
На основу члана 52. а у вези члана 44. Закона о
локалној самоуправи („Службени гласник РС“,
бр. 129/07) члана 11 а у вези члана 2. Закона о ко-
муналним делатностима („Службени гласник
РС“ 88/11) члана 17 и 21. Закона о туризму
(„Службени гласник РС“ бр. 36/09, 88/10 и 93/12)
и члана 82 а у вези члана 40. Статута општине
Велико Градиште („Службени гласник општине
Велико Градиште“, бр. 9/2008), на предлог Оп-
штинске управе,

Општинско веће општине Велико Градиште на
90. седници одржаној 28.07.2015. године, донело
је,

ОДЛУКУ
О ПОВЕРАВАЊУ ОРГАНИЗАЦИЈЕ

ВАШАРА МЕСНОЈ ЗАЈЕДНИЦИ
ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ

Члан 1.
Месној заједници Велико Градиште ПО-

ВЕРАВА СЕ организација уређење и одржавање
традиционалног вашара који се одржава на дан
Св. Илије у Великом Градишту.

Вашаром управља Месна заједница Ве-
лико Градиште.

Вашар се одржава на локацијама и ули-
цама које одреди Месна заједница Велико Гра-
диште, својом посебном Одлуком.

Члан 2.
Месна заједница Велико Градиште дужна

је да утврди датум и време одржавања вашара,
распоред изложбено-продајног простора по
врстама робе и то обележи видним знацима, да
одржава ред на вашару као и да регулише друга
питања од значаја за сам вашар. 

Члан 3
Простор на којем се одржава вашар мора

испуњавати грађевинско техничке као и сани-
тарно хигијенске услове утврђене законским про-
писима и услове прописане овом Одлуком.

Минимални услови за организацију ва-
шара на оређеном простору су:

-простор мора бити пошљунчен,
-простор мора бити повезан електичном

енергијом,
-на простору трабају бити обезбеђени при-

кључци на водоводну мрежу,
-простор мора имати приступни пут,
-на простору требају бити обезбеђени

услови за коришћење санитарних чворова,
- на простору треба бити обезбеђена про-

сторија за рад инспекцијских служби.
- и друге минималне услове које по потреби

одређује организатор вашара.
Промет стоке на вашару може се обав-

љати по условима одређеним ветеринарско-сани-
тарним прописима, на издвојеном месту у складу
са Одлуком Месне заједнице.

Члан 4.
За коришћење продајног и паркинг про-

стора на дане вашара плаћа се накнада према це-
новнику услуга којег доноси Месна заједница
Велико Градиште.

Накнада за коришћење простора на ва-
шару плаћа се у напред.

Наплату врше службена лица организа-
тора који управља вашаром и о томе издају про-
писану потврду кориснику услуга.

Наплаћена накнада у складу са ценовни-
ком, приход је буџета општине Велико Градиште.

Члан 5.
Месна заједница Велико Градиште стара

се о одржавању уређаја и објеката као и о одржа-
вању чистоће за време трајања вашара у Великом
Градишту.

Месна заједница је дужна да у року од 3
дана по престанку вашара организује чишћење и
уређење простора на којем се вашар одржава. 

Члан 6.
У организацији вашара стручну и другу

техничку помоћ организатору, Месној заједници
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Велико Градиште пружаће инспекцијски органи
управе, сама Општинска управа, републички ин-
спекцијски органи, органи Министарства унут-
рашњих послова као и други органи у случају
потребе.

Члан 7.
Ова Одлука ступа на снагу даном доно-

шења, а објавиће се у „Службеном гласнику оп-
штине Велико Градиште“.

Број: 016-25/2015-01-4

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ
ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ

ПРЕДСЕДНИК
ОПШТИНЕ ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ

Драган Милић,с.р.

На основу чл. 46. Закона о локалној самоуправи
(„Службени гласник РС“, бр. 129/07), чл. 82. Ста-
тута општине Велико Градиште („Службени
гласник општине Велико Градиште“, бр. 9/08),
чл. 44. Пословника Општинског већа општине
Велико градиште („Службени гласник општине
Велико Градиште“, бр. 11/2008) и члана 32. Од-
луке о располагању становима општине Велико
Градиште („Службени гласник општине Велико
Градиште“, бр. 7/15), по овлашћењу Скупштине
општине Велико Градиште, Општинско веће оп-
штине Велико Градиште, на 90. седници одржа-
ној дана 28.07.2015. године, донело је 

Р Е Ш Е Њ Е 
О ИМЕНОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА ДА-

ВАЊЕ У ЗАКУП СТАНОВА ОПШТИНЕ ВЕ-
ЛИКО ГРАДИШТЕ

I ИМЕНУЈЕ СЕ Комисија за давање у
закуп станова општине Велико Градиште, у са-
ставу:

1.   Милисављевић Душан из Сиракова, одбор-
ник СО Велико Градиште, председник Комисије,

2,   Алексић Љубиша из Макца, одборник СО
Велико Градиште, заменик председника Коми-
сије

3,  Раденковић Мирослава из Мајиловца, запос-
лена у ЈП Дирекција за изградњу општине Ве-
лико Градиште, члан Комисије,

- Јелчић Ђорђе из Великог Градишта, за-
послен у ЈП Дирекција за изградњу општине, Ве-
лико Градиште заменик члана Комисије,

4. Бранковић Саша из Кумана, запослен у ЈУ
Спорски центар Велико Градиште, члан Коми-
сије,

- Момчиловић Мариола из Царевца, за-
послена у НБ „Вук Караџић“ Велико Градиште,
заменик члана Комисије,

5.  Тошић Дејан из Великог Градишта, запослен
у Општинској управи општине Велико Градиште,
члан Комисије

-  Костић Горан из Чешљеве Баре, запос-
лен у Општинској управи општине Велико Гра-
диште, заменик члана Комисије.

II Комисија се именује на период од 4 го-
дине.

III Задатак Комисије је доношење по-
словника о раду, спровођење поступака и од-
лучивање о давању општинских станова у закуп,
о замени станова и осталим правима и обавезама
које проистичу из Закона о становању, Закона о
социјалном становању, Уредбе о стандардима и
нормативима за планирање, пројектовање, гра-
ђење и условима за коришћење и одржавање ста-
нова за социјално становање и Одлуке о
располагању становима општине Велико Гра-
диште.   

IV Стручне, техничке и административно тех-
ничке послове за потребе Комисије обављаће
Одељење за урбанизам, комунално-стамбене и
имовинско правне послове, Општинске управе
општине Велико Градиште.

V Ово решење ступа на снагу даном доно-
шења, а објавиће се у „Службеном гласнику оп-
штине Велико Градиште“.

Број: 360-5/2015-01-4

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ
ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Драган Милић,с.р.

Број 82 29. јул 2015.



         На основу члана 13. Закона о подсти-
цајима у пољопривреди и руралном развоју
(‘’Службени гласник Републике Србије’’ број
10/13, 142/14), члана 85 Статута Општине Велико
Градиште („Сл.гл.општине Велико Градиште“,
бр. 9/2008) и Одлуке о образовању Буџетског
фонда за развој пољопривреде(“Сл.гл.општине
Велико Градиште” број 1/2010),  

         По прибављеном Решењу о давању пре-
тходне сагласности Министарства пољопривреде
и заштите животне средине РС, број 320-00-
03506/2015-09, Општинско веће општине Велико
Градиште, на 90. седници од 28.07.2015. године,
доноси

ОДЛУКУ О ИЗМЕНИ
ПРОГРАМА МЕРА ПОДРШКЕ

ЗА СПРОВОЂЕЊЕ
ПОЉОПРИВРЕДНЕ ПОЛИТИКЕ

И ПОЛИТИКЕ РУРАЛНОГ РАЗВОЈА
ОПШТИНЕ ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ

ЗА 2015. ГОДИНУ

У одељку II ОПИС ПЛАНИРАНИХ
МЕРА, тачка 1. Назив и шифра мере: Регрес,
100.1. став 6. Општи критеријуми за кориснике:
подтачка алинеја 2. „Потписана изјава да не по-
стоји захтев за исто улагање у другим јавним
фондовима“ – брише се.

У осталим деловима Програм остаје не-
измењен.

Број: 320-16/2015-01-3

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ
ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ

ПРЕДСЕДНИК
ОПШТИНЕ ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ

Драган Милић,с.р.

3Број 829. јул 2015.
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