
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
(‘’Службени гласник општине Велико
Градиште’’, бр. 9/08, 5/14, 5/16 и 28/16), 

Скупштина општине Велико
Градиште, на 14. седници одржаној
18.12.2017. године, донела је 

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е

О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНА
ОПШТИНСКОГ ВЕЋА ОПШТИНЕ

ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ

РАЗРЕШАВА СЕ са функције члана
Општинског већа Општине Велико
Градиште Горан Радомировић из Великог
Градишта.

Члан 1.
Решење ступа на снагу даном

доношења.

Члан 2.
Решење објавити у ‘’Службеном

гласнику општине Велико Градиште’’.

О    б    р     а    з   л    о    ж    е    њ   е

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  11.12.2017.  године, Председник
општине поднео је предлог за разрешење и
избор члана Општинског 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: 02-57/2017-01-1

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Браниславка Шуловић,с.р.

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
(‘’Службени гласник општине Велико
Градиште’’, бр. 9/08, 5/14, 5/16 и 28/16),  

Скупштина општине Велико
Градиште, на 14. седници одржаној
18.12.2017. године, донела је 

SLU@BENI GLASNIK
ОПШТИНЕ ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ
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Р  Е  Ш  Е  Њ  Е

О ИЗБОРУ ЧЛАНА ОПШТИНСКОГ
ВЕЋА ОПШТИНЕ

ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ

Члан 1.

ИЗАБРАН ЈЕ за члана Општинског
већа Општине Велико Градиште Лидија
Анокић из Великог Градишта.

Члан 2.
Решење ступа на снагу даном

доношења. 

Члан 3.
Решење објавити у ‘’Службеном

гласнику општине Велико Градиште’’.

О    б    р     а    з   л    о    ж    е    њ   е

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  11.12.2017.  године, Председник
општине поднео је предлог за разрешење и
избор члана Општинског 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: 02-58/2017-01-1

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Браниславка Шуловић,с.р.

На основу члана 191. став 1. Устава
Републике Србије  (Сл.гл. РС “ бр. 98/06),
члана 32. став 1. тачка 1. Закона о локалној
самоуправи (,, Сл. гл. РС”, бр. 129/07 и
83/2014 - др. закон) и  члана 40. став 1. тачка
1. и члана 133. став 6. Статута општине
Велико Градиште (,, Сл. гл. општине Велико
Градиште”, бр. 9/08, 5/14, 5/16 и 28/16),   

Скупштина општине Велико
Градиште на 14. седници одржаној дана
18.12. 2017. године, донела је

СТАТУТ
О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ СТАТУТА
ОПШТИНЕ ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ

Члан 1.
У Статуту општине Велико Градиште

(,, Сл. гл. општине Велико Градиште”, бр.
9/08, 5/14,  5/16 и 28/16), члан 27 мења се и
гласи:
„Органи општине су: Скупштина општине,
Председник општине, Општинско веће,
Општинска управа и Општинско
правобранилаштво.“

Члан 2.

После члана 100. Статута додају се
чланови 100а., 100б. и 100в који гласе:

„4. Општинско правобранилашвто

Члан 100а.
Општинско правобранилаштво је

посебни орган општине Велико Градиште
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који обавља послове правне заштите
имовинских права и интереса општине
Велико Градиште.“ 

Члан 100б.
У обављању послова правне заштите

имовинских права и интереса општине
Велико Градиште, Општинско
правобранилаштво:
1. Заступа у поступцима пред судовима,
управним и другим надлежним органима,
као законски заступник, општину Велико
Градиште, њене органе и друга правна лица
чије се финансирање обезбеђује из буџета
ради заштите имовинских права и интереса
општине Велико Градиште.
2. Прати и проучава правна питања од
значаја за рад органа и правних лица које
заступа, посебно у погледу заштите њихових
имовинских права и интереса, као и питања
у вези са применом закона и подзаконских
аката која су, или могу бити, од значаја за
предузимање било које правне радње органа
или правног лица које заступа, посебно
спречавање штетних имовинско правних и
друштвено негативних последица по правна
лица која заступа.
3. Даје правна мишљења приликом
закључивања уговора које закључују правна
лица које заступа, посебно уговора из
области имовинско правних односа и
привредно правних уговора, у року који не
може бити дужи од 30 дана.
4. Даје правне савете свим органима
општине Велико Градиште које заступа.
5. Предузима заступање под истим условима
као и адвокат када је прописано да је у
одређеном поступку или за предузимање
одређене радње у поступку обавезно
заступање странке од стране адвоката.“

Члан 100в.
Посебном одлуком коју доноси

Скупштина општине уређују се уређење,
организација и друга питања од значаја за
рад Општинског правобранилаштва.“

Члан 3.
Овлашћује се Комисија за прописе да

утврди и објави пречишћен текст Статута
општине Велико Градиште.

Члан 4.
Овај Статут ступа на снагу осмог дана

од дана објављивања у ,,Службеном гласнику
општине Велико Градиште”.

Број: 110-11/2017-01-1

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Браниславка Шуловић,с.р.

На основу члана 6. Закона о начину
одређивања максималног броја запослених у
јавном сектору ( Сл. гласник РС“, бр. 68/2015
), члана 40. Статута општине Велико
Градиште (‘’Сл. Гласник општине Велико
Градиште’’, бр. 9/08, 5/14, 5/16 и 28/16) и
Одлуке о изменама и допунама Одлуке о
максималном броју запослених на
неодређено време у систему државних
органа, систему јавних служби, систему
Аутономне покрајине Војводине и систему
локалне самоуправе за 2017.годину(
„Сл.гласник РС“бр. 82/2017)  на предлог
Општинског већа општине Велико
Градиште,  

Скупштина општине Велико
Градиште на 14. седници одржаној
18.12.2017. године донела је

О   Д  Л  У  К   У

О УТВРЂИВАЊУ МАКСИМАЛНОГ
БРОЈА ЗАПОСЛЕНИХ 

У ОПШТИНИ ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ ЗА
2017. ГОДИНУ
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Члан 1.

Утврђује се максимални број
запослених у општини Велико Градиште на
неодређено време за 2017. годину код органа
општине Велико Градиште, јавних служби,
јавних предузећа, који у систему локалне
самоуправе имају обавезу пријављивања
података о запосленима у регистар који води
министарство надлежно за послове
финансија, односно на запослене чије се
плате, односно зараде финансирају из буџета
општине Велико Градиште. 

Максимални број запослених на
неодређено време у општини Велико
Градиште за 2017. годину је 171, који се
распоређују на следећи начин:

Члан 2.

У оквиру максималног броја
запослених одређеног у члану 1. ове одлуке,
корисник може имати највише онолики број
запослених на неодређено време за који има
обезбеђену масу средстава за зараде.

Члан 3.

Корисници из члана 1. ст. 2. ове
одлуке дужни су да ускладе своје акте о
организацији и систематизацији радних
места са овом одлуком у року од 30 дана од
дана ступања на снагу ове одлуке.

Члан 4.

Ступањем на снагу ове Одлуке
престаје да важи Одлука о утврђивању
максималног броја запослених у општини
Велико Градиште за 2017. годину број 112-
53/2017-01-1 („Службени гласник општине
Велико Градиште“, бр. 10/2017). 

Члан 5.

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

Број: 112-128/2017-01-1  

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ 

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Браниславка Шуловић,с.р.

Број 144 19. децембар 2017.
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Број 148 19. децембар 2017.



9Број 1419. децембар 2017.



Број 1410 19. децембар 2017.



11Број 1419. децембар 2017.



Број 1412 19. децембар 2017.



13Број 1419. децембар 2017.



Број 1414 19. децембар 2017.



15Број 1419. децембар 2017.



Број 1416 19. децембар 2017.



17Број 1419. децембар 2017.



Број 1418 19. децембар 2017.



19Број 1419. децембар 2017.



Број 1420 19. децембар 2017.



21Број 1419. децембар 2017.



Број 1422 19. децембар 2017.



23Број 1419. децембар 2017.



Број 1424 19. децембар 2017.



25Број 1419. децембар 2017.



Број 1426 19. децембар 2017.



27Број 1419. децембар 2017.



Број 1428 19. децембар 2017.



29Број 1419. децембар 2017.



Број 1430 19. децембар 2017.



31Број 1419. децембар 2017.



Број 1432 19. децембар 2017.



33Број 1419. децембар 2017.



Број 1434 19. децембар 2017.



35Број 1419. децембар 2017.



Број 1436 19. децембар 2017.



37Број 1419. децембар 2017.



Број 1438 19. децембар 2017.



39Број 1419. децембар 2017.



Број 1440 19. децембар 2017.



41Број 1419. децембар 2017.



Број 1442 19. децембар 2017.



43Број 1419. децембар 2017.



Број 1444 19. децембар 2017.



45Број 1419. децембар 2017.



Број 1446 19. децембар 2017.



47Број 1419. децембар 2017.



Број 1448 19. децембар 2017.



49Број 1419. децембар 2017.



Број 1450 19. децембар 2017.



51Број 1419. децембар 2017.



Број 1452 19. децембар 2017.



53Број 1419. децембар 2017.



Број 1454 19. децембар 2017.



55Број 1419. децембар 2017.



Број 1456 19. децембар 2017.



57Број 1419. децембар 2017.



Број 1458 19. децембар 2017.



59Број 1419. децембар 2017.



Број 1460 19. децембар 2017.



61Број 1419. децембар 2017.



Број 1462 19. децембар 2017.



63Број 1419. децембар 2017.



Број 1464 19. децембар 2017.



65Број 1419. децембар 2017.



Број 1466 19. децембар 2017.



67Број 1419. децембар 2017.



Број 1468 19. децембар 2017.



69Број 1419. децембар 2017.



Број 1470 19. децембар 2017.



71Број 1419. децембар 2017.



Број 1472 19. децембар 2017.



73Број 1419. децембар 2017.



Број 1474 19. децембар 2017.



75Број 1419. децембар 2017.



Број 1476 19. децембар 2017.



77Број 1419. децембар 2017.



Број 1478 19. децембар 2017.



79Број 1419. децембар 2017.



Број 1480 19. децембар 2017.



81Број 1419. децембар 2017.



Број 1482 19. децембар 2017.



83Број 1419. децембар 2017.



Број 1484 19. децембар 2017.



85Број 1419. децембар 2017.



Број 1486 19. децембар 2017.



87Број 1419. децембар 2017.



Број 1488 19. децембар 2017.



89Број 1419. децембар 2017.



Број 1490 19. децембар 2017.



91Број 1419. децембар 2017.



Број 1492 19. децембар 2017.



93Број 1419. децембар 2017.



Број 1494 19. децембар 2017.



95Број 1419. децембар 2017.



Број 1496 19. децембар 2017.



97Број 1419. децембар 2017.



Број 1498 19. децембар 2017.



99Број 1419. децембар 2017.



Број 14100 19. децембар 2017.



101Број 1419. децембар 2017.



Број 14102 19. децембар 2017.



103Број 1419. децембар 2017.



Број 14104 19. децембар 2017.



105Број 1419. децембар 2017.



Број 14106 19. децембар 2017.



107Број 1419. децембар 2017.



Број 14108 19. децембар 2017.



109Број 1419. децембар 2017.



Број 14110 19. децембар 2017.



111Број 1419. децембар 2017.



Број 14112 19. децембар 2017.



113Број 1419. децембар 2017.



Број 14114 19. децембар 2017.



115Број 1419. децембар 2017.



Број 14116 19. децембар 2017.



117Број 1419. децембар 2017.



Број 14118 19. децембар 2017.



119Број 1419. децембар 2017.



Број 14120 19. децембар 2017.



121Број 1419. децембар 2017.



Број 14122 19. децембар 2017.



123Број 1419. децембар 2017.



Број 14124 19. децембар 2017.



125Број 1419. децембар 2017.



Број 14126 19. децембар 2017.



127Број 1419. децембар 2017.



Број 14128 19. децембар 2017.



129Број 1419. децембар 2017.



Број 14130 19. децембар 2017.



131Број 1419. децембар 2017.



Број 14132 19. децембар 2017.



133Број 1419. децембар 2017.



Број 14134 19. децембар 2017.



135Број 1419. децембар 2017.



Број 14136 19. децембар 2017.



137Број 1419. децембар 2017.



Број 14138 19. децембар 2017.



139Број 1419. децембар 2017.



Број 14140 19. децембар 2017.



141Број 1419. децембар 2017.



Број 14142 19. децембар 2017.



143Број 1419. децембар 2017.



Број 14144 19. децембар 2017.



145Број 1419. децембар 2017.



Број 14146 19. децембар 2017.



147Број 1419. децембар 2017.



Број 14148 19. децембар 2017.



149Број 1419. децембар 2017.



Број 14150 19. децембар 2017.



151Број 1419. децембар 2017.



Број 14152 19. децембар 2017.



153Број 1419. децембар 2017.



Број 14154 19. децембар 2017.



155Број 1419. децембар 2017.



Број 14156 19. децембар 2017.



157Број 1419. децембар 2017.



Број 14158 19. децембар 2017.



159Број 1419. децембар 2017.



Број 14160 19. децембар 2017.



161Број 1419. децембар 2017.



Број 14162 19. децембар 2017.



163Број 1419. децембар 2017.



Број 14164 19. децембар 2017.



165Број 1419. децембар 2017.



Број 14166 19. децембар 2017.



167Број 1419. децембар 2017.



Број 14168 19. децембар 2017.



169Број 1419. децембар 2017.



Број 14170 19. децембар 2017.



171Број 1419. децембар 2017.



Број 14172 19. децембар 2017.



173Број 1419. децембар 2017.



Број 14174 19. децембар 2017.



175Број 1419. децембар 2017.



Број 14176 19. децембар 2017.



177Број 1419. децембар 2017.



Број 14178 19. децембар 2017.



179Број 1419. децембар 2017.



Број 14180 19. децембар 2017.



181Број 1419. децембар 2017.



Број 14182 19. децембар 2017.



183Број 1419. децембар 2017.



Број 14184 19. децембар 2017.



185Број 1419. децембар 2017.



Број 14186 19. децембар 2017.



187Број 1419. децембар 2017.



Број 14188 19. децембар 2017.



189Број 1419. децембар 2017.



Број 14190 19. децембар 2017.



191Број 1419. децембар 2017.



Број 14192 19. децембар 2017.



193Број 1419. децембар 2017.



Број 14194 19. децембар 2017.



195Број 1419. децембар 2017.



Број 14196 19. децембар 2017.



197Број 1419. децембар 2017.



Број 14198 19. децембар 2017.



199Број 1419. децембар 2017.



Број 14200 19. децембар 2017.



201Број 1419. децембар 2017.



Број 14202 19. децембар 2017.



203Број 1419. децембар 2017.



Број 14204 19. децембар 2017.



205Број 1419. децембар 2017.



Број 14206 19. децембар 2017.



207Број 1419. децембар 2017.



Број 14208 19. децембар 2017.



209Број 1419. децембар 2017.



Број 14210 19. децембар 2017.



211Број 1419. децембар 2017.



Број 14212 19. децембар 2017.



213Број 1419. децембар 2017.



Број 14214 19. децембар 2017.



215Број 1419. децембар 2017.



Број 14216 19. децембар 2017.



217Број 1419. децембар 2017.



Број 14218 19. децембар 2017.



219Број 1419. децембар 2017.



Број 14220 19. децембар 2017.



221Број 1419. децембар 2017.



Број 14222 19. децембар 2017.



223Број 1419. децембар 2017.



Број 14224 19. децембар 2017.



225Број 1419. децембар 2017.



Број 14226 19. децембар 2017.



227Број 1419. децембар 2017.



Број 14228 19. децембар 2017.



229Број 1419. децембар 2017.



Број 14230 19. децембар 2017.



231Број 1419. децембар 2017.



Број 14232 19. децембар 2017.



233Број 1419. децембар 2017.



Број 14234 19. децембар 2017.



235Број 1419. децембар 2017.



Број 14236 19. децембар 2017.



237Број 1419. децембар 2017.



Број 14238 19. децембар 2017.



239Број 1419. децембар 2017.



Број 14240 19. децембар 2017.



241Број 1419. децембар 2017.



Број 14242 19. децембар 2017.



243Број 1419. децембар 2017.



Број 14244 19. децембар 2017.



245Број 1419. децембар 2017.



Број 14246 19. децембар 2017.



247Број 1419. децембар 2017.



Број 14248 19. децембар 2017.



249Број 1419. децембар 2017.



Број 14250 19. децембар 2017.



251Број 1419. децембар 2017.



Број 14252 19. децембар 2017.



253Број 1419. децембар 2017.



Број 14254 19. децембар 2017.



255Број 1419. децембар 2017.



Број 14256 19. децембар 2017.



257Број 1419. децембар 2017.



Број 14258 19. децембар 2017.



259Број 1419. децембар 2017.



Број 14260 19. децембар 2017.



261Број 1419. децембар 2017.



Број 14262 19. децембар 2017.



263Број 1419. децембар 2017.



Број 14264 19. децембар 2017.



265Број 1419. децембар 2017.



Број 14266 19. децембар 2017.



267Број 1419. децембар 2017.



Број 14268 19. децембар 2017.



269Број 1419. децембар 2017.



Број 14270 19. децембар 2017.



На основу чана 77. став 3.  Закона о
запосленима у аутономним покрајинама и
јединицама локалне самоуправе („Службени
гласник РС“  број  21/2016) и члана  18.
Статута општине Велико Градиште
(„Службени гласник општине Велико
Градиште“ број 9/2008, 5/2014, 5/2016 и
28/2016)

Скупштина општине Велико
Градиште на 14. седници одржаној дана
18.12.2017. године доноси

КАДРОВСКИ ПЛАН

ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ ОПШТИНЕ
ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ  ЗА 2018.

ГОДИНУ

Кадровским планом је утврђен
постојећи  број службеника и намештеника у
Општинској управи општине Велико
Градиште на дан  20.12.2017. године као и
потребан број службеника и намештеника  за
2018. годину.

I Постојећи број запослених у
Општинској управи општине Велико
Градиште на дан 20.12.2017. године:

Радна места службеника Број
и намештеника извршилаца

Службеник на положају 1

Самостални саветник 10

Саветник 21

Млађи саветник 1

Сарадник 6

Виши референт 16

Четврта врста радних места 1

Пета врста радних места 10

Радни однос на одређено Број
време (повећан обим извршиоца
посла)

Саветник 1

Млађи саветник 2

Виши референт 2

Пета врста радних места 1

Радни однос на одређено Број
време( у кабинету извршилаца
председника) 

Помоћник 1

II Планирани број запослених за 2018.
годину

Радна места службеника Број
и намештеника извршилаца

Службеник на положају 1

Самостални саветник 11

Саветник 22

Млађи саветник 2

Сарадник 6

Виши референт 16

Четврта врста радних места 1

Пета врста радних места 10

Радни однос на одређено Број
време (повећан обим извршиоца
посла)

Саветник 1

Виши референт 1
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Радни однос на одређено Број 
време( у кабинету извршилаца
председника)

Помоћник 1

Виши референт 1

Четврта врста радних места 1

Приправници Број извршилаца

Висока стручна спрема 1

О  б  р  а  з  л  о  ж  е  њ  е

Чланом 77. Закона о запосленима у
аутономним покрајинама и јединицама
локалне самоуправе предвиђена је обавеза
доношења кадровског плана који се састоји
од приказа броја запослених према радним
местима и звањима, броја запослених са
радним односом на неодређено време који су
потребни у години за коју се доноси
Кадровски план, броја приправника чији се
пријем планира и броја запослених чији се
пријем у радни однос на одређено време
планира у кабинету  председника општине
или због повећања обима посла.

На основу Кадровског плана, доноси
се Правилник о унутрашњем уређењу и
систематизацији радних места, односно
измене и допуне тог правилника. Нацрт
кадровског плана припрема се у складу са
буџетским календаром, истовремено са
нацртом буџета јединице локалне
самоуправе, тако да буде усаглашен са
средствима обезбеђеним буџетом.а усваја га
скупштина општине

Одлуком о одређивању максималног
броја запослених у 2017. години у
Општинској управи  дозвољено је
запошљавање укупно 76 радника. Међутим,
због одлуке Владе РС о забрани
запошљавања, део радних места није могао
бити попуњен. На неодређено време у
општинској управи ради  65 извршиоца.
Послови упражњених радних места
попуњени су ангажовањем 5 службеника и
једног намештеника на одређено време, а
један део послова је придодат  стално
запосленим службеницима и отежано се
извршава.

На основу интерног конкурса
извршен је пријем два извршиоца на
пословима одржавања хигијене (лица
преузета из Културног центра и Народне

библиотеке). На основу Закључка Комисије
за давање сагласности за ново запошљавање
и додатно радно ангажовање код корисника
јавних средстава број 112-10376 од 25.
октобра 2017. године којим је Општинској
управи одобрен пријем у радни однос на
неодређено време једног лица са високом
стручном спремом, поступак пријема је у
току.  

У 2018. години доћи ће до престанка
радног односа једног службеника у звању
виши референт и једног намештеника, пета
врста радних места због испуњености услова
за одлазак у пензију. Једном намештенику
одобрено је неплаћено одсуство у трајању од
годину дана. Планирано је да се на
неодређено време изврши пријем три лица са
високом стручном спремом и једног лица са
средњом школом. Планира се попуњавање
упражњених радних места у Одељењу за
урбанизам, стамбено комуналне и имовинско
правне послове на којима тренутно раде лица
ангажована по основу уговора о
привременим и повременим пословима. На
одређено време планиран је пријем једног
лица са високом и једног лица са средњом
стручном спремом на местима где се очекује
повећање обима посла. У кабинету
председника општине планирано је
запошљавање једног службеника на
пословима секретарице и једног
намештеника на пословима возача на
одређено време. Кадровским планом је
предвиђен пријем једног приправника са
високом стручном спремом.

Како би се послови из делокруга рада
Општинске управе несметано одвијали
неопходно је да се у наредном периоду
изврши запошљавање  потребног броја
извршилаца. 

Број: 112-29/2017-01-1

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Браниславка Шуловић,с.р.

Број 14272 19. децембар 2017.



На основу члана 32. Закона о локалној
самоуправи (``Службени гласник РС`` број:
129/07 и 83/14 и др.закон), а у вези члана 33 и 34.
Закона о јавном дугу (``Службени гласник РС``
број: 61/05, 107/09, 78/11 и 68/15) и члана 20.
Статута општине Велико Градиште (``Службени
гласник општине Велико Градиште`` број 9/08,
5/14, 5/16 и 28/16), 

Скупштина општине Велико Градиште,
на 14. седници одржаној дана 18.12.2017. године,
доноси 

ОДЛУКУ
О ЗАДУЖИВАЊУ ОПШТИНЕ ВЕЛИКО

ГРАДИШТЕ

Члан 1.
Одобрава се кредитно задужење општине

Велико Градиште, код пословне банке, на износ
од 75.000.000,00 динара (словима:
седамдесетпетмилионадинара).

Члан 2.
Средства из члана 1 ове Одлуке

користиће се за финансирање водоводне мреже –
Конглавица као и асфалтирање улица.

Члан 3.
За реализацију набавке кредитног

задужења спровешће се испитавање тржишта за
најповољнију финансијску услугу.

Члан 4.
У циљу спровођења ове одлуке,

овлашћује се Председник општине Велико
Градиште да закључи уговор о кредитном
задуживању са најповољнијим повериоцем –
пословном банком.

Члан 5 .
Ова Одлука ступа на снагу даном

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

Број: 410-3/2017-01-1

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Браниславка Шуловић,с.р.

На основу члана 32. Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник РС” бр.
129/2007, 83/2014-др. закон 101/16), члана
34. и 45. Закона о финансирању локалне
самоуправе (“Сл. гласник РС”, бр. 62/2006,
47/2011, 93/2012, 99/2013 - усклађени дин.
изн., 125/2014 - усклађени дин. изн., 95/2015
- усклађени дин. изн., 83/2016, 91/2016 -
усклађени дин. изн., 104/2016 - др. закон и
96/2017 - усклађени дин. изн.), члана 64. и
209. Закона о социјалној заштити
(„Службени гласник РС“, бр. 24/2011), члана
20. тачка 17) и члана 2. Уредбе о наменским
трансферима у социјалној заштити
(“Службени гласник РС” бр. 18/16)  и члана
23 Статута општине Велико Градиште
(„Службени гласник општине Велико
Градиште“, бр. 9/08, 5/14, 5/16 и 28/16),
Скупштина општине на 14. седници
одржаној дана 18.12.2017. године, донела је:

ОДЛУКУ 
О РЕАЛИЗАЦИЈИ БУЏЕТА ОПШТИНЕ

ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ У ДЕЛУ
ПЛАНИРАНИХ РАСХОДА ЗА УСЛУГЕ

СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ ЗА 2018.
ГОДИНУ 

Члан 1.

Овом одлуком утврђују се
приоритетне услуге социјалне заштите
општине Велико Градиште које се
финансирају из средстава наменског
трансфера и изворних прихода јединице
локалне самоуправе у 2018. години.

Услуге социјалне заштите из става 1.
овог члана остварује појединац и породица
за 2018. годину, у висини, под условима и на
начин утврђен Законом о социјалној
заштити, Уредбом о наменским трансферима
у социјалној заштити, Законом о јавним
набавкама и Уговором о наменским
трансферима за 2018. годину.

Члан 2. 

Приходи и примања, расходи и
издаци буџета општине 36.354.000,00 динара
за 2018. годину у области пружања услуга
социјалне заштите предвиђених раздео 4,
апропријација 472 и 463 Одлуке о буџету у
укупном износу од  36.354.000,00 динара,
распоређују се и користе на начин исказан у
следећој табели:
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Табела 1.

Табела 2.

Табела 3.

Члан 3.

Јединица локалне самоуправе стара
се о реализацији и квалитету спровођења
услуга социјалне заштите за 2018. годину у
складу са начелима прописаним Законом о
социјалној заштити. 

Члан 4.

Ова одлука ступа на снагу даном
доношења и објавиће се у “Службеном
гласнику општине Велико Градиште”.

Број: 400-120/2017-01-1

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Браниславка Шуловић,с.р.

Број 14274 19. децембар 2017.
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Ha основу члана 46. став 1. Закона о планирању
и изградњи (‘’Службени гласник Републике
Србије’’, број: 72/2009, 81/2009 – исправка,
64/2010 – одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013
– одлука УС, 50/2013 – одлука УС,  98/2013 – од-
лука УС, 132/2014 и 145/2014) и члана 40.
Статута Општине Велико Градиште
(“Службени гласник општине Велико
Градиште”, број 9/08, 5/2014, 5/2016, 28/2016),
на предлог Комисије за планове општине Велико
Градиште, Скупштина општине Велико
Градиште на 14. седници од 18.12.2017. године
доноси

Одлуку
о изради Просторног плана општинe Велико

Градиште

Назив плана
Члан 1.

Ha основу ове одлуке израдиће се Просторни
план општине Велико Градиште (у даљем тексту
План).

Плански основ и полазна основа за израду
Плана
Члан 2.

Плански основ за израду Плана je Просторни
план Републике Србије 2010-2014-2021 (‘’Служ-
бени гласник РС’’, бр. 88/2010).
Полазна основа за израду новог Плана је
постојећи Просторни план општине Велико
Градиште (Општински сл.гласник бр. 2/2011).

Границе обухвата планa
Члан 3.

Планским документом ће бити обухваћено
административно подручје општине Велико
Градиште, чија је величина 344 кm2 и у ком су 26
насеља са око 25.000 становника, од којих око
7000 становника борави ван земље. Уз
општински центар, Велико Градиште, општина
има још 25 насеља (кататарске општине), и то:
Кусиће, Tриброде, Пожежено, Царевац, Кумане,
Камијево, Печаница, Средњево, Тополовник,
Мајиловац, Сираково, Курјаче, Рам, Бискупље,
Острово, Гарево, Десине, Дољашница, Ђураково,
Љубиње, Макце, Чешљева бара, Поповац,
Кисиљево и Затоње. 

Услови и смернице планских докумената
вишег реда и развојних стратегија

Члан 4.
Општина Велико Градиште припада
функционалном подручју Пожаревца, уз
Голубац, Жабаре, Жагубицу, Кучево, Мало
Црниће и Петровац на Млави. Општина Велико
Градиште се наслања на подручје општина
Голубац, Кучево, Мало Црниће и Пожаревац, а са
Румунијом граница иде реком Дунав. Нова
Молдава је најближи гранични прелаз. 

Подлоге за израду плана
Члан 5.

У циљу израде плана, надлежни орган за послове
државног премера и катастра обезбедиће скени-
рање и уступиће општини постојеће копије ана-
логних катастарских подлога са вертикалном
представом терена, као и постојећи катастар под-
земних водова и орто-фото снимке, без накнаде
сем  за трошкове скенирања.

Концептуални оквир планирања
коришћења, уређења и заштите планског

подручја
Члан 6.

После доношења постојећег Просторног плана
општине Велико Градиште (Општински
сл.гласник бр. 2/2011) донете су значајне Измене
и допуне Закона о планирању и изградњи
(‘’Службени гласник Републике Србије’’, број:
72/2009, 81/2009 – исправка, 64/2010 – одлука
УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 – одлука УС,
50/2013 – одлука УС,  98/2013 – одлука УС и
132/2014), те је многа његова планска решења
потребно преиспитати и иновирати са
становишта промењених домета плана.
Посебна специфичност је да нова генерација
просторних планова треба да садржи Уређајне
основе за села, које су детаљније, корисније и
боље формулисане него Шематски прикази
уређења које је садржала стара генерација
просторних планова, те је раније рађена
шематска решења потребно преиспитати и
иновирати са становишта нових могућности
планирања развоја села.

Визија и циљеви планирања коришћења,
уређења и заштите планског подручја;

Члан 7.
Основни циљ израде новог Просторног плана
јесте дефинисање планског основа за
организацију, коришћење, уређење и заштиту
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простора општине, који треба да доведе до
организованог активирања просторних
потенцијала Општине и усмеравања њеног даљег
просторног развоја у оквирима одрживости.
Посебан циљ израде новог Просторног плана
јесте да за поједина села, за која не постоји
потребна техничка документација (Кусиће,
Триброде, Пожежено, Царевац,  Камијево,
Печаница, Средњево, Рам, Бискупље, Острово,
Гарево, Десине, Дољашница, Ђураково, Љубиње,
Макце, Чешљева бара, Поповац, Кисиљево и
Затоње), Уређајне основе буду урађене и са
идејним пројектима мреже хидротехничке
инфраструктуре, првенствено дистрибутивне
водоводне мреже, те да се тако кроз један
плански документ остваре сви потребни
предуслови за аплицирање ка одговарајућим
фондовима и другим потенцијалним изворима
финансирања изградње ове инфраструктуре.
Просторни план треба да садржи правила
градње, на основу којих ће бити могуће издавање
Локацијских услова за сваку тражену изградњу
која није у сукобу са Планом у свим насељима. 

Принципи планирања коришћења, уређења
и заштите простора

Члан 8.
Органи, организације и јавна предузећа, који су
овлашћени да утврђују услове за заштиту и уре-
ђење простора и изградњу објеката у фази израде
плана, дужни су да по захтеву носиоца израде
плана, у року од 30 дана, доставе све тражене по-
датке, без накнаде. 
План детаљне регулације представљаће плански
основ за издавање информације о локацији,
локацијских услова и израду урбанистичко-
техничких докумената за укупан обухват плана.

Структурa основних планираних намена
простора и коришћења земљишта

Члан 9.
Целина општине Велико Градиште је у
функционалном и програмском смислу
дефинисана као интегрална целина три зоне, које
са својим општинским, субопштинским,
локалним центрима, али и викенд насељима чине
специфичну функционалну мрежу насеља, а то
су:
ПОДУНАВСКА ЗОНА – атари насеља уз Дунав:
Рам, Затоње, Острово, Пожежена,  Кусиће и само
Велико Градиште као општински центар, са
Сребрним Језером и туристичким насељем Бели
Багрем. и викенд насељем и Калиновчић

ПОДЗОНА ЦЕНТАР ОПШТИНЕ - седиште
општине, насеље Велико Градиште у
Подунавској зони, у коме је претежно развијен
секундарни и терцијарни сектор делатности и
чини доминантни центар развоја у сваком
смислу. 
ПОДЗОНА ТУРИСТИчКИх КОмПлЕКСА
БЕлИ БАГРЕм – којој припадају Сребрно језеро,
само викенд насеље Бели Багрем, али и
окружење плански већ намењено развоју
спортско рекреативних и туристичких садржаја.
Функционално овој подцелини Подунавске зоне
припадају и Острово и ободна насеља уз Сребрно
језеро. Посебан центар у овој подзони је насеље
Бели Багрем са свим својим садржајима, а центар
у настајању је комплекс Силвер Лаке.
МАИЛОВАЧКА ЗОНА која се простире долином
паралелно са Подунавском зоном, а коју чине
атари насеља: Курјаче, Мајиловац, Сираково,
Поповац, Ђураково, Бискупље, Кисиљево,
Тополовник и Кумане. У овој зони се налазе
економски снажнија сеоска насеља са већ
зачетим функцијама центара и тенденцијом
згушњавања. Субопштински центар Мајиловац
је средиште ове зоне.
СРЕДЊЕВСКО-ЉУБИЊСКА ЗОНА односно
подручје некадашњих општина, коју чине насеља
Десина, Печаница, Љубиње, Гарево,
Дољашница, као подручје које се граничи са
општином Пожаревац и Мало Црниће, са селима
која су линеарно распоређена уз реку Пек -
насеља Триброде, Царевац, Камијево, Чешљева
Бара и Макце која се граниче са општинама
Голубац и Кучево. У насељу Десина је највиша
кота општине. Субопштински центар Средњево
је средиште ове зоне, а изражен локални центар
је Десине.

Садржај плана
Члан 10.

Просторни план општине Велико Градиште ће
бити урађен у складу са Законом о планирању и
изградњи (‘’Службени гласник Републике
Србије’’, број: 72/2009, 81/2009 – исправка,
64/2010 – одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013
– одлука УС, 50/2013 – одлука УС, 98/2013 –
одлука УС и 132/2014) и Правилником о
садржини, начину и поступку израде докумената
просторног и урбанистичког планирања (“Сл.
гласник РС”, бр. 64/2015) .
У складу с тим Просторни план ће садржати и
Уређајне основе за сва села на подручју општине
и то за планирано грађевинско подручје:
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Уређајне основе за Мајиловац, Сираково,
Кумане, Тополовник  и Курјаче ће бити урађене
са садржајем дефинисаним Законом и
садржаће: 
1) границу просторног обухвата; 
2) детаљну поделу подручја на просторне
целине у односу на њихову намену; 
3) приказ грађевинског подручја (катастарских
парцела); 
4) приказ површина јавне намене; 
5) регулацију и нивелацију; 
6) правила уређења и грађења по просторним
целинама; 
7) друге детаљне услове коришћења, уређења и
заштите простора и објеката. 
Уређајне основе за села Кусиће, Триброде,
Пожежено, Царевац,  Камијево, Печаница,
Средњево, Рам, Бискупље, Острово, Гарево,
Десине, Дољашница, Ђураково, Љубиње, Макце,
Чешљева бара, Поповац, Кисиљево и Затоње ће,
осим са горе наведеним садржајем, бити урађене
и са идејним пројектима мреже хидротехничке
инфраструктуре, првенствено дистрибутивне
водоводне мреже.
Фазе израде плана су: 1) планско решење за рани
јавни увид, 2) нацрт плана за стручну контролу,
3) планско решење за јавни увид, 4) предлог
плана за усвајање и 5) елаборат донетог плана.
Елаборат сваке фазе израде плана од 1) до 4)
израдиће се у два примерка у аналогном облику,
у осам примерака у дигиталном облику и у
једном несавијеном и неупакованом примерку у
аналогном облику.
Елаборат донетог Плана израдиће се у четири
примерка оригинала у аналогном облику који ће
се пo овери чувати код Скупштине општине
Велико Градиште као доносиоца плана, односно
доставити другим надлежним органима, као и у
осам примерака у дигиталном облику.

Рок за израду планског документа
Члан 11.

Рок за припрему планског решења за излагање
плана на рани јавни увид je два месеца од дана
ступања на снагу ове Одлуке и почетка израде
плана.
Рок за израду нацрта плана je шест месеци од
завршетка раног јавног увида и извештаја
Комисије за планове.
Рок за поступање по закључцима Комисије за
планове и достављање нацрта плана за јавни
увид је 15 дана од добијања извештаја Комисије
за планове о извршеној стручној контроли плана.

Рок за израду предлога плана je један месец од
завршетка јавног увида и извештаја Комисије за
планове.

Начин финансирања израде планског
документа 
Члан 12.

За процењен обухват измена, допуна и корекција
планских решења на нивоу просторног плана
општине, оријентациона процена потребних
средстава је око 1.000.000.- динара.
За процењен обухват планске разраде села на
нивоу Уређајних основа, од око 439,3 хектара,
оријентациона процена потребних средстава је
око 900.000.- динара.
За процењен обухват планске разраде села на
новоу Уређајних основа са идејним решењима
водоводне мреже, од око 1441,4 хектара,
оријентациона процена потребних средстава је
око 5.800.000.- динара.
Укупно процењена вредност израде ППО Велико
Градиште са наведеним Уређајним основама за
побројана села је 7.700.000.- динара.
Средства за израду плана обезбедиће се из
средстава Републике Србије, а у зависности од
оцене оправданости финансирања израде плана
и из донација и других фондова. 

Место и начин обављања јавног увида
Члан 13.

Подаци о начину излагања нацрта плана на рани
јавни увид и јавни увид, као и о трајању јавног
увида, огласиће се у средствима информисања и
у иформативном гласилу општине Велико
Градиште.

Одлука о изради или неприступању израде
стратешке процене утицаја.

Члан 14.
За потребе израде Плана не приступа се изради
стратешке процене утицаја планираних намена
на животну средину.

Члан 15.
Ова одлука ступа на снагу даном доношења a
објавиће се у “Службеном гласнику општине
Велико Градиште”.
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Број: 350-61/2017-01-1

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Браниславка Шуловић,с.р.

Ha основу члана 46. став 1. Закона о планирању
и изградњи (‘’Службени гласник Републике
Србије’’, број: 72/2009, 81/2009 – исправка,
64/2010 – одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013
– одлука УС, 50/2013 – одлука УС,  98/2013 – од-
лука УС, 132/2014 и 145/2014) и члана 40.
Статута Општине Велико Градиште
(“Службени гласник општине Велико
Градиште”, број 9/08, 5/2014, 5/2016, 28/2016),
на предлог Комисије за планове општине Велико
Градиште, Скупштина општине Велико
Градиште на 14. седници од18.12.2017. године
доноси

Одлуку
о изради Плана детаљне регулације

инфраструктурног коридора туристичког
пута и пешачко - бициклистичке стазе дуж
обале Дунава и Сребрног Језера у општини

Велико Градиште

Назив плана
Члан 1.

Ha основу ове одлуке израдиће се План детаљне
регулације инфраструктурног коридора
туристичког пута и пешачко - бициклистичке
стазе дуж обале Дунава и Сребрног Језера у
општини Велико Градиште (у даљем тексту
План).

Плански основ за израду Плана
Члан 2.

Плански основ за израду Плана су:
Просторни план Републике Србије 2010-•
2014-2021 (‘’Службени гласник РС’’, бр.
88/2010)
Просторни план општине Велико Градиште•
(Општински сл.гласник бр. 2/2011), с
обзиром да се доношењем ове Одлуке
примењује одредба самог Просторног

плана општине да његово даље
спровођење може бити кроз израду
планова детаљне регулације.

Границе обухвата планa
Члан 3.

Планом детаљне регулације инфраструктурног
коридора - туристичког пута и пешачко -
бициклистичке стазе дуж обале Дунава и
Сребрног Језера у Великом Градишту - ће бити
обухваћен коридор општински („туристички“)
пут од Рама до туристичког насеља Бели Багрем
и пешачко-бициклистичка стаза од Рама до
градског подручја Великог Градишта и пешачко-
бициклистичка стаза уз Сребрно језеро од
насеља Затоње преко Кисиљева према насељу
туристичком насељу Бели Багрем. 
План ће обухватити коридор оријентационе
ширине око 20м и то на трасама Рам - Пожежено
од око 24км и од Затоња до Белог Багрема (око
језера) од око 16км, односно оријентациону
површину од око 80,0 хектара.
Оријентациона граница плана приказана је у
графичком прилогу ове Одлуке. 
Коначни обухват и граница плана одредиће се
кроз фазу раног јавног увида, односно кроз
израду и стручну контролу нацрта плана.

Услови и смернице планских докумената
вишег реда и развојних стратегија

Члан 4.
Имајући у виду атрактивност подручја, планове
развоја туризма на територији општине, погодну
конфигурацију терена, као и чињеницу да кроз
подручје Општине пролази међународна
бициклистичка рута (Еуровело 6), Просторним
планом општине је је предвиђена изградња
следећих пешачко бициклистичких стаза:

пешачко-бициклистичка стаза уз општински•
(„туристички“) пут од Рама до Затоња, од
Затоња преко Острова до градског подручја
Великог Градишта;
кроз градско подручје уз обалу Дунава до•
ушћа реке Пек, и у наставку уз леву обалу
Пека;
пешачко-бициклистичка стаза уз Сребрно•
језеро од насеља Затоње преко Кисиљева
према насељу Тополовик као веза са трасом
бициклистичке руте која се протеже уз
државни пут 1. реда М-25.1;

За реализацију пешачко-бициклистичке стазе уз
општински („туристички“) пут од Рама до
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Затоња, од Затоња преко Острова до градског
подручја Великог Градишта и пешачко-
бициклистичке стаза уз Сребрно језеро од
насеља Затоње преко Кисиљева према насељу
Тополовик као веза са трасом бициклистичке
руте која се протеже уз државни пут 1. реда М-
25.1  констатовано је такође да је потребно
израдити одговарајући урбанистички план и
потребну техничку документацију.

Реализација пешачко - бициклистичке стазе кроз
градско подручје уз обалу Дунава до ушћа реке
Пек, и у наставку уз леву обалу Пека спроводиће
се према постојећем важећем Плану генералне
регулације насеља Велико Градиште (2014.
године).

Подлоге за израду плана
Члан 5.

У циљу израде плана, надлежни орган за послове
државног премера и катастра обезбедиће скени-
рање и уступиће општини постојеће дигиталне
подлоге или уколико их нема онда копије аналог-
них катастарских подлога, као и постојећи ката-
стар подземних водова и орто-фото снимке, без
накнаде сем  за трошкове скенирања. 
Подлоге са вертикалном представом терена за
потребе израде идејних решења треба прибавити
пре почетка израде Плана.

Концептуални оквир планирања
коришћења, уређења и заштите планског

подручја
Члан 6.

Осим пешачко бициклистичке стазе, за
остварење циљева које је Просторни план
општине Велико Градиште поставио у домену
саобраћајне инфраструктуре у наредном периоду
планирана је изградња нових, реконструкција,
рехабилитација и осавремењавање постојећих
елемената саобраћајне инфраструктуре.
Просторним планом је детаљно предвиђена
изградња, реконструкција и модернизација
мреже општинских путева, те је тако као важна
предвиђена и реконструкција / доградња
постојећег некатегорисаног пута уз обалу
Дунава, од насеља Рам до насеља Затоње
оријентационе дужине око 9 км. Да би се исти
пут спојио са туристичким насељем Бели Багрем
и даље по постојећој уличној мрежи и са центром
општине, насељем Велико Градиште, потребно
је и одговарајуће проширење и доградња још око
8 км истог пута, од Затоња преко Острова до

превлаке Сребрног Језера уз туристичко насеље
Бели Багрем
У склопу инфраструктурног коридора пешачко
бициклистичке стазе и саобраћајница
обухваћених овим Планом (проширење пута уз
обалу Дунава) планираће се и реализација
деоница општинске водоводне мреже чија
изградња је предвиђена генералним пројектом
водоснабдевања, као и друге потребне
инфраструктуре, при чему ће се водоводна мрежа
Планом третирати на нивоу идејних пројеката. 

Визија и циљеви планирања коришћења,
уређења и заштите планског подручја;

Члан 7.
За реализацију планираних намена садржаја и
опреме, оптимални приступ је израда
јединственог урбанистичког плана, као плана
инфраструктурног коридора, а који би
истовремено имао све елементе идејног пројекта,
потребне као предуслов за аплицирање ка
одговарајућим фондовима и другим
потенцијалним изворима финансирања изградње
ове инфраструктуре.

Принципи планирања коришћења, уређења
и заштите простора

Члан 8.
Органи, организације и јавна предузећа, који су
овлашћени да утврђују услове за заштиту и уре-
ђење простора и изградњу објеката у фази израде
плана, дужни су да по захтеву носиоца израде
плана, у року од 30 дана, доставе све тражене по-
датке, без накнаде. 
План детаљне регулације представљаће плански
основ за издавање информације о локацији,
локацијских услова и израду урбанистичко-
техничких докумената за укупан обухват плана.

Структурa основних планираних намена
простора и коришћења земљишта

Члан 9.
Планиране претежне намене површина у обу-
хвату плана су: пешачко-бициклистичке стазе уз
општински („туристички“) пут од Рама до
Затоња, од Затоња преко Острова до градског
подручја Великог Градишта и пешачко-
бициклистичке стаза уз Сребрно језеро од
насеља Затоње преко Кисиљева према насељу
Тополовик, као и за проширење истог пута уз
обалу Дунава, од насеља Рам до насеља Затоње
и од Затоња преко Острова до превлаке Сребрног
Језера уз туристичко насеље Бели Багрем.

279Број 1419. децембар 2017.



Садржај плана
Члан 10.

Предметни план ће бити израђен као
урбанистички план инфраструктурног коридора
са идејним решењима инфраструктуре и пешачко
бициклистичке стазе на нивоу идејних пројеката.
Планска решења Плана садржаће (приказано по
сегментима или одговарајућим деоницама
коридора): 

план саобраћаја и парцела јавне намене са•
регулационо-нивелационим планом;
план мреже и објеката инфраструктуре; •
идејна решења инфраструктуре и и пешачко•
бициклистичке стазе на нивоу идејних
пројеката;
оквирни предмер и предрачун изградње•
саобраћајница, инфраструктуре и пешачко
бициклистичке стазе;
смернице за спровођење.•

План ће бити у форми и са садржајем у складу са
одредбама Закона о планирању и изградњи
(‘’Службени гласник Републике Србије’’, број:
72/2009, 81/2009 – исправка, 64/2010 – одлука
УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 – одлука УС,
50/2013 – одлука УС,  98/2013 – одлука УС и
132/2014).

Фазе израде плана су: 1) планско решење за рани
јавни увид, 2) нацрт плана за стручну контролу,
3) планско решење за јавни увид, 4) предлог
плана за усвајање и 5) елаборат донетог плана.
Елаборат сваке фазе израде плана од 1) до 4)
израдиће се у два примерка у аналогном облику,
у осам примерака у дигиталном облику и у
једном несавијеном и неупакованом примерку у
аналогном облику.

Елаборат донетог Плана израдиће се у четири
примерка оригинала у аналогном облику који ће
се пo овери чувати код Скупштине општине
Велико Градиште као доносиоца плана, односно
доставити другим надлежним органима, као и у
осам примерака у дигиталном облику.

Рок за израду планског документа
Члан 11.

Рок за припрему планског решења за излагање
плана на рани јавни увид je два месеца од дана
ступања на снагу ове Одлуке и почетка израде
плана.

Рок за израду нацрта плана je шест месеци од
завршетка раног јавног увида и извештаја
Комисије за планове.
Рок за поступање по закључцима Комисије за
планове и достављање нацрта плана за јавни
увид је 15 дана од добијања извештаја Комисије
за планове о извршеној стручној контроли плана.
Рок за израду предлога плана je један месец од
завршетка јавног увида и извештаја Комисије за
планове.

Начин финансирања израде планског
документа 
Члан 12.

За процењен обухват плана, од око 80,0 хектара,
са идејним решењима на нивоу идејних
пројеката и регулационо-нивелационим планом
и карактеристичним профилима за
саобраћајнице и пешачко-бициклистичке стазе,
оријентациона процена потребних средстава је
око 9.600.000.- динара.
За геодетско снимање потребних подлога за
потребе израде идејних решења, оријентациона
процена потребних средстава је око 4.000.000.-
динара.
Средства за израду плана обезбедиће се из
средстава Републике Србије и из донација и
других доступних фондова. 

Место и начин обављања јавног увида
Члан 13.

Подаци о начину излагања нацрта плана на рани
јавни увид и јавни увид, као и о трајању јавног
увида, огласиће се у средствима ипформисања и
у иформативно.м гласилу општине Велико
Градиште.

Одлука о изради или неприступању израде
стратешке процене утицаја.

Члан 14.
За потребе израде Плана не приступа се изради
стратешке процене утицаја планираних намена
на животну средину.

Члан 15.
Ова одлука ступа на снагу даном доношења a
објавиће се у “Службеном гласнику општине
Велико Градиште”.
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Број: 353-375/2017-1-1

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Браниславка Шуловић,с.р.

На основу члана 20. а у вези члана 32. Закона о
локалној самоуправи („Службени гласник РС”
бр. 129/2007, 83/2014 и др.закон – 101/2016 -
др.закон), чланова 190. и 179. а у вези члана 88.
Устава Републике Србије („Службени гласник
РС” бр. 98/2006), члана 2. и 14. Закона о туризму
(„Службени гласник РС” бр. 36/09 и 88/10,
99/2011 – др.закон 93/2012 и 84/2015), члана 8. а
у складу са чланом 2. Закона о заштити од буке у
животној средини („Службени гласник РС“ бр.
36/09 и 88/10), члана 4. и 33. Закона о пре-
кршајима („Сл.гласник РС”, бр. 65/2013, 13/2016
и 98/2016 - одлука УС) и члана 18. Статута оп-
штине Велико Градиште („Службени гласник оп-
штине Велико Градиште” бр. 9/2008, 5/14, 5/16 и
28/16) на предлог Општинског већа општине Ве-
лико Градиште, 
Скупштина општине Велико Градиште на 14.
седници одржаној дана 18.12.2017. године, до-
нела је,

ОДЛУКУ О ДОПУНИ ОДЛУКЕ О РЕ-
ЖИМУ ИЗГРАДЊЕ ОБЈЕКАТА НА

ПОДРУЧЈУ СРЕБРНОГ ЈЕЗЕРА У ТОКУ
ТУРИСТИЧКЕ СЕЗОНЕ

Члан 1.

У Одлуци о режиму изградње објеката на
подручју Сребрног језера у току туристичке се-
зоне („Сл. гласник општине Велико Градиште”,
бр. 7/15), после члана 7 додаје се члан 7а који
гласи:

„Члан 7a.

Новчаном казном од 75.000,00 динара казниће
се за прекршај правно лице, а новчаном казном
од 15.000,00 динара казниће се предузетник од-
носно инвеститор као физичко лице ако:

поступа супротно одредбама члана 2 став 2. 1
врши активности противно члану 42

Новчаном казном од 15.000,00 динара
казниће се и одговорно лице у правном лицу за
прекршаје из става 1. овог члана.”.

Члан 2.

После члана 7а додаје се члан 7б који
гласи:

„Члан 7б.

Новчаном казном од   50.000,00 динара
казниће се за прекршај правно лице, а новчаном
казном од 10.000,00 динара казниће се пред-
узетник односно инвеститор као физичко лице
ако не поступа по одредби члана 5 ове Одлуке.

Новчаном казном од 10.000,00 динара
казниће се и одговорно лице у правном лицу за
прекршаје из става 1. овог члана.”.

Члан 4.

У осталом делу Одлука остаје неизме-

њена.  

Члан 5.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од

дана објављивања у „Службеном гласнику оп-
штине Велико Градиште”.

Број: 350-62/2017-01-1

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Браниславка Шуловић,с.р.

Тачност преписа оверава:
Слађана Момировић
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На основу  члана  40. Статута општине  Ве-
лико  Градиште („Службени гласник оп-
штине Велико  Градиште бр. 9/08, 5/2014,
5/2016, 28/2016), Скупштина  општине  Ве-
лико  Градиште  на седници бр. 14  одржаној
дана 18.12.2017. године    донела је 

ОДЛУКУ

О  УСВАЈАЊУ ЛОКАЛНОГ АНТИКО-
РУПЦИЈСКОГ ПЛАНА (ЛАП) ОП-

ШТИНЕ ВЕЛИКО  ГРАДИШТЕ
2017-2020 ГОДИНЕ

Члан 1.

УСВАЈА СЕ ЛОКАЛНИ АНТИКОРУП-
ЦИЈСКИ ПЛАН (ЛАП) за општину Велико
Градиште 2017-2020. године.

Члан 2.

Одлуку  доставити  Агенцији  за борбу  про-
тив  корупције  Београд.

Члан  3.

Одлука  ступа  на  снагу  8 дана  од  дана
објављивања у Службеном  гласнику  оп-
штине  Велико  Градиште.

Број: 230-9/2017-1-1

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Браниславка Шуловић,с.р.
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ЛОКАЛНИ АНТИКОРУПЦИЈСКИ ПЛАН
ОПШТИНЕВЕЛИКО ГРАДИШТЕ 
ЗА ПЕРИОД 2017 – 2020. ГОДИНЕ

Велико Градиште, август 2017. године
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1. Увод

Акциони план за преговарање Србије о
чланству у Европској унији за Поглавље број 23,
усвојен на седници Владе Србије 27. априла
2016. године, предвиђа јачање превентивних ан-
тикорупцијских механизама на нивоу локалне са-
моуправе, која је у препоруци из Извештаја о
скринингу идентификована као једна од области
посебно осетљивих на корупцију. Овим докумен-
том је предвиђено да градови и општине усвоје
и примене локалне акционе планове за борбу
против корупције, односно локалне антико-
рупцијске планове (у даљем тексту ЛАП). Ови
планови представљају документе у којима се
идентификују надлежности, области, процеси и
процедуре ризични за настанак различитих
облика корупције и којима се предлажу начини
за управљање овим ризицима, односно начини за
њихово отклањање. Применом локалних акцио-
них планова и успостављањем адекватних меха-
низама за праћење њиховог спровођења,
јединице локалне самоуправе (ЈЛС) јачају своју
отпорност на настанак корупције, на неправил-
ности и злоупотребе јавних ресурса, односно
јачају своје капацитете за заштиту, заступање и
остваривање јавног интереса локалне заједнице.

Усвајање и примена локалних антикоруп-
цијских планова у складу је и са једним од ци-
љева Националне стратегије за борбу против
корупције у Републици Србији за период од 2013.
до 2018. године, усвојене 1. јула 2013. године,
која такође препознаје проблем непостојања си-
стемске антикорупцијске политике на нивоу једи-
ница локалне самоуправе, односно политике која
би се односила на све ЈЛС, али која би уважавала
специфичности и потребе сваке од њих. Из описа
овог проблема проистиче и потреба за адекват-
ним локалним антикорупцијским механизмима,
који, како је наведено у Стратегији, треба да обез-
беде транспарентан рад органа територијалне
аутономије, локалне самоуправе и њима подре-
ђених јавних предузећа, као и транспарентно
креирање и трошење буџета и адекватан одго-
вор цивилног друштва и медија на корупцијске
изазове. Наведеним описом дат је оквир у коме
би требало да се крећу акциони планови за борбу
против корупције на поменутим нивоима терито-
ријалне организације, односно циљеви које ови
документи треба да постигну.

2. Начела и вредности на којима треба
да се заснива ЛАП, процес његовог 
усвајања, примене и праћења

ЛАП је превентивни антикорупцијски
механизам и механизам за увођење начела
доброг управљања и добре управе у рад органа
и служби ЈЛС и других органа јавне власти који
на локалном нивоу задовољавају потребе и инте-
ресе локалног становништва и локалне зајед-
нице. Постоји више приступа и концепата у
изради локалних стратешких и планских докуме-
ната у области борбе против корупције, који могу
имати различите иницијаторе, различите полазне
основе и претпоставке, различита исходишта и
ефекте.ЛАП који се предлаже заснован је на
идентификовању нормативних, институцио-
налних, организационих и практичних ри-
зика за настанак корупције и на спровођењу
мера за њихово отклањање, односно на откла-
њању узрока за настанак корупције, злоупотреба
и неправилности и отклањању лошег управљања
у најширем смислу речи. Сврха овог документа,
односно његовог усвајања, ефикасне примене,
конзистентног праћења и мерења ефеката јесте
да јединице локалне самоуправе учини отпор-
нијим и осетљивијим на коруптивне ризике који
постоје у оквиру у ком локална самоуправа
остварује своје надлежности, односно да у пер-
спективи утиче на смањење корупције.

Узроци корупције су различити и више-
струки. Они настају у одређеном конкретном
друштвеном, политичком и правно-институцио-
налном контексту, односно на одређеним степе-
нима развоја друштвене и личне одговорности и
интегритета. Са променама ових околоности, ме-
њају се и узроци и појавни облици корупције,
еволуирају у своје перфидније и сложеније
форме, што захтева стално и не увек једноставно
и лако трагање за мерама којима се конкретни уз-
роци и облици корупције могу открити, проце-
суирати или спречити. На овај начин треба
разумети и ЛАП, као само један од могућих и са-
дашњем степену развоја прилагођених антико-
рупцијских алата на локалном нивоу власти, који
не може и неће једном и за свагда решити про-
блем корупције, али који, уколико се добро ра-
зуме, искрено прихвати и адекватно примени,
може значајно утицати на процес решавање про-
блема корупције. Осим тога, ЛАП треба посмат-
рати као „живу материју“ и као документ који
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представља тренутни пресек стања који зависи,
пре свега, од актуелног правног оквира, који је
подложан честим изменама и који се може про-
менити већ од његовог усвајања.

ЛАП полази од одређеног разумевања ко-
руптивних ризика, односно циљеви који су у
њему дефинисани треба да представљају по-
жељно будуће стање у ком су ти ризици откло-
њени или макар сведени на минимум. Због тога
ћемо их овде укратко побројати и описати, јер ће
то олакшати разумевање циљева ЛАП-а, који су
често дефинисани као антипод овим ризицима.
Реч је о следећим појавама које су заједничке
целом јавном сектору, односно које се могу иден-
тификовати и на локалном нивоу власти, а које
када се утврде, представљају неке од основних
начела за превенцију корупције. Реч је о следе-
ћим појавама:

постојање превеликих и/или непотребних•
дискреционих овлашћења у којима орган,
служба, тело или службеник ЈЛС доноси од-
ређену одлуку, односно одсуство јасних, пре-
цизних и унапред утврђених услова,
критеријума и мерила за доношење одлуке.
Дискрециона овлашћења у доношењу
појединачне одлуке нужно морају да постоје,
али је питање каквог су она карактера и да ли
су и на који начин ограничена. Другим
речима, уколико та овлашћења нису
ограничена и унапред позната свим учесни-
цима једног процеса доношења одлуке, она
врло лако могу довести до корупције. Због
тога ће се значајан број циљева у ЛАП-у од-
носити на потребу и значај смањења дискре-
ционих овлашћења, односно на увођење
услова, критеријума и мерила за доношење
одлуке у најразличитијим областима. 

одсуство јавности рада, односно одсуство•
транспарентности у раду; корупција настаје
углавном тамо где не постоји могућности да
се она открије, да се о њој сазна и да се због
тога доживи осуда било које врсте (друшт-
вена, морална, политичка или правна). Као
што је одсуство јавности рада потенцијални
узрок или околност која погодује настанку
корупције, тако се и повећање јавности рада
увек и изнова јавља као неопходна мера за
превенцију корупције. Због тога ЛАП-а
садржи велики број таквих мера, јер јавност

рада није нешто за шта се може рећи да се
једном и заувек достиже, већ се као начела
увек изнова осваја и проширује у односу на
актуелни степен развоја и институција и кри-
тичке јавности. 

одсуство одговорности („полагања рачуна“)•
за рад, које у себи може садржати, на пример,
следеће елементе: одсуство образлагања до-
нете одлуке, одсуство могућности преиспи-
тивања донете одлуке, одсуство извештавања
о раду и одговарања за свој рад и слично
(„одговорност“ у ширем смислу речи, енгл.
accountability), као и одсуство моралне, по-
литичке, дисциплинске, прекршајне или кри-
вичне одговорности („одговорности“ у ужем
смислу речи, енгл. responsibility). У ЛАП-у,
као и у другим превентивним антикоруп-
цијским алатима, одговорност се најчешће
односи на прву групу проблема и шире схва-
тање овог појма, јер уколико се начело одго-
ворности у ужем смислу не примењује, реч
је ни о чему другом него о кршењу важећих
закона и других прописа. А у таквим слу-
чајевима, превентивни механизам не може да
учини много тога, осим да препоручи „до-
следну примену закона“, што не значи много
и нема много смисла. Због тога се јачање на-
чела одговорности у ЛАП-у углавном односи
на одговорност у ширем смислу речи, одно-
сно мере које буду прописане треба да оси-
гурају не толико примену и поштовање
закона (јер се то у одређеном смислу подра-
зумева), већ усвајање начела по ком свако на
одређени начин треба да „полаже рачуне“ за
оно што (не)учини. 

одсуство (адекватног) надзора и контроле,•
било да она долази изнутра или споља (од
других органа и инстанци или од јавности).
Начелно посматрано, не би требало да по-
стоји ниједна ситуација у којој поступање
било ког органа јавне власти не подлеже не-
чијем надзору. Чак се и највиши органи јавне
власти налазе у систему „провера и равно-
теже“ (енгл. checks and balances) који про-
истиче из демократског начела поделе
власти. Уколико надзорног механизма нема
или уколико је он неефикасан, шансе да ће
доћи до корупције расту. У том контексту
треба посматрати и оне мере у ЛАП-у које
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прописују различите системе контроле, који
формално често постоје, али који се суштин-
ски или не примењују или не дају резултате. 

постојања сувишних процедура и/или непо-•
требних интеракција и контаката између ор-
гана, служби, тела и службеника, које често
не испуњавају циљ због којих постоје, већ
временом постају саме себи сврха и које
служе са остварење различитих коруптивних
утицаја. Смањење или скраћивање про-
цедура до сада је у Републици Србији са
мање или више успеха било предмет раз-
личитих регулаторних реформи. Међутим,
оно на шта се на овом месту мора скренути
пажња је и то да су неке друге антикоруп-
цијске мере у различитом степену колизије са
захтевом да се смање или скрате процедуре,
јер само увођење контролних механизама
често подразумева повећање обима регула-
ције и увођење додатних корака у процеду-
рама (на пример, поменуто успостављање
критерујума може значити нови корак у про-
цедури). Због тога, ова врста ризика мора
бити пажљиво анализирана како се у на-
стојању да се процедуре смање не би отишло
у другу крајност, односно како укидање про-
цедура не би било алиби за укидање и конт-
ролних мера које треба да спрече и
корупцију. 

Највећи број циљева и мера у ЛАП-у,
треба да се ослоне на неки од на овај начин иден-
тификованих ризика за настанак корупције. 

Вредности на којима треба да се заснива
сам ЛАП, као и процес његовог усвајања, при-
мене и праћења су углавном исте оне вредности
на којима почива сваки концепт доброг управ-
љања, али уз поштовање и неких додатних вред-
ности које се односе на локални ниво власти. Реч
је о следећим вредностима и њиховим значе-
њима: 

Одговорност; одговоран процес усвајања1
ЛАП-а би требало да подразумева најмање
два елемента: 1) први се односи на то да це-
локупан систем локалне самоуправе, то јест
органи ЈЛС, јавне службе, јавна предузећа,
друге организације у систему локалне само-
управе, као и и цивилно друштво и грађани

теба да буду свесни своје улоге, односно
своје одговорности у остварењу сврхе и по-
стизању циљева овог документа; 2) друго на-
чело се односи на то да одговорна израда и
усвајање ЛАП-а значи да је важно овај доку-
мент сагледати као „унутрашњу“ потребу
ЈЛС, а не као наметнуту бирократско-адми-
нистративну обавезу коју је потребно само
формално испунити. Одговорност као начело
нема смисла ако се не схвати као активност
на унапређењу антикорупцијске борбе, већ
као наметнута обавеза у којој се не препоз-
наје никаква вредност.

Транспарентост; с обзиром на то да се јав-2
ност рада у ЛАП-у промовише као једна од
основних брана за настанак корупције, цело-
купан процес усвајања, примене мера и
праћења ЛАП-а потребно је учинити што је
могуће отворенијим и доступним јавности.
Јавност треба да има могућност и право да
зна на који начин је усвојен овај важан доку-
мент, какав је статус мера и активности који
се у њему налазе и какви су ефекти онога
што је на основу њега спроведено. 

Партиципација, односно учешће грађана3
и локалне заједнице; иако је носилац ЛАП-
а локална самоуправа и највећи број мера
треба да спроведу њени органи и службе, по-
зитивне ефекте и резултате овог документа
треба да осети читава заједница. Неки од на-
чина за повећање партиципације дати су
самим ЛАП-ом. 

Ефикасност и ефективност: процес4
усвајања, примене и праћења ЛАП-а по-
требно је спровести поштујући начело о томе
да се расположивим ресурсима и капаците-
тима и у времену које је на располагању до-
бију максимални могући ефекти и учинци,
што је кратак опис начела ефективности. Са
друге стране, одсуство ресурса и капацитета
не може ни само по себи бити алиби за не-
предузимање активности, јер је време које је
на располагању за решавање неких проблема
често и сувише кратко, па је у целом овом
процесу важно бити и ефикасан. А корупција
и све њене штетне последице су појава на
које треба реаговати ефикасно, брзо и од-
лучно. 
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Проактивност: Кровним законима се веома5
често предвиђа да ЈЛС својим актима треба
детаљније разрађује њихову примену, па оне
управо при усвајању те врсте аката могу да у
њих уграде антикорупцијске одредбе.  У по-
ступку усвајања ЈЛС кроз ЛАП препознају
шта је то на шта може да утиче и шта може
да промен и да сама регулише, организује и
пропише, односно у овом процесу наступа
проактивно, па и креативно, јер у супротном
неће произвести практичан, оперативан и ко-
ристан документ. 

Речник појмова који су коришћени у Мо-6
делу Локалног антикорупцијског плана

Ради квалитетне и прецизне израде пред-
лога ЛАП-а у јединицама локалне самоуправе, у
дата је дефиниција појмова који су основни еле-
менти ЛАП. 

Област: Област представља надлеж-
ност/поље/подручје рада и деловања
ЈЛС, односно оквир/контекст у коме ЈЛС
остварују своју надлежност. Област је
најопштији појам ЛАП-а и она пред-
ставља јединствену целину која по
својим карактеристикама садржи раз-
личите ризике за настанак корупције. 

Опис области: Опис области представља
кратак наративни приказ ризика од ко-
рупције у тој области, односно опис важ-
ности бављења конкретном облашћу са
становишта јавне политике која се од-
носи на сузбијање и борбу против коруп-
ције. Опис области је важан јер је у њему
дато оправдање због чега је важно да се
баш та област нађе у ЛАП-у. Опис обла-
сти дат углавном на основу Анализе прав-
ног оквира на ризике од корупције за
локалну самоуправу. Другим речима,
опис области је подложан измени у току
усвајања ЛАП-а. Опис области треба да
буде написан разумљиво, јасно и сажето,
како би сваки читалац, који не мора бити
експерт, схватио и разумео шта је то што
је са становишта корупције проблема-
тично у конкрентој области. 

Циљ: Циљ представља пожељно/очекивано•
стање које је потребно постићи, односно

стање које ће након примене ЛАП-а омо-
гућити сузбијање корупције у датој области.
Једна област може садржати један или више
циљева, у зависности од њеног карактера и
слoжености. 

Индикатор циља: Индикатор, односно по-•
казатељ испуњености циља представља
начин/појаву/стање којим се може доказати
и/или показати да је циљ испуњен; другим
речима, индикатором циља меримо оства-
рење/испуњење циља. 

Вредност индикатора: Вредност индика-•
тора може бити базна и циљана (пројекто-
вана).

Базна вредност индикаторa (од-•
носно полазна, садашња, тренутна
вредност) представља вредност
или меру која одражава постојеће
стање у области која је дефинисана
индикатором циља. 

Циљана вредност индикатора•
(односно будућа, пожељна, плани-
рана, циљана вредност) пред-
ставља вредност или меру која се
жели постићи након спровођења
конкретних мера и активности у
датој области, односно након испу-
њења циља.

Мера: Мера представља наредни корак у
операционализацији претходно описаних елеме-
ната акционог плана, а пре свега циља који се
жели постићи. Она се формулише као радња коју
је потребно извести како би се њеним спровође-
њем дошло до остварења циља. 

Индикатор испуњености (квалитета)•
мере: Индикатором испуњености (квали-
тета) мере утврђујемо, односно меримо да ли
је мера испуњена, као и да ли је испуњена на
начин како је то дефинисано. Као и други ин-
дикатори, индикатор испуњености (квали-
тета) мере може имати различите форме
(квантитативне - бројчане или квалитативне
- описне) које углавном зависе од карактера
саме мере. 

Одговорни субјект: У овом делу се на-
води ко је, према функцији, звању или радном
месту, одговоран да се наведена активност реа-
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лизује. У том смислу речи, у овом делу се може
навести ко, оперативно и организационо, треба
да спроведе одређене радње, као и ко је, према
унутрашњој организацији и структури, одгово-
ран за ту активност уколико се у тренутку пи-
сања не зна ко ће оперативно на њој радити.
Осим тога, одговорни субјект се често „намеће“
према надлежностима одређених органа, руково-
дилаца или службеника ЈЛС

Рок: Рок представља временску одред-
ницу до које је неопходно спровести од-
ређену активност. Рок је важан са
становишта планирања спровођења
ЛАП-а и представља важан елемент за
праћење спровођења овог документа. Рок
се може различито одредити, у складу са
карактером активности коју је потребно
спровести. 

Све активности из ЛАП-а би требало
спровести најкасније за пет година, одно-
сно читав ЛАП би требало да „истекне“
најдуже за пет година, са тенденцијом да
се већина активности ипак спроведе за
три године. 

3. ПОСТУПАК ЗА УСВАЈАЊЕ ЛО-
КАЛНОГ АНТИКОРУПЦИЈСКОГ ПЛАНА
У СВАКОЈ ЈЛС

Оперативним и практичним корацима у
процесу усвајања ЛАП-а, у овом делу се описуху
кораци и ток процеса, који ЈЛС прилагођава
својим специфичностима. 

1. Формирање и рад Радне групе за из-
раду ЛАП-а. 

Решењем председника општине Велико
Градиште, број 020-18/2017-01-2, образована је
радна група за израду Локалног антикоруп-
цијског плана  општине Велико Градиште у са-
ставу :

Весна Милановић1
Сузана Васиљевић2
Данијел Живановић3
Јелена Пантић4
Татјана Стојић5
Ненад Радевић6
Сања  Стојадиновић7

која ће:

1) анализирати нацрт ЛАП-а

2) установити које елементе из нацрта
ЈЛС може и треба да усвоји у свом ЛАП-у

3) развити остале елементе ЛАП-а који
су неопходни за његово спровођење 

У изради Нацрта  ЛАП-а, укључени су и
представници организација цивилног друштва
(ОЦД). Напомињемо да на територији општине
Велико Градиште, према доступним подацима,
не постоје ОЦД које се баве питањима корупције,
али да је Радна група задужена за израду ЛАП-а,
предложила Скупштини општине Велико  Гра-
диште да образује стално радно тело – Одбор за
борбу против корупције.

2. Јавна расправа о Нацрту ЛАП-а

Радна група је одржала  састанке
31.08.2017.године,01.09.2017 године,04.09.2017
године,07.09.2017 финализирала Нацрт ЛАП-а, и
исти упутила на јавну расправу која је одржана
11.09.2017.године.

3. Усвајање ЛАП-а

Мером 2.2.10.37. Акционог плана за пре-
говарање Србије о чланству у Европској унији за
Поглавље број 23 предвиђено је да финалну вер-
зију ЛАП-а усвоји скупштина ЈЛС. На тај начин
се овом документу даје највиши степен легити-
митета, јер ће он бити усвојен у представничком
телу ЈЛС, као највишем органу који врши ос-
новне функције локалне власти утврђене Уста-
вом, законом и статутом ЈЛС.  

4. Формирање тела за праћење примене
ЛАП-а

Одлуком о усвајању ЛАП-а предвидеће
се  тела за праћење и примену ЛАП-а, па се тако
предлаже да ће праћење и оцену ефеката про-
грама и мера спроводити Одбор за борбу против
корупција, а да ће активности за спровођење про-
писаних мера спроводити Општинска управа оп-
штине Велико Градиште, по налозима начелника
Општинске управе. 
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Скупштина општине Велико Градиште на 14.
седници одржаној 18.12.2017. године, на основу
члана 25 Статута општине Велико Градиште
(‘’Општински службени гласник’’, бр. 9/08,
5/2014, 5/2016 и 28/2016), члана 76. став 3. и
члана 77. Закона о приватизацији (‘’Службени
гласник РС’’, бр. 83/14, 46/15, 112/15 и 20/16-
аутентично тумачење), члана 2а и члана 67. став
4. тачка 3. Закона о пореском поступку и пореској
администрацији (‘’Службени гласник РС’’, бр.
80/02….108/16), члана 157. став 1. тачка 9. Закона
о стечају (‘’Службени гласник РС’’, бр. 104/09…
83/14) и Закључка Владе Републике Србије 05
број 023-3362/2016 од 25. марта 2016. године, до-
нела је 

Одлуку о отпису потраживања
доспелих за период од 

1. септембра до 31. децембра 2015.
године и конверзији потраживања
доспелих на дан 31. августа 2015.

године 
по основу неизмирених изворних и

уступљених јавних прихода
општине Велико Градиште у

трајни улог у капиталу
Привредног друштва 

ГП ‘’Мостоградња’’ АД
из Београда

Члан 1.
Потраживања општине Велико Гра-

диште, настала по основу неизмирених изворних
и уступљеих јавних прихода, привредног
друштва грађевинског предузећа ГП ‘’Мосто-
градња’’ а.д. из Београда, у укупном износу од
892.013,00 динара, доспела са стањем на дан 31.
август 2015. године, конвертују се у трајни улог
општине Велико Градиште у капиталу привред-
ног друштва ГП ‘’Мостоградња’’ а.д. из Београда
и то:

уступљени јавни приходи у укупном из-1
носу од 868.116,35 динара:
порез на зараде (укључујући порез на за-•
раде у оквиру рачуна обједињене наплате
пореза и доприноса) у износу од
868.116,35 динара са стањем на дан
31.08.2015. године.

Члан 2.
Потраживања општине Велико Гра-

диште, настала по основу неизмирених изворних
и уступљених јавних прихода, привредног
друштва ГП ‘’Мостоградња’’ а.д. из Београда, у
укупном износу од 23.896,65 динара доспела за
период од 1. септембра до 31. децембра 2015. го-
дине отписују се, и то:

уступљени јавни приходи у укупном из-1
носу од 23.896,65 динара:
порез на зараде (укључујући порез на за-•
раде у оквиру рачуна обједињене наплате
пореза и доприноса) у износу од
23.896,65 динара.

Члан 3.
Отпис потраживања доспелих за период

од 1. септембра до 31. децембра 2015. године и
конверзија потраживања доспелих са стањем на
дан 3. август 2015. године у трајни улог општине
Велико Градиште у капиталу привредног
друштва ГП ‘’Мостоградња’’ а.д. из Београда, по
основу неизмирених изворних и уступљених јав-
них прихода, спровешће се као мера реализације
усвојеног и правноснажног унапред припремље-
ног плана реорганизације привредног друштва.

Члан 4.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од

дана објављивања у „Службеном гласнику оп-
штине Велико Градиште”.

О б р а з л о ж е њ е

Правни основ за доношење Предлога Од-
луке о конверзији потраживања општине Велико
Градиште у капиталу Грађевинског предузећа
Мостоградња АД, Београд и отпису дуга овом
привредном друштву у поступку приватизације
садржан је у члану 24. тачка 7, и члана 25 Статута
општине Велико Градиште (‘’Општински служ-
бени гласник’’, бр. 9/08, 5/2014, 5/2016 и
28/2016), а у вези Закључка Владе Републике
Србије, 05 број 023-3362/2016 од 25.03.2016. го-
дине.

У складу са Законом о стечају (‘’Служ-
бени гласник РС’’, бр.104/09,99/11-др. Закон,
71/12-одлука У и 83/14) и Унапред припремље-
ним планом реорганизације спроводи се посту-
пак приватизације Грађевинског предузећа
Мостоградња АД, Београд. Чланом 157. Закона о
стечају одређене су мере за реализацију плана
привредног друштва, а једна од предвиђених
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мера је и претварање потраживања поверилаца у
капитал привредног друштва.

Чланом 76. став 1. Закона о приватиза-
цији (‘’Службени гласик Републике Србије’’ бр.
83/14, 46/15, 112/15 и 20/16-аутентично ту-
мачење) прописано је да Влада може да донесе
одлуку да државни повериоци субјекта привати-
зације отпишу дуг са стањем на дан 31. децембар
последње пословне године према субјекту при-
ватизације који послује у целини или већинским
друштвеним или јавним капиталом.

С тим у вези, а у циљу успешног спрово-
ђења плана реорганизације, Влада Републике
Србије је донела Закључак број: 023-3362/2016
од 25.03.2016. године, којим се налаже свим
државним повериоцима да субјекту приватиза-
ције, у складу са предложеном мером унапред
припремљеним планом реорганизације, конвер-
тују потраживања доспела са стањем на дан
31.08.2015. године, у трајни улог у капиталу
субјекта приватизације и отпишу дуговања до-
спела за период од 01. септембра до 31. децембра
2015. године.

Условни отпис дуга је мера за припрему
и растерећење обавеза субјекта приватизације
којом се државни повериоци субјекта приватиза-
ције обавезују да отпишу дуг са стањем на дан
31. децембар последње пословне године према
субјекту приватизације који послује у целини или
већинским друштвеним или јавним капиталом.
Отпис дуга је пуноважан уколико је продат капи-
тал субјекта приватизације. Према Закону о при-
ватизацији државни повериоци су: јавна
предузећа, Пореска управа, Републички фонд за
пензијско и инвалидско осигурање, Републички
фонд за здравствено осигурање, Републичка ди-
рекција за робне резерве, Фонд за развој Репуб-
лике Србије и други републички органи и
организације, укључујући и Аутономну по-
крајину Војводину и јединице локалне само-
управе.

У складу са закључком Владе, Мини-
старство Финансија-Пореска управа, Сектор за
наплату, је општини Велико Градиште, дописом
број: 000-433-14-1067/2016 од 20.10.2017. године,
доставило податке о укупном дугу Грађевинског
предузећа Мостоградња АД, Београд, према оп-
штини Велико Градиште по основу пореза на за-
раде који су уступљени приход општине Велико
Градиште са стањем на дан 31.08.2015. године у
износу од 868.116,35 динара, и за период од 01.
септембра до 31. децембра 2015. године у износу
од 23.896,65 динара.

Чланом 1. ове одлуке се, као мера реали-
зације унапред припремљеног плана реорганиза-
ције Грађевинског предузећа Мостоградња АД,
Београд, конвертује потраживање општине Ве-
лико Градиште по основу пореза на зараде у
укупном износу главног дуга и камате од
868.116,35 динара, са стањем на дан 31.08.2015.
године, утврђеног на основу дописа и приложене
спецификације Министарства финансија, По-
реске управе, Сектора за наплату број 000-433-
14-1067/2016 од 20.10.2017. године, као удео
општине Велико Градиште у капиталу Пред-
узећа.

Чланом 2. ове одлуке се, Грађевинском
предузећу Мостоградња АД, Београд, у складу
са предложеном мером унапред припремљеног
плана реорганизације, отписује дуг по основу по-
реза на зараде у укупном износу главног дуга и
камате од 23.896,65 динара, уа период од 01. сеп-
тембра до 31. децембра 2015. године, утврђен на
основу дописа и приложее спецификације Мини-
старства финансија-Пореске управе, Сектора за
наплату, број 000-433-14-1067/2016 од
20.10.2017. године.

Чланом 3. ове одлуке, Отпис потражи-
вања доспелих за период од 1. септембра до 31.
децембра 2015. године и конверзија потраживања
доспелих са стањем на дан 3. август 2015. године
у трајни улог општине Велико Градиште у капи-
талу привредног друштва ГП ‘’Мостоградња’’
а.д. из Београда, по основу неизмирених извор-
них и уступљених јавних прихода, спровешће се
као мера реализације усвојеног и правноснажног
Унапред припремљеног плана реорганизације
привредног друштва.

Полазећи од наведеног предлаже се
Скупштини општине Велико Градиште да донесе
ову одлуку како је у предлогу дато, како би се ис-
пуниле законске обавезе и поступак у складу са
предложеном мером унапред припремљеног
плана реорганизације овог привредног друштва
и субјекта приватизације, као и са Закључком
Владе Републике Србије.

Број: 43-1/2017-01-1

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВЕЛИКО
ГРАДИШТЕ

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Браниславка Шуловић,с.р.

Број 14340 19. децембар 2017.



На основу чланова 3. и 111. Закона о со-
цијалној заштити („Службени гласник РС“, број
24/2011), члана 32. Закона о локалној самоуправи
(„Сл.гласник РС“, бр. 129/2007, 83/2014-др.закон
и 101/2016-др.закон) и члана 18. ст.1. тачка 18.
Статута општине Велико Градиште (‘’Службени
гласник општине Велико Градиште’’ бр. 9/08,
5/2014, 5/2016 и 28/2016), на предлог Општин-
ског већа општине Велико Градиште,

Скупштина Општине Велико Градиште
на својој 14. седници одржаној дана 18.12.2017.
године, доноси

ОДЛУКУ О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА 
ОДЛУКЕ О ПРОШИРЕНИМ ПРАВИМА ИЗ

СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ
ГРАЂАНА У ОПШТИНИ ВЕЛИКО ГРА-

ДИШТЕ

Одлукa о проширеним правима из со-
цијалне заштите грађана у општини Велико Гра-
диште („Сл.гласник општине Велико Градиште“,
бр.12/11) са изменама и допунама објављеним у
Службеном гласнику општине Велико Градиште,
бр.10/12, 17/12, 10/13, 14/13, 15/14, 15/15, 5/16 и
24/16, мења се и гласи:

Члан 1.
Члан 2. став.1, тачка 1. „Право на дечији

и родитељски додатак“, мења се и гласи:
„Право на опремање новорођенчета и додатно

опремање новорођенчета“

Члан 2.
У делу 2. Проширена права из социјалне

заштите, тачка 1. „Право на дечији и родитељски
додатак“ мења се и гласи:
„Право на опремање новорођенчета и додатно

опремање новорођенчета“.

Члан 3.
Члан 3. мења се и гласи:

„Право на опремање новорођенчета признаје се
једном од родитеља који има пребивалиште на
подручју општине Велико Градиште од најмање
једне године, пре рођења детета и то:

-за прворођено живо дете у износу од
15.000,00 динара и дечије ауто седиште,

-за другорођено живо дете у износу од
20.000,00 динара и дечије ауто седиште,

-за трећерођено и свако наредно живо
дете у износу од 25.000,00 динара и дечије ауто
седиште.

У случају да је један од родитеља само-
храни родитељ износи накнаде из предходног
става увећавају се за 50%“

Члан 4.
Члан 4. став 1. „Право на породични до-

датак признаје се мајци у једнократном износу
од 50.000,00 динара“ мења се и гласи:
„ Право на додатно опремање новорођенчета
признаје се мајци у једнократном износу од
50.000,00 динара“

Члан 5.
У члану 6., став 1 брише се „до 60 динара

по ученику“ и замењује са „ до изоса по ученику
који утврди Општинско веће општине Велико
Градиште на предлог Основне школе а према ре-
алним трошковима и потребама ученика на бес-
платну ужину“.

Члан 6.
У члану 9а, ставу 4 брише се „предходно

најмање два пута“ и замењује са „претходно
најмање три пута“.

Члан 7.
У члану 11а, ставу 3, алинеји 6 брише се

„два“ и замењује са „три“.

Члан 8.
Остале одредбе Одлуке о проширеним

правима из социјалне заштите грађана у оп-
штини Велико Градиште остају неизмењене.

Члан 9.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од

дана објављивања у Службеном гласнику оп-
штине Велико Градиште.

Број: 560-217/2017-01-1

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Браниславка Шуловић,с.р.
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На основу члана 167. став 5. Закона о пла-
нирању и изградњи (“Службени гласник РС”, бр.
72/09, 81/09 и 24/2011) и члана 40. став 8. Статута
Општине Велико Градиште (“Службени гласник
општине Велико Градиште”, бр. 9/2008, 5/14 и 5
/16), чл. 35. став 2. и чл. 39. став 3. Закона о пре-
кршајима („Службени гласник РС“, бр. 65/2013,
13/2016 и 98/2016 – одлука УС), по предлогу Оп-
штинског већа општине Велико Градиште,
Скупштина општине Велико Градиште, на 14.
седници одржаној 18.12.2017. године, донела је

ОДЛУКУ
О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О УСЛОВИМА И
МЕРАМА ЗА УКЛАЊАЊЕ ОБЈЕКАТА

Члан 1.
У Одлуци о условима и мерама за укла-

њање објеката („Службени гласник општине Ве-
лико Градиште“, бр. 13/12) мења се постојећи
члан 11. тако да сада гласи:

„Члан 11.
Новчаном казном од 20.000,00 динара

казниће се за прекршај правно лице-власник
објеката и извођач радова на уклањању објекта
односно дела објекта, ако:

1) не изврше ограђивање и видно обеле-
жавање простора на коме се спроводи уклањање
објекта односно дела објекта (члан 8. тачка 1.);

2) не предузимају мере на смањењу зага-
ђења при уклањању објекта односно дела
објекта: постављање заштитног платна, поли-
вање објекта и сл. (члан 8. тачка 2.);

3) не спроводе мере заштите суседних
објеката (члан 8. тачка 3.);

4) свакодневно не одвози шут (члан 8.
тачка 4.); 

5) не врше обезбеђење уредног одвијања
пешачког и другог саобраћаја и постављање про-
писане сигнализације и знакова упозорења у
складу са шемом регулисања саобраћаја (члан 8.
тачка 5.).

За прекршај из става 1. овог члана новча-
ном казном од 10.000,00 динара казниће се пред-
узетник извођач радова на уклањању објекта
односно дела објекта који се уклања.

За прекршај из става 1. овог члана новча-
ном казном од 2.000,00 динара казниће се и од-
говорно лице у правном лицу из става 1. овог
члана и физичко лице власник објекта односно
дела објекта који се уклања.

Члан 2.
Мења се постојећи члан 12. тако да сада

гласи:

„Члан 12.
Новчаном казном од 20.000,00 динара

казниће се за прекршај правно лице-власник
објекта и извођач радова на уклањању објекта од-
носно дела објекта ако приступи уклањању
објекта без дозволе о уклањању објекта односно
његовог дела (члан 2. ове одлуке).

За прекршај из става 1. овог члана новча-
ном казном од 10.000,00динара казниће се пред-
узетник извођач радова на уклањању објекта
односно дела објекта који се уклања.

За прекршај из става 1. овог члана новча-
ном казном од 2.000,00 динара казниће се и од-
говорно лице у правном лицу из става 1. овог
члана и физичко лице власник објекта односно
дела објекта који се уклања.

Члан 3.
Остале одредбе одлуке остају неизме-

њене.

Члан 4.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од

дана објављивања у “Службеном гласнику оп-
штине Велико Градиште”.   

Број: 353-377/2017-01-1

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Браниславка Шуловић,с.р.

На основу члана 146. Закона о плани-
рању и изградњи (“Сл. гласник РС”, бр. 72/2009,
81/2009 - испр., 64/2010 - одлука УС, 24/2011,
121/2012, 42/2013 - одлука УС, 50/2013 - одлука
УС, 98/2013 - одлука УС, 132/2014 и 145/2014),
члана 32. Закона о локалној самоуправи („Служ-
бени гласник РС“, број 129/2007 и 83/2014 – др.
закон), чл. 35. став 2. и чл. 39. став 3. Закона о
прекршајима („Службени гласник РС“, бр.
65/2013, 13/2016 и 98/2016 – одлука УС) и чл. 18.
и 40. Статута општине Велико Градиште

Број 14342 19. децембар 2017.



(“Службени гласник општине Велико Гра-
диште”, бр 9/2008, 5/14 и 5/16), на предлог Оп-
штинског већа општине Велико Градиште,

Скупштина општине Велико Градиште
на 14. седници одржаној дана 18.12.2017. године,
доноси

О Д Л У К У
О ИЗМЕНАМА ОДЛУКЕ О

ПОСТАВЉАЊУ МАЊИХ МОНТАЖНИХ
ОБЈЕКАТА ПРИВРЕМЕНОГ КАРАКТЕРА

НА ЈАВНИМ ПОВРШИНАМА

Члан 1.
У Одлуци о постављању мањих монтаж-

них објеката привременог карактера на јавним
површинама („Службени гласник општине Ве-
лико Градиште“, бр. 28/2016), мења се постојећи
члан 19. тако да сада гласи:

„Члан  19. 
По истеку времена утврђеног решењем о

постављењу, мањи монтажни објекат се мора
уклoнити и јавна површина довести у првобитно
стање.

Мањи монтажни објекат ће се уклонити
са јавне површине и пре истека времена утврђе-
ног решењем, ако власник објекта:

не плати комуналну таксу за заузимање•
јавне површине у роковима утврђеним
решењем;
не постави привремени објекат у складу•
са издатим решењем;
мањи монтажни објекат користи су-•
протно утврђеној намени;
престане да обавља делатност у мањем•
монтажном објекту дуже од 90 дана;
у току трајања закупа јавне површине,•
уступи другом лицу мањи монтажни
објекат постављен на одређеној лока-
цији;
не плати накнаду за коришћење, односно•
закуп јавне површине, или не изврши
друге обавезе у роковима утврђеним ре-
шењем и уговором о закупу локације.
Mањи монтажни објекат ће се уклонити

са јавне површине пре истека времене утврђеним
решењем и у случају: 

када се земљиште на коме је постављен•
објекат приводи планској намени;
када се изводе радови на јавној по-•
вршини.

Члан 2.
Мења се постојећи члан 57. тако да сада

гласи:  
„Члан 57.

Новчаном казном у износу од 20.000,00
РСД  казниће се за прекршај правно лице:

ако постави монтажни објекат или заузме•
јавну површину на други начин без одоб-
рења надлежног органа;
ако монтажни објекат или уређај на јав-•
ној површини не поставе у складу са из-
датим одобрењем или га користе
супротно утврђеној намени;
ако не поступе по решењу надлежног ин-•
спектора.
Новчаном казном од 10.000,00 РСД, каз-

ниће се предузетник за прекршаје из става 1. овог
члана. 

Новчаном казном од 2.000,00 РСД, каз-
ниће се физичко лице и одговорно лице за пре-
кршаје из става 1. овог члана.“

Члан 3.
Остале одредбе Одлуке остају неизме-

њене.

Члан 4.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од

дана објављивања у „Службеном гласнику оп-
штине Велико Градиште“.

Број: 353-378/2017-01-1

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Браниславка Шуловић,с.р.
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На основу члана 4.  став 3. Закона о комуналним
делатностима(„Сл.Гласник РС“ бр.88/2011 и
104/2016)и на основу члана 1.Закона о сахрањи-
вању и гробљима(„Сл.Гласник
СРС“бр.20/77,24/85 и 6/89 и „Сл.Гласник РС“
бр.53/93,67/93,48/94,101/205-др. Закони)члана20.
став 1. тачка 5. Закона о локалној самоуправи (
„Службени гласник РС“, бр. 129/07 и 83/14 – др.
закон )и члана 18. тачка 6. Статута општине Ве-
лико Градиште („Службени гласник општине Ве-
лико Градиште“ бр. 9/2008,5/14,5/16,28/16),
Скупштина општине Велико Градиште нa 14.
седници одржаној дана 18.12.2017. године донела
је 

О Д Л У К У
О СТАВЉАЊУ ВАН СНАГЕ ОДЛУКЕ О

ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О САХРАЊИВАЊУ И
ГРОБЉИМА

Члан 1.
Ставља се ван снаге Одлука о измени од-

луке о сахрањивању и гробљима („Службени
Гласник општине Велико Градиште“ бр. 9/2017)

Члан 2. 
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од

дана објављивања у „Службеном гласнику оп-
штине Велико Градиште“.

Број: 352-124/2017-01-1

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Браниславка Шуловић,с.р.

На основу члана члана 32. став 1. тачка 9. За-
кона о локалној самоуправи (‘’Службени
гласник Републике Србије’’, број 129/07 и
83/2014 – др. закон) и члана 40. ст. 1. тачка
11. Статута општине Велико Градиште
(„Службени гласник општине велико Гра-
диште“ бр. 9/08, 5/14 и 5/16), на предлог Оп-
штинског већа општине Велико Градиште,

Скупштина општине Велико Градиште на 14.
седници одржаној дана 18.12.2017. године
донела је:

Р   Е   Ш   Е   Њ   Е
О ПРЕСТАНКУ МАНДАТА

ДИРЕКТОРА ЈАВНЕ УСТАНОВЕ
„СПОРТСКИ ЦЕНТАР
ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ“

Члан 1.

УТВРЂУЈЕ СЕ престанак мандата
директору ЈУ „Спортски центар Велико Гра-
диште“ из Великог Градишта, САШИ
БРАНКОВИЋУ, дипл. инж. прехрамбене
технологије из Кумана, дана 31.12.2017. го-
дине.

Члан 2.

Ово Решење објавити у „Службеном
гласнику општине Велико Градиште“.

О б р а з л о ж е њ е

Чланом 32. став 1. тачка 9. Закона о
локалној самоуправи (‘’Службени гласник
Републике Србије’’, број 129/07 и 83/2014 –
др. закон) прописано је да Скупштина
општине именује и разрешава управни и
надзорни одбор, именује и разрешава
директоре јавних предузећа, установа,
организација и служби, чији је оснивач и даје
сагласност на њихове статуте, у складу са
законом.

Одредбом члана 40. Статута општине
Велико Градиште прописано је да оснивач,
Скупштина општине Велико Градиште, има
право да именује и разрешава директоре,
управне и надзорне одборе јавних предузећа,
организација и служби чији је оснивач.

Саша Бранковић из Кумана, именован
је Решењем Скупштине општине Велико
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Градиште бр. 66-11/2013-01-1 од 27.11.2013.
године за директора ЈУ „Спортски центар
Велико Градиште“, на период од 4 године.
Мандат директора почео је да тече од
01.01.2014. године. Због протека рока од 4 го-
дине на који је именован, директору ЈУ
„Спортски центар Велико Градиште“ пре-
стаје мандат.  

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: 020-48/2017-01-1

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ

Браниславка Шуловић,с.р

На основ члана 32. став 1. тачка 9. Закона о
локалној самоуправи (‘’Службени гласник
Републике Србије’’, број 129/07 и 83/2014 –
др. закон) и члана 40. ст. 1. тачка 11. Статута
општине Велико Градиште („Службени глас-
ник општине велико Градиште“ бр. 9/08, 5/14
и 5/16), члана 39. Статута „Јавне установе
Спортски центар Велико Градиште“ број
228/2017 од 15.08.2017. године, на предлог
Општинског већа општине Велико Гра-
диште, Скупштина општине Велико Гра-
диште на 14. седници одржаној дана
18.12.2017. године донела је:

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 
О ИМЕНОВАЊУ ДИРЕКТОРА 

ЈАВНЕ УСТАНОВЕ „СПОРТСКИ
ЦЕНТАР ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ“

Члан 1.
САША БРАНКОВИЋ из Кумана,

дипл. инжењер прехрамбене технологије,
ИМЕНУЈЕ СЕ на дужност, директора Јавне

установе Спортски центар Велико Градиште
из Великог Градишта. 

Члан 2.
Мандат директора почиње да тече од
01.01.2018. године.

Члан 3.
Мандат именованог директора Јавне

установе Спортски центар Велико Градиште
из Великог Градишта траје четири (4) године. 

Мандат директора престаје истеком
периода на који је именован, оставком и раз-
решењем.

Именовани директор може бити раз-
решен дужности и пре истека периода на
који је изабран из разлога предвиђених зако-
ном и Статутом Јавне установе Спортски
центар Велико Градиште. 

Члан 4.
Са именованим директором Јавне

установе Спортски центар Велико Градиште
радни однос се заснива на одређено време.

Међусобна права и обавезе, између
именованог директора Јавне установе Спорт-
ски центар Велико Градиште и Управног од-
бора Јавне установе Спортски центар Велико
Градиште, биће уређена Уговором о раду.  

Члан 5.
Ово Решење објавити у „Службеном

гласнику општине Велико Градиште“.

О б р а з л о ж е њ е

Чланом 32. став 1. тачка 9. Закона о
локалној самоуправи (‘’Службени гласник
Републике Србије’’, број 129/07 и 83/2014 –
др. закон) прописано је да Скупштина оп-
штине именује и разрешава управни и над-
зорни одбор, именује и разрешава директоре
јавних предузећа, установа, организација и
служби, чији је оснивач и даје сагласност на
њихове статуте, у складу са законом. 

Одредбом члана 40. Статута општине
Велико Градиште прописано је да оснивач,
Скупштина општине Велико Градиште, има
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право да именује и разрешава директоре,
управне и надзорне одборе јавних предузећа,
организација и служби чији је оснивач. 

Чланом 39. Статута „Јавне установе
Спортски центар Велико Градиште“ број
228/2017 од 15.08.2017. године прописано је
да директора именује и разрешава Скуп-
штина општине Велико Градиште на предлог
Управног одбора, а након спроведеног јавног
конкурса. Директор се именује на период од
четири године са правом реизбора на ту дуж-
ност.

Управни одбор ЈУСЦ Велико Гра-
диште расписао је конкурс за именовање ди-
ректора који је објављен у дневном листу
„Данас“ 30.10.2017. године. Рок за пријављи-
вање кандидата био је 15 дана од дана објав-
љивања. 

По расписаном конкурсу пристигла је
једна пријава.

Пријаву је поднео Саша Бранковић из
Кумана, дипл. инжењер прехрамбене техно-
логије. 

Управни одбор на 110. седници одр-
жаној дана 22.11.2017. године отворио је
приспелу документацију и том приликом ут-
врдио да је пријава Саше Бранковића по-
тпуна, благовремена и из документације је
утврђено да кандидат испуњава све пропи-
сане услове за директора и предлаже Скуп-
штини општине да истог именује за
директора ЈУСЦ Велико Градиште.

На основу наведеног донета је одлука
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: 020-49/2017-01-1

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Браниславка Шуловић,с.р.

На основу чланова 99. Закона о пла-
нирању и изградњи („Сл. гласник РС", бр.
72/2009, 81/2009 - испр., 64/2010 – одлука
УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 – одлука УС,
50/2013 – одлука УС, 98/2013 – одлука УС,
132/2014 и 145/2014),Уредбе о условима при-
бављања и отуђења непокретности непо-
средном погодбом,давања у закуп ствари у
јавној својини и поступцима јавног надме-
тања и прикупљања писмених
понуда(„Сл.гласник РС“,бр.24/2012,48/2015
и 99/2015) у складу са чланом 11, и у вези
члана 35. Одлуке о грађевинском земљишту
(“Службени гласник општине Великог Гра-
диште”, бр. 33/2016), члана 40. Статута оп-
штине Велико Градиште (“Службени гласник
општине Велико Градиште”, бр. 9/2008),
члана 136. Закона о општем управном по-
ступку (“Сл.гласник 18/2016), по спроведе-
ном поступку одуђења у складу са Одлуком
Председника општине Велико Градиште бр
464-348/2017-01-2, на захтев Одељења за ур-
банизам, комунално стамбене и имовинско
правне послове, Општинске управе општине
Велико Градиште, и предлог Општинског
Већа општине Велико Градиште,

Скупштина општине Велико Гра-
диште на 14. седници одржаној дана
18.12.2017. године, донела је,  

Р       Е        Ш          Е           Њ         Е
О  ОТУЂЕЊУ НЕПОКРЕТНОСТИ
У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ ОПШТИНЕ

ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ

I
1. ОТУЂУЈE СЕ, из јавне својине

општине Велико Градиште, после спроведе-
ног поступка јавног надметања, уз накнаду,
доле наведена непокретност коју чини:

а) кат. парц. бр. 4611 К.О Затоње
,шума 4 класе,грађевинско земљиште ван
граница градског грађевинског земљиште
укупне површине од 1097  м2 уписана у
Л.н.бр. 1212 к.о. Велико Градиште као јавна
својина општине Велико Градиште, једином
понуђачу, Настасијевић Радиша Драгану
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(јмбг 0707978762022) из Затоња ул. нема
улице ББ, .

II
Укупан износ накнаде за непокрет-

ност из става I која се отуђује износи
323.280,00 динара.

Општина Велико Градиште дозво-
љава стицаоцу да своје право својине
укњижи у одговарајућим Јавним књигама.  

III
ОБАВЕЗУЈЕ СЕ стицалац да у року

од 30 дана од дана правоснажности овог Ре-
шења, са општином Велико Градиште за-
кључи Уговор, којим ће уредити међусобна
права и обавезе.

У случају да стицалац са општином
Велико Градиште не закључи Уговор у року
предвиђеним чланом 36. Одлуке о грађевин-
ском земљишту, СО Велико Градиште, ће на
предлог Општинске управе, ставити ван
снаге решење о отуђењу.

Земљиште које је предмет овог Ре-
шења није комунално уређено.

Комунално уређење непокретности,
из Одељка I. овог решења,  је обавеза стица-
оца.

О   б   р    а    з    л     о     ж     е     њ     е

Председник општине Велико Гра-
диште је у складу са чланом 11. Одлуке о гра-
ђевинском земљишту („Службени гласник
општине Велико Градиште“ бр. 33/2016) и са
чланом 74. Статута општине Велико Гра-
диште (“Службени гласник општине Велико
Градиште”, бр. 9/2008), Решењем бр. 464-
31/2017-01-2 од 25.01.2017 године покренуо
поступак отуђења непокретности из јавне
својине општине Велико Градиште. 

Поступак отуђења је сагласно члану
11 а у вези члана 15. Одлуке о грађевинском
земљишту („Службени гласник општине Ве-
лико Градиште“ бр. 33/2016)  вршен је јав-
ним надметањем на предлог Одељења за
привредни и економски развој и дијаспору а
по јавном огласу којег је спровело Одељење
за урбанизам, комунално стамбене и имовин-

ско правне послове Општинске управе оп-
штине Велико Градиште уз учешће Комисије
за прибављање и располагање грађевинским
земљиштем у јавној својини општине Велико
Градиште.  Комисија је спровела потребне
управне радње објавила оглас а по том и
спровела само јавно надметање ради одабира
најповољнијег понуђача. 

Оглас о јавном надметању објављен
је у Општинској управи под бр. 464-
348/2017-01-2 дана 18.09.2017 године, на
огласној табли Општинске управе општине
Велико Градиште, на кабловској телевизији
„Kopernikus“  на veb сајту општине и днев-
ном листу „Ало“.

У складу са условима Огласа у  пи-
сарницу Општинске управе општине Велико
Градиште, до 12,00 часаова, дана 18.10.2017
године укупно је пристиглa jедна писменa
понуда. 

Јавно надметање огласом је заказано
за дан 19.10.2017 године а одржано је у кан-
целарији бр.4 Општинске управе општине
Велико Градиште са почетком у 10,00 часова.
На јавном надметању учествовао је  понуђач
из диспозитива овог решења, лично. 

Пошто је Комисија отворила писмену
понуду, утврдила је да иста испуњава све
услове за учешће у надметању. Почетна цена
за предмет надметања износила је 240.00
дин/м² коју је утврдила надлежна Пореска
управа, Експозитура Велико Градиште,бр
110-464-08-00012/2017-Ј1Б0Е. Понуђач је на
самом надметању, на питање Председника
Комисије, изјавио да прихвата почетну цену.
Других предлога није имао. По спроведеном
надметању учесник у надметању потписао је
радни текст записника о одржаном јавном
надметању као и посебну изјаву да у напред
прихвата услове огласа те да је упознат са
стањем парцеле на терену. У цену непокрет-
носи урачунати су и трошкови објављивања
Огласа у дневном листу „Ало“. 

Примедби на поступак од стране
учесника и трећих лица није било. 

Из свега напред изнетог а у складу са
одредбом члана 11. ст. 1. Одлуке о грађевин-
ском земљишту  (“Службени гласник оп-
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штине Великог Градиште”, бр. 33/2016),
члана 99. Закона о планирању и изградњи
(„Сл. гласник РС", бр. 72/2009, 81/2009 -
испр., 64/2010 – одлука УС, 24/2011,
121/2012, 42/2013 – одлука УС, 50/2013 – од-
лука УС, 98/2013 – одлука УС, 132/2014 и
145/2014) а сагласно са одредбом члана 40.
Статута општине Велико Градиште (“Служ-
бени гласник општине Велико Градиште”,
бр. 9/2008),  Скупштини општине је донела
решење као у диспозитиву.  

ПРАВНА ПОУКА: Против овог Ре-
шења жалба није допуштена, већ се приме-
њују одредбе ЗУС-а.

Број: 464-454/2017-01-1

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ

Браниславка Шуловић,с.р.

На основу члана 196. Закона о запос-
ленима у аутономним покрајинама и једини-
цама локалне самоуправе ( „Сл.гласник РС“
бр. 21/2016 ), члана 32.став 1. тачка 6. Закона
о локалној самоуправи ( „Сл.гласник РС“ бр.
129/2007, 83/2014 – др.закон и 101/2016 –
др.закон ), члана 40 Статута општине Велико
Градиште, Скупштина општине Велико Гра-
диште је на 14. седници одржаној 18.12.2017.
године усвојила

КОДЕКС
ПОНАШАЊА СЛУЖБЕНИКА 
НАМЕШТЕНИКА  ОПШТИНЕ

ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ

I ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ

Кодекс
Члан 1.

Кодекс понашања службеника и на-
мештеника ( у даљем тексту: Кодекс) је скуп
правила понашања службеника и намеште-
ника који садржи професионалне и етичке
стандарде за обављање службених послова и
остваривање комуникације са корисницима
јавних услуга, у циљу обезбеђивања квали-
тета и доступности услуга, као и подстицању
поверења у интегритет, непристрасност и
ефикасност органа, служби и организација
основаних од Општине Велико Градиште.

Корисници јавних услуга су физичка
и правна лица без обзира на држављанство и
седиште, као и органи, организације и групе
лица која остварују комуникацију са једини-
цом локалне самоуправе (у даљем тексту:
странка).

Јавна услуга подразумева сваку врсту
поступања службеника и намештеника у
обављању послова из своје надлежности, од-
носно службених послова. 

Члан 2.
Сви појмови који су у овом Кодексу

употребљени у мушком граматичком роду
обухватају мушки и женски род лица на која
се односе.

Област примене
Члан 3.

Правила овог Кодекса дужни су да
примењују службеници и намештеници у ор-
ганима, службама и организацијама Оп-
штине Велико Градиште ( у даљем тексту:
службеници ) када обављају послове из своје
надлежности.
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Сврха Кодекса
Члан 4.

Сврха овог Кодекса је: 

да утврди стандарде личног и професио-•
налног интегритета и понашања којих би
требало да се придржавају службеници,
да подржи службенике у поштовању про-•
фесионалних и етичких стандарда,
да упозна кориснике јавних услуга о пра-•
вилном начину комуникације и опхођења
службеника,
да допринесе изградњи поверења грађана•
у локалну власт,
да допринесе успостављању ефикаснијег•
и одговорнијег поступања службеника.

II ОПШТИ ПРИНЦИПИ И
ПРАВИЛА КОДЕКСА

Законитост и непристрасност
Члан 5.

Службеник је дужан да се у обављању
својих послова понаша законито и да своја
дискрециона овлашћења примењује непри-
страсно.  

Службеници посебно воде рачуна да
одлуке које се тичу права, обавеза или на за-
кону заснованих интереса странака имају
основ у закону и да њихов садржај буде уск-
лађен са законом.

Службеници су дужни да се уздржа-
вају од било које самовољне или друге радње
која ће неоправдано утицати на странке или
им се неосновано даје повлашћени третман.

Службеници се у свом раду никада не
руководе личним, породичним, нити поли-
тичким притисцима и мотивима.

Службеник не сме учествовати у по-
ступцима у којима се одлучује о његовом ин-
тересу, интересима њему блиских, односно
повезаних лица, као и у поступцима у којима
имају економске или друге интересе.

Објективност
Члан 6.

У свом раду, службеник је дужан да
узме у обзир све релевантне чињенице и да
сваку од њих правилно оцени у односу на од-
луку, као и да изузме све елементе који нису
од значаја за предметни случај.

Забрана дискриминације
Члан 7.

Службеници су обавезни да у свакој
прилици поштују принцип једнакости стра-
нака пред законом, а посебно када решавају
о захтевима странака и доносе одлуке.

Службеници поступају једнако према
свим странкама у истој правној и фактичкој
ситуацији. 

Уколико дође до другачијег посту-
пања службеника према одређеној странци
него што је то уобичајено, службеник је
дужан да образложи такво поступање реле-
вантним разлозима конкретног случаја.

Службеник је дужан да  у оквиру
својих надлежности омогући остваривање
права, поштовање интегритета и достојан-
ства странака и других службеника без дис-
криминације или повлашћивања по било ком
основу, а нарочито по основу пола, расе, боје
коже, друштвеног порекла, рођења, генет-
ских својстава, културе, језика, вероиспове-
сти или веровања, политичког или другог
уверења, држављанства, припадности народу
или националној мањини, имовног стања,
рођења, психичког и физичког инвалидитета,
старосне доби, родног идентитета и сексу-
алне оријентације, здравственог стања, брач-
ног и породичног статуса, осуђиваности,
физичког изгледа, чланства у политичким,
синдикалним и другим организацијама и
другим стварним и претпостављеним лич-
ним својствима.

Забрана злоупотребе и прекорачења
службених  овлашћења

Члан 8.
Службеници су дужни да овлашћења

у свом раду користе искључиво у сврхе које
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су утврђене законом и другим одговарајућим
прописима.

При обављању приватних послова,
службеник не сме користити службене
ознаке, службена овлашћења или ауторитет
радног места у локалној самоуправи.

Службеник је дужан да у свом раду
искључиво врши увид, прибавља и обрађује
податке о чињеницама о којима се води служ-
бена евиденција, а који су неопходни за од-
лучивање, односно поступање. 

Забрана примања поклона
Члан 9.

Запосленима је забрањено да траже,
или да приме поклон (новац, ствар, право
или услугу или неку другу корист) од лица
које остварује неко право пред Општинском
управом, а који могу утицати на професио-
нални приступ и одлучивање у одређеној
ствари, или се могу сматрати надокнадом за
рад. 

У случају да је запосленима  понуђен
поклон,  исти су дужни да га одбију и врате,
те да о томе обавесте непосредног руково-
диоца.

Запослени могу,  изузетно, да приме
пригодан  поклон  у складу са законом.

Забрана коришћења алкохола и других
омамљујућих средстава

Члан 10.

У току радног времена запослени не
смеју да користе алкохолна пића  и друга
омамљујућа средства чије коришћење онемо-
гућава квалитетно обављање посла и нару-
шава углед Општинске управе и радну
дисциплину.

На захтев руководиоца органа, запос-
лени је дужан да се у току радног времена
подвргне тестирању на алкохол и друге пси-
хоактивне супстанце.

Понашање службеника у јавним
наступима

Члан 11.

У свим облицима јавних наступа и де-
ловања у којима представља јединицу ло-
калне самоуправе, службеник је дужан
износити ставове, у складу с прописима, ов-
лашћењима, стручним знањем и Кодексом.

Приликом изношења стручних и лич-
них ставова, службеник је дужан пазити на
углед јединице локалне самоуправе и лични
углед.

У јавним наступима у којима не пред-
ставља јединицу локалне самоуправе, а који
се на било који начин односе на послове из
делокруга органа, службе или организације
у којој је службеник запослен или послове
радног места које обавља, службеник не сме
износити податке који би могли наштетити
угледу јединице локалне самоуправе и нару-
шити поверење странака у њен рад.

У јавним наступима у којима не пред-
ставља јединицу локалне самоуправе и који
нису тематски повезани са радним местом
које обавља, односно делокругом органа,
службе или организације у којој је службеник
запослен, службеник је дужан пазити на
углед јединице локалне самоуправе и лични
углед.

Пружање информација о поступку
Члан 12.

Службеници су дужни да странкама,
на њихов захтев, дају информације о по-
ступку који се код њих води. Службеник ће
упутити странку на који начин може да из-
врши увид у стање поступка.

Службеници су дужни да странкама
пруже и информације о правним радњама
које странке треба да предузму у циљу оства-
ривања својих права и обавеза. Службеник
води рачуна да информације које пружа буду
јасне и разумљиве странци.

Када службеник не сме да обелодани
информацију због њене поверљиве природе,
дужан је да наведе датој заинтересованој
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странци разлоге због којих није у могућно-
сти да јој повери наведену информацију.

Ако је усмени захтев странке превише
сложен, службеник је дужан да посаветује
странку о томе како да формулише свој за-
хтев писаним путем.

Уколико се захтев у вези поступка од-
носи на питања за које одређени службеник
није надлежан, упутиће странку на надлеж-
ног службеника и назначити његово име и по
могућству контакт податке.

Потврда пријема и обавештење о над-
лежном службенику

Члан 13.
Пријем сваког дописа или поднеска у

Општини Велико Градиште биће потврђен
странци приликом предаје поднеска, а у слу-
чају упућивања поштом најкасније у року од
15 дана од дана пријема поднеска, осим уко-
лико је у том року службеник у прилици да
достави мериторан одговор.

У потврди пријема се наводе, по мо-
гућству име и контакт подаци службеника
који је задужен за вођење поступка у том слу-
чају, као и организациона јединица којој тај
службеник припада.

Потврда пријема нити одговор се не
морају слати на обраћања која се злоупотреб-
љавају, која су учестала преко разумне мере
или очигледно неоснована. 

Прослеђивање и исправка поднеска
Члан 14.

Ако ствари због којих су се странке
обратиле Општини Велико Градиште нису у
надлежности локалне самоуправе или нису у
делокругу рада организационе јединице оп-
штинске управе, службе или организације,
службеник који ради на предметном случају
ће упутити странку на надлежни орган, од-
носно на одговарајућу организациону једи-
ницу у општинској управи, службу или
организацију.

Поднесци странака који су изричито
упућени погрешној организационој јединици
биће интерно прослеђени надлежној органи-
зационој јединици без одлагања.

Организациона јединица на коју је
поднесак био погрешно насловљен, обаве-
стиће странку о прослеђивању поднеска над-
лежној организационој јединици и навести
назив организационе јединице којој је подне-
сак прослеђен или по могућству име и кон-
такт податке службеника који је за предметни
поднесак надлежан.

Службеник је дужан да скрене
пажњу странкама на грешке или пропусте у
поднесцима и документацији и омогућава им
да их исправе и допуне.

Језик и писмо
Члан 15.

Службеник се у свом раду стара да
странка која не разуме језик и писмо на коме
се води поступак буде обавештена и добије
одговор на језику, односно писму које разуме
и да јој се током поступка, уколико је то не-
опходно, обезбеди преводилац или тумач.

Разумни рок за доношење одлука
Члан 16.

Службеници се старају да се одлука
по сваком захтеву или притужби донесе у ра-
зумном року, без одлагања, а у сваком слу-
чају најкасније у законом предвиђеном року.
Исто правило примењује се за одговоре на
дописе странака или одговоре на службене
дописе којима службеници од претпоставље-
них траже упутства у погледу поступка који
се води.

Ако због сложености поступка, одно-
сно питања која су покренута, одлуку није
могуће донети у законском року, службеник
ће о томе обавестити странку и свог претпо-
стављеног, и предузети све што је потребно
да се одлука донесе што пре. 

Исправљање пропуста
Члан 17.

У случају грешке у раду службеника
која има непожељан утицај на права или ин-
тересе странака, службеник је дужан да се
упути писмено извињење странци и настоји
да отклони негативне последице проузроко-
ване његовом грешком што је пре могуће, као
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и да обавести странку о праву на одгова-
рајуће правно средство и притужбу због про-
пуста.

Заштита података о личности
Члан 18.

Службеник који обрађује податке о
личности поштује све законске прописе и
важеће стандарде у погледу њихове заштите.

Службеник посебно не користи личне
податке у сврхе које нису законите, не до-
ставља их неовлашћеним особама и не омо-
гућава им увид у њих.

Приступ информацијама од јавног
значаја

Члан 19.
Службеник се стара о поштовању

права на приступ информацијама од јавног
значаја на начин који обезбеђује најпотпу-
није и најефикасније остваривање тог права,
у складу са законом који регулише приступ
информацијама од јавног значаја и прави-
лима која важе у органу, служби или органи-
зацији.

Поштовање других и учтивост
службеника

Члан 20.
Службеници су дужни да се међу-

собно и према странкама опходе са поштова-
њем. Приликом остваривања комуникације
службеници треба да буду учтиви, присту-
пачни, тачни и кооперативни.

У комуникацији службеници треба да
уложе напор да схвате шта им други са-
општавају, као и да у свом излагању буду
јасни и недвосмислени.

Приликом одговарања на дописе, у
телефонским разговорима и у преписци
путем електронске поште, службеник је
дужан да буде што више од помоћи и да
пружи што исцрпније и прецизније одговоре.

Стандарди пословне комуникације 
Члан 21.

Стандард пословне комуникације
подразумева да се у најкраћем могућем року

(најкасније у року од 24 сата) одговори на по-
руку примљену путем електронске поште. 

Уколико је прималац електронске
поште одсутан, мора бити постављено оба-
вештење на електронској пошти о одсуству
са радног места са информацијама кога
странке или службеници могу контактирати
у хитним случајевима, а током одсуства при-
маоца поруке.

Слање поднеска/дописа или електронске
поште

Члан 22.
Поднесак, допис или електронску

пошту потребно је насловити на особу (фи-
зичко лице) или функцију, као и фирму. 

Поднесак, допис и електронску
пошту неопходно је уредно потписати својим
именом, функцијом и осталим подацима за
контакт.

Поднесак, допис или електронска
пошта треба да буде јасне садржине и конци-
зан, а стил писања треба да буде прилагођен
особи којој се обраћа и у складу са темом. 

Приликом припреме поднеска, до-
писа или електронске поште проверити пра-
вопис и тачност информација које се наводе.

Стандарди одевања на радном месту
Члан 23.

Службеник је дужан да буде при-
кладно и уредно одевен,примерено посло-
вима службеника, и да на тај начин не
нарушава углед јединице локалне само-
управе, нити изражава своју политичку, вер-
ску или другу личну припадност која би
могла да доведе у сумњу његову непристрас-
ност и неутралност. 

Запослени треба да се одевају у
складу са захтевима радних места и радних
активности, дајући предност пословном
стилу облачења, избегавајући непристојну и
провокативну одећу, а основни стандард сва-
кодневног одевања јесте уредна и чиста
одећа. 

Неприкладном обућом и одећом смат-
рају се нарочито: папуче, непримерено
кратке сукње и хаљине, блузе са великим де-
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колтеом и бретелама, изразито кратке и про-
видне блузе, кратке, уске панталоне, хеланке,
тренерке, атлет мајице и сл. Оптимална ду-
жина сукње је 5 цм изнад колена.

Службеника који је неприкладно одевен,
на предлог непосредног руководиоца, над-
лежни руководилац ће упозорити на обавезу
поштовања овог Кодекса у погледу одевања
на радном месту и на могућност покретања
дисциплинског поступка у случају понов-
љене повреде Кодекса.

III ПРИДРЖАВАЊЕ ОДРЕДАБА КО-
ДЕКСА И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Право притужбе због кршења Кодекса
Члан 24.

Странка се због повреде правила овог
Кодекса може притужбом обратити руково-
диоцу органа, службе или организације Оп-
штине Велико Градиште (у даљем тексту:
надлежни руководилац).

Праћење примене Кодекса
Члан 25.

Надлежни руководилац Општине Ве-
лико Градиште прати и разматра примену Ко-
декса. 

Уколико праћењем примене Кодекса
оцени да је то потребно, надлежни руководи-
лац може за примену Кодекса издати посебна
упутства.

Извештај о примени Кодекса чини са-
ставни део годишњег извештаја о раду оп-
штинске управе/правобранилаштва.

Извештај садржи статистичке податке
о укупном броју примљених притужби стра-
нака на кршење Кодекса, структури при-
тужби по правилима утврђеним Кодексом,
покренутим и окончаним дисциплинским
поступцима, изреченим мерама за кршење
Кодекса и друге чињенице и околности за
које руководиоци органа, служби или орга-
низација сматрају да су од значаја за праћење
примене Кодекса и унапређење поштовања
права странака на добру управу.

Дисциплинска одговорност
Члан 26.

Повреде обавеза из овог Кодекса
представљају лакшу повреду дужности из
радног односа, уколико није обухваћена
неком од тежих повреда радних дужности
предвиђених Законом или другим прописом. 

Надлежни руководилац мора узети у
обзир евентуално изречене дисциплинске
мере у поступку награђивања или напредо-
вања службеника.

Примерак акта о изреченим мерама
због непоштовања одредби овог Кодекса,
прилаже се персоналном досијеу службеника
који је повреду извршио. 

Обавештавање странака о примени
Кодекса и завршне одредбе

Члан 27.
Текст Кодекса понашања службеника

и намештеника, начелник општинске управе
поставља на интернет страници Општине
Велико Градиште, а у штампаном облику ис-
тиче на огласној табли и у довољном броју
примерака чини доступним странкама на
другим одговарајућим местима (услужни
сервис грађана, шалтерске службе, месне
канцеларије и др.). 

Надлежни руководилац упознаје све
службенике са садржином Кодекса. Сви за-
послени у Општинској управи и лица која
први пут заснивају радни однос у Општин-
ској управи потврдиће давањем писане
изјаве да су упознати са правилима пона-
шања из овог Кодекса. Изјава чини саставни
део персоналног досијеа запосленог.

Овај Кодекс ступа на снагу осмог
дана од објављивања у „Службеном глас-
нику“ Општине Велико Градиште.

Број: 016-22/2017-01-1

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Браниславка Шуловић,с.р.
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На основу члана 11. и 12. Закона
о јавним службама („Службени гласник РС“,
број 42/91, 71/94 и 79/05), члана 74. Закона о
култури (‘’Сл. гласник РС’’, број 72/09) и
члана 40. Статута општине Велико Градиште
(‘’Општински службени гласник’’, бр.
9/2008, 5/14, 5/16 и 28/16),  

Скупштина општине Велико Гра-
диште, на 14. седници одржаној дана
18.12.2017. године, донела је

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА

ПРОГРАМ РАДА И ФИНАНСИЈСКИ
ПЛАН ЈАВНЕ УСТАНОВЕ „НАРОДНИ

МУЗЕЈ ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ“ ЗА
ПЕРИОД 01.01.2018.-31.12.2018. ГОДИНЕ

1.
Даје се сагласност на Програм

рада и финансијски план Јавне установе „На-
родни музеј Велико Градиште“ за период
01.01.2018.-31.12.2018. године, који је ус-
војио Управни одбор Јавне установе „На-
родни музеј Велико Градиште“ на седници
одржаној 27.11.2017. године. 

2.
Ово решење објавити у ‘’Службе-

ном гласнику општине Велико Градиште’’.

О б р а з л о ж е њ е

Правни основ за доношење овог Ре-
шења садржан је у члану 40. став 1. тачка 23.
Статута општине Велико Градиште (‘’Служ-
бени гласник општине Велико Градиште број
9/2008, 5/14, 5/16 и 28/16), којим је  утврђено
да Скупштина општине даје сагласност на
програм рада јавних предузећа и других
служби чији је оснивач. 

Управни одбор Јавне установе „На-
родни музеј Велико Градиште“ на седници
одржаној дана 27.11.2017. године је усвојио
Програм рада и финансијки план за период
01.01.2018.-31.12.2018. године, па је Скуп-
штина општине на исти дала сагласност.

Број: 631-8/2017-01-1

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Браниславка Шуловић,с.р.

На основу члана 113., а у вези члана
62. Закона о социјалној заштити („Службени
гласник РС“, број 24/2011), чланова 11. и 12.
Закона о јавним службама (‘’Сл. гласник
РС’’, број 42/91, 71/94 и 79/05) и члана 40.
Статута општине Велико Градиште (‘’Оп-
штински службени гласник’’, бр. 9/2008,
5/14, 5/16 и 28/16),  

Скупштина општине Велико Гра-
диште, на 14. седници одржаној дана
18.12.2017. године, донела је

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРО-

ГРАМ РАДА 
ЦЕНТРА ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД ОП-

ШТИНА ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ И ГО-
ЛУБАЦ ЗА 2018. ГОДИНУ 

1.
Даје се сагласност на Програм рада

Центра за социјални рад општина Велико
Градиште и Голубац за 2018. годину, који је
усвојио Управни одбор Центра за социјални
рад на седници одржаној 28.11.2017. године. 

2.
Ово Решење објавити у ‘’Службеном

гласнику општине Велико Градиште’’.

О б р а з л о ж е њ е

Правни основ за доношење овог Ре-
шења садржан је у члану 40 став 1 тачка 23
Статута општине Велико Градиште (‘’Служ-
бени гласник општине Велико Градиште број
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9/2008, /14, 5/16 и 28/16) којим је утврђено да
Скупштина општине даје сагласност на про-
грам рада јавних предузећа и других служби
чији је оснивач. 

Управни одбор Центра за социјални
рад општина Велико Градиште и Голубац на
седници одржаној дана 28.11.2017. године је
усвојио Програм рада Центра за социјални
рад општина Велико Градиште и Голубац за
2018. годину, па је Скупштина општине на
исти дала сагласност.

Број: 551-15/2017-01-1

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Браниславка Шуловић,с.р.

На основу члана 40. ст. 1. тачка 23.
Статута општине Велико Градиште (‘’Оп-
штински службени гласник’’, бр. 9/2008,
5/14, 5/16 и 28/16),  

Скупштина општине Велико Гра-
диште, на 14. седници одржаној дана
18.12.2017. године, донела је

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПЛАН
РАДА СА ФИНАНСИЈСКИМ ПЛАНОМ

АКРЕДИТОВАНЕ УСТАНОВЕ ДОМ
ЗДРАВЉА ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ ЗА

2018. ГОДИНУ

Члан 1.

Даје се сагласност на План рада
са финансијским планом Акредитоване уста-
нове Дом здравља Велико Градиште за 2018.
годину, који је усвојио Управни одбор Дома
здравља Велико Градиште на седници одр-
жаној 29.11.2017. године. 

Члан 2.

Решење објавити у ‘’Службеном глас-
нику општине Велико Градиште’’.

О б р а з л о ж е њ е

Правни основ за доношење овог Ре-
шења садржан је у члану  40. став 1. тачка 23.
Статута општине Велико Градиште (‘’Служ-
бени гласник општине Велико Градиште број
9/2008, 5/14, 5/16 и 28/16) којим је  утврђено
да Скупштина општине разматра извештај о
раду и даје сагласност на програм рада јав-
них предузећа и других служби чији је осни-
вач. 

Управни одбор Дома здравља Велико
Градиште на седници одржаној дана
29.11.2017. године је усвојио План рада са
финансијским планом Акредитоване уста-
нове Дом здравља Велико Градиште за 2018.
годину.

На основу наведеног донето је ре-
шење као у диспозитиву.

Број: 510-2/2017-01-1

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Браниславка Шуловић,с.р.

На основу члана 11. и 12. Закона о јав-
ним 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 оп-
штине Велико Градиште (''Општински служ-
бени гласник'', бр. 9/2008, 5/14, 5/16, и 28/16),  

Скупштина општине Велико Гра-
диште, на 14. седници одржаној дана
18.12.2017. године, донела је
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Р  Е  Ш  Е  Њ  Е
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПЛАН

РАДА И ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН 
ЈАВНЕ УСТАНОВЕ СПОРТСКИ
ЦЕНТАР ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ

ЗА 2018. ГОДИНУ

1.
Даје се сагласност на План рада и

финансијски план за 2018. годину Јавне уста-
нове Спортски центар Велико Градиште, који
је усвојио Управни одбор Јавне установе
Спортски центар Велико Градиште на сед-
ници одржаној 22.11.2017. године.

2.
Ово Решење објавити у ''Службеном

гласнику општине Велико Градиште''.

О б р а з л о ж е њ е

Правни основ за доношење овог Ре-
шења садржан је у члану 40. став 1. тачка 23.
Статута општине Велико Градиште (''Служ-
бени гласник општине Велико Градиште број
9/2008, 5/14, 5/16, и 28/16) утврђено је да
Скупштина општине даје сагласност на про-
грам рада јавних предузећа и других служби
чији је оснивач. 

Управни одбор Јавне установе Спорт-
ски центар Велико Градиште на седници одр-
жаној дана 22.11.2017. године је усвојио
План рада и финансијски план Јавне уста-
нове Спортски центар Велико Градиште за
2018. годину, па је Скупштина општине на
исти дала сагласност. 

Број: 66-23/2017-01-1

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ

Браниславка Шуловић,с.р

На основу члана 12., сагласно члану
39. Закона о туризму („Службени гласник
РС“, број 36/09, 88/10, 99/11 и 93/12), а у вези
чланова 11. и 12. Закона о јавним службама
(‘’Сл. гласник РС’’, број 42/91, 71/94 и 79/05)
и члана 40. Статута општине Велико Гра-
диште (‘’Општински службени гласник’’, бр.
9/2008, 5/14, 5/16 и 28/16),  

Скупштина општине Велико Гра-
диште, на 14. седници одржаној дана
18.12.2017. године, донела је

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПЛАН
И ПРОГРАМ РАДА ТУРИСТИЧКЕ ОР-
ГАНИЗАЦИЈЕ ОПШТИНЕ ВЕЛИКО

ГРАДИШТЕ ЗА 2018. ГОДИНУ
СА ФИНАНСИЈСКИМ ПЛАНОМ

1.
Даје се сагласност на План и Про-

грам рада Туристичке организације општине
Велико Градиште за 2018. годину са финан-
сијским планом, који је усвојио Управни
одбор Туристичке организације општине Ве-
лико Градиште на седници одржаној
30.11.2017. године. 

2.
Ово решење објавити у ‘’Службеном

гласнику општине Велико Градиште’’.

О б р а з л о ж е њ е

Правни основ за доношење овог Ре-
шења садржан је у члану 40. став 1. тачка 23.
Статута општине Велико Градиште (‘’Служ-
бени гласник општине Велико Градиште број
9/2008, 5/14, 5/16 и 28/16), којим је  утврђено
да Скупштина општине даје сагласност на
програм рада јавних предузећа и других
служби чији је оснивач. 

Управни одбор Туристичке организа-
ције општине Велико Градиште на седници
одржаној дана 30.11.2017. године је усвојио
План и програм рада за 2018. годину са фи-
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нансијским планом, па је Скупштина оп-
штине на исти дала сагласност.

Број: 332-52/2017-01-1

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ

Браниславка Шуловић,с.р

На основу члана 74. Закона о култури
(‘’Сл. гласник РС’’, број 72/09), а у вези чла-
нова 11. и 12. Закона о јавним службама
(„Службени гласник РС“, број 42/91, 71/94 и
79/05) и члана 40. Статута општине Велико
Градиште (‘’Општински службени гласник’’,
бр. 9/2008, 5/14, 5/16 и 28716),  

Скупштина општине Велико Гра-
диште, на 14. седници одржаној дана
18.12.2017. године, донела је

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПЛАН

И ПРОГРАМ РАДА СА
ФИНАНСИЈСКИМ ПОКАЗАТЕЉИМА

ЈУ КУЛТУРНИ ЦЕНТАР „ВЛАСТИ-
МИР ПАВЛОВИЋ ЦАРЕВАЦ“ 

ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ ЗА 2018. ГОДИНУ

1.
Даје се сагласност на План и про-

грам рада са финансијским показатељима
Јавне установе Културни центар „Властимир
Павловић Царевац“ Велико Градиште за
2018. годину, који је усвојио Управни одбор
ЈУ Културни центар Велико Градиште на
седници одржаној 30.11.2017. године. 

2.
Ово Решење објавити у ‘’Службеном

гласнику општине Велико Градиште’’.

О б р а з л о ж е њ е

Правни основ за доношење овог Ре-
шења садржан је у члану 40 став 1 тачка 23
Статута општине Велико Градиште (‘’Служ-
бени гласник општине Велико Градиште број
9/2008, 5/14, 5/16 и 28/16) којим је утврђено
да Скупштина општине даје сагласност на
програм рада јавних предузећа и других
служби чији је оснивач. 

Управни одбор ЈУ Културни центар
„Властимир Павловић Царевац“ Велико Гра-
диште на седници одржаној дана 30.11.2017.
године је усвојио План и програм рада са фи-
нансијским показатељима ЈУ Културни цен-
тар „Властимир Павловић Царевац“ Велико
Градиште за 2018. годину, па је Скупштина
општине на исти дала сагласност. 

Број: 64-3/2017-01-1

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ

Браниславка Шуловић,с.р

На основу члана 74. Закона о култури
(‘’Сл. гласник РС’’, број 72/09), чланова 11.
и 12. Закона о јавним службама („Службени
гласник РС“, број 42/91, 71/94 и 79/05) и
члана 40. Статута општине Велико Градиште
(‘’Општински службени гласник’’, бр.
9/2008, 5/14, 5/16 и 28/16),  

Скупштина општине Велико Гра-
диште, на 14. седници одржаној дана
18.12.2017. године, донела је

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ГО-

ДИШЊИ ПРОГРАМ РАДА И
ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН НАРОДНЕ
БИБЛИОТЕКЕ „ВУК КАРАЏИЋ“ 

ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ ЗА 2018. ГОДИНУ
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1.
Даје се сагласност на Годишњи про-

грам рада и финансијски план Народне биб-
лиотеке „Вук Караџић“ Велико Градиште за
2018. годину, који је усвојио Управни одбор
Народне библиотеке „Вук Караџић“ Велико
Градиште на седници одржаној  30.11.2017.
године. 

2.
Ово решење објавити у ‘’Службеном

гласнику општине Велико Градиште’’.

О б р а з л о ж е њ е

Правни основ за доношење овог Ре-
шења садржан је у члану 40. став 1. тачка 23.
Статута општине Велико Градиште (‘’Служ-
бени гласник општине Велико Градиште број
9/2008, 5/14, 5/16 и 28/16) којим је утврђено
да Скупштина општине даје сагласност на
програм рада јавних предузећа и других
служби чији је оснивач. 

Управни одбор Народне библиотеке
„Вук Караџић“ Велико Градиште на седници
одржаној дана 30.11.2017. године је усвојио
годишњи програм рада и финансијски план
Народне библиотеке „Вук Караџић“ Велико
Градиште за 2018. годину, па је Скупштина
општине на исти дала сагласност. 

Број: 630-11/2017-01-1

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ

Браниславка Шуловић,с.р

На основу члана 50. Закона о јавним
предузећима (‘’Сл. гласник РС’’, број
119/2012) и члана 40. Статута општине Ве-
лико Градиште (‘’Општински службени глас-
ник’’, бр. 9/2008, 5/14, 5/16 и 28/16),  

Скупштина општине Велико Гра-
диште, на 14. седници одржаној дана
18.12.2017. године, донела је

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА

ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА
ЈКП „ДУНАВ ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ“

ЗА 2018. ГОДИНУ

1.

Даје се сагласност на Програм по-
словања Јавног комуналног предузећа
„Дунав Велико Градиште“ за 2018. годину,
који је усвојио Надзорни одбор ЈКП „Дунав
Велико Градиште“ на седници одржаној
03.12.2017. године. 

2.

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

Образложење

Правни основ за доношење овог Ре-
шења 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 го-
дишњи програм пословања и доставља га ос-
нивачу 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
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9/2008, 5/14, 5/16 и 28/16) утврђено је да
Скупштина општине даје сагласност на про-
грам рада јавних предузећа и других служби
чији је оснивач.

Надзорни одбор ЈКП „Дунав Велико
Градиште“ је на седници одржаној дана
03.12.2017. године усвојио Програм посло-
вања ЈКП „Дунав Велико Градиште“ за 2018.
годину, па је Скупштина општине на исти
дала сагласност. 

Број: 023-36/2017-01-1

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ

Браниславка Шуловић,с.р

На основу члана 93, а у вези члана 20.
Закона о локалној самоуправи („Службени
гласник РС“ бр. 129/07 и 83/2014-др. закон),
члана 18 а у вези члана 40. Статута општине
Велико Градиште (‘’Сл. Гласник општине
Велико Градиште’’, бр. 9/08, 5/14 и 5/16) и
члана 11. Одлуке о утврђивању назива улица,
тргова и других делова насељеног места на
територији општине Велико Градиште („Сл.
гласник општине Велико Градиште“, бр
15/2015),  Скупштина општине на својој 14.
седници одржаној дана 18.12.2017. године
донела је,

ОДЛУКА 
о продужетку постојећих улица

Члан 1.

Продужује се постојећа улица у Великом1
Градишту, Улица Пећке Патријаршије
дуж некатегорисаног пута – кп. бр. 4594
КО Велико Градиште до границе тромеђе
кп. бр. 3690, 3694/1 и 4594 КО Велико
Градиште.

Продужује се постојећа улица у Великом2
Градишту, Улица Браће Ђорђевић дуж
целе садашње Улице Гробљанске, до рас-
крснице са улицом Жике Поповића.

Назив Улице Гробљанске, брише се. 3

Одлука ступа на снагу даном објављи-4
вања у „Службеном гласнику општине
Велико Градиште“.  

Број: 015-14/2017-01-1

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ

Браниславка Шуловић,с.р

На основу члана 27.ст.10. Закона о
јавној својини („Службени гласник РС“, бр.
72/2011, 88/2013 и 105/2014), Уредбе о усло-
вима прибављања и отуђења непокретности
непосредном погодбом, давања у закуп
ствари у јавној и поступцима јавног надме-
тања и прикупљања писмених понуда (Служ-
бени гласник РС“, бр. 24/2012, 48/2015 и
99/2015, 42/2017), члана 99. Закона о плани-
рању и изградњи („Службени гласник РС“,
број 72/2009, 81/2009 – испр., 64/2010 – од-
лука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 – одлука
УС, 50/2013 – одлука УС, 98/2013 – одлука
УС, 132/2014 и 145/2014), а у складу са чл.
19, 20 и 21 Одлуке о јавној својини општине
Велико Градиште („Службени гласник оп-
штине Велико Градиште“, број 5/2016), чла-
ном 11, чланом 58. Одлуке о грађевинском
земљишту (''Службени гласник општине Ве-
лико Градиште'', број 33/2016) а у складу са
чл.1, 2, и 4.. Закона о промету непокретности
(„Сл. гланик РС“, бр. 93/2014, 121/2014 и
6/2015), члана 20.ст 1.тачка 25. Закона о ло-
калној смоуправи ("Службени гласник РС",
бр. 129/2007 и 83/2014 – др. закон) и члана
74. Статута општине Велико Градиште
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(''Службени гласник општине Велико Гра-
диште'', бр. 9/2008, 5/14, 5/16 и 28/16) и члана
136. Закона о општем управаном поступку
(„Сл. гласник РС“, бр. 18/2016), по спроведе-
ном поступку прибављања непокретности у
складу са Одлуком Председника општине
Велико Градиште број 464-440/2017 од
29.11.2017. године а на захтев Одељења за
урбанизам, комунално-стамбене и имовин-
ско правне послове Општинске управе оп-
штине Велико Градиште и предлог
Општинског  Већа општине  Велико  Гра-
диште, 

Скупштина општине  Велико  Гра-
диште на 14. седници одржаној дана
18.12.2017. године, донела је,

Р       Е        Ш          Е           Њ         Е
О  ПРИБАВЉАЊУ  НЕПОКРЕТНОСТИ

У ЈАВНУ СВОЈИНУ ОПШТИНЕ
ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ

I
1. ПРИБАВЉА СЕ, у јавну својину

општине Велико Градиште, после спроведе-
ног поступка непосредне  погодбе, уз на-
кнаду, доле наведена непокретност коју
чини:

а) кат. парц. бр. 2242/6 „Насеље Бели
Багрем, остало вештачки створено непл,
градско грађевинско земљиште у површини
од 14,85 ари уписана у Л.н.бр. 4339 к.о. Ве-
лико Градиште као приватна својина „СИЛ-
ВЕР ЛАКЕ  ИНВЕСТМЕНТ“ Д.О.О,
БЕОГРАД, ул ТОШИН  БУНАР бр.272 .

б) кат. парц. бр. 2242/4 „Насеље Бели
Багрем, остало вештачки створено непл,
градско грађевинско земљиште у површини
од 2,96 ари уписана у Л.н.бр. 4339 к.о. Ве-
лико Градиште као приватна својина „СИЛ-
ВЕР ЛАКЕ  ИНВЕСТМЕНТ“ Д.О.О
,БЕОГРАД, ул ТОШИН  БУНАР бр.272

II
Износ накнаде за непокретност која

се прибавља утврдила је Комисија за про-
цену тржишне  вредности  непокретности од
стране Општинске Управе општине Велико

Градиште решењем број 464-389/2017-01-3
од 03.11.2017 године.

Износ накнаде за непокретност која
се прибавља износи  за: 

а) кат. парц. бр. 2242/6 „Насеље Бели
Багрем, остало вештачки створено непл,
градско грађевинско земљиште у површини
од 14,85 ари уписана у Л.н.бр. 4339 к.о. Ве-
лико Градиште, 4.500 евра по ару, и укупно
износи 66,825 евра, у динарској противвред-
ности на дан исплате по средњем  курсу  На-
родне  банке  Србије

б) кат. парц. бр. 2242/4 „Насеље Бели
Багрем, остало вештачки створено непл,
градско грађевинско земљиште у површини
од 2,96  ари уписана у Л.н.бр. 4339 к.о. Ве-
лико Градиште, 4.500 евра по ару, и укупно
износи 13.320 евра, у динарској  противвред-
ности на  дан исплате по средњем  курсу  На-
родне банке Србије.

III
Новчана  средства  за прибављање

непокретности  у Јавну  својину  општине
Велико  Градиште предвиђена су Одлуком о
Буџету општине Велико Градиште (са раз-
дела 4.програм 1101-0003, функција 620, по-
зиција 91, економска класификација
541-земља.)

IV
ОБАВЕЗУЈУ СЕ купац и продавац

да у року од 30 дана од дана правоснажности
овог Решења,  закључе Уговор, којим ће уре-
дити међусобна права и обавезе.

Предметне непокретности  служиће
за потребе  јавне  намене –паркинг простор. 

Земљиште које је предмет овог Ре-
шења није комунално уређено.

Комунално уређење непокретности,
из Одељка I. овог решења,  је обавеза стица-
оца.

О  б  р  а  з  л  о  ж  е  њ  е

Општина Велико Градиште захва-
љујући свом географском положају као и
природним богатствима-Србрном  језеру,
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реком Дунав и низом других атрактивних ло-
кација представља меку за пословно-инве-
стициону климу и улагања пре свега у
туризам, спорт и стамбено пословно поли-
тику.У циљу стварања услова за напред на-
ведена улагања као и обогаћивање саме
пословне политике на територији општине
Велико Градиште, а пре свега у насељу Бели
Багрем општина Велико Градиште  донела је
у складу са Планом детаљне регулације ту-
ристичког насеља Бели Багрем, одлуку о
прибвљању  непокретности у јавну својину
а у сврхе изградње паркинг простора за мо-
торна возила. Планом  детаљне регулације
туристичког насеља Бели Багрем, општина
Велико Градиште (Службени гласник оп-
штине Велико Градиште 5/2016) предвиђено
је да кат.парцела број 2242/6 и кат.парцела
број 2246/4 К.О Велико Градиште представ-
љају површину Јавне  намене-паркинг про-
стор. Наведене парцеле налазе се у
приватном власништви правног лица „СИЛ-
ВЕР ЛАКЕ  ИНВЕСТМЕНТ“Д.О.О Београд.

Полазећи од чињенице да су горе на-
ведене парцеле предвиђене Планом детаљне
регулације туристичког насеља Бели Багрем
као површине јавне намене-паркинг простор,
надлежни орган је у  складу са Одлуком о
јавној својини општине Велико Градиште
(„Службени гласник општине Велико Гра-
диште“, број 5/2016) покренуо поступак при-
бављања непокретности у јавну својину
општине Велико Градиште.

Одлучујући о начину прибављања не-
покретности у јавној својину, Председник
општине Велико Градиште као надлежни
орган, је сходно члану 19. члану 21. Одлуке
о јавној својини општине Велико  Градиште
(Службени гласник општине Велико Гра-
диште“, број 5/2016) члану 11,чланом 58. Од-
луке о грађевинском земљишту (''Службени
гласник општине Велико Градиште'', број
33/2016) а у складу са  одредбом члана 3.
Уредбом о условима прибављања и отуђења
непокретности непосредном погодбом,да-
вања у закуп ствари у јавној својини и по-
ступцима јавног надметања и прикупљања
писмених понуда („Сл.гласник РС“,бр.

24/2012, 48/2015, 99/2015, 42/2017) одлуком
број 464-440/2017 од 29.11.2017 године одлу-
чио да се у конкретном  случају као  једино
решење примени одредба тач.1. горе наведе-
ног члана, обзиром да наведене непокретно-
сти својим карактеристикама једине
одговарају потребама прибавиоца, а по на-
чину прибављања једино се може прибавити
непосредном погодбом с обзиром да је Пла-
ном детаљне регулације насеља туристичког
насеља Бели  Багрем предвиђене за јавне на-
мене-паркинг простор, и сходно тој чиње-
ници није могуће реализовати друге начине
прибављања, а све у складу са Одлуком о јав-
ној својини општине Велико Градиште
(„Службени гласник општине Велико Гра-
диште“, број 5/2016), Уредбом о условима
прибављања и отуђења непокретности непо-
средном погодбом, даваља у закуп ствари у
јавној својини и поступцима јавног надме-
тања и прикупљања писмених понуда
(„Сл.гласник РС“,бр. 24/2012, 48/2015,
99/2015, 42/2017).

Средства неопходна за плаћање на-
кнаде за прибављање непокретности у јавну
својину обезбеђена из буџета општине једи-
нице локалне самоуправе за 2018. годину (са
раздела 4.програм 1101-0003,функција
620,позиција 91,економска класификација
541-земља.) у складу са Законом и по тржиш-
ним ценама  одређеним од стране надлежног
органа Комисије за процену тржишне вред-
ности непокретности формираном од стране
Општинске Управе решењем број  464-
389/2017-01-3.

Сагласно одредби члана 27.став 10.За-
кона о јавној својини („Службени гласник
РС“,бр 72/11, 88/13, 105/14, 104/16-др.закон
и 108/16) о прибављању и располагању ства-
рима у својину јединице локалне самоуправе,
одлучује орган јединице локалне самоуправе
одређен у складу са законом и Статутом једи-
нице локалне самоуправе.

Због свега наведеног а сагласно од-
редби члана 27.ст.10 а у вези члана 29. Закона
о јавној  својини („Службени гласник
РС“,бр.72/2011, 88/2013 и 105/2014) и чла-
нова 19.и 21 Одлуке о јавној  својини оп-
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штине Велико Градиште, чланом 11, чланом
58. Одлуке о грађевинском земљишту
(''Службени гласник општине Велико Гра-
диште'', број 33/2016) као и члана 3.ст.1.тач1.
Уредбе  о условима прибављања и отуђења
непокретности непосредном погодбом, да-
ваља у закуп ствари у јавној својини и по-
ступцима јавног надметања и прикупљања
писмених понуда („Сл.гласник РС“,бр.
24/2012, 48/2015, 99/2015, 42/2017) одлучено
је као у диспозитиву овог  Решења.

По извршеном прибављању непок-
ретности из дизпозитива овог решења оп-
штина Велико Градиште донеће припадајуће
одлуке, у складу са прописима.

ПРАВНА ПОУКА: Ово решење је ко-
начно у управном поступку и против њега се
не може изјавити жалба, али се може покре-
нути управи спор тужбом код Управног суда
у Београду у року од 30 дана од дана пријема
решења.  

Број: 464-456/2017-01-1

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ

Браниславка Шуловић,с.р

Скупштина општине Велико Гра-
диште на основу члана 32 став 1 тачка 6 и 66.
став 3. Закона о локалној самоуправи
(‘’Службени гласник РС’’ број 129/2007 и
83/14-др.ѕакон), члана 6. став 1. Закона о фи-
нансирању локалне самоуправе (‘’Службени
гласник РС’’, бр.62/06, 95/15 и 83/16) и члана
40. Статута Општине Велико Градиште
(‘’Службени гласник Општине Велико Гра-
диште), бр.9/08),

Скупштина Општине Велико Гра-
диште на својој 14. седници одржаној дана
18.12.2017. године, донела је

О  Д  Л  У  К  У
О ИЗМЕНИ 

ОДЛУКЕ О ОТПИСУ КАМАТЕ НА
ДОСПЕЛЕ ОБАВЕЗЕ

ПО ОСНОВУ ОДРЕЂЕНИХ
ЛОКАЛНИХ ЈАВНИХ ПРИХОДА
ОПШТИНЕ ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ

Члан 1.
У Одлуци о отпису камате на доспеле

обавезе по основу одређених локалних јав-
них прихода (‘’Службени гласник општине
Велико Градиште’’ бр.28/2016) у члану 1 став
1 датум ‘’31.12.2016.’’ замењује се датумом
‘’31.12.2017.’’

Члан 2.
У члану 2 Одлуке

став 1 тачка 1 алинеја 1 датум•
‘’31.12.2016. године’’ замењује се дату-
мом ‘’31.12.2017. године’’
став 1тачка 1 алинеја 2 датум ‘’01.јануара•
2017. године’’ замењује се датумом ‘’01.
јануара 2018. године’’
став 1 тачка 1 алинеја 3 датум ‘’до•
31.12.2017. године’’ замењује се датумом
‘’до 30.04.2018. године’’
став 1 тачка 2 алинеја 1 датум•
‘’31.12.2017. године’’ замењује се дату-
мом ‘’30.04.2018. године’’
став 1 тачка 2 алинеја 2 датум ‘’од 01.•
јануара 2017. године’’ замењује се дату-
мом ‘’од 01. јануара 2018. године’’
став 1 тачка 2 алинеја 3 датум ‘’до•
31.12.2017. године’’ замењује се датумом
‘’до 30.04.2017. године’’

Члан 3.
У члану 3 Одлуке датуми

‘’31.12.2017.’’ замењује се датумима
„30.04.2018.’’

Члан 4.
Остали делови одлуке остају неизме-

њени.

Члан 5.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана

од дана објављивања у ‘’Службеном глас-
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нику општине Велико Градиште’’, а приме-
њује се од 01.01.2018. године  до 30.04.2018.
године.

Број: 401-334/2017-01-1

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ

Браниславка Шуловић,с.р

На основу члана 27. став 10. Закона о јав-
ној својини („Службени гласник РС“, број
72/2011, 88/2013 и 105/2014) и члана 40. став 1.
тачка 18. Статута општине Велико Градиште
(„Службени гласник општине Велико Градиште“,
број 9/08 , 5/14 5/2016 и 28/2016) и Уредбе о усло-
вима прибављања и отуђења непокретности не-
посредном погодбом, давања у закуп ствари у
јавној својини и поступцима јавног надметања и
прикупљања писмених понуда(„Службени глас-
ник РС“, бр. 24/2012,48/2015,99/2015 и 42/2017)

Скупштина Општине Велико Градиште
на седници 14. одржаној дана 18.12.2017. године,
донела је.

ОДЛУКА О ЈАВНОЈ СВОЈИНИ ОПШТИНЕ
ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ

I ОПШТЕ ОДРЕДБЕ

Члан 1.
Овом Одлуком се, у складу са Законом о

јавној својини (‘’Службени гласник РС’’, бр.
72/2011 у даљем тексту: Закон) и Уредбом о усло-
вима прибављања и отуђења непокретности не-
посредном погодбом, давања у закуп ствари у
јавној својини и поступцима јавног надметања и
прикупљања писмених понуда („Службени глас-
ник РС“, бр. 24/2012,48/2015,99/2015) у даљем
тексту: Уредба) утврђују се: 

- носиоци права коришћења на стварима
у својини општине Велико Градиште као и њи-
хова овлашћења, 

-надлежни органи општине Велико Гра-
диште за припрему и доношење аката у вези са

прибављањем и располагањем стварима у јавној
својини општине Велико Градиште и одређује се
лице надлежно да у име општине Велико Гра-
диште закључи уговор у вези са истима, 

-поступци у којима се, ствари у јавној
својини које користе органи општине Велико
Градиште користе, могу прибавити и располагати
(коришћење, закуп, отуђење, залагање итд.)

-надлежност за вођење евиденције и по-
писа ствари у јавној својини општине Велико
Градиште и евиденције непокретности у јавној
својини које користе органи општине Велико
Градиште.

Члан 2.
Под прибављањем ствари у јавну својину

општине Велико Градиште, у смислу ове Одлуке,
подразумева се прибављање ствари по тржишној
вредности, разменом, изградњом и бестеретним
правним послом (наслеђе, поклон или једно-
страна изјава воље). 

Под управљањем стварима у јавној
својини општине Велико Градиште, у смислу ове
Одлуке, подразумева се одржавање, обнављање
и унапређивање истих, као и извршавање закон-
ских и других обавеза у вези са тим стварима. 

Под располагањем стварима у јавној
својини општине Велико Градиште, у смислу ове
Одлуке, подразумева се: 

давање ствари на коришћење; 1
давање ствари у закуп; 2
пренос права јавне својине на другог но-3
сиоца јавне својине (са накнадом или без
накнаде), укључујући и размену; 
отуђење ствари; 4
заснивање хипотеке на непокретностима; 5
улагање у капитал; 6
залагање покретне ствари. 7
Под отуђењем непокретности у смислу

става 3. алинеје 4) овог члана подразумева се и
одлучивање о расходовању ствари и рушењу
објекта, осим у случају кад рушење наложи над-
лежни орган због тога што објекат склон паду
угрожава безбедност, односно кад надлежни
орган наложи рушење објекта изграђеног су-
протно прописима о планирању и изградњи.

II ПРАВО КОРИШЋЕЊА И КОРИСНИЦИ
СТВАРИ У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ ОПШТИНЕ

Члан 3.
Право коришћења ствари у јавној својини

општине Велико Градиште, у смислу ове Одлуке,
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обухвата право држања ствари, коришћења исте
у складу са природом и наменом ствари, давања
у закуп и управљања истом. 

Носиоци права коришћења ствари у јав-
ној својини општине Велико Градиште могу
бити: 

Установе, јавне агенције и друге органи-1
зације чији оснивач је општина Велико
Градиште, уколико им се право кориш-
ћења на ствари пренесе, а на основу од-
луке Скупштине општине Велико
Градиште (у даљем тексту: Скупштина); 

месне заједнице, у складу са одлуком2
Скупштине којим се уређује положај
месних заједница.

Члан 4.
Носиоци права коришћења из члана 3.

ове Одлуке, имају право да ствар држе и да је ко-
ристе у складу са природом и наменом ствари, да
је дају у закуп и да њоме управљају у складу са
уговором којим им је та ствар дата на кориш-
ћење, односно у складу са Законом.

Лица из члана 3. ове Одлуке, ствари у јав-
ној својини општине Велико Градиште, на којима
имају право коришћења, могу дати у закуп. 

Лица из члана 3. ове Одлуке, ствари у јав-
ној својини општине Велико Градиште, на којима
имају право коришћења, могу дати у закуп уз
обавезу да носиоцу права јавне својине достави
податке о спроведеном поступку давања у закуп
ствари у јавној својини  у року од осам дана по
окончању поступка.

Општинско веће на основу достављених
података из претходног става даје
сагласност.Уколико утврди да лица из члана 3.
ове Одлуке у поступку давања у закуп нису по-
штовала закон и одлуке општине Велико Гра-
диште, може им наложити да поступак пониште
и исти спроведу поново.

Скупштина може одлучити да се непок-
ретност у својини општине Велико Градиште на
којој постоји право коришћења из члана 3. ове
Одлуке, која није у функцији остваривања над-
лежности, односно делатности носиоца права ко-
ришћења на тој ствари, као и непокретност која
се користи супротно закону, другом пропису или
природи и намени непокретности, одузме од но-
сиоца права коришћења. 

Право коришћења на непокретности у
својини општине Велико Градиште из члана 3.
ове Одлуке престаје и у случају њеног отуђења

из својине општине Велико Градиште, независно
од воље носиоца права коришћења на тој непок-
ретности, у случају престанка носиоца права ко-
ришћења, као и у другим случајевима утврђеним
законом. 

Одлуку о престанку права коришћења
доноси Скупштина, на предлог Општинског већа
( у даљем тексту: Веће)

О давању на коришћење непокретности
одузете у складу са ставом 3. овог члана, као и о
непокретности коју општина Велико Градиште
стекне поклоном, једностраном изјавом воље или
на други законом одређен начин, одлучује Скуп-
штина.

2.1. Корисници ствари у јавној својини
општине и давање на коришћење

Члан 5.
Корисници ствари у својини Општине су

органи и организације Општине.
Органи Општине користе непокретне и

покретне ствари у својини Општине намењене
извршавању њихових надлежности, које су при-
бављене за потребе тих органа или су им дате на
коришћење.

Органи Општине користе и непокретно-
сти у јавној својини које непосредно не служе из-
вршавању надлежности, већ за остваривање
прихода путем давања у закуп, односно на ко-
ришћење (тзв. комерцијалне непокретности - по-
словни простор, станови, гараже, гаражна места
и др.).

Корисници ствари у својини Општине
могу бити и:

државни органи и организације, на ос-1
нову одлуке о давању ствари на кориш-
ћење или у закуп,

јавна предузећа и друштва капитала чији2
је оснивач Општина, као и њихова за-
висна друштва (ствари које им нису уло-
жене у капитал, већ служе за
остваривање прихода-пословни простор,
станови, гараже и др.)

Непокретности у јавној својини општине
Велико Градиште могу се дати на коришћење и
осталим правним лицима, концесијом или на
други начин предвиђен законом, са накнадом или
без накнаде.
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Члан 6.
Одлуку о давању на коришћење непок-

ретности правним лицима из члана 3. и 5. ове Од-
луке доноси Скупштина.

Одлука о давању на коришћење непок-
ретности садржи:

- назив корисника (матични број, ПИБ,
седиште),

- претежна делатност корисника,
- временски период давања на кориш-

ћење,
- да ли се непокретност даје са накнадом

или без накнаде,
- лице овлашћена за закључивање уго-

вора о преносу права коришћења,
- и друге податке, који буду неопходни за

закључење уговора.
Уговор о преносу права коришћења ис-

пред општине Велико Градиште након донете од-
луке Скупштине из става 1. овог члана,
закључиће Председник општине Велико Гра-
диште (у даљем тексту: Председник) уз пре-
тходно прибављено мишљење Општинског
правобрниоца општине Велико Градиште.

2.2. Врсте ствари у јавној својини које користе
органи Општине Велико Градиште

Члан 7. 
Ствари у јавној својини општине Велико

Градиште, на које се односе одредбе ове Одлуке,
су непокретне и покретне ствари. 

Члан 8.
Под непокретним стварима, у смислу ове

Одлуке, подразумевају се добра од општег инте-
реса и добра у општој употреби, остале непок-
ретности, мреже, службене зграде и пословне
просторије, стамбене зграде и станови, гараже и
гаражна места и непокретности за репрезента-
тивне потребе. 

Скупштина утврђује које се непокретно-
сти сматрају непокретностима за репрезента-
тивне потребе, одређује начин њиховог
коришћења као и орган који обавља послове одр-
жавања ових непокретности. 

Непокретностима из става 1. овог члана,
располаже се у складу са одредбама ове Одлуке
које се односе на прибављање, отуђење и давање
у закуп.

Члан 9.
Под покретним стварима, у смислу ове

Одлуке, подразумевају се превозна средства,
предмети посебне историјско-документарне, кул-
турне или уметничке вредности, разна опрема
укључујући ту и опрему за рад и потрошни ма-
теријал као и друга имовинска права. 

Покретним стварима из става 1. овог
члана располаже се у складу са одредбама ове
Одлуке Општинско веће као извршни орган у
складу са одредбама које се односе на прибав-
љање, отуђење, давање у закуп покретних ствари
и посебним законима.

Члан 10. 
Органи општине Велико Градиште и

остали корисници ствари у јавној својини Оп-
штине Велико Градиште дужни су да те ствари
користе на начин којим се обезбеђује ефикасно
вршење њихових права и дужности, као и рацио-
нално коришћење и очување тих ствари. 

Запослени у органима општине Велико
Градиште и код осталих корисника ствари у јав-
ној својини одговорни су за савесно и наменско
коришћење ствари у јавној својини општине Ве-
лико Градиште које користе у обављању послова. 

III ПРИБАВЉАЊЕ И ОТУЂЕЊЕ
НЕПОКРЕТНОСТИ У ЈАВНОЈ
СВОЈИНИ ОПШТИНЕ
ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ 

Члан 11.
Непокретности у јавној својини општине

Велико Градиште прибављају се и отуђују у по-
ступку јавног надметања или прикупљања пис-
мених понуда, а изузетно непосредном погодбом,
под условима утврђеним Законом, Уредбом и
овом Одлуком. 

Почетна, односно најнижа, односно
највиша купопродајна цена непокретности која
се прибавља или отуђује из јавне својине ут-
врђује се у висини тржишне вредности пред-
метне непокретности, изражене у еврима, с тим
што се исплата врши у динарској противвредно-
сти по средњем званичном курсу Народне банке
Србије на дан уплате. 
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3.1. Поступак код прибављања непокретности
у јавној својини јавним надметањем и
прикупљањем писмених понуда

Члан 12.
Одлуку о покретању поступка прибав-

љања непокретности у јавну својину доноси
Председник, на образложен предлог надлежног
одељења општинске управе(у даљем тексту
Управе) 

Одлука о покретању поступка садржи:
-врсту поступка за прибављање непок-

ретности (јавно надметање или прикупљање по-
нуда);

-карактеристике непокретности која се
прибавља у јавну својину; 

-почетну купопродајну цену;
-назначење лица која имају право

учешћа; 
-критеријуме који ће се применити код

оцене понуда и 
-оквирне датуме у којима ће се спрово-

дити појединачне фазе поступка.
Одлука о покретању поступка прибав-

љања непокретности може да садржи и друге
елементе прописане Законом, Уредбом и овом
Одлуком.

Након доношења одлуке из става 1.овог
члана, Председник формира Комисију за спрово-
ђење поступка прибављања непокретности у
јавну својину, која објављује оглас о спровођењу
поступка (јавног надметања или прикупљања
писмених понуда), (у даљем тексту: Комисија).

Административне послове за потребе за
потребе комисије води надлежно одељење Оп-
штинске управе.

Члан 13.
Оглас мора бити објављен на огласној

табли, званичној интернет страници општине Ве-
лико Градиште, и локалној телевизији и у листу
који се дистрибуира на територији општине Ве-
лико Градиште или у листу који се дистрибуира
на целој територији Републике Србије. 

Оглас из става 1. овог члана обавезно
садржи: 

- назив органа за чије потребе се непок-
ретност прибавља у јавну својину (назив купца);

- карактеристике непокретности која се
прибавља у јавну својину;

- ближе услове за прибављање непокрет-
ности у јавну својину (у погледу рокова плаћања,
дана увођења у посед и сл.); 

- обавезу подносиоца пријаве за учество-
вање у поступку јавног надметања (у даљем
тексту: пријава), односно понуде за учествовање
у поступку прикупљања писмених понуда (у
даљем тексту: понуда), да уз пријаву, односно по-
нуду достави одговарајући доказ о праву својине
на непокретности која је предмет прибављања у
јавну својину и уписана у одговарајућу јавну
књигу о евиденцији непокретности и правима на
њима и др.; 

- обавезу власника непокретности која се
нуди да достави изјаву да на истој не постоје
права трећих лица, да није оптерећена теретима,
да није под спором, нити под забраном распола-
гања, да није предмет теретног или бестеретног
правног посла, нити уговора о доживотном из-
државању и да не постоје друге сметње за пренос
права својине, као и изјаву да уколико се утврди
да на непокретности која се нуди постоји било
какав терет, продавац се обавезује да га отклони
о свом трошку, односно да купцу пружи заштиту
од евикције и сноси сву одговорност за евенту-
алне правне недостатке; 

- обавезу подносиоца пријаве, односно
понуде да уз пријаву, односно понуду достави
доказ да су измирени сви трошкови коришћења
непокретности која се нуди (утрошена елек-
трична енергија, комуналије, порез на имовину и
друго); 

критеријум за избор најповољнијег пону-
ђача;

- садржај пријаве, односно понуде и ис-
праве које је потребно доставити уз пријаву, од-
носно понуду, у складу са овом одлуком; 

- адресу за достављање пријаве, односно
понуде; 

- рок за подношење пријаве, односно по-
нуде

- место и време одржавања јавног надме-
тања, односно отварања понуда; 

- обавештење да подносиоци неблаговре-
мене и непотпуне пријаве, односно понуде неће
моћи да учествују у поступку јавног надметања,
односно прикупљања писмених понуда, односно
да ће исте бити одбачене. 

Пријава, односно понуда доставља се у
затвореној коверти са видљивом назнаком на који
се оглас односи и ко је подносилац пријаве, од-
носно понуде. 

Пријава, односно понуда мора да садржи:
за правно лице - назив, седиште и број те-1
лефона и мора бити потписана од стране
овлашћеног лица, извод из регистра при-
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вредних субјеката надлежног органа и
потврда о пореском идентификационом
броју;
за физичко лице - име и презиме, адресу,2
број личне карте, матични број и број те-
лефона и мора бити потписана; 
за предузетника - извод из регистра над-3
лежног органа и потврда о пореском
идентификационом броју. 
У случају да подносиоца пријаве, одно-

сно понуде заступа пуномоћник, пуномоћје за за-
ступање мора бити специјално и судски оверено. 

Пријава, односно понуда је непотпуна
ако не садржи све што је прописано, ако нису
приложене све исправе како је то предвиђено, од-
носно ако не садржи све податке предвиђене
огласом или су подаци дати супротно објавље-
ном огласу. 

Члан 14.
Поступак прибављања непокретности у

јавну својину општине Велико Градиште спро-
води Комисија из члана 12. ове Одлуке, која о
току поступка води записник и по окончаном по-
ступку утврђује предлог за избор најповољнијег
понуђача. 

Услови за спровођење поступка јавног
надметања, односно разматрања писмених по-
нуда су испуњени уколико пристигне најмање
једна благовремена и потпуна пријава, односно
понуда. 

Уколико подносилац благовремене и по-
тпуне пријаве, односно понуде не приступи јав-
ном надметању, односно отварању писмених
понуда, сматраће се да је одустао од пријаве, од-
носно понуде. 

Подносиоци неблаговремене, односно
непотпуне пријаве не могу да учествују у по-
ступку јавног надметања, а непотпуне, односно
неблаговремене пријаве, односно понуде се од-
бацују. 

Предлог одлуке о избору најповољнијег
понуђача, након спроведеног поступка јавног
надметања, односно прикупљања писмених по-
нуда доноси Веће на основу предлога Комисије
за избор најповољнијег понуђача. 

Скупштина доноси одлуку о прибављању
непокретности у јавну својину на основу пред-
лога Већа.

Лице овлашћено за закључивање уговора
о прибављању непокретности у јавну својину је
Председник општине, уз претходно прибављено
мишљење Општинског правобраниоца.

3.2. Поступак код отуђења непокретности из
јавне својине

Члан 15.
Одлуку о покретању поступка отуђења

непокретности у јавну својину доноси  Председ-
ник,  на образложен предлог надлежног одељења
општинске управе(у даљем тексту Управе) 

предлог 
Одлука о покретању поступка садржи:
- врсту поступка за отуђење непокретно-

сти (јавно надметање или прикупљање понуда);
- карактеристике непокретности која се

отуђује из јавне својине;
- почетну купопродајну цену ;
- висину лицитационог корака;
- назначење лица која имају право

учешћа; 
- критеријуме који ће се применити код

оцене понуда и
- оквирне датуме у којима ће се спрово-

дити појединачне фазе поступка. 
Одлука о покретању поступка отуђења

може да садржи и друге елементе прописане За-
коном, Уредбом и овом Одлуком.

Након доношења одлуке о покретању по-
ступка отуђења непокретности из јавне својине
у смислу Закона, Председник  формира Комисију
за спровођење поступка отуђења непокретности
у јавну својину, која објављује оглас о спрово-
ђењу поступка (јавног надметања или прику-
пљања писмених понуда) за отуђење
непокретности из  јавне својине општине Велико
Градиште. 

Административне послове за потребе за
потребе комисије води надлежно одељење оп-
штинске управе.

Члан 16.
Оглас из члана 15. ове Одлуке мора бити

објављен у дневном листу који се дистрибуира
на целој територији Републике Србије и обавезно
садржи: 

- назив органа и корисника непокретно-
сти која се отуђује из јавне својине који објављује
оглас (назив продавца);

- ближе податке о начину отуђења непок-
ретности из јавне својине (јавно надметање или
прикупљање писмених понуда); 

- опис непокретности која се отуђује из
јавне својине; 
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- почетну цену по којој се непокретност
отуђује из јавне својине; 

- рокове плаћања;
- критеријуме за избор најповољнијег по-

нуђача;
- висину и начин полагања депозита; 
- рок за повраћај депозита учесницима

који нису успели на јавном надметању, односно
у поступку прикупљања писмених понуда; 

- обавезан садржај пријаве, односно по-
нуде и исправе које је потребно доставити
уз - пријаву, односно понуду, у складу са
овом одлуком; 

- адресу за достављање пријаве, односно
понуде; 

- место и време увида у документацију
(акти о власништву и измиреним трошковима ко-
ришћења непокретности) у вези са непокретно-
сти која се отуђује из јавне својине; 

- рок за подношење пријаве, односно по-
нуде;

- место и време одржавања јавног надме-
тања, односно отварања понуда; 

- обавештење да подносиоци неблаговре-
мене, односно непотпуне пријаве, односно по-
нуде неће моћи да учествују у поступку јавног
надметања, односно прикупљања понуда. 

Одредбе ове Одлуке, којим су регулисан
поступак прибављања непокретноситу јавну
својину, сходно се примењују и у поступку от-
уђења непокретности из јавне својине.

Члан 17.
Поступак разматрања приспелих понуда

споровешће се уколико на оглас пристигне
најмање једна благовремена и потпуна понуда.

Поступка јавног надметања спровешће
се и у случају да пристигне најмање једна благо-
врмена или потпуна пријава на основу које се
подносилац региструје и проглашава купцем, ако
почетну цену по којој се непокретност отуђује из
јавне својине прихвати као купопордајну цену, с
тим да уколико не прихвати купорподајну цену,
губи право на враћање депозита.

Учесник који понуди највиши износ ку-
попордајне цене потписује изјаву о висини пону-
ђене цене коју је дужан да уплати у року
утврђеним огласом..

Уколико учесник из става 5.овог члана не
закључи уговор и не плати купопродајну цену у
предвиђеном року, губи право на повраћај депо-
зита.

Основни критеријум за избор најповољ-
нијег понуђача је висина купопродајне цене.

Уколико је огласом предвиђено полагање
депозита у поступку прикупљања писмених по-
нуда, а учесник који је изабран за најповољнијег
понуђача не закључи уговор и не плати купопро-
дајну цену, у року утврђеним огласом, губи право
на повраћај депозита., док остали учесници по-
ступка јавног надметања, односно прикупљања
писмених понуда који нису избарани за најпо-
вољнијег понуђача, имају право на повраћај де-
позита у року утврђеним огласом.

Комисија по окончаном поступку јавног
надметања или прикупљања писмених понуда
утврђује предлог да се непокретност отуђи пону-
ђачу који је понудио најповољније услове.

Предлог Одлуке о избору најповољнијег
понуђача, након спроведеног поступка јавног
надметања, односно прикупљања писмених по-
нуда доноси Веће, на основу образложеног пред-
лога Комисије.

Скупштина доноси одлуку о отуђењу не-
покретности из јавне својине на основу предлога
Већа.

Лице овлашћено за закључивање уговора
о отуђењу непокретности у јавну својину је
Председник општине уз претходно прибављено
мишљење Општинског правобраниоца.

3.3.Отуђење непокрентости у јавној својини
испод тржишне цене, односно
без накнаде

Члан 18.
Изузетно Скупштина може отуђити не-

покретности из јавне својине и испод тржишне
цене и без накнаде, ако постоји интерес за так-
вим рапсолагањем, као што су:

отклањање последица елементарних не-1
погода;
успостављање добрих односа са другим2
државама, односно међународним орга-
низацијама;
други случајевима отуђења непокретно-3
сти предвиђених посебним законом.
Предлог одлуке о отуђењу непокретно-

сти из јавне својине испод тржишне вредности,
односно без накнаде, мора да садржи образло-
жење из кога се може утврдити постојање раз-
лога из ства 1.овог члана.

У случају преноса права јавне својине на
непокрентости између различитих носилаца тог
права, непокретности се могу преносити испод
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тржишне цене односно без накнаде, с тим да
такво располагање мора бити посебно образло-
жено.

3.4. Поступак прибављања и отуђења непок-
ретности непосредном погодбом

Члан 19.
Непокретности се могу прибавити у

јавну својину непосредном погодбом, али не
изнад, од стране надлежног органа процењене
тржишне вредности непокретности, ако у кон-
кретном случају то представља једино могуће ре-
шење, под којим се подразумева: 

случај када непокретност која се при-1
бавља у јавну својину по својим каракте-
ристикама једина одговара потребама
власника, корисника, односно носиоца
права коришћења, с тим да предлог од-
луке о оваквом располагању садржи об-
разложење разлога оправданости и
целисходности прибављања са аспекта
остварења интереса Општине Велико
Градиште и разлоге због којих се прибав-
љање не би могло реализовати јавним
надметањем, односно прикупљањем пис-
мених понуда; 
случај када се ради о међусобном распо-2
лагању између носилаца права јавне
својине; 
случај прибављања непокретности у3
јавну својину путем размене, ако је та
размена у интересу општине Велико Гра-
даиште, уз испуњење свих услова из
члана 30. Закона о јавној својини. 

Члан 20.
Непокретности у јавној својини могу се

отуђити из јавне својине непосредном погодбом,
али не испод од стране надлежног органа проце-
њене тржишне вредности непокретности, ако у
конкретном случају то представља једино могуће
решење, уз посебно образложење разлога оправ-
даности и целисходности отуђења и разлога због
којих се отуђење не би могло реализовати јавним
надметањем, односно прикупљањем писмених
понуда.

Члан 21.
Пошто Председник донесе одлуку да се

непокретност прибави у јавну својину, односно
отуђи из јавне својине непосредном погодбом,
формира Комисију за прибављање односно от-

уђење непосредном погодбом, која по окончаном
поступку непосредне погодбе, записник са одго-
варајућим предлогом, доставља Већу. 

Одлуке о прибављању непокретности,
односно отуђења непокретности из јавне својине,
након спроведеног поступка непосредне погодбе,
доноси Скупштина на образложени предлог
Већа.

Лице овлашћено за закључивање уговора
о прибављању односно отуђењу непокретности
непосредном погодбом је Председник општине
уз претходно прибављено мишљење Општинског
правобраниоца.

Члан 22.
Плаћање купопродајне цене може бити

једнократно или на рате.
У случају једнократне исплате, остварује

се попуст од 10% од утврђене купопродајне цене.
Ако се плаћање врши на рате износ купо-

продајне цене уплаћује се у једнаким месечним
ратама, највише до 24 месечне рате.

Када лице коме је уговором о купопро-
даји предвиђено плаћање купопродајне цене у
месечним ратама, одлучи да током периода от-
плате на непокретности која је предмет уговора
догради, реконструише или изврши друге радове
за које је обавезно издавање грађевинске дозволе,
дужан је да пре издавања грађевинске дозволе из-
мири преостале рате у једнократном износу од-
ређене уговором.

Купац може и пре рока одређеног угово-
ром да отплати остатак дуга.

Члан 23.
По закључењу уговора о купопродаји и

прибављеним доказима о регулисању међусоб-
них обавеза са Општином, о чему Општинска
управа општине Велико Градиште – Одељење
надлежно за послове финансија издаје потврду,
стичу се услови за упис права својине у јавном
регистру о непокретностима и стварним правима
на њима.

Када је купопродајним уговором предви-
ђено плаћање у месечним ратама Општинска
управа општине Велико Граадиште доставља ко-
пију купопродајног уговора Служби за катастар
непокретности Велико Градиште, у циљу уписа
предбележбе о плаћању купопродајне цене у ме-
сечним ратама.
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3.4. Прибављање непокретности у јавној
својини путем размене непокретности непо-
средном погодобом

Члан 24.
Општина Велико Градиште може приба-

вити непокретност путем размене у јавној
својини са инвеститором изграње објекта када је
општина Велико Градиште носилац права јавне
својине на зградама, односно њиховим посебним
деловима, који су предвиђени за рушење, у циљу
привођења локације планираној намени, ут-
врђују се следећи критеријуми за реализацију
размене непокретности у јавној својини непо-
средном погодобом:

Општини Велико Градиште на име на-
кнаде за непокретност која се даје у размену
мора припасти непокрентост која има већу по-
вршину за најмање 15% када је општина Велико
Градиште мањински власник у објекту који је
предвиђен за рушење, односно уколико је оп-
штина Велико Градиште већински власник
најмање 50% у односу на површину непокретно-
сти у јавној својини која се даје на име размене,
тим што у сваком случају понуда инвеститора не
може да буде мања од оставареног просека по-
стигнутог у размени непокретности са преоста-
лим власницима етажних делова непокрентости
на предметној локацији, а на основу закључених
уговора о регулисању имовинско-правних односа
између наведених лица;

Уколико општини Велико Градиште у по-
ступку размене непокретности нуди постојеће
непокретност на другој локацији у власништву
инвеститора изградње, поред критеријума из
алинеје 1. овог става, потребно је да та непокрет-
ност буде у истој пословној, односно стамбеној
зони и да по свом положају, структури, локацији
и намени одговара постојећој непокретности у
јавној својини са којом се размењује, као и да та
непокретност буде укњижена у одговарајуће
јавне књиге о евиденцији непокретности и пра-
вима на њима, као својина инвеститора.

Уговором о размени непокретности мора
бити предвиђена уговорна казна за случај доцње
потенцијалног инвеститора изградње стамбеног,
односно пословног објекта на локацији која се
приводи планираној намени, у погледу рока за
изградњу и предају у посед новоизграђене непо-
крентости која се даје општини Велико Градиште
на име размене непокретности у јавној својини.

Уговором о размени непокретности мора
бити утврђено заснивање хипотеке на одрђеној

непокретности у својини инвеститора изградње
или трећег лица, којом се обезбеђује извршење
његових обавеза, када је инвеститор физичко
лице, односно предузетник, када је инвеститор
изградње привредни субјкат (предузеће, односно
привредно друштво), потребно је од инвеститора
обезбедити заснивање хипотеке или оригиналну,
безусловну, неопозиву и наплативу на први позив
бакарску гаранцију првокласне банке, у висини
процењене вредности будуће новоизграђене не-
покретности коју Општина Велико Грдиште при-
бавља разменом. 

Одлуку о прибављању непокретности у
јавну својину разменом непокретности у јавној
својини путем непосредне погодбе, доноси Скуп-
штина, на образложени предлог општинском
Већу.

Надлежно одељења општинске управе
припрема образложен нацрт општинском Већу
као и Уговор о размени непокретности у јавној
својини.

Уговор о размени непокретности у јавној
својини закључује Председник општине уз пре-
тходно прибављено мишљење Општинског пра-
вобраниоца.

3.5.Прибављање и отуђење покретних ствари
у јавној својини

Члан 25.

Општинско веће доноси одлуку о прибав-
љању покретних ствари у јавну својину,
усвајањем финансијског плана Општинске
управе општине Велико Градиште. 

Покретне ствари прибављају се сагласно
потребама а у складу са одредбама Закона о јав-
ним набавкама. 

Oдлуку о отуђењу покретних ствари из
јавне својине доноси Општинско веће.

На отуђење покретних ствари из јавне
својине општине Велико Градиште, сходно се
примењује правила која се односе на отуђење не-
покретности у јавној својини, осим у случају от-
уђење покретних ствари мање вредности (у виду
поклона, награде и др).

Покретне ствари у јавној својини мање
вредности у смислу ове Одлуке предстваљају
ствари чија тржишна вредност не прелази износ
од 500 евра у динарској противвредности по
средњем курсу Народне банке Србије на дан от-
уђења.
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IV. ДАВАЊЕ СТВАРИ У ЈАВНОЈ
СВОЈИНИ У ЗАКУП

4.1.Опште одредбе
Члан 26.

Непокретности у јавној својини из члана
6. ове Одлуке, могу се дати у закуп у поступку
јавног надметања, прикупљања писмених понуда
путем јавног оглашавања и изузетно непосред-
ном погодбом у случајевима утврђеним Законом,
Уредбом и овом Одлуком.

Непокретности у јавној својини из члана
6.ове Одлуке не могу се давати у подзакуп. 

4.2 Давање у закуп непокрентости у јавној
својини путем јавног надметања 

Члан 27.
Одлука о покретању поступка садржи:
врсту поступка за давање у закуп непок-1
ретности (поступак јавног надметања
или прикупљање писмених понуда путем
јавног оглашавања) ; 
податке о непокретности која се даје у2
закуп (адреса, зона, површина са струк-
туром); 
намену непокретности коју одређује3
орган који доноси одлуку о покретању
поступка; 
почетни износ закупнине;4
висину лицитационог корака; 5
време на које се непокретност даје у6
закуп; 
назначење лица која имају право учешћа; 7
критеријуме који ће се применити код8
оцене понуда и 
оквирне датуме у којима ће се спрово-9
дити појединачне фазе поступка. 
утврђену почетну цену закупниние у слу-10
чају да се први поступак заврши без-
успешно, стим што умањена цена не сме
бити мања за више од 20%.
Одлука о покретању поступка давања у

закуп може да садржи и друге елементе пропи-
сане законом, уредбом и овом одлуком.

Одлуку о покретању поступка давања у
закуп непокретности доноси Председник оп-
штине а код корисника непокретности надлежни
орган корисника.

Члан 28.
Након донете Одлуке о покретању по-

ступка давања у закуп непокрентости у јавној
својини Председник општине именује Комисију

за споровођење поступка давања у закуп непо-
крентости у јавној својини.

Члан 29.
Оглас из става 1. овог члана, који се

објављује у средствима јавног информисања или
на огласним таблама општине Велико Градиште
и месних заједница, обавезно садржи: 

- назив органа и корисника непокретно-
сти која се даје у закуп у јавној својини (назив за-
куподавца); 

- ближе податке о начину давања у закуп
непокретности у јавној својини (јавно надметање
или прикупљање писмених понуда); 

- опис непокретности у јавној својини
која се даје у закуп; 

- услове под којима се непокретност у
јавној својини даје у закуп (рок трајања закупа и
др.); 

- обавезе закупца у вези са коришћењем
непокретности за одређену сврху и намену; 

- време и место одржавања јавног надме-
тања, односно разматрања приспелих понуда; 

- начин, место и време за достављање
пријава за учешће у поступку јавног надметања,
односно писмених понуда за учешће у поступку
прикупљања писмених понуда; 

- место и време увида у документацију у
вези са непокретностима које се дају у закуп; 

-почетну, односно најнижу висину закуп-
нине по којој се непокретност у јавној својини
може дати у закуп;

- висину лицитационог корака; 
- висину и начин полагања депозита;
- назнаку да се у пријави, односно понуди

обавезно наводи број рачуна на који ће се
извршити повраћај депозита;

- рок за повраћај депозита учесницима
који нису успели на јавном надметању, односно
у поступку прикупљања писмених понуда,

- датум и време разгледања непокретно-
сти која се даје у закуп. 

Комисија може одредити и друге додатне
услове за учешће у поступку давања у закуп.

Услови за учешће у поступку не смеју
бити дискриминаторски.

Члан 30.
Пријава, односно понуда која се до-

ставља обавезно садржи доказ о уплати депозита
и износ закупнине која се нуди.

Поред доказа из става 1. овог члана, по-
требно је и за:
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физичка лица – име и презиме, адреса,1
број личне карте, јединствени матични
број грађана;
предузетнике - име и презиме предузет-2
ника, адреса, број личне карте, извод из
регистра надлежног органа, назив радње,
матични број, ПИБ, копију потврде о из-
вршеном евидентирању ПДВ (уколико је
у систему ПДВ-а).
за правна лица – назив и седиште прав-3
ног лица, извод из регистра надлежног
органа,копију решења о додељеном ПИБ-
у, копију потврде о извршеном евиденти-
рању за ПДВ (уколико је у систему
ПДВ-а), 
Поред доказа из тачке1), 2) и 3) овог4
става, пријава може да садржи:
- пуномоћје за лице које заступа подно-

сиоца пријаве;
- назнаку непокретности за коју се по-

нуда подноси;
- делатност која ће се обављати;
- висину понуђене закупнине; 
- изјаву да ће непокретност преузети у

виђеном стању;
- доказ о уплаћеном депозиту;
- изјаву да ће доставити средство финан-

сијског обезбеђења за редовно испуњење оба-
веза;

- доказ о уплати административне таксе
и

- друге елементе предвиђене одлуком о
покретању поступка у зависности од врсте и на-
мене непокретности.

Подносиоци неблаговремене или непот-
пуне пријаве, односно понуде не могу учество-
вати у поступку јавног надметања или
прикупљања писмених понуда, а непотпуне или
неблаговремене пријаве, односно понуде се од-
бацују. 

Поред непотпуних и неблаговремених
понуда неће се разматрати ни понуде оног пону-
ђача који има дуг према буџету општине Велико
Градиште по основу закупа.

Члан 31.
Депозит се уплаћује и износу од једне

месечне закупнине од почетне цене за предметну
непокретност.

Депозит се уплаћује на депозитни рачун
општине Велико Градиште.

Доказ о уплаћеном депозиту доставља се
уз пријаву, најкасније до рока одређеног у огласу.

Учеснику на огласу чија понуда није при-
хваћена, депозит се враћа по коначности одлуке
о избору најповољнијег понуђача.

Понуђач, чија је понуда прихваћена, губи
право на повраћај депозита ако у року од 15. (пет-
наест) дана од дана пријема позива закуподавца
не закључи уговор о закупу пословног простора.

Члан 32.
Понуђач који је учинио најповољнију по-

нуду, обавезан је да на позив председника Коми-
сије, одмах, потпише изјаву да је понудио
највиши износ закупнине, са назнаком висине
понуђеног износа закупнине.

Уколико најповољнији понуђач одбије да
потпише изјаву из става 1. овог члана, председ-
ник Комисије, позива првог следећег најповољ-
нијег понуђача да потпише изјаву из става 1. овог
члана.

Уколико први следећи најповољнији по-
нуђач не потпише изјаву из става 1. овог члана,
председник Комисије јавно оглашава да поступак
јавног надметања није успео.

Понуђачима из става 2. и 3. овог члана,
уколико одбију да потпишу изјаве положени де-
позит се не враћа.

Члан 33.
Поступак јавног надметања сматра се ус-

пелим и у случају достављања једне исправне
пријаве за учешће којом се подносилац пријаве
региструје и присуствује јавном надметању и
проглашава закупцем, ако прихвати почетну ви-
сину закупнине по којој се непокретност може
дати у закуп. 

Уколико подносилац пријаве не прихвати
почетну висину закупнине, губи право на
враћање депозита. 

Поступак прикупљања писмених понуда
спровешће се ако се пријави најмање један учес-
ник.

Члан 34.
Комисија припрема извештај о спроведе-

ном поступку и предложе избор најповољнијег
понуђача, који доставља надлежном одељењу оп-
штинске управе заједно са записником о спрове-
деном поступку.

Надлежно одељење припрема образло-
жен нацрт за општинско Веће.

Општинско веће након спороведеног по-
ступка, доноси образложену одлуку о давању у
закуп.
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Лице овлашћено за закључење уговора
по коначности одлуке из претходног става овог
члана је Председник општине уз претходно при-
бављено мишљење Општинског правобраниоца.

4.3. Давање у закуп непокретности у јавној
својини путем прикупљања писмених понуда

Члан 35.
Приликом давања непокретности у закуп

прикупљањем писаних понуда путем, Председ-
ник  доноси одлуку о покретању поступка и ре-
шење о формирању комисије која расписује оглас
и спроводи поступак давања у закуп непокретно-
сти путем прикупљања писмених понуда.

О давању непокретности у закуп прику-
пљањем писаних понуда сходно се примењују
одредбе из ове Одлуке којима се уређује посту-
пак давања у закуп непокретности јавним надме-
тањем.

Уколико у поступку два или више
понуђача понуде исти износ закупнине, комисија
ће позвати понуђаче који су понудили исти износ
закупнине, да у року од три дана од дана пријема
позива, доставе нову писмену затворену понуду,
са увећаним износом закупнине у односу на
претходно дату понуду, а које понуде ће комисија
отворити и утврдити најповољнијег понуђача.

Уколико понуђачи из става 3. овог члана
у року од три дана не доставе нову понуду,
односно ако су понуђачи доставили нову понуду
са истоветном закупнином, комисија задржава
право да избор најповољнијег понуђача изврши
по слободном уверењу.

4.4. Давање у закуп непокрентости у јавној
својини путем непосредне погодбе

Члан 36. 
Непокретности у јавној својини могу се

изузетно, дати у закуп непосредном погодбом, у
случајевима: 

- када закуп траже амбасаде страних
држава у Републици Србији, као и трговинска и
војна представништва и друге организације при
дипломатско-конзуларним представништвима у
Републици Србији, под условом реципроцитета,
међународне организације за помоћ и сарадњу са
земљама Европске уније, међународне
хуманитарне организације у циљу обезбеђења
услова за смештај и рад у Републици Србији, као
и домаће хуманитарне организације, политичке
странке, организације и удружења грађана из

области здравства, културе, науке, просвете,
спорта, социјалне и дечије заштите, под условом
да тај простор не користе за остваривање
прихода, агенције, дирекције и друге службе и
организације чији је оснивач носилац права јавне
својине, а за које оснивачким актом није утврђена
обавеза тих носилаца да им обезбеде пословни
простор за рад; 

- када закупац престане да обавља своју
делатност, услед тешке болести, одласка у пен-
зију или смрти, а доделу у закуп тражи брачни
друг, дете или родитељ закупца (чланови поро-
дичног домаћинства), под условом да настави са
обављањем исте делатности; 

- када закупац - правно лице тражи одре-
ђивање за закупца друго правно лице чији је ос-
нивач или када закупац - правно лице тражи
одређивање за закупца друго правно лице, а оба
правна лица имају истог оснивача, односно када
је код закупца - правног лица дошло до одређе-
них статусних промена; 

- када закупац - физичко лице тражи од-
ређивање за закупца правно лице чији је оснивач
или када оснивач правног лица, због брисања
истог из регистра надлежног органа, тражи да
буде одређен за закупца, као физичко лице; 

- када закупац који је уредно измиривао
обавезу плаћања закупнине, тражи продужење
уговора о закупу, закљученог на одређено време,
најраније три месеца, а најкасније месец дана пре
истека уговора о закупу; 

- када се непокретност даје за потребе
одржавања спортских, културних, сајамских, на-
учних и других сличних потреба, а рок закупа је
краћи од 30 дана; 

- када се непокретност не изда у закуп
после спроведеног поступка јавног оглашавања
или прикупљања понуда, али не испод тржишне
висине закупнине за ту непокретност, односно
висине закупнине прописане овом одлуком; 

- када давање у закуп тражи физичко
лице којем је та непокретност одузета национа-
лизацијом, односно његови наследници, под
условом да је покренут поступак за враћање оду-
зете имовине пред надлежним органом; 

- када један од закупаца исте непокретно-
сти тражи престанак закуподавног односа, а
други закупац тражи закључење уговора о за-
купу, као једини закупац; 

- када закупац - правно лице затражи од-
ређивање за закупца непокретности друго правно
лице, под условом да оно измири целокупан дуг
закупца настао услед неплаћања закупнине и
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трошкова коришћења закупљене непокретности,
а уколико тај дуг није могуће намирити на други
начин; 

- када је то потребно ради боље органи-
зације и ефикасности рада носиоца права јавне
својине, односно корисника ствари у јавној
својини, као и посебних служби и организација
чији су они оснивачи; 

- када закључење уговора о закупу га-
раже тражи власник стана или закупац стана где
је гаража саставни део стана и са станом чини
једну целину, односно има вертикалну комуни-
кацију са станом. 

Одлуку о давању у закуп непокретности
из става 1. овог члана доноси Скупштина, на об-
разложен предлог Већа коме  надлежно одељење
општинске управе припрема образложен нацрт
одлуке. 

V. ДАВАЊЕ У ЗАКУП ПОСЛОВНОГ
ПРОСТОРА У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ

5.1. Опште одредбе

Члан 37.
Пословни простор у јавној својини даје

се у закуп ради стицања прихода, полазећи од
процењене тржишне висине закупнине утврђене
на основу ове одлуке, којом се уређује и закуп-
нина за пословни простор, а према локацији по-
словног простора, како у погледу утврђивања
почетне висине закупнине, тако и у погледу раз-
врставања локација по зонама и врстама објекта. 

Члан 38.
На територији општине Велико Гра-

диште ради утврђивања почетне цене закупа, а
имајући у виду погодности које пружају одре-
ђени делови насеља, утврђују се ___ зоне и то:

Екстра зона – централни градски про-
стор обухвата постор оивичен улицама Војводе
Путника, Обала краља Петра I. Мирка Матића,
Житног трга, Светосавске, ул. Војводе Мишића
и Трга М. Милорадовића. 

I зона - обухвата остале улице у насељу
Велико Градиште;

II зона - обухвата сва остала насеља на
територији општине Велико Градиште.

Члан 39.
Почетна цена закупа пословног простора

утврђује се у месечним износима по зонама и то:

Екстра зона............................. 1,5 евра по
м2 у динарској противвредности по средњем
курсу Народне банке Србије на дан плаћања;

I зона....................................... 1 евра по м2

у динарској противвредности по средњем курсу
Народне банке Србије на дан плаћања;

II зона..................................... 0,5 евра по
м2 у динарској противвредности по средњем
курсу Народне банке Србије на дан плаћања.

У случају када се непокретност не изда у
закуп после два узастопно спроведена поступка
јавног оглашавања, почетна висина закупнине по
којој се непокретност даје у закуп умањиће се на
80% од почетне тржишне висине закупнине
утврђене у ставу 1. овог члана. 

У случају када се непокретност у
поновљеном поступку јавног оглашавања са
умањеном почетном висином закупнине, на
начин и под условима из става 2. овог члана, не
изда у закуп, висина закупнине се умањује на
60% од почетне тржишне висине закупнине, по
којој цени ће се наставити са јавним
оглашавањем. 

Закуподавац задржава право да сваке
године увећа закупнину утврђену уговором о
закупу, имајући у виду тржишну висину
закупнине за одређену локацију. 

Закуподавац може закупцу који обавезу
плаћања закупнине измирује у року утврђеном
уговором о закупу, по протеку половине
уговореног периода закупа, износ закупнине
умањити до 10% на основу образложеног захтева
закупца. 

Хуманитарним организацијама које имају
за циљ помоћ оболелој деци и лицима са
инвалидитетом, удружењима грађана из области
здравства, културе, науке, просвете, спорта,
социјалне и дечије заштите, парламентарним
политичким странкама, који пословни простор
не користе за стицање прихода, добровољним
организацијама које учествују у спасилачким
акцијама, може се дати у закуп пословни
простор, уз обавезу плаћања закупнине у висини
од 20% од процењене тржишне висине
закупнине. 

Агенцијама, дирекцијама, службама и
другим организацијама чији је оснивач носилац
права јавне својине, може се дати у закуп
пословни простор, ради обављања послова из
њиховог делокруга рада, на основу образложене
одлуке надлежног органа носиоца права јавне
својине, уз обавезу плаћања закупнине у висини
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од 30% а највише до 50% од процењене тржишне
висине закупнине.

Члан 40. 
Закупац не може вршити адаптацију по-

словног простора без претходне сагласности за-
куподавца. 

Сви трошкови адаптације закупљене не-
покретности извршене у складу са ставом 1. овог
члана падају на терет закупца. 

Члан 41.
Закуподавац може по захтеву закупца

одобрити извођење радова који имају карактер
инвестиционог одржавања на закупљеној непок-
ретности, према уобичајеним стандардима и важ-
ећим прописима у области грађевинарства. 

Извештај о постојећем стању непокрет-
ности, са описом, предмером и предрачуном пла-
нираних радова, треба да изради овлашћени
судски вештак одговарајуће струке, односно ов-
лашћена организација, са којим закуподавац
треба да закључи уговор о пословној сарадњи, с
тим да трошкове израде ове документације сноси
закупац. 

Закупац је у обавези да се током изво-
ђења радова одобрених од стране закуподавца, у
поступку описаном у ставу 2. овог члана, при-
држава одобреног описа, премера и предрачуна,
као и да у случају одступања од одобрених ра-
дова на инвестиционом одржавању пословног
простора у сваком појединачном случају од заку-
подавца тражи одобрење за то одступање. 

Радови на инвестиционом одржавању из-
вршени супротно ставу 3. овог члана, као и ра-
дови који превазилазе уобичајене стандарде за ту
врсту радова, неће се признати закупцу. 

Након извођења радова уз сагласност за-
куподавца на начин и у поступку описаном у
овом члану, закупац је у обавези да закуподавцу
поднесе захтев за признавање трошкова инвести-
ционог одржавања пословног простора, уз који
се као доказ достављају рачуни, с тим да износ
уложених средстава мора бити верификован од
стране овлашћеног вештака, односно организа-
ције, која ће проценити вредност, квалитет и
стандард изведених радова и укупног стања не-
покретности, у односу на извештај о постојећем
стању, опис, предмер и предрачун планираних
радова одобрених од стране закуподавца. 

Закупац који је уз сагласност закуподавца
у инвестиционо одржавање у непокретност, у
смислу овог члана, уложио сопствена средства,
има право на умањење закупнине у износу од

највише 50 % од месечне закупнине, за период
који одговара висини уложених средстава, без
могућности признавања својинских права на не-
покретности по основу улагања средстава. 

Изузетно од става 6. овог члана, а на ос-
нову посебно образложене одлуке надлежног ор-
гана носиоца права јавне својине, износ
закупнине може бити умањен и за већи проценат.

Закупац може бити ослобођен плаћања
закупнине током периода извођења радова који
имају карактер инвестиционог одржавања на
закупљеној непокретности за период док трају
радови, а најдуже шест месеци, на основу
посебно образложене одлуке надлежног органа
носиоца права јавне својине.

Члан 42.
Корисник ствари у јавној својини који

није носилац права јавне својине у обавези је да
носиоцу права јавне својине достави податке о
спроведеном поступку давања у закуп ствари у
јавној својини, у року од осам дана по окончању
поступка.

5.2. Поступак давања у закуп пословног
простора

Члан 43.
Пословне просторије у јавној својини

дају се у закуп у поступку јавног надметања или
прикупљањем понуда, изузетно непосредном по-
годбом.

На давање у закуп пословног простора
путем јавног надметања и прикупљања писмених
понуда, примењују се одребе ове Одлуке којима
се уређује давање у закуп непокретности у јавној
својини.

Одлуку о покретању поступка за давање
у закуп, односно на коришћење пословног про-
стора које се даје у закуп у комерцијалне сврхе
доноси Председник општине.

Уговор за непокретности из става 3. овог
члана потписује Председник општине, уз пре-
тходно прибављено мишљење Општинског пра-
вобраниоца.

5.3. Давање у закуп покретних ствари у
јавној својини 

Члан 44.
Акт о покретању поступка давања у

закуп покретних ствари у јавној својини општине
и акт о образовању Комисије за јавно надметање
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или прикупљање понуда у овом поступку, доноси
Председник општине. 

Општинско веће одређује се као над-
лежни орган за доношење акта о давању у закуп
покретних ствари у јавној својини општине. 

Председник општине се одређује као
лице надлежно, да у име општине, закључује уго-
воре о давању у закуп покретних ствари у јавној
својини општине.

Покретне ствари у јавној својини могу се
дати у закуп, полазећи од висине закупнине коју
утврђује надлежни орган Општинске управе Ве-
лико Градиште општине Велико Градиште.

На остала питања која се тичу давања у
закуп покретних ствари у јавној својини сходно
се примењују одговарајуће одредбе ове одлуке
које се односе на давање у закуп непокретности.

VI. ВРШЕЊЕ НАДЗОРА И ВОЂЕЊЕ
ЕВИДЕНЦИЈЕ СТВАРИ У ЈАВНОЈ
СВОЈИНИ ОПШТИНЕ
ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ

6.1. Вршење надзора ствари у јавној својини 

Члан 45.
За надзор над применом прописа којима

се регулише јавна својина општине Велико Гра-
диште надлежно је одељење Општинске управе
општине Велико Градиште у коме се обављају
имовинско правни послови (у даљем тексту:
Служба) и одељење за привреду,економски раз-
вој и дијаспору.

Служба из става 1, овог члана надлежна
је и за надзор над применом ове Одлуке.

6.2. Вођење евиденције и пописа ствари у
јавној својини Општине

Члан 46.
Одељење за привреду,економски развој и

дијаспору из члана 45. став 1. ове Одлуке над-
лежно је за попис целокупне имовине општине
Велико Градиште (непокренте и покретне
ствари).

Одељење за привреду,економски развој и
дијаспору из члана 45. став 1. ове Одлуке је оба-
везна да сваку промену ствари  (прибављање, от-
уђење, коришћење, закуп итд.) евидентира, и
једаном годишње достави извештај Општинском
већу и Скупштини, и то до краја марта месеца за
претходну годину.

VII. ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 47.
За све што није предвиђено овом Одлу-

ком примењују се одредбе Закона, Уредбе и
други важећи прописи који регулишу ову област.

Члан 48.
Даном ступања на снагу ове одлуке пре-

стаје да важи Одлука о  јавној својини општине
Велико Градиште(‘’Службени гласник општине
Велико Градиште’’, бр. 5/2016) и  Одлуке о из-
мени и допуни одлуке о јавној својини општине
Велико Градиште( „Службени гласник општине
Велико Градиште“ бр.33/2016), 

Члан 49.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана

од дана објављивања у „Службеном гласнику
општине Велико Градиште“.

Број: 464-457/2017-01-1

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ

Браниславка Шуловић,с.р

На основу члана 93, а у вези члана 20.
Закона о локалној самоуправи („Службени
гласник РС“ бр. 129/07 и 83/2014-др. закон),
члана 18 а у вези члана 40. Статута општине
Велико Градиште (‘’Сл. Гласник општине
Велико Градиште’’, бр. 9/08, 5/14 и 5/16) и
члана 11. Одлуке о утврђивању назива улица,
тргова и других делова насељеног места на
територији општине Велико Градиште ( „Сл.
гласник општине Велико Градиште“, бр
15/2015 ),  Скупштина општине на својој 14.
седници одржаној дана 18.12.2017. године
донела је,
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ОДЛУКА 
о утврђивању назива улице

Члан 1,

Неименованој улици у Великом
Градишту, која се налази дуж целе кп. бр.
2366/282 КО Велико Градиште утврђује се
назив:

Улица Миодрага Стокића – Кикета. •

Одлука ступа на снагу даном
објављивања у „Службеном гласнику
општине Велико Градиште“. 

Образложење

Чланом 93. Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник РС“ бр.
129/07 и 83/2014-др. закон) прописано је да
скупштина јединице локалне самоуправе
утврђује празнике и одлучује о називима
улица, тргова, градских четврти, заселака и
других делова насељених места на својој
територији, уз претходну сагласност
министарства надлежног за послове локалне
самоуправе.

Одељење за урбанизам, комунално-
стамбене и имовинско правне послове
предложило је да се неименованој улици у
Великом Градишту, која се налази дуж целе
кп. бр. 2366/282 КО Велико Градиште
утврђује се назив.  

Комисија је предложила да улица
добије назив Улица Миодрага Стокића –
Кикета по прослављеном спортском раднику
и спортском педагогу.

Министарство државне управе и
локалне самоуправе доставило је сагласност
број: 015-05-00051/2017-24 да се
неименованој улици утврди назив Улица
Милована Јовановића.

На основу наведеног Скупштина
општине је донела Одлуку као у
диспозитиву.  

Број: 015-15/2017-01-1

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ

Браниславка Шуловић,с.р

На основу члана 82. Статута општине
Велико Градиште („Сл.гласник општине
Велико Градиште“, бр. 9/2008, 5/14 и 5/16),
члана 6. Одлуке о постављању мањих
монтажних објеката привременог карактера
на јавним површинама („Сл. гласник
општине Велико Градиште“, број 28/2016) и
Програма постављања мањих монтажних
објеката привременог карактера на подручју
општине Велико Градиште за период од
2017. до 2022. године, број: 350-59/2017-01-
1 од 10.11.2017. године, на предлог Одељења
за привредни и економски развој и дијаспору, 

Општинско веће општине Велико
Градиште на 37. седници одржаној дана
11.12.2017. године, донело је,

О Д Л У К У 
о висини цене закупа за постављање мањих
монтажних објеката привременог карактера
на подручју општине Великог Градишта за

период од 2017. до 2022. године

Члан 1. 
У складу са Програмом постављања

мањих монтажних објеката привременог
карактера на подручју општине Велико
Градиште за период од 2017. до 2022. године,
број: 353-59/2017-01-1 од 10.11.2017. године,
одређује се почетна висина цена закупа
јавних површина у КО Велико Градште у
следећим износима: 
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-Локација број 1 – к.п. број 2223 у
улици Бошка Вребалова ( десна страна),
износи 2.400,00 дин/m² на годишњем нивоу;

- Локација број 2 – к.п. број 2223 у
улици Бошка Вребалова, део простора
испред дворишта основне школе Иво Лоа
Рибар, износи 2.880,00 дин/m² на годишњем
нивоу;

- Локација број 3 – к.п. број 1699,део
простора парка преко пута пумпе, износи
6.000,00дин/m² на годишњем нивоу;

- Локација број 4 – к.п. број 393, код
дома здравља, износи 6.000,00 дин/m² на
годишњем нивоу;

- Локација број 5 – к.п. број 531,
Мирка Матића, износи 1.800,00 дин/m² на
годишњем нивоу;

- Локација број 6 – к.п. број 1727/1,
у насељу „Орашчар“, износи 1.800,00 дин/m²
на годишњем нивоу;

- Локација број 7 – к.п. број 562, код
Општинског суда, износи 5.000 дин/m² на
годишњем нивоу;

- Локација број 8 – к.п. број 554,
Сарајевска улица (спортски терени), износи
2.000,00 дин/m² на годишњем нивоу;

- Локација број 9 – к.п. број 559,
Сарајевска улица, износи 2.000,00 дин/m² на
годишњем нивоу;

-Локација број 10– к.п. број 785,
улице Светосавска и Кнеза Лазара, (зграда
СДК), износи 5.000,00 дин/m² на годишњем
нивоу;

- Локација број 11– к.п. број 785,
улице Светосавска и Кнеза Лазара, (зграда
СДК), износи 5.000,00 дин/m² на годишњем
нивоу;

- Локацијаброј 12– к.п. број 2213,
улица Кнеза Лазара (преко пута библиотеке
и код жардињера), износи 5.000,00 дин/m² на
годишњем нивоу;

- Локација број 13– к.п. број 2221/3,
улица Воје Богдановића (испред Пере
Металца),износи 1.000,00 дин/m² на
годишњем нивоу;

- Локација број 14– к.п. број 1899/1,
улица Столета Опанчара (код улаза у

основну школу),износи 2.000,00 дин/m² на
годишњем нивоу;

- Локација број 15– к.п. број 544, на
Дунаву (код Стандарда), износи 2.400,00
дин/m² на годишњем нивоу;

- Локација број 16– к.п. број 2209,
улица Обала Краља Петра (Солана),износи
3.000,00 дин/m² на годишњем нивоу;

- Локација број 17– к.п. број 793,
улица Жике Поповића (код трафо
станице),износи 2.000,00 дин/m² на
годишњем нивоу;

- Локација број 18– к.п. број 464,
улица Војводе Мишића, (код Комерцијалне
банке),износи 2.300,00 дин/m² на годишњем
нивоу; 

- Локација број 19– к.п. број
2366/153, „Бели багрем“ (код раскрснице
према „Мадери“)износи 5.000,00 дин/m² на
годишњем нивоу;

- Локација број 20 – к.п. број 745/3,
раскрсница улица Пере Металца и
Доситејева,износи 5.000,00 дин/m² на
годишњем нивоу;

- Локација број 21 – к.п. број 785, иза
старог хотела 20 м2,износи 950,00 дин/m² на
годишњем нивоу;

- Локација број 22 – к.п. број 2229/1
плажа не Сребрном језеру, сегмент Б уз терен
за одбојку, износи 2.646,00 дин/m² на
годишњем нивоу;

- Локација број 23 – к.п. број 546 на
Градском кеју у непосредној близини дечијег
игралишта, износи 996,00 дин/m² на
годишњем нивоу;

- Локација број 24 – к.п. број 553 у
Градском парку уз бочну стазу у непосредној
близини зграде старе библиотеке, износи
996,00 дин/m² на годишњем нивоу;

- Локација број 25 – к.п. број 553 у
Градском парку на главној стази,износи
996,00 дин/m² на годишњем нивоу;

- Локација број 26 – к.п. број 783 на
Житном Тргу наспрам зграде СДК, уз
дрворед дудова,износи 996,00 дин/m² на
годишњем нивоу;
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- Локација број 27 – к.п. број 475 у
улици Кнеза Лазара, испред Банке Интезе и
Државне апотеке, износи 996,00 дин/m² на
годишњем нивоу;

- Локација број 28 – к.п. број 463
испред Комерцијалне банке у улици Војводе
Мишића, износи 996,00 дин/m² на годишњем
нивоу; 

- Локација број 29 – к.п. број 819 на
раскрсници улица Пере Металца, Жике
Поповића и Војводе Мишића, износи 996,00
дин/m² на годишњем нивоу;

- Локација број 30 – к.п. број 393
између Дома здравља и Лукоил бензинске
пумпе, износи 996,00 дин/m² на годишњем
нивоу;

- Локација број 31 – к.п. број 393
између Дома здравља и Лукоил бензинске
пумпе, износи 996,00 дин/m² на годишњем
нивоу; 

- Локација број 32– к.п. број 2220  у
улици Албанске споменице испред к.п. бр.
1692,износи 996,00 дин/m² на годишњем
нивоу;

- Локација број 33– к.п. број 1727/1
на Тргу ослобођења (Орашчар) код дечијег
игралишта, износи 996,00 дин/m² на
годишњем нивоу;

- Локација број 34 – к.п. број 1895/1
на раскрсници улица Бошка Вребалова и
Вељка Влаховића,износи 996,00 дин/m² на
годишњем нивоу;

- Локација број 35 – к.п. број 1895/1
у улици Вељка Влаховића испред спортске
хале, износи 996,00 дин/m² на годишњем
нивоу;

- Локација број 36 - к.п. број 1566/13
у улици Воје Богдановића испред стамбене
зграде,износи 996,00 дин/m² на годишњем
нивоу;

- Локација број 37– део к.п. број
1969/1 и 2222/4 код фудалског
игралишта,износи 388,00 дин/m² на
годишњем нивоу;

- Локација број 38– део к.п. број
2223 улица Бошка Вребалова у Великом
Градишту, десна страна, износи 2.400,00
дин/m² на годишњем нивоу;

Локација број 39– део к.п. број
2229/1 уз шетну стазу на Сребрном језеру -
према урбанистичком пројекту уређења
шетне стазе, износи 10.630,00 дин/m² на
годишњем нивоу.

- Локација број 40– део к.п. број
2229/1 уз обалу Сребрног језера, према
скици распореда позиционирања педалина,
износи 1.063,00 дин/m² на годишњем нивоу;

- Локација број 41 – део к.п. бр. 793,
према граници суседне катастарске парцеле
бр. 800, износи 996,00 дин/m² на годишњем
нивоу;

- Локација број 42 – део к.п.бр. 464,
према граници суседне катастарске парцле
бр 467, износи 996,00 дин/m² на годишњем
нивоу.

Члан 2.
Занатско - производне и фризерске

делатности ослобађају се плаћања у износу
од 50% умањења од утврђене цене закупа за
локацију на којој се налази привремени
објекат.

За једнократну исплату закупнине
остварује се право на умањење од утврђене
цене закупа у износу од 10 %.

За запошљавање до 2 радника закупац
остварује право на умањење цене у износу од
10%, а за више од 2 радника остварује
умањење цене у износу од 30%, уз обавезно
достављање ППД пријаве за предходну
годину.

Закупац може извршити плаћање
закупнине у максимално 12 рата, уз обавезно
достављање изјаве о сагласности и
потписане бланко менице. 

Члан 3.
Супањем на снагу ове Одлуке

престаје да важи Одлука о висини цене
закупа за постављање мањих монтажних
објеката привременог карактера на подручју
општине Великог Градишта за период од
2017. до 2022. године, број: 464-154/2017-01-
1 од 29.05.2017. године.
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Члан 4.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана

од објављивања у „Службеном гласнику
општине Велико Градиште“.

Број: 464-452/2017-01-4

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ

ПРЕДСЕДНИК
ОПШТИНЕ ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ

Драган Милић,с.р.

На основу члана 20. став 1. тачка 26.
Закона о локалној самоуправи („Службени
гласник РС”, бр. 129/2007 и 83/2014) и члана 82.
ст.1. тачка 2. Статута општине Велико Градиште
(„Службени гласник општине Велико Градиште”
бр. 9/2008, 5/14, 5/16, 28/16) члана 4. Одлуке о
поступку и начину решавања захтева грађана за
накнаду штете настале услед уједа паса луталица
( “Службени гласник општине Велико
Градиште”, бр. 19/2016)

Општинско веће општине Велико
Градиште на 37. седници одржаној 11.12.2017.
године, донело је

РЕШЕЊЕ

O РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ
ПРЕДСЕДНИКА

КОМИСИЈЕ ЗА УТВРЂИВАЊЕ ОСНОВА И
ВИСИНЕ

НАКНАДЕ ШТЕТЕ НАСТАЛЕ УСЛЕД
УЈЕДА ПАСА ЛУТАЛИЦА НА

ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ВЕЛИКО
ГРАДИШТЕ

Члан 1.
Разрешава се дужности председника

Комисије за утврђивање основа и висине накнаде
штете настале услед уједа паса луталица на
територији општине Велико Градииште (у даљем
тексту: Комисија):

Слађана Богичић из Великог Градишта•
одборница СО Велико Градиште,
Председник Комисије.

За председника Комисије за утврђивање
основа и висине накнаде штете настале услед
уједа паса луталица на територији општине
Велико Градииште (у даљем тексту: Комисија)
именује се: 

Зорица Младеновић из Великог•
Градишта одборница СО Велико
Градиште, Председник Комисије.

Члан 2.
Мандат именованог члана траје до истека

мандата Комисије за утврђивање основа и висине
накнаде штете настале услед уједа паса луталица
на територији општине Велико Градииште.

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

Скупштина општине Велико Градиште
донела је Одлуку о поступку и начину решавања
захтева грађана за накнаду штете настале услед
уједа паса луталица („Службени гласник
општине Велико Градиште“, бр 19/2016).
Општинско веће општине Велико  Градиште је
на 7. седници одржаној 23.09.2016..године
донело Решења о образовању Комисије за
утврђивање основа и висине накнаде штете
настале услед уједа паса луталица на територији
општине Велико Градиште. Наведним Решењем
из реда одборника као председник Комисије
именована је Слађана Богичић. Овим Решењем
разрешеве се дужности председница Комисије за
утврђивање основа и висине накнаде штете
настале услед уједа паса луталица на територији
општине Велико Градииште, која је предала
писмену оставку дана 14.11.2017.године због
личних разлога, а истим Решењем из реда
одборника за председника Комисије именованa
је Зорица Младеновић из Великог Градиште,
одборница СО Велико Грдиште, како би
Комисија за утврђивање основа и висине накнаде
штете настале услед уједа паса луталица на
територији општине Велико Градиште радила у
пуном саставу.

На основу горе цитираних законских
одредби донето је решења као у диспозитиву.

ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ: Решење
је коначно у управном поступку. Против истог се
може покренути управни спор.
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Број: 020-46/2017-01-4

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ
ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ

ПРЕДСЕДНИК
ОПШТИНЕ ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ

Драган Милић,с.р.

На основу члана 82. Статута општине Ве-
лико Градиште („Службени гласник општине Ве-
лико Градиште“ , бр.9/2008), члана 44.
Пословника о раду Општинског већа општине
Велико Градиште („Службени гласник општине
Велико Градиште“ , бр.11/08) , а у складу са чла-
ном 9, став 3. Одлуке о водоводу и канализацији
(„Службени гласник општине Велико Градиште“,
бр. 9/08, 5/2014, 5/2016 и 28/2016) Општинско
веће општине Велико Градиште на својој 37. сед-
ници одржаној 11.12.2017. године доноси :

О Д Л У К У

утврђивању  висине наканаде за прикључак
на водоводну и канализациону мрежу на те-

риторији општине Велико Градиште 

Висина накнаде за прикључак на водоводну
мрежу

Члан 1
Утврђује се накнада за прикључење на

објекат водоводне мреже за кориснике насеља на
територији општине Велико Градиште и износи 

За стамбени простор у индивидуалној стам-1
беној згради 600 евра, у динарској против-
вредности, по средњем курсу НБС на дан
уплате која је платива на највише 18 месеч-
них рата. 
За пословно-стамбени простор у колектив-2

ној стамбеној згради 600 евра са посебном
накнадом од 150 евра по свакој стамбеној, од-
носно пословној јединици, у динарској про-
тиввредности, по средњем курсу НБС на дан
уплате која је платива на највише 18 месеч-
них рата. 
За комерцијалне услужне објекте (хотели,3
апартмани, тржни центри, трговина на ве-
лико и мало, дисконтни објекти) пратећи
тржни гаржни простор у свим објектима до

1.000,00м2 укупне бруто површине 600 евра
са посебном накнадом за 70 евра по послов-
ној јединици, у динарској противвредности
по средњем курсу НБС на дан уплате, која је
платива на највише 18 месечних рата.
За комерцијалне и услужне објекте преко4
1.000,00м2 укупне бруто површине (хотели,
апартмани, тржни центри, трговина на ве-
лико и мало, дисконтни објекти), 600 евра са
посебном накнадом од 35 евра по пословној
јединици. 
За производне објекте без обзира на по-5
вршину 600 евра по објекту у динарској про-
тиввредности по средњем курсу НБС на дан
уплате, која је платива на највише 18 месеч-
них рата. 

Висина накнаде за прикључак на
канализациону  мрежу

Члан 2
Утврђује се наканда за прикључење на

објекте канализационе мреже за кориснике на-
сеља на територији општине Велико Градиште и
износи:

За стамбени простор у индивидуалној стам-1
беној згради 900 евра, у динарској против-
вредности, по средњем курсу НБС на дан
уплате која је платива на највише 18 месеч-
них рата. 
За пословно-стамбени простор у колектив-2

ној стамбеној згради 900 евра са посебном
накнадом од 200 евра по свакој стамбеној, од-
носно пословној јединици, у динарској про-
тиввредности, по средњем курсу НБС на дан
уплате која је платива на највише 18 месеч-
них рата. 
За комерцијалне услужне објекте (хотели,3
апартмани, тржни центри, трговина на ве-
лико и мало, дисконтни објекти) пратећи
тржни гаржни простор у свим објектима до
1.000,00м2 укупне бруто површине 900 евра
са посебном накнадом за 100 евра по послов-
ној јединици, у динарској противвредности
по средњем курсу НБС на дан уплате, која је
платива на највише 18 месечних рата.
За комерцијалне и услужне објекте преко4
1.000,00м2 укупне бруто површине (хотели,
апартмани, тржни центри, трговина на ве-
лико и мало, дисконтни објекти), 900 евра са
посебном накнадом од 50 евра по пословној
јединици. 
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За производне објекте без обзира на по-5
вршину 900 евра по објекту у динарској про-
тиввредности по средњем курсу НБС на дан
уплате, која је платива на највише 18 месеч-
них рата. 

Члан 3
Под стамбеном јединицом подразумева

се сваки посебни стан или апартман. Под послов-
ном јединицом подразумева се сваки посебан
простор за обављање административних, услуж-
них, комерцијалних или производних делатности
у оквиру објекта. 

Стамбена зграда која има засебан улаз и
чини посебну грађевинску целину, сматра се за-
себним објектом у смислу ове одлуке и мора
иматзи посебан прикључак. 

Члан 4
Уколико корисник своју обавезу измири

у целости одобрава му се попуст за плаћање од
20 % укупне суме

Број: 401-121/2017-01-4

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ
ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ

ПРЕДСЕДНИК
ОПШТИНЕ ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ

Драган Милић,с.р.
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