
јавним предузећима, регулисана су права и
обавезе оснивача и Јавног предузећа ‘’Дирекција
за изградњу општине Велико Градиште“ у
обављању делатности од општег интереса, а
нарочито:
- назив и седиште оснивача;
- пословно име и седиште Јавног
предузећа Дирекција за изградњу општине
Велико Градиште;
- претежна делатност Јавног предузећа
Дирекција за изградњу општине Велико
Градиште ;
- права, обавезе и одговорности оснивача
према Јавном предузећу Дирекција за изградњу
општине Велико Градиште и Јавног предузећа
Дирекција за изградњу општине Велико
Градиште према оснивачу;
- услови и начин утврђивања и
распоређивања добити, односно начину покрића
губитака и сношењу ризика;
- условима и начину задуживања Јавног
предузећа Дирекција за изградњу општине
Велико Градиште
- заступање Јавног предузећа Дирекција
за изградњу општине Велико Градиште;
- износ основног капитала, као и опис,
врста и вредност неновчаног улога;
- органи Јавног предузећа Дирекција за
изградњу општине Велико Градиште;
- имовина која се не може отуђити;
- располагање (отуђење и прибављање)
стварима у јавној својини која су пренета у
својину Јавног предузећа Дирекција за изградњу
општине Велико Градиште у складу са законом;
- заштита животне средине;
- друга питања од значаја за несметано
обављање делатности за коју се оснива Јавно
предузеће Дирекција за изградњу општине
Велико Градиште.
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II ПОДАЦИ О ОСНИВАЧУ
Оснивач јавног предузећа
Члан 5.
Оснивач Јавног предузећа Дирекција за
изградњу општине Велико Градиште је:
Општина Велико Градиште, улица
Житни трг 1.
Права оснивача остварује Скупштина
општине Велико Градиште.

Правни статус јавног предузећа
Члан 6.
Јавно предузеће Дирекција за изградњу
општине Велико Градиште има статус правног
лица, са правима, обававезама и одговорностима
утврђеним законом.
Јавно предузеће Дирекција за изградњу
општине Велико Градиште у правном промету са
трећим лицима има сва овлашћења и иступа у
своје име и за свој рачун.

Одговорност за обавезе јавног предузећа
Члан 7.
Јавно предузеће Дирекција за изградњу
општине Велико Градиште за своје обавезе
одговара целокупном својом имовином.
Оснивач не одговара за обавезе Јавног
предузећа Дирекција за изградњу општине
Велико Градиште, осим у случајевима
прописаним законом.

Заступање и представљање јавног предузећа
Члан 8.
Јавно предузеће Дирекција за изградњу
општине Велико Градиште заступа и представља
директор.
III

ПОСЛОВНО ИМЕ И СЕДИШТЕ

Пословно име јавног предузећа
Члан 9.
Јавно предузеће Дирекција за изградњу
општине Велико Градиште послује под следећим
пословним именом: Јавно предузеће Дирекција
за изградњу општине Велико Градиште.
Скраћено пословно име је ЈП „Дирекција
за изградњу општине Велико Градиште“.
О промени пословног имена одлучује
Надзорни одбор Јавног предузећа Дирекција за
изградњу општине Велико Градиште, уз
сагласност оснивача.

Седиште јавног предузећа
Члан 10.
Седиште Јавног предузећа Дирекција за
изградњу општине Велико Градиште је у

26. јул 2016.

Великом Градишту, улица Житни трг број 1.
О промени седишта Јавног предузећа
Дирекција за изградњу општине Велико
Градиште
одлучује Надзорни одбор, уз
сагласност оснивача.

Печат, штамбиљ и знак јавног предузећа
Члан 11.
Јавно предузеће Дирекција за изградњу
општине Велико Градиште поседује свој печат и
штамбиљ са исписаним текстом на српском
језику и ћириличким писмом.
Печат је округлог облика и садржи пуно
пословно име и седиште Јавног предузећа
Дирекција за изградњу општине Велико
Градиште.
Штамбиљ је правоугаоног облика и
садржи пуно пословно име, седиште Јавног
предузећа Дирекција за изградњу општине
Велико Градиште и место за датум и број.
Јавно предузеће Дирекција за изградњу
општине Велико Градиште има свој знак који
садржи назив и седиште Јавног предузећа
Дирекција за изградњу општине Велико
Градиште, а који ће бити дефинисан Статутом
Јавног предузећа Дирекција за изградњу
општине Велико Градиште.

Упис јавног предузећа у регистар
Члан 12.
Јавно редузеће Дирекција за изградњу
општине Велико Градиште се за обављање своје
делатности од општег интереса, утврђене овом
одлуком, уписује у регистар у складу са законом
којим се уређује правни положај привредних
друштава и поступак регистрације, у складу са
законом.

Унутрашња организација јавног предузећа
Члан 13.
Јавно предузеће Дирекција за изградњу
општине Велико Градиште послује као
јединствена радна целина.
Актом директора Јавног предузећа
Дирекција за изградњу општине Велико
Градиште, уређује се унутрашња организација и
систематизација послова.
IV

ДЕЛАТНОСТ ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА

Претежна делатност
Члан 14.
Претежна делатност Јавног предузећа
Дирекција за изградњу општине Велико
Градиште је:
• 42.11 Изградња путева и аутопутева
Осим наведене претежне делатности,
Јавно предузеће Дирекција за изградњу општине

26. јул 2016.

Велико Градиште ће се бавити и другим
делатностима, као што су:
• 02.10 Гајење шума и остале шумарске
делатности
• 02.20 Сеча дрвећа
•
- 42.13 Изградња мостова и тунела
• 43.11 Рушење објеката
• 43.12 Припрема градилишта
• 43.21 Постављање електричних инсталација
• 43.99
Остали непоменути специфични
грађевински радови
• 42.21 Изградња цевовода
• 42.22
Изградња
електричних
и
телекомуникационих водова
• 42.91 Изградња хидротехничких објеката
• 42.99
Изградња осталих непоменутих
грађевина
• 43.22
постављање
водоводних,
канализационих, грејних и климатизационих
система
• 43.29
Остали инсталациони радови у
грађевинарству
• 46.90 Неспецијализована трговина на велико
• 52.21. Услужне делатности у копненом
саобраћају
• 68.20
Изнајмљивање властитих или
изнајмљених некретнина и управљање њима
• 71.11 Архитектонска делатност
• 71.12 Инжењерске делатности техничког
саветовања
• 81.30 Услуге уређења и одржавања околине
Јавно предузеће Дирекција за изградњу
општине Велико Градиште може без уписа у
регистар да врши и друге делатности које служе
обављању претежне делатности, уколико за те
делатности испуњава услове предвиђене
законом.
О промени делатности Јавног предузећа
Дирекција за изградњу општине Велико
Градиште, као и о обављању других делатности
које служе обављању претежне делатности,
одлучује Надзорни одбор, уз сагласност
оснивача, у складу са законом.

Услови за обављање делатности као
делатности од општег интереса
Члан 15.
Јавно предузеће Дирекција за изградњу
општине Велико Градиште може да отпочне
обављање делатности кад надлежни државни
орган утврди да су испуњени услови за
обављање те делатности у погледу:
1) техничке опремљености;
2) кадровске оспособљености;
3) безбедности и здравља на раду;
4) заштите и унапређења животне
средине и
5) других услова прописаних законом.
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Оснивање зависних друштава
Члан 16.
Јавно предузеће Дирекција за изградњу
општине Велико Градиште може да оснује
зависно друштво капитала за обављање
делатности из члана 14. ове Одлуке, у складу са
Законом о привредним друштвима.
Јавно предузеће Дирекција за изградњу
општине Велико Градиште према зависном
друштву капитала из става 1. овог члана, има
права, обавезе и одговорности које има општина
Велико Градиште, као оснивач према Јавном
предузећу Дирекција за изградњу општине
Велико Градиште.
На одлуку из става 1. овог члана
сагласност даје Скупштина општине Велико
Градиште.

V

ИМОВИНА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА

Основни капитал
Члан 17.
Основни капитал Јавног предузећа
Дирекција за изградњу општине Велико
Градиште износи 300,00 динара.

Имовина јавног предузећа
Члан 18.
Имовину Јавног предузећа Дирекција за
изградњу општине Велико Градиште чине право
својине на покретним и непокретним стварима,
новчаним средствима и хартијама од вредности
и друга имовинска права која су пренета у
својину Јавног предузећа Дирекција за изградњу
општине Велико Градиште, укључујући и право
коришћења на стварима у јавној својини општине Велико Градиште.
Јавно предузеће Дирекција за изградњу
општине Велико Градиште може користити
средства у јавној и другим облицима својине, у
складу са законом, одлуком оснивача и посебним
уговором којим се регулишу међусобни односи,
права и обавезе Јавног предузећа Дирекција за
изградњу општине Велико Градиште са једне и
општине Велико Градиште, као оснивача, са
друге стране.

Члан 19.
Средства у јавној својини могу се улагати
у капитал Јавног предузећа Дирекција за
изградњу општине Велико Градиште, у складу са
законом и актима Скупштине општине Велико
Градиште.
По основу улагања средстава из става 1.
овог члана општина Велико Градиште стиче
уделе у Јавном предузећу Дирекција за изградњу
општине Велико Градиште, као и права по
основу тих удела.
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Капитал у Јавном предузећу Дирекција за
изградњу општине Велико Градиште подељен на
уделе уписује се у регистар.

Повећање и смањење оснивачког капитала
Члан 20.
О повећању или смањењу основног
капитала Јавног предузећа Дирекција за
изградњу општине Велико Градиште одлучује
Скупштина општине Велико Градиште, као
оснивач у складу са законом.

Средства јавног предузећа
Члан 21.
Јавно предузеће Дирекција за изградњу
општине Велико Градиште, у обављању својих
делатности, стиче и прибавља средства из
следећих извора:
• продајом производа и услуга,
• из кредита,
• из донација и поклона,
• из буџета оснивача и буџета Републике
Србије, и
• из осталих извора, у складу са законом.

Начела за одређивање цене услуга
Члан 22.
Елементи за образовање цена производа
и услуга Јавног предузећа Дирекција за изградњу
општине Велико Градиште уређују се посебном
одлуком, коју доноси Надзорни одбор, уз
сагласност надлежног органа оснивача, у складу
са законом.

Цене производа и услуга предузећа
Члан 23.
Елементи за одређивање цена услуга су :
1) пословни расходи исказани у пословним књигама и финансијским извештајима;
2) расходи за изградњу и реконструкцију
објеката комуналне инфраструктуре и набавку
опреме, према усвојеним програмима и плановима на које је јединица локалне самоуправе дала
сагласност;
3) расходи за вршење појединачних
услуга (израда аката, трошкови умножавања,
припреме и штампања...).
Средства која су намењена за финансирање обнове и изградње објеката комуналне инфраструктуре исказују се посебно и могу се
употребити само за те намене.
Усвајање захтева за измену цена
Члан 24.

Јавно предузеће Дирекција за изградњу
општине Велико Градиште је обавезно да захтев
за измену цена производа и услуга укључи у свој

26. јул 2016.

годишњи програм пословања, у складу са чланом
27. ове Одлуке.
Када се значајније промене вредности
елемената, који су укључени у методологију за
обрачунавање цена, Јавно предузеће ‘’Дирекција
за изградњу општине Велико Градиште’’, може
да током пословне године поднесе оснивачу
детаљно образложен захтев за одобрење измене
цена производа и услуга, заједно са изменама
годишњег програма пословања.
Измене годишњег програма пословања
достављају се Скупштини општине Велико
Градиште.
Унапређење рада и развоја предузећа
Члан 25.
Унапређење рада и развоја Јавног
предузећа Дирекција за изградњу општине
Велико Градиште заснива се на дугорочном и
средњорочном плану рада и развоја.
Плановима и програмом рада из става 1.
ове Одлуке, утврђују се пословна политика и
развој Јавног предузећа Дирекција за изградњу
општине Велико Градиште, одређују се
непосредни задаци и утврђују средства и мере за
њихово извршавање.
Планови и програми рада Јавног
предузећа Дирекција за изградњу општине
Велико Градиште морају се заснивати на
законима којима се уређују одређени односи у
делатностима којима се бави Јавно предузеће
Дирекција за изградњу општине Велико
Градиште.
Планови и програми
Члан 26.
Планови и програми Јавног предузећа
Дирекција за изградњу општине Велико
Градиште су:
– Програм рада Јавног предузећа,
– финансијски планови и
– други планови и програми,
Јавно предузеће доноси дугорочни и
средњерочни план пословне стратегије и развоја.
За сваку календарску годину јавно
предузеће дужно је да донесе годишњи програм
пословања ( у даљем тексту: Програм рада) и
достави га на Општинском већу и оснивачу ради
добијања сагласности.
Планови и програми Јавног предузећа
Дирекција за изградњу општине Велико
Градиште достављају се надлежном органу и
основачу најкасније у року од 15 дана од дана
усвајања акта о буџету општине Велико
Градиште.
Годишњи, односно трогодишњи програм
пословања се сматра донетим када на њега
сагласност да оснивач, а која се не може дати ако
јавно предузеће изменама и допунама предлаже
повећање средстава за одређене намене, а која је
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већ утрошило у висини која прелази висину
средстава за те намене из усвојеног годишњег,
односно трогодишњег програма пословања.

Члан 27.
Уколико јавно предузеће намерава да
користи средства из буџета (субвенције,
гаранције или друга средства) дужно је да за та
средства предложи посебан програм који садржи
намену и динамику коришћења средстава и који
се сматра донетим када на њега сагласност да
оснивач.

Члан 28.
Јавно предузеће дужно је да оснивачу
доставља тромесечне извештаје о реализацији
годишњег, односно трогодишњег програма
пословања у року од 30 дана од истека
тромесечја, на обрасцима промписаним од
стране Министра надлежног за послове
привреде.

Члан 29.
Јавно предузеће мора имати извршену
ревизију финансијских извештаја од стране
овлашћеног ревизора, који доставља надлежном
органу Општине Велико Градиште ради
информисања.
VI
ПРАВА И ОБАВЕЗЕ
ПРЕДУЗЕЋА И ОСНИВАЧА

ЈАВНОГ

Права оснивача
Члан 30.
По основу учешћа у основном капиталу
Јавног предузећа Дирекција за изградњу
општине Велико Градиште, општина Велико
Градиште, као оснивач има следећа права:
-право управљања Јавним предузећем
Дирекција за изградњу општине Велико
Градиште на начин утврђен Статутом Јавног
предузећа;
-право на учешће у расподели добити
Јавног предузећа;
-право да буду информисани о
пословању Јавног предузећа;
-право да учествују у расподели
ликвидационе или стечајне масе, након
престанка
Јавног предузећа стечајем или ликвидацијом, а
по измирењу обавеза и
-друга права у складу са законом.

Обезбеђење општег интереса
Члан 31.
Ради обезбеђења општег интереса у
делатности за коју је Јавно предузеће Дирекција
за изградњу општине Велико Градиште

Број 19

15

основано, Скупштина општине Велико Градиште
даје сагласност на:
- Статут Јавног предузећа Дирекција за
изградњу општине Велико Градиште;
- давање гаранција, авала, јемства, залога
и других средстава обезбеђења за послове који
нису из оквира делатности од општег интереса;
- располагање (прибављање и отуђење)
средствима у јавној својини која су пренета у
својину Јавног предузећа Дирекција за изградњу
општине Велико Градиште, веће вредности, која
је у непосредној функији обављања делатности
од општег интереса
- улагања капитала;
- програме располагања грађевинским
земљиштем и третмана грађевинског земљишта
и локација
- статусне промене;
- акт о процени вредности капитала и
исказивању тог капитала у акцијама, као и на
програм и одлуку о својинској трансформацији и
друге одлуке којима се уређује
обављање делатности од општег интереса у
складу са законом и овим уговором.
Члан 32.
Председник општине Велико Градиште
даје сагласност на:
1. Акт о унутрашњој организацији и
систематизацији радних места.
2. Претходну сагласност на повећање
броја запослених.

Континуирано и квалитетно пружање услуга
Члан 33.
Јавно предузеће Дирекција за изградњу
општине Велико Градиште је дужно да делатност
од општег интереса за коју је основано обавља
на начин којим се обезбеђује стално,
континуирано и квалитетно пружање услуга
крајњим корисницима.

Несметано функционисање постројења и
опреме
Члан 34.
Јавно предузеће Дирекција за изградњу
општине Велико Градиште је дужно да
предузима мере и активности за редовно
одржавање и несметано функционисање
постројења и других објеката неопходних за
обављање своје делатности, у складу са законима
и другим прописима којима се уређују услови
обављања делатности од општег интереса због
које је основано.
Поремећај у пословању
Члан 35.
У случају поремећаја у пословању Јавног
предузећа Дирекција за изградњу општине
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Велико Градиште, Скупштина општине Велико
Градиште предузеће мере којима ће обезбедити
услове за несметан рад и пословање предузећа у
обављању делатности од општег интереса, у
складу са законом, а нарочито :
разрешење Надзорног одбора и
директора,
- ограничење права огранка Јавног
предузећа да иступа у правном промету са
трећим лицима,
- ограничење у погледу права
располагања појединим средствима у јавној
својини,
- друге мере одређене законом којим се
уређују услови и начин обављања делатности од
општег интереса и овом Одлуком.
VII
ПОСЛОВАЊЕ, УТВРЂИВАЊЕ
РАСПОРЕЂИВАЊЕ ДОБИТИ

И

Пословање под тржишним условима
Члан 36.
Јавно предузеће Дирекција за изградњу
општине Велико Градиште послује по тржишним
условима, у складу са законом.

Пружање услуга корисницима са територије
других општина.
Члан 37.
У обављању своје претежне делатности,
Јавно предузеће Дирекција за изградњу општине
Велико Градиште своје производе и услуге може
испоручивати, односно пружати и корисницима
са територије других општина и градова, под
условом да се ни на који начин не угрожава
стално, континуирано и квалитетно снабдевање
крајњих корисника са територије општине
Велико Градиште.
Испоруку производа и пружање услуга из
става 1. овог члана Јавно предузеће Дирекција за
изградњу општине Велико Градиште обавља у
складу са посебно закљученим уговорима.

Расподела добити
Члан 38.
Добит Јавног предузећа Дирекција за
изградњу општине Велико Градиште, утврђена у
складу са законом, може се расподелити за
повећање основног капитала, резерве или за
друге намене, у складу са законом и посебном
одлуком Скупштине општине Велико Градиште.
Пословни резултат Јавног предузећа
Дирекција за изградњу општине Велико
Градиште утврђује се у временским периодима,
на начин и по поступку утврђеним законом.
Одлуку о распоређивању добити доноси
Надзорни одбор, уз сагласност Скупштине
општине Велико Градиште.
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VIII

ОРГАНИ ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА

Органи јавног предузећа
Члан 39.
Управљање у Јавном предузећу
Дирекција за изградњу општине Велико
Градиште је организовано као једнодомно.
Органи предузећа су:
1) Надзорни одбор
2) директор

1) Надзорни одбор

Састав Надзорног одбора
Члан 40.
Надзорни одбор има председника и два
члана које именује Скупштина општине Велико
Градиште, на период од четири године, под
условима, на начин и по поступку утврђеним
законом.
Један члан Надзорног одбора именује се
из реда запослених, на начин и по поступку који
је утврђен Статутом Јавног предузећа Дирекција
за изградњу општине Велико Градиште.

За председника и чланове Надзорног одбора
именује се лице које испуњава следеће услове:
- да је пунолетно и пословно способно;
- да има стечено високо образовање на
основним студијама у трајању од најмање четири
године, односно на основним академским
студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова,
мастер
академским
студијама,
мастер
струковним
студијама,
специјалистичким
академским студијама или специјалистичким
струковним студијама;
- да има најмање пет година радног
искуства на пословима на којима се захтева
високо образовање из алинеје 2 овог члана;
- да има најмање три године радног
искуства на пословима који су повезани са
пословима јавног предузећа;
- да није осуђиван на казну затвора од
најмање шест месеци;
- да познаје област финансија, права или
корпоративних управљања;
- да му није изречена мера безбедности у
складу са законом којим се уређују кривична
дела и то:
-обавезно психијатријско лечење
и чување у здравственој установи;
-обавезно психијатријско лечење
на слободи;
-обавезно лечење наркомана;
-обавезно лечење алкохоличара;
-забрана
вршења
позива,
делатности и дужности;
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Председник и чланови надзорног одбора
дужни су да се додатно стручно усавршавају из
области корпоративног пословања.
Програм додатног стручног усавршавања
утврђује Влада.
Представник запослених испуњава све
услове наведене у овом члану,а мора да испуни
и додатне услове:
-да није био ангажован у вршењу
ревизије финансијских извештаја предузећа у
последњих пет година;
- да није члан политичке странке;
а бира се на начин утврђен статутом
јавног предузећа.
Надзорни одбор и директор не могу
предлагати члана надзорног одбора из редова
запослених.

Мандат чланова Надзорног одбора
Члан 41.
Мандат председнику и члановима
Надзорног одбора престаје истеком периода на
који су именовани, оставком или разрешењем.
Председник и чланови Надзорног одбора
разрешавају се пре истека периода на који су
именовани, уколико:
- јавно предузеће не достави оснивачу на
сагласност годишњи програм пословања односно
трогодишњи програм пословања у роковима
предвиђеним Законом о јавним преузећима,
- пропусте да предузму неопходне мере
пред надлежним органима у случају постојања
основане сумње да одговорно лице јавног
предузећа делује на штету јавног предузећа
кршењем директорских дужности, несавесним
понашањем или на други начин,
- се утврди да делују на штету јавног
предузећа несавесним понашањем или на други
начин,
- у току трајања мандата буде осуђен на
условну или безусловну казну затвора.
Председник и чланови Надзорног одбора
којима је престао мандат, дужни су да врше своје
дужности до именовања новог Надзорног
одбора, односно именовање новог председника
или члана Надзорног одбора, а најдуже шест
месеци.
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2

3

Надлежност Надзорног одбора
Члан 42.
Надзорни одбор:
доноси дугорочни и средњерочни план
пословне стратегије и развоја и одговоран је
за њихово спровођење;
усваја извештај о степену реализације
програма пословања;
доноси годишњи програм пословања
односно трогодишњи програм пословања, уз
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сагласност оснивача;
усваја тромесечни извештај о степену
усклађености планираних и реализованих
активности;
5 надзире рад директора:
6 врши унутрашњи надзор над пословањем
предузећа;
7 успоставља,
одобрава
и
прати
рачуноводство,
унутрашњу
контролу,
финансијске
извештаје
и
политику
управљања ризицима;
8 усваја финансијске извештаје предузећа и
доставља их оснивачу ради давања
сагласности
9 доноси статут уз сагласност оснивача,
10 одлучује о статусним променама и оснивању
других правних субјеката, уз претходну
сагласност оснивача;
11 доноси одлуку о расподели добити, односно
начину покрића губитка уз сагласност
оснивача;
12 закључује уговоре о раду са директором
предузећа, у складу са законом којим се
уређују радни односи;
13 врши друге послове у складу са овим
законом, статутом и прописима којима се
утврђује правни положај привредних
друштава.
Надзорни одбор не може пренети право
одлучивања о питањима из своје надлежности на
директора или друго лице у предузећу.
4

Накнада за рад
Члан 43.
Председник и чланови Надзорног одбора
имају право на одговарајућу накнаду за рад у
Надзорном одбору.
Висину накнаде из става 1. овог члана,
односно критеријуме и мерила за њено
утврђивање одређује Влада, односно утврђује
оснивач на основу извештаја о степену
реализације програма пословања Јавног
предузећа ‘’Дирекција за изградњу општине
Велико Градиште’’ или других мерила која Влада
одреди.
2) Директор

Члан 44.
Директора предузећа именује Скупштина
општине Велико Градиште на период од четири
године, а на основу спроведеног јавног конкурса.
За директора предузећа може се
именовати лице које испуњава следеће услове:
-да је пунолетан и пословно способан;
-да има стечено високо образовање на
основним студијама у трајању од најмање четири
године, односно на основним академским
студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова,
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мастер
академским
студијама,
мастер
струковним
студијама,
специјалистичким
академским студијама или специјалистичким
струковним студијама;
-да има најмање пет година радног
искуства на пословима на којима се
захтева високо образовање из алинеје 2
овог става;
-да има најмање три године радног
искуства на пословима која су повезани са
пословима јавног предузећа;
-да познаје област корпоративног
управљања
- да има радног искуства у области
организовања рада и вођењу послова;
- да није члан органа политичке странке
односно да му је одређено мировање у вршењу
функције у органу политичке странке;
-да није осуђивано на казну затвора од
најмање шест месеци;
- да му није изречена мера безбедности у
складу са законом којим се уређују кривична
дела и то:
-обавезно психијатријско лечење
и чување у здравственој установи;
-обавезно психијатријско лечење
на слободи;
-обавезно лечење наркомана;
-обавезно лечење алкохоличара;
-забрана
вршења
позива,
делатности и дужности;
Директор Јавног предузећа ‘’Дирекција
за изградњу општине Велико Градиште’’ заснива
радни однос на одређено време.
Директор
јавног
предузећа
је
функционер који обавља јавну функцију.
Директор не може имати заменика.

Надлежности директора
Члан 45.
Надлежности
директора
Јавног
предузећа „Дирекција за изградњу општине
Велико Градиште“ су:
1 представља и заступа јавно предузеће;
2 организује и руководи процесом рада;
3 води пословање јавног предузећа;
4 одговара за законитост рада јавног предузећа;
5 предлаже дугорочни и средњорочни
пословне стратегије и развоја и одговоран је за
њихово спровођење;
6 предлаже годишњи, односно трогодишњи
програм пословања и одговоран је за његово
спровођење;
7 предлаже финансијске извештаје;
8 извршава одлуке надзорног одбора;
9 бира извршне директоре
10 закључује уговоре о раду са извршним
директорима у складу са законом којим се
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уређују радни односи;
11 доноси акт о систематизацији;
12 бира представнике јавног предузећа
скупштини друштва капитала чији је једини
власник јавно предузеће уз сагласност оснивача;
13 врши друге послове утврђене законом,
оснивачким актом и статутом предузећа.
Зарада директора
Члан 46.
Директор има право на зараду, а може
имати право и на стимулацију у складу са
условима и критеријумима одртеђеним у
подзаконском акту Владе.
Одлуку о исплати стимулације
за
директора доноси Надзорни одбор уз сагласност
Скупштине општине Велико Градиште.

Члан 47.
Директор јавног предузећа именује се
по спроведеном јавном конкурсу.
Јавни конкурс спроводи комисија коју
образује Скупштина Велико Градиште, на
начин и у роковима предвиђеним у Закону о
јавним предузећима.
Комисија има пет чланова од којих је
један председник.
Председник и чланови Комисије не могу
бити народни посланици, одборници Скупштине
општине Велико Градиште, као ни постављена
лица у органима државне управе или органима
локалне самоуправе.
Одлуку о спровођењу јавног конкурса
доноси Скупштина Велико Градиште на
предлог Општинског већа општине Велико
Градиште.

Мандат директора
Члан 48.
Мандат директора престаје истеком
периода на који је именован, оставком или
разрешењем.
Разрешење директора
Члан 49.
Предлог за разрешење директора јавног
предузећа подноси надлежни орган јединице
локалне самоуправе (Општинско веће ) а може га
поднети и Надзорни одбор предузећа преко
Општинског већа.
Предлог за разрешење мора бити
образложен са прецизно наведеним разлозима
због којих се предлаже разрешење и доставља се
директору који има право да се у року од 20 дана
изјасни о разлозима због којих се предлаже
разрешење.
Пошто директору пружи прилику да се
изјасни о постојању разлога за разрешење и
утврди потребне чињенице, Општинско веће
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предлаже оснивачу доношење одговарајућег
решења.

Члан 50.
Скупштина општине Велико Градиште
разрешава директора пре истека периода на који
је именован под условима предвиђеним Законом
о јавним предузећима.

Суспензија директора
Члан 51.
Уколико против директора буде
потврђена оптужница за кривична дела против
привреде, правног саобраћаја или службене
дужности, Скупштина општине Велико
Градиште доноси решење о суспензији.
Суспензија траје док се поступак
правоснажно не оконча.

Вршилац дужности директора
Члан 52.
Скупштина општине Велико Градиште
именује вршиоца дужности директора у
следећим случајевима:
1) уколико директору престане мандат
због истека периода на који је именован, због
подношења оставке или у случају разрешења
пре истека мандата;
2) уколико буде донето решење о
суспензији директора;
3) у случају смрти или губитка пословне
способности директора.
Вршилац дужности може бити именован
до именовања директора јавног предузећа по
спроведеном јавном конкурсу а најдуже на
период који није дужи од годину дана.
Вршилац дужности директора мора да
испуњава услове за именовање директора јавног
предузећа.
Исто лице не може бити два пута
именовано за вршиоца дужности директора.

IХ ПОРЕМЕЋАЈИ У РАДУ
Остваривање права на штрајк
Члан 53.
Штрајк је прекид рада који запослени
организују ради заштите својих професионалних
и екомских интереса по основу рада.
У Јавном предузећу Дирекција за
изградњу општине Велико Градиште право на
штрајк запослени остварују у складу са законом,
колективним уговором – правилником о раду и
посебним актом оснивача.
У случају штрајка радника Јавног
предузећа Дирекција за изградњу општине
Велико Градиште, мора се обезбедити минимум
процеса рада у обављању делатности од општег
интереса.
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Минимум процеса рада посебном
одлуком утврђује Скупштина општине Велико
Градиште, у складу са законом.

Унутрашња организација
Члан 54.
Статутом, општим актима и другим
актима Јавног предузећа Дирекција за изградњу
општине Велико Градиште ближе се уређују
унутрашња организација Јавног предузећа,
делокруг органа и друга питања од значаја за рад
и пословање Јавног предузећа, у складу са
законом и овим уговором.
Радни односи
Члан 55.
Права,
обавезе
и
одговорности
запослених из радног односа уређују се
Правилником о раду Јавног предузећа Дирекција
за изградњу општине Велико Градиште у складу
са законом и актима оснивача.
Правилник о раду (а уколико се стекну
услови из закона и Колективни уговор) Јавног
предузећа Дирекција за изградњу општине
Велико Градиште мора бити сагласан са законом,
општим и посебним колективним уговором.

Безбедност и здравље запослених на раду
Члан 56.
Права, обавезе и одговорности у вези са
безбедношћу и здрављем на раду остварују се у
складу са законом и прописима донетим на
основу закона, а ближе се уређују општим актима
Јавног предузећа Дирекција за изградњу
општине Велико Градиште или уговором о раду.
Заштита животне средине
Члан 57.
Јавно предузеће Дирекција за изградњу
општине Велико Градиште је дужно да у
обављању своје делатности обезбеђује потребне
услове за заштиту и унапређење животне
средине и да спречава узроке и отклања штетне
последице које угрожавају природне и радом
створене вредности човекове средине.
Статутом Јавног предузећа Дирекција за
изградњу општине Велико Градиште детаљније
се утврђују активности предузећа ради заштите
животне средине, сагласно закону и прописима
оснивача који регулишу област заштите животне
средине.

Јавност рада предузећа
Члан 58.
Рад Јавног предузећа ‘’Дирекција за
изградњу општине Велико Градиште’’ је јаван.
Јавно предузеће дужно је да на својој
интернет страници објави:
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радне биографије чланова надзорног одбора,
директора и извршних директора,
• организациону структуру,
• годишњи, односно трогодишњи програм
пословања, као и све његове измене и
допуне,
• тромесечне извештаје о реализацији
годишњег, односно трогодишњег програма
пословања,
• годишњи
финансијски
извештај
са
мишљењем овлашћеног ревизора,
• друге информације од значаја за јавност.
За јавност рада Јавног предузећа
‘’Дирекција за изградњу општине Велико
Градиште’’ одговоран је директор.

Доступност информација
Члан 59.
Доступност информација од јавног
значаја Јавно предузеће Дирекција за изградњу
општине Велико Градиште врши у складу са
одредбама закона који регулише област
слободног приступа информацијама од јавног
значаја.

Пословна тајна
Члан 60.
Пословном тајном сматрају се исправе и
подаци утврђени одлуком директора или
Надзорног одбора Јавног предузећа Дирекција за
изградњу општине Велико Градиште чије би
саопштавање неовлашћеном лицу било противно
пословању Јавног предузећа и штетило би
његовом пословном угледу и интересима.

Члан 61.
Забрањено је коришћење имовине,
активности, имена и визуелног идентитета јавног
комуналног предузећа у свим активностима
везаним за политичке странке и изборне
кампање, као и свака друга употреба предузећа у
политичке сврхе.

X

СТАТУТ И ДРУГИ ОПШТИ АКТИ
Општи акти
Члан 62.
Општи акти Јавног предузећа Дирекција
за изградњу општине Велико Градиште су Статут
и други општи акти утврђена законом.
Статут је основни општи акт Јавног
предузећа Дирекција за изградњу општине
Велико Градиште.
Други општи акти Јавног предузећа
морају бити у сагласности са Статутом Јавног
предузећа Дирекција за изградњу општине
Велико Градиште.
Појединични акти које доносе органи и
овлашћени појединци у Јавном предузећу, морају
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бити у складу са општим актима Јавног
предузећа Дирекција за изградњу општине
Велико Градиште.
XI ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 63.
Јавно предузеће Дирекција за изградњу
општине Велико Градиште је дужно да Статут
усагласи са овом Одлуком у року од 90 дана од
дана ступања на снагу ове одлуке.
Остали општи акти надлежни органи
Јавног предузећа Дирекција за изградњу
општине Велико Градиште су дужни да ускладе
у року од 30 дана од дана ступања на снагу
Статута Јавног предузећа Дирекција за изградњу
општине Велико Градиште.

Члан 64.
Ова Одлука ступа на снагу осмог да од
дана објављивања у ‘’Службеном гласнику
општине Велико Градиште“.
Број: 023-51/2016-01-1

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ
Браниславка Шуловић,с.р

На основу члана 50. Закона о јавним
предузећима (‘’Сл. гласник РС’’, број 119/2012)
и члана 40. Статута општине Велико Градиште
(‘’Општински службени гласник’’, бр. 9/2008),
Скупштина општине Велико Градиште,
на 2. седници одржаној дана 25.07.2016. године,
донела је
Р Е Ш Е Њ Е
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ИЗМЕНУ
И ДОПУНУ ПРОГРАМА РАДА И
ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА ЈП
ДИРЕКЦИЈА ЗА ИЗГРАДЊУ ОПШТИНЕ
ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ ЗА 2016. ГОДИНУ

26. јул 2016.

1.

Даје се сагласност на измену и допуну
Програма рада и финансијског плана Јавног
предузећа Дирекција за изградњу општине
Велико Градиште за 2016. годину број 2043/2016
од 01.07.2016. године, који је усвојио Надзорни
одбор ЈП Дирекција за изградњу општине
Велико Градиште на седници одржаној
04.07.2016. године.
2.

Ово Решење објавити у ‘’Службеном
гласнику општине Велико Градиште’’.
Образложење

Правни основ за доношење овог Решења
садржан је у члану 50. Закона о јавним
предузећима (‘’Службени гласник РС’’ број
119/2012), који предвиђа да јавно предузеће за
сваку календарску годину доноси годишњи
програм пословања и доставља га оснивачу на
сагласност. Програм се сматра донетим тек кад
оснивач да сагласност на исти.
Чланом 40. став 1. тачка 23. Статута
општине Велико Градиште (‘’Службени гласник
општине Велико Градиште број 9/2008) утврђено
је да Скупштина општине даје сагласност на
програм рада јавних предузећа и других служби
чији је оснивач.
Надзорни одбор ЈП Дирекција за
изградњу општине Велико Градиште је на
седници одржаној дана 04.07.2016. године
усвојио измену и допуну Програма рада ЈП
Дирекција за изградњу општине Велико
Градиште за 2016. годину, па је Скупштина
општине донела решење као у диспозитиву.
Број: 023-52/2016-01-1

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ
Браниславка Шуловић,с.р

Број 19

21

На основу члана 11. и 12. Закона о
јавним службама (‘’Сл. гласник РС’’, број 42/91,
71/94 и 79/05), а у вези члана 137. Закона о
спорту („Службени гласник РС“, број 24/2011 и
99/2011) и члана 40. Статута општине Велико
Градиште (‘’Општински службени гласник’’, бр.
9/2008),
Скупштина
општине
Велико
Градиште, на 2. седници одржаној дана
25.07.2016. године, донела је
Р Е Ш Е Њ Е
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ИЗМЕНУ
И ДОПУНУ ПЛАНА РАДА И
ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА
ЈАВНЕ УСТАНОВЕ СПОРТСКИ ЦЕНТАР
ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ
ЗА 2016. ГОДИНУ
1.

Даје се сагласност на Измену и
допуну Плана рада и финансијског плана за 2016.
годину Јавне установе Спортски центар Велико
Градиште, коју је усвојио Управни одбор Јавне
установе Спортски центар Велико Градиште на
седници одржаној 04.07.2016. године.
2.

Ово Решење објавити у ‘’Службеном
гласнику општине Велико Градиште’’.
Образложење

Правни основ за доношење овог Решења
садржан је у члану 40. став 1. тачка 23. Статута
општине Велико Градиште (‘’Службени гласник
општине Велико Градиште број 9/2008) утврђено
је да Скупштина општине даје сагласност на
програм рада јавних предузећа и других служби
чији је оснивач.
Управни одбор Јавне установе Спортски
центар Велико Градиште на седници одржаној
дана 04.07.2016. године је усвојио Измену и
допуну Плана рада и финансијског плана Јавне
установе Спортски центар Велико Градиште за
2016. годину, па је Скупштина општине дала на
исти сагласност.
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Број: 66-14/2016-01-1

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ
Браниславка Шуловић,с.р

На основу члана 20. Закона о локалној
самоуправи (“Сл. гласник РС”, бр. 129/2007 и
83/2014), члана 90. и 146. Закона о планирању и
изградњи (“Сл. гласник РС”, бр. 72/09, 81/09,
64/10-одлука УС, 24/2011, 121/12, 42/2013-одлука
УС, 50/13-одлука УС и 98/13-одлука УС,
132/2014 и 145/2014), а у складу са чланом 4.
Одлуке о грађевинском земљишту („Службени
гласник општине Велико Градиште”, бр. 15/2015)
и чланом 15. Одлуке о постављању мањих
монтажних објеката привременог карактера на
јавним површинама („Службени гласник
општине Велико Градиште”, бр. 4/2008, 8/2011,
1/2016 и 6/2016), члана 40. Статута општине
Велико Градиште („Службени гласник општине
Велико Градиште”, бр. 9/2008) и члана 192.
Закона о општем управном поступку (“Службени
лист СРЈ”, бр. 33/97, 31/2001 и „Службени
гласник РС“, бр. 30/2010),
Скупштина општине Велико Градиште,
на 2. седници одржаној 25.07.2016. године,
донела је
Р
Е
Ш
Е
Њ Е
О ПРЕСТАНКУ ПРАВА КОРИШЋЕЊА
НЕИЗГРАЂЕНОГ ГРАЂЕВИНСКОГ
ЗЕМЉИШТА

1. УТВРЂУЈЕ СЕ да је досадашњем
привременом
кориснику
неизграђеног
грађевинског земљишта у јавној својини, сада
пок. Станојевић Војислави бив. из Београда, ул.
Игманска 11, услед смрти корисника ПРЕСТАЛО
ПРАВО КОРИШЋЕЊА локације на делу
катастарске парцеле бр. 745/3 К.о. Велико
Градиште, на којој се налази привремени
пословни објекат.

26. јул 2016.

2. ОБАВЕЗУЈЕ СЕ наследник / власник
привременог објекта стојећег на грађевинском
земљишту из тачке 1. диспозитива овог решења
да о свом трошку УКЛОНИ привремени објекат
са локације у року од 15 дана од пријема Решења,
односно његовог објављивања на огласној табли
органа управе, те да неизграђено грађевинско
земљиште ослобођено од лица и ствари преда
општини Велико Градиште под претњом
пропуштања.
3. У случају да наследник привременог
корисника земљишта / власник привременог
објекта, односно власник грађевинског
материјала уграђеног у објекат, ако не уклони
објекат са локације у горе одређеном року,
уклањање објекта са локације извршиће се
принудним путем, преко надлежног органа о
трошку наследника – власника ствари.
О б р а з л о ж е њ е

Скупштина општине Велико Градиште,
као корисник неизграђеног грађевинског
земљишта дала је на привремено коришћење
неизграђено грађевинско земљиште у К.о.
Велико Градиште, заинтересованим учесницима
конкурса. Давање неизграђеног грађевинског
земљишта на привремено коришћење извршено
је сагласно Програму Скупштине општине
Велико Градиште, Решењем Скупштине
општине Велико Градиште ради постављања
привремених монтажних објеката – киоска на
локацијама из Програма.
Давање неизграђеног грађевинског
земљишта извршено је на одређено време уз
могућност да се право привременог коришћења
локације коју је чинило неизграђено грађевинско
земљиште продужи или да објекат буде уклоњен
са локације о трошку његовог власника ако се
земљиште на којем се објекат налази приведе
другој намени утврђеној одговарајућим
планским актом.
На локацији из диспозитива овог
решења, а по додели, постављен је објекат који
је коришћен све до истека временског периода на
који му је локација додељена. По истеку времена
коришћења локације, исто је продужавано
Решењима СО Велико Градиште по чијем основу
су закључивани уговори о међусобном
регулисању права и обавеза између корисника
неизграђеног грађевинског земљишта и Фонда за
грађевинско земљиште и путеве општине Велико
Градиште, односно његовог правног следбеника

26. јул 2016.

ЈП Дирекција за изградњу општине Велико
Градиште.
Поступајући по захтеву ЈП Дирекције за
изградњу општине Велико Градиште, Одељење
за урбанизам, комунално-стамбене и имовинско
правне послове Општинске управе општине
Велико Градиште прибавило је Извод из матичне
књиге од 11.09.2013. године која се води за
матично подручје Савски Венац Града Београда,
па се увидом у исти утврђује да је под текућим
бројем 5228 за 2013. годину извршен упис смрти
Војиславе Станојевић, рођ. Брас, ул. Игманска 11
Београд. Увидом у допис од 19.10.2015. адв.
Данице Кљајевић из Београда, ул. Краља Милана
бр. 29, пуномоћника Душана Станојевића из
Београда који је законски наследник иза пок.
Војиславе Станојевић бив. из Београда, утврђује
се да иза пок. Војиславе Станојевић није
спроведен оставински поступак. Увидом у
Уверење бр. 1421/15 од 12.11.2015. године, Првог
основног суда у Београду, утврђује се да се пред
наведеним судом не води оставински поступак
иза пок. Станојевић Војиславе бивше из
Београда.
У конкретном случају решењем СО
Велико Градиште није продужено време
коришћења локације, нити је са корисником
закључен нови уговор о закупу, а како је
корисник локације преминуо, стичу се услови да
се новим решењем утврди престанак права
коришћења локације из диспозитива овог
решења.
Како кориснику локације време
коришћења није продужено уговором, нити по
том основу може плаћати утврђену накнаду за
коришћење локације, а с обзиром да је корисник
локације преминуо, то се у складу са чланом 146.
Закона о планирању и изградњи и Одлукама
Скупштине општине Велико Градиште, из
изнетих разлога утврђује престанак права
коришћења локације из диспозитива овог
решења, те је потребно постојећи привремени
објекат уклонити са локације.
Чланом 146. Закона о планирању и
изградњи прописано је да постављање и
уклањање
мањих
монтажних
објеката
привременог карактера на јавним и другим
површинама, обезбеђује и уређује јединица
локалне самоуправе.
Чланом 40. Статута општине Велико
Градиште утврђена је надлежност Скупштине да
одлучује о давању на коришћење грађевинског
земљишта.
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С обзиром да је објекат привременог
карактера, да је постављен на неизграђеном
грађевинском земљишту у јавној својини, да је
корисник локације преминуо, а да је у
међувремену донет нови плански акт, План
генералне регулације насеља Велико Градиште,
који регулише наведени простор, стекли су се
услови да Скупштина општине Велико
Градиште, као стварно и месно надлежни орган,
сагласно одредбама члана 20. Закона о локалној
самоуправи (“Сл. гласник РС”, бр. 129/2007 и
83/2014), члана 90. и 146. Закона о планирању и
изградњи (“Сл. гласник РС”, бр. 72/09, 81/09,
64/10-одлука УС, 24/2011, 121/12, 42/2013-одлука
УС, 50/13-одлука УС и 98/13-одлука УС,
132/2014 и 145/2014), члана 40. Статута општине
Велико Градиште („Службени гласник општине
Велико Градиште”, бр. 9/2008), члана 4. Одлуке
о грађевинском земљишту („Службени гласник
општине Велико Градиште”, бр. 15/2015), члана
15. Одлуке о постављању мањих монтажних
објеката привременог карактера на јавним
површинама и члана 192. Закона о општем
управном поступку (“Службени лист СРЈ”, бр.
33/97, 31/2001 и „Службени гласник РС“, бр.
30/2010), донесе решење о престанку права
коришћења грађевинског земљишта и локације
на којој је објекат постављен.
Из свега напред изнетог Скупштина
општине је донела решење као у диспозитиву.

ПРАВНА ПОУКА: Против овог Решења
жалба није допуштена, већ се примењују одредбе
ЗУС-а.
Број: 464-220/2016-01-1

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ
Браниславка Шуловић,с.р
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На основу члана 20. Закона о локалној
самоуправи (“Сл. гласник РС”, бр. 129/2007 и
83/2014), члана 90. и 146. Закона о планирању и
изградњи (“Сл. гласник РС”, бр. 72/09, 81/09,
64/10-одлука УС, 24/2011, 121/12, 42/2013-одлука
УС, 50/13-одлука УС и 98/13-одлука УС,
132/2014 и 145/2014), а у складу са чланом 4.
Одлуке о грађевинском земљишту („Службени
гласник општине Велико Градиште”, бр. 15/2015)
и чланом 15. Одлуке о постављању мањих
монтажних објеката привременог карактера на
јавним површинама („Службени гласник
општине Велико Градиште”, бр. 4/2008, 8/2011,
1/2016 и 6/2016), члана 40. Статута општине
Велико Градиште („Службени гласник општине
Велико Градиште”, бр. 9/2008) и члана 192.
Закона о општем управном поступку (“Службени
лист СРЈ”, бр. 33/97, 31/2001 и „Службени
гласник РС“, бр. 30/2010),
Скупштина општине Велико Градиште,
на 2. седници одржаној 25.07.2016. године,
донела је
Р
Е
Ш
Е
Њ Е
О ПРЕСТАНКУ ПРАВА КОРИШЋЕЊА
НЕИЗГРАЂЕНОГ ГРАЂЕВИНСКОГ
ЗЕМЉИШТА

1. УТВРЂУЈЕ СЕ да је досадашњем
привременом
кориснику
неизграђеног
грађевинског земљишта у јавној својини, сада
пок. Стокић Предрага Радоју бив. из Великог
Градишта, рођеним 10.05.1970. године, услед
смрти
корисника
ПРЕСТАЛО
ПРАВО
КОРИШЋЕЊА локације на делу катастарске
парцеле бр. 554 К.о. Велико Градиште, на којој
се налази привремени пословни објекат.
2. ОБАВЕЗУЈЕ СЕ наследник / власник
привременог објекта стојећег на грађевинском
земљишту из тачке 1. диспозитива овог решења
да о свом трошку УКЛОНИ привремени објекат
са локације у року од 15 дана од пријема Решења,
односно његовог објављивања на огласној табли
органа управе, те да неизграђено грађевинско
земљиште ослобођено од лица и ствари преда
општини Велико Градиште под претњом
пропуштања.
3. У случају да наследник привременог
корисника земљишта / власник привременог
објекта, односно власник грађевинског
материјала уграђеног у објекат, ако не уклони
објекат са локације у горе одређеном року,

26. јул 2016.

уклањање објекта са локације извршиће се
принудним путем, преко надлежног органа о
трошку наследника – власника ствари.
О б р а з л о ж е њ е

Скупштина општине Велико Градиште,
као корисник неизграђеног грађевинског
земљишта дала је на привремено коришћење
неизграђено грађевинско земљиште у К.о.
Велико Градиште, заинтересованим учесницима
конкурса. Давање неизграђеног грађевинског
земљишта на привремено коришћење извршено
је сагласно Програму Скупштине општине
Велико Градиште, Решењем Скупштине
општине Велико Градиште ради постављања
привремених монтажних објеката – киоска на
локацијама из Програма.
Давање неизграђеног грађевинског
земљишта извршено је на одређено време уз
могућност да се право привременог коришћења
локације коју је чинило неизграђено грађевинско
земљиште продужи или да објекат буде уклоњен
са локације о трошку његовог власника ако се
земљиште на којем се објекат налази приведе
другој намени утврђеној одговарајућим
планским актом.
На локацији из диспозитива овог
решења, а по додели, постављен је објекат који
је коришћен све до истека временског периода на
који му је локација додељена. По истеку времена
коришћења локације, исто је продужавано
Решењима СО Велико Градиште по чијем основу
су закључивани уговори о међусобном
регулисању права и обавеза између корисника
неизграђеног грађевинског земљишта и Фонда за
грађевинско земљиште и путеве општине Велико
Градиште, односно његовог правног следбеника
ЈП Дирекција за изградњу општине Велико
Градиште.
Поступајући по захтеву ЈП Дирекције за
изградњу општине Велико Градиште, Одељење
за урбанизам, комунално-стамбене и имовинско
правне послове Општинске управе општине
Велико Градиште прибавило је Решење
Р2.бр.7/14 од 14.07.2015. године, Основног суда
Велико Градиште, увидом у које се утврђује да је
Стокић Радоје из Великог Градишта, од оца
Предрага и мајке Добринке, проглашава умрлим
са даном 10.04.2013. године и то у 10,00 часова
када се умрли утопио у реци Дунав у Великом
Градишту. На записник код овог одељења дана
08.03.2016. године, Стокић Љиљана из Великог
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Градишта, изјавила је да оставинска расправа иза
смрти њеног супруга пок. Стокић Радоја бив. из
Великог Градишта није спроведена нити је
донето решење о наслеђивању, те да колико јој је
познато предметни привремени објекат није у
употреби. Увидом у обавештење Р3.бр.162/15 од
27.11.2015. године, Основног суда у Великом
Градишту, утврђује се да пред наведеним судом
није покретнут оставински поступак иза смрти
пок. Стокић Радоја бив. из Великог Градишта.
У конкретном случају решењем СО
Велико Градиште није продужено време
коришћења локације, нити је са корисником
закључен нови уговор о закупу, а како је
корисник локације преминуо, стичу се услови да
се новим решењем утврди престанак права
коришћења локације из диспозитива овог
решења.
Како кориснику локације време
коришћења није продужено уговором, нити по
том основу може плаћати утврђену накнаду за
коришћење локације, а с обзиром да је корисник
локације преминуо, то се у складу са чланом 146.
Закона о планирању и изградњи и Одлукама
Скупштине општине Велико Градиште, из
изнетих разлога утврђује престанак права
коришћења локације из диспозитива овог
решења, те је потребно постојећи привремени
објекат уклонити са локације.
Чланом 146. Закона о планирању и
изградњи прописано је да постављање и
уклањање
мањих
монтажних
објеката
привременог карактера на јавним и другим
површинама, обезбеђује и уређује јединица
локалне самоуправе.
Чланом 40. Статута општине Велико
Градиште утврђена је надлежност Скупштине да
одлучује о давању на коришћење грађевинског
земљишта.
С обзиром да је објекат привременог
карактера, да је постављен на неизграђеном
грађевинском земљишту у јавној својини, да је
корисник локације преминуо, а да је у
међувремену донет нови плански акт, План
генералне регулације насеља Велико Градиште,
који регулише наведени простор, стекли су се
услови да Скупштина општине Велико
Градиште, као стварно и месно надлежни орган,
сагласно одредбама члана 20. Закона о локалној
самоуправи (“Сл. гласник РС”, бр. 129/2007 и
83/2014), члана 90. и 146. Закона о планирању и
изградњи (“Сл. гласник РС”, бр. 72/09, 81/09,
64/10-одлука УС, 24/2011, 121/12, 42/2013-одлука
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УС, 50/13-одлука УС и 98/13-одлука УС,
132/2014 и 145/2014), члана 40. Статута општине
Велико Градиште („Службени гласник општине
Велико Градиште”, бр. 9/2008), члана 4. Одлуке
о грађевинском земљишту („Службени гласник
општине Велико Градиште”, бр. 15/2015), члана
15. Одлуке о постављању мањих монтажних
објеката привременог карактера на јавним
површинама и члана 192. Закона о општем
управном поступку (“Службени лист СРЈ”, бр.
33/97, 31/2001 и „Службени гласник РС“, бр.
30/2010), донесе решење о престанку права
коришћења грађевинског земљишта и локације
на којој је објекат постављен.
Из свега напред изнетог Скупштина
општине је донела решење као у диспозитиву.

ПРАВНА ПОУКА: Против овог Решења
жалба није допуштена, већ се примењују одредбе
ЗУС-а.
Број: 464-221/2016-01-1

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ
Браниславка Шуловић,с.р

На основу чл. 48. ст. 3. Закона о јавним
предузећима (Сл.гл. РС 152016 ), сагласно члану
32. став 1. тачке 9. Закона о локалној самоуправи
(„Службени гласник Републике Србије“, број
129/7 и 83/2014 –др.закон), члана 40. ст. 1. тачка
11. Статута општине Велико Градиште
(„Службени гласник општине Велико Градиште“,
бр. 9/2008), и Статутом Јавног комуналног
предузећа „Дунав Велико Градиште“ чланом 50.
(„Сл.гласник општине Велико Градиште“, бр.
16/2013) на предлог Општинског већа општине
Велико Градиште, Скупштина општине Велико
Градиште на 2. седници одржаној дана
25.07.2016. године, донела је:
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РЕШЕЊЕ О РАЗРЕШЕЊУ ДИРЕКТОРА
ЈКП „ДУНАВ ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ“

о коришћењу приватног аутомобила у
службене сврхе и на тај начин прибавио себи
и другима протиправну имовинску корист на
штету предузећа у виду плаћања трошкова
одржавања возила и набавку горива за
приватне аутомобиле. Увидом у план јавних
набавки за 2015.г. (који је приложен уз
изјашњење
директора)
може
се
недвосмисено утврдити да је исти спровео
јавну набавку на позицији 1.1.2 Набавка
горива за возила у износу од 840.000,00 дин,
као и да је на позицији 2.1.4 спровео набавку
Куповину аутогаса у вредности 134.616,00
дин. Ову набавку Радосав Живковић је
спровео за своје приватне потребе, јер ЈКП
„Дунав Велико Градиште“ има у власништву
само једно возило на дизел погон. Такође, је
себи одобрио плаћање месечног рачуна за
телефон у износу од 5.000,00 динара
позивајући се на одлуку Надзорног одбора
заведену под бр. 803-1 од 30.08.2013године
па остаје нејасно зашто је директор упутио
захтев Председнику заведен под бр.02331/2016 -01-2 од 06.05.2016 године за
кориговање Правилника о
коришћењу
службених мобилних телефона који се
налазе у употреби код индиректних
корисника.. Директор у свом изјашњењу
негира да је склапао уговоре који постоје
заведени у документацији предузећа, што је
у потпуној супротности са матријалним
доказима.

РАЗРЕШАВА СЕ РАДОСАВ ЖИВКОВИЋ са
места дужности директора ЈКП “Дунав Велико
Гадиште“, пре истека мандата, јер су се стекли
услови из чл. 49 тачка 4. и члана 50. ст. 5 и ст. 7.
Закона о јавним предузећима („Службени
гласник РС“, број 15/2016).
Решење ступа на снагу даном доношења.

Ово Решење објавиће се у „Службеном гласнику
Републике Србије, “Службеном гласнику
општине Велико Градиште„ и на интернет
страници општине Велико Градиште.
ОБРАЗЛОЖЕЊЕ

Надзорни одбор ЈКП “Дунав Велико
Градиште“ из Великог Градишта је Закључком
бр.707 од 16.06.2016. године покренуо поступак
за разрешење директора. Образложени предлог
за разрешење уручен је директору Радосаву
Живковићу 17.06.2016 године и остављено му је
20 дана да се на наводе из истог изјасни сагласно
члану 48. став 4. Закона о јавним предузећима
(„Сл.гл. РС“, бр. 15/2016).
Директор ЈКП „Дунав Велико Градиште је своје
изјашњење доставио оснивачу заведено под бр.
023-47/2016 године од 06.07.2016 године.

Контролом пословања ЈКП “Дунав
Велико Градиште“
уочене су следеће
неправилности које су предочене директору:

1

2

Као одговорно лице директор је био дужан да
по Закону о заштити узбуњивача сваком
радно ангажованом лицу достви писмено
обавештење о правима из овог закона и да
одреди лице овлашћено за пријем
информација и вођење поступка у вези са
узбуњивањем, а чланом 16. истог закона је
послодавац који има више од 10 запослених
дужан да општим актом уреди поступак
унутрашњег узбуњивања и да на видном
месту
доступном
сваком
радном
ангажованом лицу, као и интернет страници
послодавца, истакне општи акт из ст. 1. овог
члана. Поаледњи рок за предузимање
поменутих радњи истекао је 05.12.2015. год.
Директор је у свом изјашњењу потврдио да
није испоштовао законске одредбе и да је
прве радње предузео 15.04.2016.године.

Директор је са запосленима у предузећу
неовлашћено-без одлуке Надзорног одбора и
одговарајућег општег акта, закључио Уговор

3

Оваквим поступањем директор је
деловао на штету јавног преузећа кршењем
директорске дужности за шта је чл. 49. ст. 4
поменутог закона предвиђена санкција
превременог разрешења директора.

Директор није поступао у складу са
одредбама чл. 66. Закона о јавним
предузећима и чл. 3. Уредбе о начину и
контроли исплате зарада у јавним
предузећима („Службени гласник РС“, број
27 од 7. марта 2014.год.). Пре исплате зарада
Одељењу за финансије Општинске управе
општине Велико Градиште, није достаљао на
оверу образац за контролу обрачуна и
исплате зарада. Приликом изјашњења на ове
наводе није понудио ниједан валидан доказ,
а једини валидан доказ су обрасца ЗИП-1
прописани овом уредбом.

На описани начин директор Радосав
Живковић је прекршио одредбе чл. 50. ст 5.
(јавно предузеће врши исплату зарада без
овере образаца из чл. 66. овог закона) за шта
је предвиђена санкција превремено
разрешење директора.

26. јул 2016.
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Директор није поступао по налогу ревизора
и важећем закону, па приликом исплате
личних доходака, радницима није давао
појединачну обрачунску листу. Приликом
изјашњења на ове околности, признао је да је
свим радницима исплатне листе за целу 2015.
годину уручио тек после писменог захтева
запосленог
Митић
Ненада
дана
04.03.2016.године.

Оваквом радњом Радосав Живковић је
прекршио важеће прописе из члана 121. став
1. Закона о раду („Службени гласник РС“,бр.
24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014)
која каже да је „послодавац дужан да
запосленом приликом сваке исплате зараде
достави обрачун“ и став 6. Закона о раду
(„Службени гласник
РС“,бр. 24/2005,
61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014) где се
обрачун зараде и накнаде зараде представља
извршну исправу за шта је предвиђена
санкција чл. 50 ст.7. превремено разрешење
са места директора.

Како је после спроведеног поступка
утврђено да су се у напред описаним
радњама директора Радосава Живковића
неспорно стекли услови за његово
превремено разрешење, оснивач је донео
решење као у диспозитиву.

Поука о правном леку; Против решења
није допуштена жалба али се може водити
управни спор.

Број: 023-54/2016-01-1

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ
Браниславка Шуловић,с.р

На основу члана 52. Закона о јавним
предузећима („Службени гласник РС“ бр.
15/2016), члана 32. Закона о локалној самоуправи
(„Службени гласник РС“ бр. 129/2007), члана 40.
Статута општине Велико Градиште („Службени
гласник општине Велико Градиште бр. 9/2008),
члана 52. оснивачког акта Јавног комуналног
предузећа „Дунав Велико Градиште“ („Службени
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гласник општине Велико Градиште“ бр.15/2016)
и члана 54. Статута ЈКП „Дунав Велико
Градиште“ („Службени гласник општине Велико
Градиште“ бр. 5/2013), а на предлог Општинског
већа општине Велико Градиште,
Скупштина општине Велико Градиште
на 2. седници одржаној дана 25.07.2016. године,
донела је,
Р Е Ш Е Њ Е
О ИМЕНОВАЊУ В.Д. ДИРЕКТОРА
ЈКП „ДУНАВ ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ“
ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ

Члна 1.
Именује се Слободан Рашић дип.инж.
организације рада из Великог Градишта рођен
10.09.1952 године, са пребивалиштем у ул.11
Октобар бр 16, на дужност в.д. директора
Јавног комуналног предузећа „Дунав Велико
Градиште“ из Великог Градишта.
Члан 2.
Мандат именованог, вршиоца дужности,
директора ЈКП „Дунав Велико Градиште“ траје
до избора директора предузећа а најдуже до
годину дана.
Члан 3.
Ово решење ступа на снагу даном
доношења а објавиће се у „Службеном гласнику
општине Велико Градиште“.
Образложење

Чланом 32. Закона о локалној самоуправи
(„Службени гласник РС“ бр. 129/2007)
предвиђено је да Скупштина општине именује и
разрешава управне и надзорне одборе као и
директоре јавних предузећа и установа чији је
оснивач.

Чланом 40. Статута општине Велико
Градиште („Службени гласник општине Велико
Градиште“ бр. 9/2008) утврђено је право
Скупштини општине да именује и разрешава
управне и надзорене одборе и директоре јавних
предузећа и установа чији је оснивач, као и да
даје сагласност на њихове статуте у складу са
Законом.

Чланом 52. Одлуке о оснивању ЈКП
„Дунав Велико Градиште“ као и чланом 54.
Статута ЈКП „Дунав Велико Градиште“
предвиђено је да оснивач, Скупштина општине
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Велико Градиште, може до именовања директора
предузећа именовати вршиоца дужности
директора предузећа а најдуже на период до
године дана.

У циљу стварања услова за нормално
функционисање рада предузећа ЈКП „Дунав
Велико Градиште“ Скупштина је донела решење
као у диспозитиву.
Број: 023-55/2016-01-1

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ
Браниславка Шуловић,с.р

На основу члана 17. став 1. тачка 2.
Одлуке о ванредним ситуацијама и организацији
цивилне заштите на територији Општине Велико
Градиште („Службени гласник Општине Велико
Градиште бр.3/2011“.), а у складу са чланом 18.
став 1 тачка 20. Статута Општине Велико
Градиште („Службени гласник Општине Велико
Градиште бр.9/2008“),
Скупштина општине Велико Градиште,
на 2. седници одржаној 25.07.2016. године
донела је

26. јул 2016.

Образложење

Решењем Скупштине општине Велико
Градиште формиран је Општински штаб за
ванредне
ситуације
Општине
Велико
Градиште,(“Службени гласник Општине Велико
Градиште бр.3 од 28.03.2011.“).

Овлашћени
предлагач,
у
циљу
континуираног, стручног и ефикасног рада
Општинског штаба за ванредне ситуације
Општине
Велико
Градиште,
предлаже
постављењe Саше Рајчића из Пожаревца, др.
сци ветеринарске медицине за члана Општинског
штаба. Како је чланом 17. став 1. тачка 2. Одлуке
о ванредним ситуацијама и организацији
цивилне заштите на територији Општине Велико
Градиште („Службени гласник Општине Велико
Градиште „бр.3/2011.), прописано да Скупштина
општине поставља и разрешава, припаднике
Општинског штаба за ванредне ситуације, то је
донето решење као у диспозитиву.
Број: 020-64/2016-01-1

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ
Браниславка Шуловић,с.р

Решење

o постављењу члана Општинског
штаба за ванредне ситуације општине
Велико Градиште
Члан 1.

Саша Рајчић др.сци ветеринарске медицине
из
Пожаревца, поставља се за члана
Општинског штаба за ванредне ситуације
Општине Велико Градиште.
Члан 2.

Решење ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у „Службеном гласнику oпштине
Велико Градиште”.

На основу чланова 54 и 55 Закона о
основама система образовања и васпитања
(„Службени гласник РС“, бр. 72/2009, 52/2011,
55/2013, 35/2016 - аутентично тумачење и
68/2015) и члана 40 став 1 тачка 29 Статута
општине Велико Градиште (‘’Сл. Гласник
општине Велико Градиште’’, бр. 9/08, 5/14 и
5/16), на предлог Општинског већа општине
Велико Градиште,
Скупштина општине Велико Градиште
на својој 2. седници одржаној дана 25.07.2016.
године, донела је,

26. јул 2016.

Р Е Ш Е Њ Е
О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ
ЧЛАНОВА ШКОЛСКОГ ОДБОРА
ОСНОВНЕ ШКОЛЕ „ИВО ЛОЛА РИБАР“
ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ

Члан 1.
Разрешавају се дужности члана
Школског одбора Основне школе „Иво Лола
Рибар“ Велико Градиште
1 Владимир Штрбац из Великог Градишта,
представник локалне самоуправе и
2 Небојша Милићев из Великог Градишта,
представник родитеља.

Члан 2.
За члана Школског одбора Основне школе
„Иво Лола Рибар“ Велико Градиште именују се:
1 Свјетлана Стокић из Великог Градишта,
представник локалне самоуправе и
2 Никола Шундрић из Великог Градишта,
представник родитеља.
Члан 3.
Изборни период именованих чланова
траје до истека мандата органа управљања.

Члан 4.
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
Одредбама Закона о основама система
образовања и васпитања („Службени гласник
РС“, бр. 72/2009, 52/2011, 55/2013, 35/2016 аутентично тумачење и 68/2015) прописано је да
орган управљања установом има девет чланова
укључујући и председника.Чланове органа
управљања установе именује и разрешава
Скупштина јединице локалне самоуправе.
Школски одбор као орган управљања има
председника којег бирају чланови одбора
већином гласова од укупног броја чланова органа
управљања.
Орган управљања установе чине по три
представника запослених, родитеља и јединице
локалне самоуправе. Чланове органа управљања
из реда запослених предлаже васпитно
образовно, односно наставничко веће, из реда
родитеља-савет родитеља, а из реда локалне
самоуправе, локална самоуправа.
ОШ „Иво Лола Рибар“ упутила је
16.06.2016. године Захтев за разрешење и
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именовање члана Школског одбора из редова
родитеља, пошто је Милићев Небојши престао
основ по којем је именован у складу са чланом
55. ст. 3. тачка 4. Закона о основама система
образовања и васпитања.
Владимир Штрбац поднео је оставку
17.06.2016. године на место члана Школског
одбора.
На основу наведеног донето је решење
као у диспозитиву.

ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ: Против
овог решења може се поднети тужба Вишем суду
у Пожаревцу у року од 60 дана од дана пријема
овог решења.
Број: 020-65/2016-01-1

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ
Браниславка Шуловић,с.р

На основу чланова 54 и 55 Закона о
основама система образовања и васпитања
(„Службени гласник РС“, бр. 72/2009, 52/2011,
55/2013, 35/2016 - аутентично тумачење и
68/2015) и члана 40 став 1 тачка 29 Статута
општине Велико Градиште (‘’Сл. Гласник
општине Велико Градиште’’, бр. 9/08, 5/14 и
5/16), на предлог Општинског већа општине
Велико Градиште,
Скупштина општине Велико Градиште
на својој 2. седници одржаној дана 25.07.2016.
године, донела је,
Р Е Ш Е Њ Е
О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА
ШКОЛСКОГ ОДБОРА
ОСНОВНЕ ШКОЛЕ „ВУК КАРАЏИЋ“
МАЈИЛОВАЦ
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Члан 1.
Разрешава се дужности члана Школског
одбора Основне школе „Вук Караџић“
Мајиловац:
1 Драган Гајић из Курјача, представник
локалне самоуправе.

Члан 2.
За члана Школског одбора Основне школе
„Вук Караџић“ Мајиловац именује се:
1 Млађан Перић из Мајиловца, представник
локалне самоуправе.
Члан 3.
Изборни период именованог члана траје
до истека мандата органа управљања.
Члан 4.
Решење ступа на снагу даном доношења,
а објавиће се у „Службеном гласнику општине
Велико Градиште“.
О б р а з л о ж е њ е

Одредбама Закона о основама система
образовања и васпитања („Службени гласник
РС“, бр. 72/2009, 52/2011, 55/2013, 35/2016 аутентично тумачење и 68/2015) прописано је да
орган управљања установом има девет чланова
укључујући и председника.Чланове органа
управљања установе именује и разрешава
Скупштина јединице локалне самоуправе.
Школски одбор као орган управљања има
председника којег бирају чланови одбора
већином гласова од укупног броја чланова органа
управљања.
Орган управљања установе чине по три
представника запослених, родитеља и јединице
локалне самоуправе. Чланове органа управљања
из реда запослених предлаже васпитно
образовно, односно наставничко веће, из реда
родитеља-савет родитеља, а из реда локалне
самоуправе, локална самоуправа.
На основу наведеног је донето решење
као у диспозитиву.
ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ: Против
овог решења може се поднети тужба Вишем суду
у Пожаревцу у року од 60 дана од дана пријема
овог решења.

Број: 020-66/2016-01-1

26. јул 2016.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ
Браниславка Шуловић,с.р

На основу чланова 54 и 55 Закона о
основама система образовања и васпитања
(„Службени гласник РС“, бр. 72/2009, 52/2011,
55/2013, 35/2016 - аутентично тумачење и
68/2015) и члана 40 став 1 тачка 29 Статута
општине Велико Градиште (‘’Сл. Гласник
општине Велико Градиште’’, бр. 9/08, 5/14 и
5/16), на предлог Општинског већа општине
Велико Градиште,
Скупштина општине Велико Градиште
на својој 2. седници одржаној дана 25.07.2016.
године, донела је,
Р Е Ш Е Њ Е
О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ
ЧЛАНОВА ШКОЛСКОГ ОДБОРА
ОСНОВНЕ ШКОЛЕ „МИША
ЖИВАНОВИЋ“ СРЕДЊЕВО

Члан 1.
Разрешава се дужности члана Школског
одбора Основне школе „Миша Живановић“
Средњево:
1 Душан Мирковић из Средњева, представник
локалне самоуправе,
2 Славица Радовановић из Средњева,
представник родитеља.

Члан 2.
За члана Школског одбора Основне
школе „Миша Живановић“ Средњево именује
се:
1 Далибор
Живковић
из
Средњева,
представник локалне самоуправе,
2 Сања Тодоровић из Макца, представник
родитеља.
Члан 3.
Изборни период именованих чланова
траје до истека мандата органа управљања.

26. јул 2016.

Члан 4.
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

Одредбама Закона о основама система
образовања и васпитања („Службени гласник
РС“, бр. 72/2009, 52/2011, 55/2013, 35/2016 аутентично тумачење и 68/2015) прописано је да
орган управљања установом има девет чланова
укључујући и председника.Чланове органа
управљања установе именује и разрешава
Скупштина јединице локалне самоуправе.
Школски одбор као орган управљања има
председника којег бирају чланови одбора
већином гласова од укупног броја чланова органа
управљања.
Орган управљања установе чине по три
представника запослених, родитеља и јединице
локалне самоуправе. Чланове органа управљања
из реда запослених предлаже васпитно
образовно, односно наставничко веће, из реда
родитеља-савет родитеља, а из реда локалне
самоуправе, локална самоуправа.
На основу наведеног jе донeто решење
као у диспозитиву.
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општине Велико Градиште (‘’Сл. Гласник
општине Велико Градиште’’, бр. 9/08, 5/14 и
5/16), на предлог Општинског већа општине
Велико Градиште,
Скупштина општине Велико Градиште
на својој 2. седници одржаној дана 25.07.2016.
године, донела је,
Р Е Ш Е Њ Е
О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА
ШКОЛСКОГ ОДБОРА
СРЕДЊЕ ШКОЛЕ ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ

Члан 1.
Разрешава се дужности члан Школског
одбора Средње школе Велико Градиште:
1 Ненад Бачић из Великог Градишта,
представник локалне самоуправе.

Члан 2.
За члана Школског одбора Средње школе
Велико Градиште именује се:
1 Анка Јовановић из Великог Градишта,
представник локалне самоуправе.
Члан 3.
Изборни период именованог члана траје
до истека мандата органа управљања.

ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ: Против
овог решења може се поднети тужба Вишем суду
у Пожаревцу у року од 60 дана од дана пријема
овог решења.

Члан 4.
Решење ступа на снагу даном доношења,
а објавиће се у „Службеном гласнику општине
Велико Градиште“.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ

Одредбама Закона о основама система
образовања и васпитања („Службени гласник
РС“, бр. 72/2009, 52/2011, 55/2013, 35/2016 аутентично тумачење и 68/2015) прописано је да
орган управљања установом има девет чланова
укључујући и председника.Чланове органа
управљања установе именује и разрешава
Скупштина јединице локалне самоуправе.
Школски одбор као орган управљања има
председника којег бирају чланови одбора
већином гласова од укупног броја чланова органа
управљања.
Орган управљања установе чине по три
представника запослених, родитеља и јединице
локалне самоуправе. Чланове органа управљања
из реда запослених предлаже васпитно
образовно, односно наставничко веће, из реда

Број: 020-67/2016-01-1

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ
Браниславка Шуловић,с.р

На основу чланова 54 и 55 Закона о
основама система образовања и васпитања
(„Службени гласник РС“, бр. 72/2009, 52/2011,
55/2013, 35/2016 - аутентично тумачење и
68/2015) и члана 40 став 1 тачка 29 Статута

О б р а з л о ж е њ е
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родитеља-савет родитеља, а из реда локалне
самоуправе, локална самоуправа.
На основу наведеног је донето решење
као у диспозитиву.
ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ: Против
овог решења може се поднети тужба Вишем суду
у Пожаревцу у року од 60 дана од дана пријема
овог решења.
Број: 020-68/2016-01-1

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ
Браниславка Шуловић,с.р

На основу члана 32 став 1 тачка 9 Закона
о локалној самоуправи („Службени гласник РС“,
бр. 129/07 и 83/14- др. закон), члана 130. ст. 3, чл.
137. ст. 1. и чл. 140. ст. 2. Закона о здравственој
заштити („Службени гласник РС“ бр. 107/05,
72/09, 99/10, 57/11, 119/2012, 45/2013 - др. закон
и 93/2014) и члана 40 став 1 тачка 11 Статута
општине Велико Градиште (‘’Сл. Гласник
општине Велико Градиште’’, бр. 9/08, 5/14 и
5/16),
Скупштина општине Велико Градиште
на својој 2. седници одржаној дана 25.07.2016.
године, донела је,
Р Е Ш Е Њ Е
О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА
УПРАВНОГ ОДБОРА
ДОМА ЗДРАВЉА У ВЕЛИКОМ
ГРАДИШТУ

Члан 1.
Разрешава се дужности члана Управног
одбора Дома здравља у Великом Градишту:
1 Гордана Брајковић из Великог Градишта.

За члана Управног одбора Дома здравља
у Великом Градишту именује се:
1 Снежана Радуловић - Костић из Великог
Градишта.

26. јул 2016.

Члан 2.
Мандат именованог члана траје до истека
мандата Управног одбора Дома здравља Велико
Градиште.
Члан 3.
Решење ступа на снагу даном доношења,
а објавиће се у „Службеном гласнику општине
Велико Градиште“.
О б
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Чланом 32 Закона о локалној самоуправи
(„Службени гласник РС“ бр. 129/2007 и 83/14др. закон) прописано је да Скупштина општине
именује и разрешава управне и надзорне одборе
јавних предузећа и установа чији је оснивач.
Чланом 40. Статута општине Велико
Градиште (‘’Сл. Гласник општине Велико
Градиште’’, бр. 9/08, 5/14 и 5/16) утврђено је
право Скупштине да именује и разрешава
управне и надзорне одборе јавних предузећа,
установа, организација и служби чији је оснивач
и да даје сагласност на њихове Статуте у складу
са законом.
Чланом 130. ст. 3. Закона о здравственој
заштити („Службени гласник РС“ бр. 107/05,
72/09, 99/10, 57/11, 119/2012, 45/2013 - др. закон
и 93/2014) прописано је да директора, заменика
директора, чланове управног одбора и надзорног
одбора здравствене установе именује и
разрешава оснивач.
На основу наведеног је донето решење
као у диспозитиву.

ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ: Против овог
решења може се поднети тужба Вишем суду у
Пожаревцу у року од 60 дана од дана пријема
овог решења.

Број: 020-69/2016-01-1

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ
Браниславка Шуловић,с.р

26. јул 2016.

Број 19

На основу члана 32 став 1 тачка 9 Закона
о локалној самоуправи („Службени гласник РС“,
бр. 129/07 и 83/14- др. закон), члана 130. ст. 3, чл.
138. и чл. 140. ст. 2. Закона о здравственој
заштити („Службени гласник РС“ бр. 107/05,
72/09, 99/10, 57/11, 119/2012, 45/2013 - др. закон
и 93/2014) и члана 40 став 1 тачка 11 Статута
општине Велико Градиште (‘’Сл. Гласник
општине Велико Градиште’’, бр. 9/08, 5/14 и
5/16),
Скупштина општине Велико Градиште
на својој 2. седници одржаној дана 25.07.2016.
године, донела је,
Р Е Ш Е Њ Е
О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА
НАДЗОРНОГ ОДБОРА
ДОМА ЗДРАВЉА У ВЕЛИКОМ
ГРАДИШТУ

Члан 1.
Разрешава се дужности члана Надзорног
одбора Дома здравља у Великом Градишту:
1 Љубодраг Панић из Бискупља.

За члана Надзорног одбора Дома здравља
у Великом Градишту именује се:
1 Љиљана Рашић из Великог Градишта.
Члан 2.
Мандат именованог члана траје до истека
мандата Надзорног одбора Дома здравља Велико
Градиште.

Члан 3.
Решење ступа на снагу даном доношења,
а објавиће се у „Службеном гласнику општине
Велико Градиште“.
О б
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ж

е

њ е

Чланом 32 Закона о локалној самоуправи
(„Службени гласник РС“ бр. 129/2007 и 83/14др. закон) прописано је да Скупштина општине
именује и разрешава управне и надзорне одборе
јавних предузећа и установа чији је оснивач.
Чланом 40. Статута општине Велико
Градиште (‘’Сл. Гласник општине Велико
Градиште’’, бр. 9/08, 5/14 и 5/16) утврђено је
право Скупштине да именује и разрешава
управне и надзорне одборе јавних предузећа,
установа, организација и служби чији је оснивач
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и да даје сагласност на њихове Статуте у складу
са законом.
Чланом 130. ст. 3. Закона о здравственој
заштити („Службени гласник РС“ бр. 107/05,
72/09, 99/10, 57/11, 119/2012, 45/2013 - др. закон
и 93/2014) прописано је да директора, заменика
директора, чланове управног одбора и надзорног
одбора здравствене установе именује и
разрешава оснивач.
На основу наведеног је донето решење
као у диспозитиву.

ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ: Против
овог решења може се поднети тужба Вишем суду
у Пожаревцу у року од 60 дана од дана пријема
овог решења.
Број: 020-70/2016-01-1

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ
Браниславка Шуловић,с.р

На основу члана 32 став 1 тачка 9 Закона
о локалној самоуправи („Службени гласник РС“,
бр. 129/07 и 83/14- др. закон) и члана 40 став 1
тачка 11 Статута општине Велико Градиште
(‘’Сл. Гласник општине Велико Градиште’’, бр.
9/08, 5/14 и 5/16), на предлог Општинског већа
општине Велико Градиште,
Скупштина општине Велико Градиште
на својој 2. седници одржаној дана 25.07.2016.
године, донела је,
Р Е Ш Е Њ Е
О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ
ЧЛАНОВА
УПРАВНОГ ОДБОРА
ТУРИСТИЧКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ
ОПШТИНЕ ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ

Члан 1.
Разрешавају се дужности чланова
Управног одбора Туристичке организације
општине Велико Градиште следећа лица:
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Марко Ивковић из Кисиљева,
Љубомир Животић из Вел. Градишта,
Лидија Настасијевић из Великог Градишта и
Горан Динчић из Великог Градишта.

Члан 2.
За члана Управног одбора Туристичке
организације општине Велико Градиште
именују се:
1 Бојан Здравковић из Великог Градишта,
2 Сузана Томић из Триброда,
3 Снежана Радуловић – Костић из Великог
Градишта и
4 Добросав Мијатовић из Великог Градишта.
Члан 3.
Мандат именованих чланова Управног
одбора Туристичке организације општине
Велико Градиште траје до истека мандата
Управног одбора Туристичке организације.
Члан 4.
Решење ступа на снагу даном доношења,
а објавиће се у „Службеном гласнику општине
Велико Градиште“.
О б
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Чланом 32 Закона о локалној самоуправи
прописано је да Скупштина општине именује и
разрешава управне и надзорне одборе јавних
предузећа и установа чији је оснивач.
Чланом 40 Статута општине Велико
Градиште утврђено је право Скупштине да
именује и разрешава управне и надзорне одборе
јавних предузећа, установа, организација и
служби чији је оснивач и да даје сагласност на
њихове Статуте у складу са законом.
Сагласно напред наведеним одредбама
Скупштина је донела решење којим ће
разрешити и именовати Председника и чланове
Управног одбора Туристичке организације на
начин као у диспозитиву.

ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ: Против
овог решења може се поднети тужба Вишем суду
у Пожаревцу у року од 60 дана од дана пријема
овог решења.

Број: 020-71/2016-01-1

26. јул 2016.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ
Браниславка Шуловић,с.р

На основу члана 32 став 1 тачка 9 Закона о
локалној самоуправи („Службени гласник РС“,
бр. 129/07 и 83/14 и 83/14 – др. закон) и члана 40
став 1 тачка 11 Статута општине Велико
Градиште (‘’Сл. Гласник општине Велико
Градиште’’, бр. 9/08, 5/14 и 5/16) и члана 41.
Закона о култури („Службени гласник РС“ бр.
72/09, 13/16 и 30/16 – испр.), на предлог
Општинског већа општине велико Градиште,
Скупштина општине Велико Градиште
на својој 2. седници одржаној дана 25.07.2016.
године, донела је
Р Е Ш Е Њ Е
О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ
ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА
УПРАВНОГ ОДБОРА
НАРОДНЕ БИБЛИОТЕКЕ „ВУК
КАРАЏИЋ“ ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ

Члан 1.
Разрешавају се чланства у Управном
одбору Народне библиотеке „Вук Караџић“
Велико Градиште следећа лица:
1 Драгана Обрадовић из Камијева, Председник
одбора,
2 Боривоје Јанковић из Великог Градишта,
члан,
3 Драгица Јанковић из Острова, члан.

Члан 2.
У Управни одбора Народне библиотеке
„Вук Караџић“ Велико Градиште именују се
следећа лица:
1 Даница Ђурђевић из Великог Градишта,
Председник одбора,
2 Весна Николић из Великог Градишта, члан и
3 Звездана Антић из Средњева, члан.

26. јул 2016.

Члан 3.
Изборни период изабраног Председника
и нових чланова Управног одбора Нарадне
библиотеке „Вук Караџић“ Велико Градиште
траје до истека мандата Управног одбора
библиотеке.
Члан 4.
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 32 Закона о локалној самоуправи
прописано је да Скупштина општине именује и
разрешава управне и надзорне одборе јавних
предузећа и установа чији је оснивач.
Чланом 40 Статута општине Велико
Градиште утврђено је право Скупштине да
именује и разрешава управне и надзорне одборе
јавних предузећа, установа, организација и
служби чији је оснивач и да даје сагласност на
њихове Статуте у складу са законом.
Чланом 41 Закона о култури („Службени
гласник РС“ бр. 72/09, 13/16 и 30/16 – испр.),
прописано је да Установом управља управни
одбор, да Управни одбор установе има најмање
три члана, да чланове управног одбора именује
и разрешава оснивач, из реда истакнутих
стручњака и познавалаца културне делатности и
да Председника управног одбора именује
оснивач из реда чланова управног одбора.
Сагласно напред наведеним одредбама
Скупштина је донела решење којим ће
разрешити и именовати Председника и чланове
Управног одбора Народне библиотеке „Вук
Караџић“ из Великог Градишта на начин као у
диспозитиву.
ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ: Против
овог решења може се поднети тужба Вишем суду
у Пожаревцу у року од 60 дана од дана пријема
овог решења.

Број: 020-72/2016-01-1

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ
Браниславка Шуловић,с.р

Број 19
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На основу члана 32 став 1 тачка 9 Закона
о локалној самоуправи („Службени гласник РС“,
бр. 129/07 и 83/14 – др. закон) и члана 40 став 1
тачка 11 Статута општине Велико Градиште
(‘’Сл. Гласник општине Велико Градиште’’, бр.
9/08, 5/14 и 5/16) и члана 45. Закона о култури
(„Службени гласник РС“ бр. 72/09, 13/16 и 30/16
– испр.), на предлог Општинског већа општине
велико Градиште,
Скупштина општине Велико Градиште
на својој 2. седници одржаној дана 25.07.2016.
године, донела је
Р Е Ш Е Њ Е
О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ
ПРЕДСЕДНИКА НАДЗОРНОГ ОДБОРА
НАРОДНЕ БИБЛИОТЕКЕ „ВУК
КАРАЏИЋ“ ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ

Члан 1.
Разрешава се чланства у Надзорном
одбору Народне библиотеке „Вук Караџић“
Велико Градиште:
1 Јовица Животић из Бискупља, Председник
Надзорног одбора.

Члан 2.
У Надзорни одбор Народне библиотеке
„Вук Караџић“ Велико Градиште именује се:
1 Свјетлана Стокић из Великог Градишта,
Председник Надзорног одбора.
Члан 3.
Изборни период изабраног Председника
Надзорног одбора Нарадне библиотеке „Вук
Караџић“ Велико Градиште траје до истека
мандата Надзорног одбора библиотеке.
Члан 4.
Решење ступа на снагу даном доношења,
а објавиће се у „Службеном гласнику општине
Велико Градиште“.
О б
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Чланом 32 Закона о локалној самоуправи
прописано је да Скупштина општине именује и
разрешава управне и надзорне одборе јавних
предузећа и установа чији је оснивач.
Чланом 40 Статута општине Велико
Градиште утврђено је право Скупштине да
именује и разрешава управне и надзорне одборе
јавних предузећа, установа, организација и
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служби чији је оснивач и да даје сагласност на
њихове Статуте у складу са законом.
Чланом 45 Закона о култури („Службени
гласник РС“ бр. 72/09, 13/16 и 30/16 – испр.)
прописано је да се у установи образује надзорни
одбор, да надзорни одбор обавља надзор над
пословањем установе, да надзорни одбор има
најмање три члана, да чланове надзорног одбора
именује и разрешава оснивач и да Председника
надзорног одбора именује оснивач из реда
чланова надзорног одбора.
Сагласно напред наведеним одредбама
Скупштина је донела решење којим ће
разрешити и именовати Председника Надзорног
одбора Народне библиотеке „Вук Караџић“ из
Великог Градишта на начин као у диспозитиву.
ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ: Против
овог решења може се поднети тужба Вишем суду
у Пожаревцу у року од 60 дана од дана пријема
овог решења.
Број: 020-73/2016-01-1

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ
Браниславка Шуловић,с.р

На основу члана 32 став 1 тачка 9 Закона о
локалној самоуправи („Службени гласник РС“,
бр. 129/07 и 83/14 и 83/14 – др. закон) и члана 40
став 1 тачка 11 Статута општине Велико
Градиште (‘’Сл. Гласник општине Велико
Градиште’’, бр. 9/08, 5/14 и 5/16) и члана 41.
Закона о култури („Службени гласник РС“ бр.
72/09, 13/16 и 30/16 – испр.), на предлог
Општинског већа општине велико Градиште,
Скупштина општине Велико Градиште
на својој 2. седници одржаној дана 25.07.2016.
године, донела је

26. јул 2016.

Р Е Ш Е Њ Е
О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ
ЧЛАНОВА
УПРАВНОГ ОДБОРА ЈАВНЕ УСТАНОВЕ
„КУЛТУРНИ ЦЕНТАР ВЛАСТИМИР
ПАВЛОВИЋ ЦАРЕВАЦ ВЕЛИКО
ГРАДИШТЕ“

Члан 1.
Разрешавају се дужности чланова
Управног одбора Јавне установе „Културни
центар Властимир Павловић Царевац Велико
Градиште“ следећа лица:
1 Данијела Мијатовић из Великог Градишта,
члан,
2 Бојан Грујић из Сиракова, члан,
3 Тамара Јанковић из Великог Градишта, члан.

Члан 2.
У Управни одбор Јавне установе
„Културни центар Властимир Павловић Царевац
Велико Градиште“ именују се следећа лица:
1 Сандра Пауновић из Тополовника за члана,
2 Ненад Нешковић из Кисиљева за члана,
3 Солфина Јовановић из Царевца за члана.
Члан 3.
Мандат изабраних чланова Управног
одбора траје до истека мандата Управног одбора
Јавне установе „Културни центар Властимир
Павловић Царевац Велико Градиште“.

Члан 4.
Решење ступа на снагу даном доношења,
а објавиће се у „Службеном гласнику општине
Велико Градиште“.
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Чланом 32 Закона о локалној самоуправи
прописано је да Скупштина општине именује и
разрешава Управне и Надзорне одборе јавних
предузећа и установа чији је оснивач.
Чланом 40 Статута општине Велико
Градиште утврђено је право Скупштине да
именује и разрешава Управне и Надзорне одборе
јавних предузећа, установа, организација и
служби чији је оснивач и да даје сагласност на
њихове Статуте у складу са законом.
Сходно наведеним одредбама Скупштина
је донела решење којим ће разрешити и
именовати чланове Управног одбора ЈУ
„Културни центар Властимир Павловић Царевац

26. јул 2016.

Велико Градиште“ на начин као у диспозитиву.
ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ: Против
овог решења може се поднети тужба Вишем суду
у Пожаревцу у року од 60 дана од дана пријема
овог решења.
Број: 020-74/2016-01-1

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ
Браниславка Шуловић,с.р

На основу члана 32 став 1 тачка 9 Закона
о локалној самоуправи („Службени гласник РС“,
бр. 129/07 и 83/14 – др. закон) и члана 40 став 1
тачка 11 Статута општине Велико Градиште
(‘’Сл. Гласник општине Велико Градиште’’, бр.
9/08, 5/14 и 5/16) и члана 45. Закона о култури
(„Службени гласник РС“ бр. 72/09, 13/16 и 30/16
– испр.), на предлог Општинског већа општине
велико Градиште,
Скупштина општине Велико Градиште
на својој 2. седници одржаној дана 25.07.2016.
године, донела је
Р Е Ш Е Њ Е
О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ
ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНА
НАДЗОРНОГ ОДБОРА ЈАВНЕ УСТАНОВЕ
„КУЛТУРНИ ЦЕНТАР ВЛАСТИМИР
ПАВЛОВИЋ ЦАРЕВАЦ ВЕЛИКО
ГРАДИШТЕ“

Члан 1.
Разрешавају се дужности Председника
и члана Надзорног одбора Јавне установе
„Културни центар Властимир Павловић Царевац
Велико Градиште“ следећа лица:
1 Властимир Симић из Великог Градишта,
Председник
2 Иван Стокић из Поповца, члан.

Члан 2.
У Надзорни одбор Јавне установе
„Културни центар Властимир Павловић Царевац

Број 19

37

Велико Градиште“ именују се следећа лица:
1 Невенка Пајић из Великог Градишта за
Председника,
2 Немања Митровић из Царевца за члана.
Члан 3.
Мандат изабраног Председника и члана
Надзорног одбора Јавне установе „Културни
центар Властимир Павловић Царевац Велико
Градиште“ траје до истека мандата Надзорног
одбора.
Члан 4.
Решење ступа на снагу даном доношења,
а објавиће се у „Службеном гласнику општине
Велико Градиште“.
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Чланом 32 Закона о локалној самоуправи
прописано је да Скупштина општине именује и
разрешава Управне и Надзорне одборе јавних
предузећа и установа чији је оснивач.
Чланом 40 Статута општине Велико
Градиште утврђено је право Скупштине да
именује и разрешава Управне и Надзорне одборе
јавних предузећа, установа, организација и
служби чији је оснивач и да даје сагласност на
њихове Статуте у складу са законом.
Сходно наведеним одредбама Скупштина
је донела решење којим ће разрешити и
именовати Председника и члана Надзорног
одбора ЈУ „Културни центар Властимир
Павловић Царевац Велико Градиште“ на начин
као у диспозитиву.
ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ: Против
овог решења може се поднети тужба Вишем суду
у Пожаревцу у року од 60 дана од дана пријема
овог решења.
Број: 020-75/2016-01-1

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ
Браниславка Шуловић,с.р
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На основу члана 32 став 1 тачка 9 Закона
о локалној самоуправи („Службени гласник РС“,
бр. 129/07 и 83/14 – др. закон) и члана 40 став 1
тачка 11 Статута општине Велико Градиште
(‘’Сл. Гласник општине Велико Градиште’’, бр.
9/08, 5/14 и 5/16),
Скупштина општине Велико Градиште
на својој 2. седници одржаној дана 25.07.2016.
године, донела је,
Р Е Ш Е Њ Е
О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ
ЧЛАНОВА
УПРАВНОГ ОДБОРА
ЈАВНЕ УСТАНОВЕ „СПОРТСКИ
ЦЕНТАР“ ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ
Члан 1.

Разрешавају се дужности чланова
Управног одбора Јавне установе „Спортски
центар“ Велико Градиште следећа лица:
1 Драган Лазаревић из Великог Градишта и
2 Милош Васић из Поповца.

У Управни одбор Јавне установе
„Спортски центар“ Велико Градиште именују
се:
1 Саша Пантић из Великог Градишта за члана
и
2 Мирослав Живковић из Великог Градишта,
за члана.
Члан 2.
Мандат именованих чланова Управног
одбора Јавне установе „Спортски центар“
Велико Градиште траје до истека мандата
Управног одбора Јавне установе „Спортски
центар“ Велико Градиште.

Члан 3.
Решење ступа на снагу даном доношења,
а објавиће се у „Службеном гласнику општине
Велико Градиште“.
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Чланом 32 Закона о локалној самоуправи
прописано је да Скупштина општине именује и
разрешава управне и надзорне одборе јавних
предузећа и установа чији је оснивач.
Чланом 40 Статута општине Велико
Градиште утврђено је право Скупштине да

26. јул 2016.

именује и разрешава управне и надзорне одборе
јавних предузећа, установа, организација и
служби чији је оснивач и да даје сагласност на
њихове Статуте у складу са законом.
Сагласно напред наведеним одредбама
Скупштинa je донела решење којим ће
разрешити и именовати чланове Управног одбора
Јавне установе „Спортски центар“ Велико
Градиште на начин као у диспозитиву.
ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ: Против
овог решења може се поднети тужба Вишем суду
у Пожаревцу у року од 60 дана од дана пријема
овог решења.

Број: 020-76/2016-01-1

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ
Браниславка Шуловић,с.р

На основу члана 32 став 1 тачка 9 Закона
о локалној самоуправи („Службени гласник РС“,
бр. 129/07 и 83/14 – др. закон) и члана 40 став 1
тачка 11 Статута општине Велико Градиште
(‘’Сл. Гласник општине Велико Градиште’’, бр.
9/08, 5/14 и 5/16) и члана 41. Закона о култури
(„Службени гласник РС“ бр. 72/09, 13/16 и 30/16
– испр.), на предлог Општинског већа општине
велико Градиште,
Скупштина општине Велико Градиште
на својој 2. седници одржаној дана 25.07.2016.
године, донела је
Р Е Ш Е Њ Е
О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА
УПРАВНОГ ОДБОРА
ЈАВНЕ УСТАНОВЕ „НАРОДНИ МУЗЕЈ
ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ“

Члан 1.
Разрешава се дужности члана Управног
одбора Народне библиотеке „Вук Караџић“
Велико Градиште следећа лица:
1 Милијанка
Величковић
из
Великог
Градишта.

26. јул 2016.

Члан 2.
За члана Управног одбора Јавне установе
„Народни музеј Велико Градиште“ именује се
следеће лице:
1 Миле Станковић из Великог Градишта.
Члан 3.
Мандат именованом члану Управног
одбора траје до истека мандата Управног одбора
Јавне установе „Народни музеј Велико
Градиште“.
Члан 4.
Решење ступа на снагу даном доношења,
а објавиће се у „Службеном гласнику општине
Велико Градиште“.
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Чланом 32 Закона о локалној самоуправи
прописано је да Скупштина општине именује и
разрешава управне и надзорне одборе јавних
предузећа и установа чији је оснивач.
Чланом 40 Статута општине Велико
Градиште утврђено је право Скупштине да
именује и разрешава управне и надзорне одборе
јавних предузећа, установа, организација и
служби чији је оснивач и да даје сагласност на
њихове Статуте у складу са законом.
Чланом 41 Закона о култури („Службени
гласник РС“ бр. 72/09, 13/16 и 30/16 – испр.),
прописано је да Установом управља управни
одбор, да Управни одбор установе има најмање
три члана, да чланове управног одбора именује
и разрешава оснивач, из реда истакнутих
стручњака и познавалаца културне делатности и
да Председника управног одбора именује
оснивач из реда чланова управног одбора.
Сагласно напред наведеним одредбама
Скупштина је донела решење као у диспозитиву.
ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ: Против
овог решења може се поднети тужба Вишем суду
у Пожаревцу у року од 60 дана од дана пријема
овог решења.

Број: 020-77/2016-01-1
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СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ
Браниславка Шуловић,с.р

На основу члана 32 став 1 тачка 9 Закона
о локалној самоуправи („Службени гласник РС“,
бр. 129/07 и 83/14 – др. закон) и члана 40 став 1
тачка 11 Статута општине Велико Градиште
(‘’Сл. Гласник општине Велико Градиште’’, бр.
9/08, 5/14 и 5/16),
Скупштина општине Велико Градиште
на својој 2. седници одржаној дана 25.07.2016.
године, донела је,
Р Е Ш Е Њ Е
О ПРЕСТАНКУ МАНДАТА УПРАВНОГ
ОДБОРА
ЦЕНТРА ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД ОПШТИНА
ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ И ГОЛУБАЦ И
ИМЕНОВАЊУ УПРАВНОГ ОДБОРА
ЦЕНТРА ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД ОПШТИНА
ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ И ГОЛУБАЦ

Члан 1.
Утврђује се престаје мандата Управном
одбору Центра за социјални рад општина Велико
Градиште и Голубац у саставу:
1 Иванка Боћорек из Великог Градишта,
Председник
2 Стеван Пантић из Великог Градишта, члан,
3 Владимир Илић из Голупца,
4 Нада Петровић из Великог Градишта и
5 Славица Богосављевић из Великог Градишта.

У Управни одбор Центра за социјални
рад општина Велико Градиште и Голубац
именују се:
1 Иванка Боћорек из Великог Градишта,
Председник, представник општине Велико
Градиште,
2 Јелена Стевић
из Великог Градишта,
представник општине Велико Градиште,
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Владимир Илић из Голупца, представник
општине Голубац,
Драган Николић из Великог Градишта,
представник запослених,
Светлана Стојановић из Великог Градишта,
представник запослених.
Члан 2.
Мандат Управног одбора траје 4 године.

Члан 3.
Решење ступа на снагу даном доношења,
а објавиће се у „Службеном гласнику општине
Велико Градиште“.
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Чланом 32 Закона о локалној самоуправи
прописано је да Скупштина општине именује и
разрешава управне и надзорне одборе јавних
предузећа и установа чији је оснивач.
Чланом 40 Статута општине Велико
Градиште утврђено је право Скупштине да
именује и разрешава управне и надзорне одборе
јавних предузећа, установа, организација и
служби чији је оснивач и да даје сагласност на
њихове Статуте у складу са законом.
Управни одбор Центра за социјални рад
општина Велико Градиште и Голубац именован
је на седници СО Велико Градиште одржаној
дана 25.06.2012. године. Чланом 15. Одлуке о
оснивању Центра за социјални рад општина
Велико Градиште и Голубац прописано је да
мандат Управног одбора траје 4 године.
Сагласно напред наведеним одредбама
Скупштина је донела решење као у диспозитиву.
ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ: Против
овог решења може се поднети тужба Вишем суду
у Пожаревцу у року од 60 дана од дана пријема
овог решења.

Број: 020-78/2016-01-1

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ
Браниславка Шуловић,с.р

26. јул 2016.

На основу члана 36. Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник РС“, бр. 129/07
и 83/14 – др. закон), члана 21. Одлуке о
грађевинском земљишту ( „Сл. гласник општине
Велико Градиште“, бр 15/2015 ), члана 43
Пословника Скупштине општине Велико
Градиште („Службени гласник општине Велико
Градиште“ бр. 11/08) и чланова 46. и 52. Статута
општине Велико Градиште (‘’Сл. Гласник
општине Велико Градиште’’, бр. 9/08, 5/14 и
5/16),
Скупштина општине Велико Градиште
на 2. седници одржаној дана 25.07.2016. године,
донела је
РЕШЕЊЕ O ОБРАЗОВАЊУ КОМИСИЈЕ
ЗА ПРИБАВЉАЊЕ И РАСПОЛАГАЊЕ
ГРАЂЕВИНСКИМ ЗЕМЉИШТЕМ У
ЈАВНОЈ СВОЈИНИ И ИМЕНОВАЊУ
ЧЛАНОВА КОМИСИЈЕ

Члан 1.
Образује се Комисија за прибављање и
располагање грађевинског земљишта у јавној
својини општине Велико Градиште.

Члан 2.
Комисија из члана 1. одве одлуке обавља
послове:
1 Располагања грађевинским земљиштем у
јавној својини општине Велико Градиште,
2 Прибављања грађевинског земљишта у јавну
својину општине.

Члан 3.
У Комисију за прибављање и располагање
грађевинског земљишта у јавној својини
општине Велико Градиште именују се:

1

2

3

Саша Стевић из Великог Градишта,
Председник комисије и
Владан Стојковић из Сиракова, члан
комисије,
Милан Марковић из Кисиљева, члан
комисије.

Члан 4.
Ступањем на снагу овог решења,
престаје са радом Комисија за давање
грађевинског земљишта у закуп СО Велико
Градиште.
Члан 5.
Мандат комисије траје до истека мандата

26. јул 2016.

Скупштине која их је именовала.
Члан 6.

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
Одредбама Статута општине Велико
Градиште, члановима од 45. до 64. регулисано је
питање оснивања радних тела Скупштине
општине, именовање и разрешење чланова
радних тела, рад и начин рада као и која се радна
тела оснивају као стална радна тела и са којим
задатком. Чланом 46 Статута прописано је да
Чланове радних тела бира и разрешава
Скупштина општине на предлог одборничких
група, ако законом или овим статутом није
другачије предвиђено, већином гласова
присутних одборника на мандатни период од
четири године. Истим статутом у члану 52
предвиђено је да Скупштина може и пре истека
рока на који су изабрани, разрешити поједине
чланове радног тела и изабрати нове путем
појединачног кандидовања, како због тога што
нису уредно долазили на седнице радног тела,
тако и из других оправданих разлога.
Чланом 21. Одлуке о грађевинском
земљишту ( „Сл. гласник општине Велико
Градиште“, бр 15/2015 ) прописано је да
Комисију за прибављање и располагање
грађевинског земљишта у јавној својини
општине Велико Градиште образује Скупштина
општине.
На основу горе цитираних законских
одредби Скупштина је донела решење као у
диспозитиву.
ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ: Против
овог решења може се поднети тужба Вишем суду
у Пожаревцу у року од 60 дана од дана пријема
овог решења.

Број: 020-79/2016-01-1

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ
Браниславка Шуловић,с.р

Број 19
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На основу члана 36. Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник РС“, бр. 129/07и
83/14 – др. закон), 146. Закона о планирању и
изградњи (“Сл. гласник РС”, бр. 72/09, 81/09,
64/10-одлука УС, 24/2011, 121/12, 42/2013-одлука
УС, 50/13-одлука УС и 98/13-одлука УС,
132/2014 и 145/2014), члана 6.в. Одлуке о
постављању мањих монтажних објеката
привременог карактера на јавним површинама (
„Сл. гласник општине Велико Градиште“, бр.
4/2008, 8/2011, 1/2016 и 6/2016) и члана 46. и 64.
Статута општине Велико Градиште (‘’Сл.
Гласник општине Велико Градиште’’, бр. 9/08,
5/14 и 5/16),
Скупштина општине Велико Градиште
на 2. седници одржаној дана 25.07.2016. године,
донела је
РЕШЕЊЕ O ОБРАЗОВАЊУ КОМИСИЈЕ
ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПОСТУПКА ДАВАЊА
У ЗАКУП ЈАВНИХ ПОВРШИНА РАДИ
ПОСТАВЉАЊА МАЊИХ МОНТАЖНИХ
ОБЈЕКАТА ПРИВРЕМЕНОГ КАРАКТЕРА

Члан 1.
Образује се Комисија за спровођење
поступка давања у закуп јавних површина ради
постављања мањих монтажних објеката
привременог карактера, на територији општине
Велико Градиште, у чији састав се именују:
1 Саша Стевић из Великог Градишта,
Председник комисије;
2 Владан Стојковић из Сиракова, члан
комисије;
3 Милан Марковић из Кисиљева, члан
комисије.
Члан 2.
Задатак Комисије из члана 1. ове одлуке

је да:
• спроводи поступак јавног надметања
односно прикупљања писмених понуда за
давање у закуп јавних и других површина
ради постављања мањих монтажних објеката
привременог карактера;
• по спроведеном поступку јавног надметања
или прикупљања писмених понуда предлаже
најповољнијег понуђача Општинском већу.
Члан 3.
Мандат комисије траје до истека мандата
Скупштине која их је именовала.
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Члан 4.
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
Одредбом члана 146. Закона о планирању
и изградњи (“Сл. гласник РС”, бр. 72/09, 81/09,
64/10-одлука УС, 24/2011, 121/12, 42/2013-одлука
УС, 50/13-одлука УС и 98/13-одлука УС,
132/2014 и 145/2014) прописано је да
постављање и уклањање мањих монтажних
објеката привременог карактера на јавним и
другим површинама обезбеђује и уређује
јединица локалне самоуправе.
Одредбом члана 36. Закона о лакалној
самоуправи („Службени гласник РС“, бр. 129/07и
83/14 – др. закон) и члановима 46. и 64. Статута
општине Велико Градиште (‘’Сл. Гласник
општине Велико Градиште’’, бр. 9/08, 5/14 и
5/16) регулисано је питање оснивања радних тела
Скупштине општине, именовање и разрешење
чланова радних тела, рад и начин рада као и која
се радна тела оснивају као стална радна тела и са
којим задатком.
Чланом 6.в. Одлуке о постављању мањих
монтажних објеката привременог карактера на
јавним површинама („Сл. гласник општине
Велико Градиште“, бр. 4/2008, 8/2011, 1/2016 и
6/2016) прописано је да ради избора
најповољнијег понуђача и доношења решења о
давању у закуп локација, поступак јавног
надметања, односно отварања писмених понуда,
спроводи комисија коју решењем образује
Скупштина општине Велико Градиште.
На основу горе цитираних законских
одредби Скупштина је донла решења као у
диспозитиву.
ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ: Против
овог решења може се поднети тужба Вишем суду
у Пожаревцу у року од 60 дана од дана пријема
овог решења.

Број: 020-80/2016-01-1

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ
Браниславка Шуловић,с.р

26. јул 2016.

На основу члана 36. Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник РС“, бр. 129/07
и 83/14 – др. закон), члана 6. Одлуке о
утврђивању назива улица, тргова и других делова
насељеног места на територији општине Велико
Градиште, члана 43 Пословника Скупштине
општине Велико Градиште („Службени гласник
општине Велико Градиште“ бр. 11/08) и члана 46.
Статута општине Велико Градиште („Службени
гласник општине Велико Градиште“, бр. 9/2008),
Скупштина општине Велико Градиште
на 2. седници одржаној дана 25.07.2016. године,
донела је
РЕШЕЊЕ O РАЗРЕШЕЊУ И
ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА И
ЧЛАНОВА
КОМИСИЈЕ ЗА ОДРЕЂИВАЊЕ НАЗИВА
УЛИЦА И ТРГОВА НА ТЕРИТОРИЈИ
ОПШТИНЕ ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ

Члан 1.
Разрешавају се дужности у Комисији за
одређивање назива улица и тргова на територији
општине Велико Градиште следећа лица:
1 Горан Милић из Великог Градишта, члан,
2 Драган Унгурјановић из Великог Градишта,
члан,
3 Јовица Благојевић из Макца, члан,
Члан 2.
Именују се у Комисију за одређивање
назива улица и тргова на територији општине
Велико Градиште следећа лица:
1 Ненад Михајловић из Великог Градишта,
Председник,
2 Душко Јовановић из Великог Градишта,
члан,
3 Жарко Живановић из Великог Градишта,
члан.

Члан 3.
Досадашњи председник комисије Мр
Драган Богичић из Великог Градишта, постаје
члан комисије.
Члан 2.
Мандат именованих лица траје до истека
мандата комисије.
Члан 3.
Решење ступа на снагу даном доношења,
а објавиће се у „Службеном гласнику општине
Велико Градиште“.

26. јул 2016.
О б

р а

з л

о
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е

њ е

Одредбама Статута општине Велико
Градиште, члановима од 45. до 64. регулисано је
питање оснивања радних тела Скупштине
општине, избор и разрешење чланова радних
тела, рад и начин рада као и која се радна тела
оснивају као стална радна тела и са којим
задатком. Чланом 46 Статута прописано је да
Чланове радних тела бира и разрешава
Скупштина општине на предлог одборничких
група, ако законом или овим статутом није
другачије предвиђено, већином гласова
присутних одборника на мандатни период од
четири године. Истим статутом у члану 52
предвиђено је да Скупштина може и пре истека
рока на који су изабрани, разрешити поједине
чланове радног тела и изабрати нове путем
појединачног кандидовања, како због тога што
нису уредно долазили на седнице радног тела,
тако и из других оправданих разлога.
Чланом 6. Одлуке о утврђивању назива
улица, тргова и других делова насељеног места
на територији општине Велико Градиште
прописано је да Комисију за утврђивање назива
улица општине Велико Градиште именује
Скупштина општине на мандатни период од
четири године.
На основу горе цитираних законских
одредби Скупштина је донела решење као
диспозитиву.
Поука о правном леку: Против овог
решења није дозвољена жалба, а може се
покренути управни спор пред Управним судом у
Београду о року од 30 дана од дана пријема овог
решења.
Број: 020-81/2016-01-1

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ
Браниславка Шуловић,с.р

Број 19
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На основу члана 36. Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник РС“, бр. 129/07
и 83/14 – др. закон), члана 43 Пословника
Скупштине општине Велико Градиште
(„Службени гласник општине Велико Градиште“
бр. 11/08) и чланова 46. и 52. Статута општине
Велико Градиште (‘’Сл. Гласник општине Велико
Градиште’’, бр. 9/08, 5/14 и 5/16),
Скупштина општине Велико Градиште
на 2. седници одржаној дана 25.07.2016. године,
донела је
РЕШЕЊЕ O ИМЕНОВАЊУ
КОМИСИЈЕ ЗА ПРЕДСТАВКЕ И
ПРЕДЛОГЕ
Члан 1.

У Комисију за представке и предлоге
именују се:

1

2
3

Данијел Живановић из Великог Градишта за
Председника комисије и
Бобан Васић из Сиракова за члана комисије,
Мирослав Ђого из Великог Градишта за
члана комисије.
Члан 2.

Мандат комисије траје до истека мандата
Скупштине која их је именовала.
Члан 3.

Решење ступа на снагу даном доношења,
а објавиће се у „Службеном гласнику општине
Велико Градиште“.
О б
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о
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е
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Одредбама Статута општине Велико
Градиште, члановима од 45. до 64. регулисано је
питање оснивања радних тела Скупштине
општине, именовање и разрешење чланова
радних тела, рад и начин рада као и која се радна
тела оснивају као стална радна тела и са којим
задатком. Чланом 46 Статута прописано је да
Чланове радних тела бира и разрешава
Скупштина општине на предлог одборничких
група, ако законом или овим статутом није
другачије предвиђено, већином гласова
присутних одборника на мандатни период од
четири године. Истим статутом у члану 52
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предвиђено је да Скупштина може и пре истека
рока на који су изабрани, разрешити поједине
чланове радног тела и изабрати нове путем
појединачног кандидовања, како због тога што
нису уредно долазили на седнице радног тела,
тако и из других оправданих разлога.
На основу горе цитираних законских
одредби Скупштина је донела решење као у
диспозитиву.
ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ: Против
овог решења може се поднети тужба Вишем суду
у Пожаревцу у року од 60 дана од дана пријема
овог решења.
Број: 020-82/2016-01-1

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ
Браниславка Шуловић,с.р

На основу члана 36. Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник РС“, бр. 129/07
и 83/14 – др. закон), члана 43 Пословника
Скупштине општине Велико Градиште
(„Службени гласник општине Велико Градиште“
бр. 11/08) и чланова 46. и 52. Статута општине
Велико Градиште (‘’Сл. Гласник општине Велико
Градиште’’, бр. 9/08, 5/14 и 5/16),
Скупштина општине Велико Градиште
на 2. седници одржаној дана 25.07.2016. године,
донела је
РЕШЕЊЕ O ИМЕНОВАЊУ
КОМИСИЈЕ ЗА САРАДЊУ СА ДРУГИМ
ГРАДОВИМА И ОПШТИНАМА

Члан 1.
У Комисију за сарадњу са другим
општинама и градовима Скупштине општине
Велико Градиште именују се:
1

2

Браниславка Шуловић из Великог Градишта
за Председника комисије и
Зорица Младеновић из Великог Градишта за
члана комисије,

3

4

5

26. јул 2016.

Мића Зарвић из Тополовника за члана
комисије,
Милан Марковић из Кисиљева за члана
комисије и
Божидар Грујић из Великог Градишта за
члана комисије.

Члан 2.
Мандат комисије траје до истека мандата
Скупштине која их је именовала.

Члан 3.
Решење ступа на снагу даном доношења,
а објавиће се у „Службеном гласнику општине
Велико Градиште“.
О б
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Одредбама Статута општине Велико
Градиште, члановима од 45. до 64. регулисано је
питање оснивања радних тела Скупштине
општине, именовање и разрешење чланова
радних тела, рад и начин рада као и која се радна
тела оснивају као стална радна тела и са којим
задатком. Чланом 46 Статута прописано је да
Чланове радних тела бира и разрешава
Скупштина општине на предлог одборничких
група, ако законом или овим статутом није
другачије предвиђено, већином гласова
присутних одборника на мандатни период од
четири године. Истим статутом у члану 52
предвиђено је да Скупштина може и пре истека
рока на који су изабрани, разрешити поједине
чланове радног тела и изабрати нове путем
појединачног кандидовања, како због тога што
нису уредно долазили на седнице радног тела,
тако и из других оправданих разлога.
На основу горе цитираних законских
одредби Скупштина је донела решење као у
диспозитиву.
ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ: Против
овог решења може се поднети тужба Вишем суду
у Пожаревцу у року од 60 дана од дана пријема
овог решења.

26. јул 2016.
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Број: 020-83/2016-01-1
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На основу члана 36. Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник РС“, бр. 129/07
и 83/14 – др. закон), члана 43 Пословника
Скупштине општине Велико Градиште
(„Службени гласник општине Велико Градиште“
бр. 11/08) и чланова 46. и 52. Статута општине
Велико Градиште (‘’Сл. Гласник општине Велико
Градиште’’, бр. 9/08, 5/14 и 5/16),
Скупштина општине Велико Градиште
на 2. седници одржаној дана 25.07.2016. године,
донела је

питање оснивања радних тела Скупштине
општине, именовање и разрешење чланова
радних тела, рад и начин рада као и која се радна
тела оснивају као стална радна тела и са којим
задатком. Чланом 46 Статута прописано је да
Чланове радних тела бира и разрешава
Скупштина општине на предлог одборничких
група, ако законом или овим статутом није
другачије предвиђено, већином гласова
присутних одборника на мандатни период од
четири године. Истим статутом у члану 52
предвиђено је да Скупштина може и пре истека
рока на који су изабрани, разрешити поједине
чланове радног тела и изабрати нове путем
појединачног кандидовања, како због тога што
нису уредно долазили на седнице радног тела,
тако и из других оправданих разлога.
На основу горе цитираних законских
одредби Скупштина је донела решење као у
диспозитиву.
ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ: Против
овог решења може се поднети тужба Вишем суду
у Пожаревцу у року од 60 дана од дана пријема
овог решења.

Члан 1.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ
Браниславка Шуловић,с.р

РЕШЕЊЕ O ИМЕНОВАЊУ
САВЕТА ЗА ДРУШТВЕНЕ ДЕЛАТНОСТИ

се:

1

2
3

У Савет за друштвене делатности именују
Јасмина Петровић из Дољашнице за
Председника савета,
Душан Стојковић из Великог Градишта, члан,
Звездана Антић из Средњева, члан.

Број: 020-84/2016-01-1

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ
Браниславка Шуловић,с.р

Члан 2.

Мандат савета траје до истека мандата
Скупштине која их је именовала.
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

Одредбама Статута општине Велико
Градиште, члановима од 45. до 64. регулисано је

На основу члана 36. Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник РС“, бр. 129/07
и 83/14 – др. закон), члана 43 Пословника
Скупштине општине Велико Градиште
(„Службени гласник општине Велико Градиште“
бр. 11/08) и чланова 46. и 52. Статута општине
Велико Градиште (‘’Сл. Гласник општине Велико
Градиште’’, бр. 9/08, 5/14 и 5/16),
Скупштина општине Велико Градиште
на 2. седници одржаној дана 25.07.2016. године,
донела је
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РЕШЕЊЕ O ИМЕНОВАЊУ
САВЕТА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ

Број: 020-85/2016-01-1

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ

Члан 1.
У Савет за запошљавање именују се:

Војче Радуловић из Кусића за Председника
савета,
Дарко Богдановић из Пожажана, члан,
Радојка Марковић из Рама, члан,
Ивана Шуловић из Великог Градишта, члан,
Весна Новковић из Великог Градишта, члан,
Лидија Анокић из Великог Градишта, члан и
Предраг Илић из Кусића, члан.

Члан 2.
Мандат савета траје до истека мандата
Скупштине која их је именовала.

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

Одредбама Статута општине Велико
Градиште, члановима од 45. до 64. регулисано је
питање оснивања радних тела Скупштине
општине, именовање и разрешење чланова
радних тела, рад и начин рада као и која се радна
тела оснивају као стална радна тела и са којим
задатком. Чланом 46 Статута прописано је да
Чланове радних тела бира и разрешава
Скупштина општине на предлог одборничких
група, ако законом или овим статутом није
другачије предвиђено, већином гласова
присутних одборника на мандатни период од
четири године. Истим статутом у члану 52
предвиђено је да Скупштина може и пре истека
рока на који су изабрани, разрешити поједине
чланове радног тела и изабрати нове путем
појединачног кандидовања, како због тога што
нису уредно долазили на седнице радног тела,
тако и из других оправданих разлога.
На основу горе цитираних законских
одредби Скупштина је донела решење као у
диспозитиву.
ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ: Против
овог решења може се поднети тужба Вишем суду
у Пожаревцу у року од 60 дана од дана пријема
овог решења.

26. јул 2016.

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ
Браниславка Шуловић,с.р

На основу члана 36. Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник РС“, бр. 129/07
и 83/14 – др. закон), члана 43 Пословника
Скупштине општине Велико Градиште
(„Службени гласник општине Велико Градиште“
бр. 11/08) и чланова 46. и 52. Статута општине
Велико Градиште (‘’Сл. Гласник општине Велико
Градиште’’, бр. 9/08, 5/14 и 5/16),
Скупштина општине Велико Градиште
на 2. седници одржаној дана 25.07.2016. године,
донела је
РЕШЕЊЕ O ИМЕНОВАЊУ
САВЕТА ЗА КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ,
УРБАНИЗАМ И ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ
СРЕДИНЕ
Члан 1.

У Савет за комуналне послове,
урбанизам и заштиту животне средине именују
се:

1

2
3

Никола Миловановић из Великог Градишта
за Председника савета,
Тамара Марић из Великог Градишта, члан,
Млађан Коцмановић из Великог Градишта,
члан.
Члан 2.

Мандат савета траје до истека мандата
Скупштине која их је именовала.
Члан 3.

Решење ступа на снагу даном доношења,
а објавиће се у „Службеном гласнику општине
Велико Градиште“.

26. јул 2016.
О б

р а

з л

о

ж

е
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њ е

Одредбама Статута општине Велико
Градиште, члановима од 45. до 64. регулисано је
питање оснивања радних тела Скупштине
општине, именовање и разрешење чланова
радних тела, рад и начин рада као и која се радна
тела оснивају као стална радна тела и са којим
задатком. Чланом 46 Статута прописано је да
Чланове радних тела бира и разрешава
Скупштина општине на предлог одборничких
група, ако законом или овим статутом није
другачије предвиђено, већином гласова
присутних одборника на мандатни период од
четири године. Истим статутом у члану 52
предвиђено је да Скупштина може и пре истека
рока на који су изабрани, разрешити поједине
чланове радног тела и изабрати нове путем
појединачног кандидовања, како због тога што
нису уредно долазили на седнице радног тела,
тако и из других оправданих разлога.
На основу горе цитираних законских
одредби Скупштина је донела решење као у
диспозитиву.
ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ: Против
овог решења може се поднети тужба Вишем суду
у Пожаревцу у року од 60 дана од дана пријема
овог решења.
Број: 020-86/2016-01-1

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ
Браниславка Шуловић,с.р

На основу члана 36. Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник РС“, бр. 129/07
и 83/14 – др. закон), члана 43 Пословника
Скупштине општине Велико Градиште
(„Службени гласник општине Велико Градиште“
бр. 11/08) и чланова 46. и 52. Статута општине
Велико Градиште (‘’Сл. Гласник општине Велико
Градиште’’, бр. 9/08, 5/14 и 5/16),
Скупштина општине Велико Градиште
на 2. седници одржаној дана 25.07.2016. године,
донела је

РЕШЕЊЕ O ИМЕНОВАЊУ
САВЕТА ЗА ЗДРАВЉЕ

1

2

3
4
5
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Члан 1.
У Савет за здравље именују се:

Радосав Добричић из Великог Градишта за
Председника савета,
Дејан Радивојевић из Великог Градишта,
члан,
Немања Ристић из Великог Градишта, члан,
Александра Марјановић из Царевца, члан и
Милева Братић из Пожаревца, члан,
представник РФЗО.

Члан 2.
Мандат савета траје до истека мандата
Скупштине која их је именовала.
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

Одредбама Статута општине Велико
Градиште, члановима од 45. до 64. регулисано је
питање оснивања радних тела Скупштине
општине, именовање и разрешење чланова
радних тела, рад и начин рада као и која се радна
тела оснивају као стална радна тела и са којим
задатком. Чланом 46 Статута прописано је да
Чланове радних тела бира и разрешава
Скупштина општине на предлог одборничких
група, ако законом или овим статутом није
другачије предвиђено, већином гласова
присутних одборника на мандатни период од
четири године. Истим статутом у члану 52
предвиђено је да Скупштина може и пре истека
рока на који су изабрани, разрешити поједине
чланове радног тела и изабрати нове путем
појединачног кандидовања, како због тога што
нису уредно долазили на седнице радног тела,
тако и из других оправданих разлога.
На основу горе цитираних законских
одредби Скупштина је донела решење као у
диспозитиву.
ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ: Против
овог решења може се поднети тужба Вишем суду
у Пожаревцу у року од 60 дана од дана пријема
овог решења.
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Број: 020-87/2016-01-1

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ
Браниславка Шуловић,с.р

На основу члана 36. Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник РС“, бр. 129/07
и 83/14 – др. закон), члана 43 Пословника
Скупштине општине Велико Градиште
(„Службени гласник општине Велико Градиште“
бр. 11/08) и чланова 46. и 52. Статута општине
Велико Градиште (‘’Сл. Гласник општине Велико
Градиште’’, бр. 9/08, 5/14 и 5/16),
Скупштина општине Велико Градиште
на 2. седници одржаној дана 25.07.2016. године,
донела је
РЕШЕЊЕ O ИМЕНОВАЊУ
САВЕТА ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ И СЕЛО

се:

1

2
3
4
5

Члан 1.
У Савет за пољопривреду и село именују

Милан Стојковић из Сиракова за
Председника савета,
Момчило Михајловић из Тополовника, члан,
Миша Ђорђевић из Затоња, члан,
Жељко Ђорђевић из Кисиљева, члан,
Милунка Алексић из Мајиловца, члан.

Члан 2.
Мандат савета траје до истека мандата
Скупштине која их је именовала.

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
Одредбама Статута општине Велико
Градиште, члановима од 45. до 64. регулисано је

26. јул 2016.

питање оснивања радних тела Скупштине
општине, именовање и разрешење чланова
радних тела, рад и начин рада као и која се радна
тела оснивају као стална радна тела и са којим
задатком. Чланом 46 Статута прописано је да
Чланове радних тела бира и разрешава
Скупштина општине на предлог одборничких
група, ако законом или овим статутом није
другачије предвиђено, већином гласова
присутних одборника на мандатни период од
четири године. Истим статутом у члану 52
предвиђено је да Скупштина може и пре истека
рока на који су изабрани, разрешити поједине
чланове радног тела и изабрати нове путем
појединачног кандидовања, како због тога што
нису уредно долазили на седнице радног тела,
тако и из других оправданих разлога.
На основу горе цитираних законских
одредби Скупштина је донела решење као у
диспозитиву.
ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ: Против
овог решења може се поднети тужба Вишем суду
у Пожаревцу у року од 60 дана од дана пријема
овог решења.

Број: 020-88/2016-01-1

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ
Браниславка Шуловић,с.р

На основу члана 36. Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник РС“, бр. 129/07
и 83/14 – др. закон), члана 43 Пословника
Скупштине општине Велико Градиште
(„Службени гласник општине Велико Градиште“
бр. 11/08) и чланова 46. и 52. Статута општине
Велико Градиште (‘’Сл. Гласник општине Велико
Градиште’’, бр. 9/08, 5/14 и 5/16),
Скупштина општине Велико Градиште
на 2. седници одржаној дана 25.07.2016. године,
донела је

26. јул 2016.

РЕШЕЊЕ O ИМЕНОВАЊУ
САВЕТА ЗА СТРАТЕШКО ПЛАНИРАЊЕ

се:
1

2

3
4
5

Број: 020-89/2016-01-1

Члан 2.
Мандат савета траје до истека мандата
Скупштине која их је именовала.

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

Одредбама Статута општине Велико
Градиште, члановима од 45. до 64. регулисано је
питање оснивања радних тела Скупштине
општине, именовање и разрешење чланова
радних тела, рад и начин рада као и која се радна
тела оснивају као стална радна тела и са којим
задатком. Чланом 46 Статута прописано је да
Чланове радних тела бира и разрешава
Скупштина општине на предлог одборничких
група, ако законом или овим статутом није
другачије предвиђено, већином гласова
присутних одборника на мандатни период од
четири године. Истим статутом у члану 52
предвиђено је да Скупштина може и пре истека
рока на који су изабрани, разрешити поједине
чланове радног тела и изабрати нове путем
појединачног кандидовања, како због тога што
нису уредно долазили на седнице радног тела,
тако и из других оправданих разлога.
На основу горе цитираних законских
одредби Скупштина је донела решење као у
диспозитиву.
ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ: Против
овог решења може се поднети тужба Вишем суду
у Пожаревцу у року од 60 дана од дана пријема
овог решења.
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СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ

Члан 1.
У Савет за стратешко планирање именују

Горан Динчић из Великог Градишта за
Председника савета,
Александра Пауновић из Великог Градишта,
члан,
Стефан Стевић из Кумана, члан,
Новица Трифуновић из Мајиловца, члан и
Каролина Момировић из Великог Градишта,
члан.

Број 19

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ
Браниславка Шуловић,с.р

На основу члана 36. Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник РС“, бр. 129/07
и 83/14 – др. закон), члана 43 Пословника
Скупштине општине Велико Градиште
(„Службени гласник општине Велико Градиште“
бр. 11/08) и чланова 46. и 52. Статута општине
Велико Градиште (‘’Сл. Гласник општине Велико
Градиште’’, бр. 9/08, 5/14 и 5/16),
Скупштина општине Велико Градиште
на 2. седници одржаној дана 25.07.2016. године,
донела је
РЕШЕЊЕ O ИМЕНОВАЊУ
САВЕТА МЛАДИХ

1

2
3

4
5
6
7

Члан 1.
У Савет младих именују се:

Дарко Богојевић из Великог Градишта за
Председника савета,
Саша Живковић из Великог Градишта, члан,
Јелена Димитријевски из Великог Градишта,
члан,
Иван Андрејић из Десина, члан,
Милош Пауновић из Тополовника, члан,
Данијела Пантић из Кисиљева, члан и
Никола Живковић из Великог Градишта,
члан.

Члан 2.
Мандат савета траје до истека мандата
Скупштине која их је именовала.

Члан 3.
Решење ступа на снагу даном доношења,
а објавиће се у „Службеном гласнику општине
Велико Градиште“.
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Одредбама Статута општине Велико
Градиште, члановима од 45. до 64. регулисано је
питање оснивања радних тела Скупштине
општине, именовање и разрешење чланова
радних тела, рад и начин рада као и која се радна
тела оснивају као стална радна тела и са којим
задатком. Чланом 46 Статута прописано је да
Чланове радних тела бира и разрешава
Скупштина општине на предлог одборничких
група, ако законом или овим статутом није
другачије предвиђено, већином гласова
присутних одборника на мандатни период од
четири године. Истим статутом у члану 52
предвиђено је да Скупштина може и пре истека
рока на који су изабрани, разрешити поједине
чланове радног тела и изабрати нове путем
појединачног кандидовања, како због тога што
нису уредно долазили на седнице радног тела,
тако и из других оправданих разлога.
На основу горе цитираних законских
одредби Скупштина је донела решење као у
диспозитиву.
ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ: Против
овог решења може се поднети тужба Вишем суду
у Пожаревцу у року од 60 дана од дана пријема
овог решења.
Број: 020-90/2016-01-1

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ
Браниславка Шуловић,с.р

На основу члана 32. став 1. тачка 6.
Закона о локалној самоуправи (“Службени
гласник РС”, бр. 129/07 и 83/14 – др. закон),
члана 40. став 1. тачка 29. Статута општине
Велико Градиште (‘’Сл. Гласник општине Велико
Градиште’’, бр. 9/08, 5/14 и 5/16) и чланова 13. и
18. Одлуке о установљењу Општинске награде
(“Сл. гласник општине Велико Градиште”, бр.
4/2015),

26. јул 2016.

Скупштина општине Велико
Градиште на својој 2. седници одржаној дана
25.07.2016. године, доноси
ОДЛУКУ
О ДОДЕЛИ ПЛАКЕТЕ

Члан 1.
Као посебан вид јавног признања за
остварену изузетну сарадњу, изузетне заслуге и
допринос у развоју општине Велико Градиште,
додељује се:
ПЛАКЕТА

1

2

3

ЗВОНИМИРУ ЈОВИЋУ из Великог
Градишта,
ЉУБИЦИ РАЈКИЋ из Решице (
Румунија) и
РАДИША ЖИВОТИЋ – ПЕЈА из
Средњева.

Члан 2.
Ова Одлука ступа на снагу осмог
дана од дана објављивања у “Службеном
гласнику општине Велико Градиште”.

Број: 17-7/2016-01-1

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ
Браниславка Шуловић,с.р

На основу члана 82. Статута општине
Велико Градиште (‘’Службени гласник општине
Велико Градиште’’, бр. 9/2008) и члана 44.
Пословника о раду Општинског већа општине
Велико Градиште (‘’Службени гласник општине
Велико Градиште’’, бр. 11/2008),
Општинско веће општине Велико Градиште на
својој 3. седници одржаној дана 22.07.2016.
године, донело је

26. јул 2016.

РЕШЕЊЕ
о измени режима саобраћаја
у улици Мирослава Тирше – Дидином
сокачету у Великом Градишту

Члан 1.
Мења се режим саобраћаја у улици
Мирослава Тирше – Дидином сокачету у
Великом Градишту тако што се иста из
досадашњње двосмерне преводи у једносмерну
улицу са смером кретања од улице Вељка
Дугошевића ка улици Мирослава Тирше.
Забрањује се паркирање у делу улице
наведеном у ставу 1. овог члана.
Члан 2.
Режим саобраћаја у осталим улицама
остаје непромењен.

Члан 3.
Ово решење ступа на снагу даном
доношења, а објавиће се у ‘’Службеном гласнику
општине Велико Градиште’’.
Образложење

Асфалтирањем дела улице Мирослава
Тирше – Дидином сокаче иста је добила
употребљивост за моторни саобраћај. Како је
ширина улице недовољна за двосмерно
обављање моторног саобраћаја, нопходно је исту
прогласити за једносмерну а да не би дошло до
блокирања саобраћаја паркираним возилима у
истој и забранити паркирање.
Смер будућег једносмерног Дидиног
сокачета одређено је посматрањем раскрснице у
ул. Вељка Дугошевића (код платана) која је сада
раскрсница ул. Вељка Дугошевића, Пере
Металца, Доситејеве и Житног трга те би
предложеним смером избегли прилив још једног
саобраћајног тока ка раскрсници код платана.
Број: 344-95/2016-01-4

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ
ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Драган Милић.с.р

Број 19
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