ОПШТИНЕ ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ
Година XV

Број 3

ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ

На основу члана 61. став 7 Закона о
становању и одржавању зграда („Службени
гласник Републике Србије“, број 104/16),
члана 1. став 2. Правилника о критеријумима
за утврђивање минималног износа који
одређује јединица локалне самоуправе за
плаћање трошкова инвестиционог одржавања
заједничких делова зграде („Службени гласник
РС“, бр. 101/17) и чланa 40. Статута општине
Велико Градиште (‘’Службени гласник општине
Велико Градиште’’, бр. 9/2008, 5/14, 5/16, 28/16
и 14/17), Скупштина општине Велико Градиште
на својој 16. седници одржаној дана 29.03.2018.
године, донела је,
ОДЛУКУ
о минималном износу издвајања на име
трошкова инвестиционог одржавања
заједничких делова зграда
Члан 1.
Ради остваривања јавног интереса
одрживог развоја становања у општини Велико
Градиште утврђује се минимани износ издвајања
на име трошкова инвестиционог одржавања
заједничких делова зграда од стране власника
посебних делова зграде, сразмерно учешћу
површине својих посебних делова у односу на
збир површина свих посебних делова.
Члан 2.
Заједнички делови зграде су делови
зграде који не представљају посебан или
самостални део зграде, који служе за коришћење
посебних или самосталних делова зграде,
односно зграде као целине, као што су: заједнички
простори (степениште, улазни простори и
ветробрани, заједнички ходник и галерија,
тавански простор, подрум, бицикларница,
сушионица за веш, заједничка тераса и друге
просторије намењене заједничкој употреби
власника посебних или самосталних делова
зграде и др.), заједнички грађевински елементи
(темељи, носећи зидови и стубови, међуспратне
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и друге конструкције, конструктивни део зида
или зидна испуна, изолација и завршна обрада
зида према спољашњем простору или према
заједничком делу зграде, стрехе, фасаде, кров,
димњаци, канали за проветравање, светларници,
конструкција и простори за лифт и друге посебне
конструкције и др.), као и заједничке инсталације,
опрема и уређаји (унутрашње електричне,
водоводне и канализационе, гасоводне и
топловодне инсталације, лифт, громобрани,
апарати за гашење, откривање и јављање
пожара, безбедносна расвета, телефонске
инсталације и сви комунални прикључци који
су намењени заједничком коришћењу и др.),
ако не представљају саставни део самосталног
дела зграде и не чине саставни део посебног
дела зграде, односно не представљају део
инсталација, опреме и уређаја који искључиво
служи једном посебном делу, у смислу Закона.
Посебни део зграде јесте посебна
функционална целина у згради која може да
представља стан, пословни простор, гаражу,
гаражно место или гаражни бокс.
Инвестиционо одржавање зграда је
извођење
грађевинско-занатских, односно
других радова, у циљу побољшања услова
коришћења зграде у току експлоатације.
Члан 3.
Власник посебног дела зграде дужан
је да учествује у трошковима инвестиционог
одржавања заједничких делова зграде.
У случају да је једно лице власник више
посебних делова, укључујући и гаражу, гаражно
место или посебни бокс, власник издваја
средства, на име трошкова инвестиционог
одржавања заједничких делова зграде, за сваки
такав посебан део.
Члан 4.
Минимални
износ
издвајања
на
име трошкова инвестиционог одржавања
заједничких делова зграде, представља месечни
износ издвајања утврђен у апсолутном износу
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по квадратном метру површине посебног дела
зграде.

се следећи минимални износи издвајања на
име трошкова инвестиционог одржавања
заједничких делова зграда:

Члан 5.
Критеријуми за утврђивање минималне
висине износа издвајања на име трошкова
текућег одржавања заједничких делова зграда
су:
1. просечна нето зарада у општини
Велико Градиште за претходну годину,
према подацима Републичког завода за
статистику,
Члан 5.
2. Критеријуми
намена посебног
или самосталног
за утврђивање
минималне дела
висине износа издвајања на име трошкова текућег одржавања
зграде,
заједничких
делова зграда су:
3. 1)
просечна
старост
зграде
и
просечна
нето зарада
у општини
Велико Градиште за претходну годину, према подацима
4. трошкови
инвестиционог
одржавања
Републичког завода за статистику,
лифта,
за зграде
које
лифт. дела зграде,
2)
намена
посебног
илиимају
самосталног
3) просечна старост зграде и
Члан 6.
4) трошкови инвестиционог
одржавања лифта, за зграде које имају лифт.

Коефициент
за
утврђивање
минималне
Члан 6.
висине износа издвајања на име трошкова
Коефициент за утврђивање минималне висине износа издвајања на име трошкова инвестиционог
инвестиционог одржавања зграда за општину
одржавања зграда за општину Велико Градиште износи 1,3.
Велико Градиште износи 1,3.
Члан 7.
На основу критеријума
из
члана
5.
и
коефициента
из члана 6. ове Одлуке утврђују се следећи
Члан 7.
минимални
на име из
трошкова
одржавања заједничких делова зграда:
На износи
основуиздвајања
критеријума
члана инвестиционог
5. и

коефициента из члана 6. ове Одлуке утврђују

I –за стан и пословни
простор као посебни део
опремљеност зграде

зграде које немају
лифт

зграде које имају
лифт

врста гаражног
простора

гараже

гаражни бокс и
гаражно место

Просечна старост зграде (од-до
година)

минималне висине износа издвајања
на име трошкова инвестиционог
одржавања заједничких делова зграде
(дин/м2)

До 10 година
1.76
Од 10 до 20 година
2.65
Од 20 до 30 година
3.53
Преко 30 година
4.42
До 10 година
2.29
Од 10 до 20 година
3.44
Од 20 до 30 година
4.59
Преко 30 година
5.74
I I – за гаражу, гаражни бокс и гаражно место као посебни део
Просечна старост зграде (од-до
година)

минималне висине износа издвајања
на име трошкова инвестицоног
одржавања заједничких делова зграде
(дин/м2)

До 10 година
Од 10 до 20 година
Од 20 до 30 година
Преко 30 година
До 10 година
Од 10 до 20 година
Од 20 до 30 година
Преко 30 година

1.06
1.59
2.12
2.65
0.70
1.06
1.41
1.76
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Члан 8.
Скупштина стамбене заједнице утврђује
својом одлуком висину издвајања на име
инвестиционог одржавања заједничких делова
зграде.
Висина износа издвајања из претходног
става овог члана Одлуке не може бити нижа од
износа наведених у члану 7. ове Одлуке.
Средства од издвајања на име
инвестиционог одржавања заједничких делова
зграде представљају резервни фонд зграде.
Осим за инвестиционо одржавање
заједничких делова зграде, средства из
предходног става, могу се користити само у
случају хитних интервенција на/у згради.
Члан 9.
Власник посебног дела зграде износ
утврђен у складу са чланом 7. ове Одлуке
уплаћује на текучи рачун стамбене заједнице
најкасније до последњег дана у месецу за текући
месец, осим ако уговором закљученим са
лицем које управља и/или одржава зграду није
одређено да се наплата трошкова управљања и/
или одржавања зграде врши уплатом на текући
рачун тог лица или преко система обједињене
наплате комуналних и других услуга, у случају
да општина Велико Градиште успостави такав
систем.
Уколико лице које у складу са Законом
пружа услуге одржавања и/или управљања
зградом, а не врши наплату својих трошкова
преко система обједињене наплате, дужно је да
сваком власнику посебног дела зграде достави
фактуру (рачун) за износ утврђен одлуком о
прихватању трошкова одржавања и уговором
којим му је стамбена заједница поверила
послове одржавања и/или управљања зградом.
Члан 10.
Средства издвојена на име инвестиционог
одржавања заједничких делова зграде користе
се у складу са Правилником о врсти, обиму и
динамици активности текућег и инвестиционог
одржавања зграда и начину сачињавања програм
одржавања („Службени гласник РС“, бр.54/17).
Члан 11.
На све наведено у овој Одлуци
директно ће се примењивати одредбе закона и
подзаконских аката.
Члан 12.
Ступањем на снагу ове одлуке, престају
да важе све одлуке које регулишу износе на
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име трошкова текућег одржавања заједничких
делова зграда.
Члан 13.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од
дана објављивања у „Службеном листу општине
Велико Градиште“.
Број: 360-35/2018-01-1
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВЕЛИКО
ГРАДИШТЕ
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Браниславка Шуловић,с.р
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На основу члана 60. и 61. Закона о становању и одржавању зграда ("Службени гласник РС", број 104/2016) и
члана 40. Статута општине Велико Градиште („Службени гласник општине Велико Градиште“, бр. 9/2008, 5/14,
5/16, 28/16 и 14/17) на захтев Општинске управе општине Велико Градиште и предлог општинског већа општине
Велико Градиште, Скупштина општине Велико Градиште на 16. седници, одржаној дана 29.03.2018. године,
донела је
ОДЛУКУ О УТВРЂИВАЊУ ЗОНА СА ПРОПИСАНИМ ОБАВЕЗНИМ РАДОВИМА НА
ИНВЕСТИЦИОНОМ ОДРЖАВАЊУ, УСЛОВИМА, НАЧИНУ И КРИТЕРИЈУМИМА
СУФИНАНСИРАЊА РАДОВА ИНВЕСТИЦИОНОГ ОДРЖАВАЊА И УНАПРЕЂЕЊА СВОЈСТАВА
ЗГРАДА НА ПОДРУЧЈУ НАСЕЉА ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ
I

ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 1.
Овом Одлуком о утрђивању зона са прописаним обавезним радовима на инвестиционом одржавању,
условима, начину и критеријумима суфинанирања радова инвестиционог одржавања и унапређења својстава
зграда на зграда на подручју насеља Велико Градиште (у даљем тексту: Одлука) прописују се зоне, обавезе
власника посебних делова стамбених и стамбено-пословних зграда (у даљем тексту: зграда) на инвестиционом
одржавању, као и услови, начин и критеријуми бесповратног суфинансирања обнове фасаде и унапређења
својстава зграда на подручју насеља Велико Градиште.
II OПИС ЗОНА ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ОБНОВЕ ФАСАДА ЗГРАДА
Члан 2.
Територија насеља Велико Градиште подељена је на четири зоне: екстра зону, прву зону, другу зону и
трећу зону.
EКСТРА ЗОНА Екстра зона обухвата улицу Бошка Вребалова од раскрснице улица Албанске споменице,
Виноградске и Бошка Вребалова прма Тргу Младена Милорадовића, обухвата цео Трг
Младена Милорадовића, улицу Кнеза Лазара до раскснице са улицом Мирка Матића и
Житним тргом и цео Житни трг.
ПРВА ЗОНА
Прва зона обухвата обе стране Светосавске улице од Житног трга , до улице Албанске
споменице, улицу Албанске споменице од раскрснице са Светосавском улицом до
раскрснице улица Албанске споменице и Бошка Вребалова, целу улицу Бошка Вребалова
до улице Пожаревачки пут, улицу Пожаревачки пут до улаза у Велико Градиште из
правца Пожаревца (први ред парцела), улицу Солунских ратника у целини, улицу Воје
Богдановића од трга Младена Милорадовића до улаза у Велико Градиште из правца
Голупца, Улица Војводе Путника од трга Младена Милорадовића до раскрснице улица
Војводе Путника и Обала краља Петра I, улица Обала краља Петра I до раскрснице улица
Обала краља Петра I и Мирка Матића, улица Мирка Матића од раскрснице улица Обала
краља Петра I и Мирка Матића до Житног трга Улица Обала краља Петра I до
раскрснице улица Обала краља Петра I и Лоле Рибара.
ДРУГА ЗОНА
Друга зона започиње од раскрснице Лоле Рибара и Обале краља Петра према југозападу
новоизграђеним путем до тромеђе парцела 13, 2634, 4583 где скреће у правцу југоистока
међом између парцела 13 и 2634, наставља путем број 4584 (улица Рамска) где обухвата
обе стране пута до раскрснице са улицом 11. октобра. Улица 11. октобра са припадајућим
крацима ка улици Бошка Вребалова, до улице Саве Ковачевића, где се ломи у правцу
југоистока до међе парцела 2210 (улица Саве Ковачевића), 1747 и 1746 где се ломи у
правцу североистока и иде међом парцела 1747, 1746, 1745, 1744, 1743, 1742, 1727, 1739,
1738, 1735, 1734/2, 1731, 1733 и 1732 до улице Трг ослобођења, где пресеца Трг
ослобођења до тромеђе парцела 1727/1 (Трг ослобођења), 1711 и 1706 и наставља међом
између парцела 1711, 1706, 1717, 1710, 1709, 1718, 1708, 1720, 1707, 1719 и 1703 где
излази до тромеђе парцела 1703, 1719, 2224 и наставља улицом Властимира Павловића
Царевца, затим међом између парцела 375 и 376 до Његошеве улице где се ломи у правцу
истока Његошевом улицом и обухвата обе стране улице до тромеђе парцела 373/2, 373/1
и 374 и скреће у правцу севера и наставља међом парцела 373/2 и 373/1 до тромеђе
парцела 373/1, 373/2, и 371 где скреће у правцу северозапада до тромеђе парцела 371,
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365/1 и 366 где скреће у правцу североистока међом између парцела 366, 371, 370, 367,
369 и 368 до Карађорђеве улице где пресеца улицу до тромеђе парцела 2211, 319 и 320,
где скреће у правцу запада до краја парцеле 320, где скреће на север краком Карађорђеве
улице где обухвата обе стране крака до међе парцела 314 и 317 и наставља у правцу
североистока међом између парцела 314, 317, 315, 312 и 311 до Београдске улице – 2208.
Наставља Београдском улицом до раскрснице саулицом Обала краља Петра где обухвата
обе стране улице заједно са парцелом 263, где скреће у правцу југа до тромеђе парцела
236, 247/2 и 2208, где наставља дуж граница парцела 234, 236, 233, 232/2, 230, 229, 225,
224, 223 и излази на крак Карађорђеве улице, где пресеца до парцеле 221 и обухвата обе
стране крака у правцу запада где обухвата обе стране улице осим парцела 205, 206, 207 и
208, све до Шумадијске улице. Где наставља међом парцела 74 и 75, где скреће у правцу
југа и наставља међом парцела 73/2, 75, 76, 77, 78, 79, до тромеђе парцела 73/2, 79 и 80 и
наставља у правцу запада међом парцела 73/2, 72, 71, 80, 70 и 69, где скреће у правцу југа
до тромеђе парцела 69, 70 и 67, скреће у правцу запада међом парцела 69, 68, 67, 66/2,
66/1, где скреће у правцу севера међом парцела 66/1, 2210/9, 65, 64, 63 до тромеђе
парцела 63, 62 и 66/1, где наставља у правцу запада међом парцела 63, 62 и 61 до улице
Саве Ковачевића (2210/1), где пресеца улицу Саве Ковачевића до тромеђе парцела
2210/1, 2210/2 и 2210/3 и наставља међом између парцела 2210/2 и 2210/3, где скреће у
правцу југа међом између парцела 60, 2210/3, 2210/4, 2210/5, 2210/6, до тромеђе парцела
2210/6, 2210/7 и 56, где скреће у правцу запада међом парцела 60, 56, 57, 58, 45/3, где
скреће дуж међе парцела 60, 45/2, 45/1, 46/1, 44 до улице М. Симеуновића, где наставља
дуж улице у правцу југа до парцеле 40/5 где скреће у правцу запада и обухвата обе стране
улице, пресеца улицу Мајке Југовића до улице Лоле Рибара, пресеца улицу Лоле Рибара
и скреће у правцу севера до раскрснице улице Лоле Рибара и Обале краља Петра.
Друга зона се протеже и од раскрснице улица Трг Младена Милорадовића и Војводе
Путника, улицом Војводе Путника до Обале краља Петра, наставља Обалом краља Петра
ка истоку до раскрснице улице Обала краља Петра и Браће Буђони, где скреће у правцу
југа, до раскрснице улица Браће Буђони и Пинкум, где скреће у правцу истока улицом
Пинкум, обухвата целу улицу Пинкум, до раскрснице улица Пинкум и Мирослава Тирше
где скреће у правцу истока улицом М. Тирше, до раскрснице улица М. Тирше и Аласке
улице, где скреће у правцу југа Аласком улицом до раскрснице улица Аласка и Жике
Поповића, где скреће у правцу југоистока и обухвата обе стране улице Жике Поповића
до насипа к.п.бр. 4585, где скреће у правцу југозапада границама парцела 3175, 1376,
1377, 2220 – припадајући крак улице Албанске споменице, до улице Албанске
споменице, прелази улицу Албанске споменице до улице Вељка Влаховића, где скреће у
правцу запада и обухвата обе стране улице Вељка Влаховића до раскрснице улица Вељка
Влаховића и Молдавске, где скреће у правцу југа Молдавском улицом до раскрснице
улица Молдавске и Браће Ђорђевић и скреће у правцу северозапада улицом Браће
Ђорђевић целом дужином до раскрснице улица Браће Ђорђевића и Вељка Влаховића, где
скреће у правцу запада улицом Вељка Влаховића, са припадајућим крацима до
раскрснице улица Вељка Влаховића и Воје Богдановића где скреће у правцу југа, до
раскрснице улица Солунских ратника и Воје Богдановића, где скреће у правцу запада
улицом Солунских ратника до раскрснице улица Солунских ратника и Пећке
патријаршије, где скреће у правцу југа улицом Пећке патријаршије (цела улица), до
улице Старине Новака где скреће Улицом Старине Новака где пресеца Цвијићеву улицу
и наставља улицом Михајла Пупина, до улице Бошка Вребалова и наставља улицом
Бошка Вребалова до раскрснице улица Војводе Путника и Трг Младена Милорадовића.
Из овог описа изузимају се парцеле које припадају екстра зони и првој зони.
ТРЕЋА ЗОНА
Трећу зону чини остало грађевинско земљиште у оквиру ПГР-а за насеље Велико
Градиште, а које није обухваћено првом и другом зоном.
Графички приказ обухвата зона дат је као Прилог ове Одлуке.
III ОБАВЕЗНО ОДРЖАВАЊЕ ЗГРАДЕ И СПОЉНОГ ИЗГЛЕДА ЗГРАДЕ
Члан 3.
Oдржавање и управљање у стамбеним зградама, стамбено-пословним зградама, пословним зградама,
зградама јавне намене или зградама које су проглашене за културно добро и зградама у заштићеним културноисторијским целинама, у циљу спречавања или отклањања опасности по живот и здравље људи, животну
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средину, привреду или имовину веће вредности, односно у циљу обезбеђивања сигурности зграде и њене околине
сходно Закону представља јавни интерес.
Члан 4.
Скупштина стамбене заједнице дужна је да, у складу са Законом о становању и одржавању стамбених
зграда (у даљем тексту: Закон), између осталог донесе и програм одржавања заједничких делова зграде и одлуку
о организовању послова одржавања зграде, односно о поверавању послова одржавања заједничких делова зграде.
Власници или корисници самосталних делова зграде имају обавезу да одржавају своје делове зграда на
начин којим се обезбеђује функционалност тог дела зграде према прописима који ближе одређују њихову
функционалност и на начин којим се елиминише опасност од наступања штете или немогућности коришћења
других делова зграде.
Уколико скупштина стамбене заједнице, правнo лицe или предузетник коме је уговором поверено
одржавање зграде, као и лица из става 2. овог члана не организују одржавање у складу са Законом, односно не
изведу радове на одржавању, због чега могу да настану штетне последице по живот или здравље људи, животну
средину, привреду или имовину веће вредности, општинска управа надлежна за послове становања, на основу
решења грађевинског инспектора и закључка о дозволи извршења донеће решење којим ће се одржавање
стамбене зграде, односно предузимање радова на одржавању зграде на терет стамбене заједнице поверити
предузећу које је изабрано за обављање послова од јавног интереса.
Члан 5.
Одлуком, односно програмом одржавања који доноси скупштина стамбене заједнице утврђују се
нарочито: врсте радова на обавезном одржавању спољног изгледа зграде који ће се вршити у текућој години;
приоритет у извођењу радова; рокови извршавања радова у току године и предрачун потребних средстава.
Радови на обавезном одржавању спољног изгледа зграде обухватају поправке или замену:
1) кровне конструкције и других конструктивних елемената зграде;
2) кровног покривача и других елемената крова (димњаци, лимене опшивке и увале, сливници, одводи и други
елементи крова, заједничких лођија и тераса и др.);
3) олука, олучних цеви и других елемената за одвод воде са крова и заштиту зграде од продора воде;
4) хоризонталне и вертикалне хидроизолације;
5) вентилационих цеви канализационе мреже и њихових глава на крову зграде;
6) дотрајалих металних, стаклених и других ограда на крову, степеништу, терасама, лођијама и другим
заједничким деловима зграде;
7) дрвених и металних делова на прозорима и вратима заједничких просторија зграде;
8) оштећених и дотрајалих фасада, фасадних облога и елемената фасаде и других спољних делова зграде са
приоритетом заштите фасаде од продора воде и влаге;
9) громобрана, антенских уређаја и њихових делова на згради;
10) друге радове којима се обезбеђује текуће одржавање спољног изгледа зграде на задовољавајућем нивоу
употребљивости.
Члан 6.
Власници посебних делова зграде морају, без одлагања да изврше радове којима би били угрожени живот
и здравље људи, њихова сигурност, заштита имовине од оштећења и довођења зграде, њених делова, уређаја,
инсталација и опреме у стање исправности и употребљивости.
Радови из става 1. овог члана обухватају:
1) скидање малтера, фасадних облога и других елемената фасаде и крова за које се утврди да угрожавају
безбедност људи и имовине;
2) поправке или замене делова кровног покривача, ради заштите од последица атмосферских падавина;
3) скидање или поправка оштећених делова зграде, на балкону, тераси, лођи и степеништу зграде за које се
утврди да угрожавају безбедност људи и имовине;
Радови из става 2. овог члана извршавају се без одлагања, а најкасније у року од 48 часова, односно у року
који је одређен у решењу грађевинске инспекције.
Решењем из става 3. овог члана утврђује се и начин извршења решења у случају непоступања по налогу
инспектора, односно преузимање радова на одржавању зграде од стране организацијe, односно предузећа, којој је
поверено обављање послова од јавног интереса у области становања у насељу Велико Градиште на терет
стамбене заједнице, односно другог одговорног лица за одржавање зграде и налаже се власнику посебног дела да
омогући несметано обављање радова у мери која је неопходна за отклањање непосредне опасности по живот и
здравље људи, животну средину, привреду или имовину веће вредности.
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IV СУФИНАНСИРАЊЕ ОБНОВЕ ФАСАДА НА ПОДРУЧЈУ НАСЕЉА ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ
Услови, начин и критеријуми суфинансирања обнове фасада зграда
Члан 7.
Општина Велико Градиште, ради подстицања очувања и обнове што већег броја фасада зграда,
суфинансира обнову фасаде зграда на подручју општине Велико Градиште по зонама, а према исказаном моделу
суфинансирања, док остатак средстава до пуне вредности радова, суфинансирају власници посебних делова
зграде.
Суфинансирање обнове фасада зграда односи се на објекте који су намењени за становање и састоје се од
најмање три стана.
Члан 8.
Суфинансирање обнове фасада зграда финансира се на следећи начин:
проценат који финансира општина Велико Градиште
улична фасада
50%
дворишна фасада
40%
остале (бочне) фасаде 30%
улична фасада
40%
Прва зона
дворишна фасада
30%
остале (бочне) фасаде 20%
улична фасада
30%
Друга зона
дворишна фасада
20%
остале (бочне) фасаде 10%
улична фасада
25%
Трећа зона
дворишна фасада
10%
остале (бочне) фасаде
5%
Суфинансирање обнове фасада укључује и обрачунати ПДВ.
Власницима посебних делова зграда који су исказали интерес за обнову уличне, дворишне и осталих
делова фасаде може се суфинансирати обнова свих делова фасаде, а онима који су исказали интерес за делимичну
обнову фасаде може се суфинансирати обнова дворишног и осталих делова фасаде тек ако је обновљена улична
фасада.
Обнова фасаде дворишне зграде којој се прилази кроз уличну зграду суфинансира се као дворишна и
остали делови фасаде.
Екстра зона

Члан 9.
Обнова фасаде зграда изводи се целовито, на зградама као архитектонским целинама, по правилу
материјалима који су исти или слични изворним материјалима (код културних добара, просторно културноисторијских целина и добара која уживају претходну заштиту у складу са условима надлежног завода за заштиту
споменика културе).
Обнова фасаде зграда подразумева суфинансирање свих потребних радова на обнови фасаде с обзиром на
тип, облик, врсту грађевине и врсту материјала којима су грађене, осим:
− захвата обнове на крову;
− набавке нових столарских и браварских елемената фасаде (прозори, врата, застакљени зидови,
носиве конструкције фасадних система с монтажним материјалом, ограде и слично) који се
уграђују у или на спољни зид или ивицу зграде према негрејаном простору;
− санације капиларне и/или темељне влаге;
− конструктивне санације зграде.
Власници посебних делова зграде у целости финансирају трошкове радова обнове на крову, укључујући и
уградњу система топлотне изолације на крову, набавке нових столарских и браварских елемената фасаде
(прозора, врата, застакљених зидова, носиве конструкције висећих фасадних система са монтажним материјалом,
ограде и слично) који се уграђују у или на спољни зид или ивицу зграде према негрејаном простору, изградњу
хоризонталних и вертикалних олука, санације капиларне и/или темељне влаге и конструктивне санације зграде.
Изузетно од става 1. овога члана обнова фасаде стамбених зграда обухвата суфинансирање радова и
уградњу система топлотне изолације фасадних зидова, укључујући завршни слој према спољном негрејаном
простору на зградама које немају уграђену топлотну изолацију и на зградама које имају уграђену топлотну
изолацију која је оштећена или не задовољава минималне услове техничких прописа рационалне употребе
енергије.
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Топлотна изолација суфинансира се према моделу суфинансирања и узносу 10% од вредности радова на
постављању топлотне изолације са припадућим ПДВ-ом, а грађевинско-занатски радови завршне обраде зидова и
фасадних зидова суфинансирају се према моделу суфинансирања из члана 8. ове oдлуке.
Ако се мења изворна завршна обрада фасаде општина Велико Градиште суфинансира завршну обраду
малтером, а трошкове друге врсте завршне обраде фасаде сносе власници посебних делова зграде.
Члан 10.
Председник општине Велико Градиште (у даљем тексту: председник општине) доноси Одлуку о
расписивању конкурса за суфинансирање обнове фасада зграда.
Конкурс се објављује на званичној интернет страници општине Велико Градиште и траје најмање 30 дана.
Члан 11.
Председник општине именује Комисију за утврђивање приоритета у суфинансирању обнове фасада зграда
(у даљем тексту: Комисија).
Комисија има председника и шест чланова, од којих су бар три члана из реда инжењера архитектуре и
грађевине и бар по један дипломирани економиста и дипломирани правник.
Задатак Комисије је да:
− припреми текст конкурса и распише конкурс за суфинансирање обнове фасада стамбених зграда,
− изврши бодовање стамбене зграде према критеријумима утврђеним овом одлуком,
− утврди нацрт ранг листе суфинансирања обнове фасаде зграда (у даљем тексту: Ранг листа за
суфинансирање)
− разматра приговоре учесника конкурса изјављених на Нацрт ранг листе за суфинансирање;
− утврди Предлог ранг листе за суфинансирање обнове фасаде зграда;
− предложи председнику општине Одлуку о учешћу у суфинансирању обнове фасада стамбених
зграда.
Члан 12.
Критеријуми за утврђивање Ранг листе одређени су по групама, а свака група је подељена на четири
подгрупе А, Б, Ц и Д које се вреднују бодовима.
Групе критеријума
1. Грађевинско стање уличне фасаде:
а) у целости оштећено
50 бодова
б) оштећено је више од 50 % површина
30 бодова
ц) местимично оштећено, оштећено је мање од 50% површине
20 бодова
д) задовољавајуће стање
10 бодова
2. Грађевинско стање дворишне и осталих (бочних) фасада:
а) у целости оштећено
50 бодова
б) оштећено је више од 50 % површине
30 бодова
ц) местимично оштећено, оштећено је мање од 50 % површине
20 бодова
д) задовољавајуће
10 бодова
3. Стање фасаде према угрожености пролазника на јавној површини:
а) изразито угрожавање
50 бодова
б) делимично угрожавање
30 бодова
ц) минимално угрожавање
20 бодова
д) не угрожава
10 бодова
4. Сложеност извођења потребних радова:
а) врло сложени радови
50 бодова
б) сложени радови који подразумевају уклањање и замену завршног слоја или облоге новим
с евентуалним извођењем подлоге(зида, носивих причврсних конструкција и слично)
30 бодова
ц) радови који подразумевају уклањање и замену завршног слоја или облоге истим
20 бодова
д) мање сложени радови (мањи зидарски, лимарски, молерско-фарбарски радови и слично)
10 бодова
5. Извођење топлотне изолације по сложености радова:
а) потпуно извођење топлотне изолације када није уграђена или је у целости оштећена
50 бодова
б) потпуно извођење/замена постојеће топлотне изолације
30 бодова
ц) делимично извођење топлотне изолације/поправка
20 бодова
д) нема потребе за извођењем изолације / није могуће извођење топлотне изолације
10 бодова
6. Извођење рестаураторских радова и/или сложених фасадних профилација по сложености радова:
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а) врло сложено
50 бодова
б) средње сложено
30 бодова
ц) мање сложено
20 бодова
д) нема извођења рестаураторских радова и сложених фасадних профилација
10 бодова
7. Година изградње зграде/старост зграде ако је позната или према градитељским
карактеристикама:
а) старија од 100 година
50 бодова
б) од 50 до 99 година
30 бодова
ц) од 21 до 49 година
20 бодова
д) изграђена у последњих 20 година
10 бодова
8. Утицај на амбијент и квалитет простора према местима окупљања/кретања грађана:
а) зграда на ободу трга или на тргу
50 бодова
б) зграда на углу/зграда на раскрсници улица
30 бодова
ц) истакнута слободно стојећа зграда/зграда у уличном низу
20 бодова
д) ништа од наведеног под а), б) и ц)
10 бодова
9. Споменичко својство зграде:
а) појединачно заштићено културно добро
50 бодова
б) зграда на подручју заштићеног културног добра
30 бодова
ц) зграда која није појединачно заштићено културно доброи не налази се на подручју заштићеног
културног добра, али по градитељским и архитектонско обликовним карактеристикама
представља примерак просторних и историјских обележја и амбијенталних вредности
20 бодова
д) зграда без споменичких својстава
10 бодова
10. Година санације фасаде ако је позната или по стању очуваности:
а) није санирана фасада или је санирана пре 50 година и више
50 бодова
б) од 30 до 49 година
30 бодова
ц) од 21 до 29 година
20 бодова
д) у последњих 20 година
10 бодова
11.Укупна процена хитности обнове фасаде обзиром на стање:
а) врло хитна обнова
50 бодова
б) хитна обнова
30 бодова
ц) мање хитна обнова
20 бодова
д) потребна обнова, али није хитна
10 бодова
Члан 13.
Уз захтев за суфинансирање обнове фасаде зграде, управник је дужан да достави податке и
документацију:
1. Име и презиме и ЈМБГ/пословно име и ПИБ и МБ свих власника/сувласника стамбене зграде или
посебних делова (у даљем тексту: власници посебних делова);
2. Одлуку надлежног органа о избору управника зграде;
3. Име и презиме и адресу управника зграде, извод из судског регистра, телефон, мобилни телефон, е-mail
адреса;
4. Извод из листа непокретности са копијом плана катастарске парцеле не старији од 6 (шест) месеци;
5. Техничку документацију у складу са посебним прописима: копију грађевинске и употребне дозволе,
односно доказ да је зграда грађена пре доношења прописа, или доказ да је стамбена зграда
легализована/озакоњена, као и решење о одобрењу извођења радова за које је поднет захтев за
суфинансирање;
6. Одлуку скупштине стамбене заједнице о усвајању годишњег програма управљања зградом (ГПУ) у којем
су планирани радови и средства за извођење радова на обнови фасада стамбене зграде;
7. Оверену изјаву којом управник зграде потврђује да располаже осигураним финансијским средствима од
стране власника посебних делова, а у складу са предмером и предрачуном који је саставни део техничке
документације.
Члан 14.
Уз решење о одобрењу извођења радова за које је поднет захтев за суфинансирање обнове фасада из
члана 13. тачке 6. Одлуке доставља се и текстуални и графички део техничке документације (нацрт постојећег и
ново стање зграде) са фото документацијом постојећег стања.
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Саставни део документације из става 1. овог члана је и предмер и предрачун радова у коме су раздвојено
исказани радови по моделу суфинансирања (део који заједнички сносе власници посебних делова и општина
Велико Градиште) и радови које у целости финансирају власници посебних делова.
Техничку документацију може да израђује привредно друштво, односно друго правно лице, односно
предузетник, које је уписано у регистар привредних субјеката и које има запослена лица са лиценцом одговорног
пројектанта и који имају одговарајуће стручне резултате у изради техничке документације за ту врсту и намену
објеката.
Члан 15.
Преглед пристиглих захтева и утврђивање нацрта ранг листе за суфинансирање спровешће Комисија у
року од 10 од дана од дана истека конкурса.
Комисија по пријему документације сачињава записник о достављеној документацији, ако је достављена
документација непотпуна, Комисија ће писаним путем затражити од управника зграде допуну документације,
коју је управник зграде дужан да достави у року од 5 дана од дана доставе позива за допуну документације.
Ако управник зграде у року из става 2. овога члана не допуни документацију, сматра се да је захтев
непотпун.
Непотпуни и неблаговремени захтеви се не рангирају.
Члан 16.
Нацрт ранг листе за суфинансирање утврђује се према броју додељених бодова. Комисија Нацрт ранг
листе за суфинансирање објављује на званичној интернет страници општине Велико Градиште.
Учесници на конкурсу могу у року од 5 дана од дана објављивања нацрта ранг листе за суфинансирање из
става 1. овог члана поднети Комисији приговор.
Комисија је дужна да у року од 5 дана од дана пријема, размотри приговоре на нацрт ранг листе за
суфинансирање и да након тог рока утврди Предлог ранг листе за суфинансирање.
Уколико две зграде имају исти број бодова, предност на ранг листи за суфинансирање ће имати стамбена
зграда у екстра зони, а уколико две стамбене зграде у истој зони имају исти број бодова, предност ће имати
стамбена зграда која старија, а затим зграда која има споменичка својства.
На основу утврђеног предлога ранг листе за суфинансирање Комисија израђује предлог Одлуке о учешћу
у суфинансирању обнове фасаде стамбених зграда.
Члан 17.
Одлуку о учешћу у суфинансирању обнове фасада зграда са ранг листом за суфинансирање доноси
председник општине, на предлог Комисије.
Уз Предлог одлуке о учешћу у суфинансирању обнове фасаде зграда и предлог ранг листе за
суфинансирање, Комисија прилаже председнику општине и фото документацију о стању фасаде зграда, број
бодова по сваком критеријуму, као и извештај о свим пријавама на конкурс и приговорима на нацрт ранг листе за
суфинансирање.
Одлука из става 1. овог члана са Ранг листом за суфинансирање објављује се на интернет страници
општине Велико Градиште.
Против Одлуке о учешћу у суфинансирању обнове фасада зграда учесник на конкурсу може поднети
приговор општинском већу у року од 5 дана од дана објављивања.
Члан 18.
По правоснажности Одлуке из члана 17. ове одлуке, Комисија ће позвати управника зграде на закључење
Уговора о суфинансирању обнове фасада зграде (у даљем тексту: Уговор).
Уговором између општине Велико Градиште и управника зграде регулишу се међусобна права и обавезе.
Одобрена средства се на рачун стамбене зграде уплаћују се након завршених радова на обнови фасаде у
року од 45 дана.
Ако се управник зграде не одазове на позив и не закључи уговор из става 1. овога члана, у року од 15 дана
од дана пријема позива, сматра се да је стамбена зграда одустала од суфинансирања обнове фасаде и средства се
додељују следећој стамбеној згради на Ранг листи за суфинансирање.
Члан 19.
Све трошкове израде и доставе документације из члана 13. и 14. ове Одлуке у целости сносе власници
посебних делова.
Трошкове који нису предвиђени техничком документацијом, као и трошкове радова који нису предвиђени
у довољној количини, у целости сносе власници посебних делова.
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Трошкове стручног надзора над извођењем радова на обнови фасаде у складу са уговором, сносе
власници посебних делова.
Стручну контролу над извођењем уговорених радова у име оптшине Велико Градиште врши Одељење за
урбанизам, комунално-стамбене и имовинско-правне послове. Одељење за урбанизам, комунално-стамбене и
имовинско-правне послове може ангажовати стручно лице које ће вршити стручну контролу у име општине
Велико Градиште, права и обавезе биће регулисане посебним уговором између Општине Велико Градиште и
лица ком је поверен посао вршења стручног надзора.
Члан 20.
Суфинансирање обнова фасада зграда изводи се у складу средствима планираним у буџету општине
Велико Градиште.
Стамбене зграде додељена средства морају искористити за обнову фасаде најкасније до 30.11. текуће
године.
Прелазне и завршне одредбе

Члан 21.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у Службеном гласнику општине Велико Градиште.
Број: 360-36/2018-01-1

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Браниславка Шуловић,с.р
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На основу члана 32. ст. 1. тач. 6. Закона
о локалној самоуправи (“Сл. гласник РС”,
бр. 129/2007 и 83/2014 - др. закон), члана 39.
Статута општине Велико Градиште (‘’Сл.
Гласник општине Велико Градиште’’, бр.
9/08, 5/14, 5/16, 28/16 и 14/17), члана 133.
Пословника о раду Скупштине општине Велико
Градиште („Службени гласник општине Велико
Градиште“, бр. 6/2017),
Скупштина општине Велико Градиште
на својој 16. седници одржаној дана 29.03.2018.
године донела је,
ОДЛУКУ
О НАКНАДИ ЗА РАД ПРИ ВРШЕЊУ
ОДБОРНИЧКЕ ФУНКЦИЈЕ И НАКНАДИ
ЗА РАД СТАЛНИХ И ПОВРЕМЕНИХ
РАДНИХ ТЕЛА КОЈЕ ОБРАЗУЈЕ
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВЕЛИКО
ГРАДИШТЕ
Члан 1.
Овом Одлуком утврђује се висина
накнаде, услови плаћања и друга питања
од значаја за остваривање права на накнаду
трошкова који настају у обављању права и
дужности одборника у Скупштини општине
Велико Градиште као и у сталним и повременим
радним телима које је образовала Скупштине
општине Велико Градиште.
Члан 2.
Одборницима Скупштине општине
Велико Градиште за одржану седницу припада
право на новчану накнаду у износу од 5.000,00
динара у нето износу.
Ако седница Скупштине општине буде
прекинута из оправданих разлога, па се не
заврши у дану предвиђеном за њено одржавање,
право на накнаду остварује се као и да је седница
одржана.
Приликом наставка прекинуте седнице
одборници остварују право на накнаду од
5.000,00 динара.
У случају да се у једном дану одржавају две
или више седница Скупштине право на накнаду
оставрује се у износу од 5.000,00 динара по
седници без обзира на трајање седнице.

Накнада из предходних ставова исплаћује
се одборнику ако је присуствовао седници
Скупштине општине.
Члан 3.
Одборник који станује ван места
одржавања седнице има право и на наканаду
путних трошкова у висини стварне цене превоза
јавног превозника како за долазак на седницу
Скупштине тако и за повратак до свог места
пребивалишта.
Члан 4.
Члановима сталних и повремених радних
тела, које је образовала Скупштина општине
Велико Градиште, кад учествују у раду радног
тела припада накнада у висини од 2.500,00
динара.
Запослени у Општинској управи општине
Велико Градишту, као и лица запослена код
корисника буџетских средстава немају право
на накнаду из става 1. ако се седница одржава у
току радног времена.
Члановима радних тела признаје се право
на накнаду трошкова превоза сагласно члану 3.
ове Одлуке.
Члан 5.
Накнаде утврђене овом Одлуком исплаћују се
из средстава буџета општине Велико Градиште.
Члан 6.
Накнаде по овој Одлуци исплаћују се
примаоцу накнаде на текући рачун од стране
обрачунске службе Општинске управе општине
Велико Градиште.
Исплата из става 1. врши се у
максималном року од 15. дана рачунајући од
дана када је одржана седнице Скупштине или
радног тела.
Члан 7.
Ступањем на снагу ове одлуке престаје
да важи Одлука о накнади за рад при вршењу
одборничке функције и накнади за рад сталних
и повремених радних тела које образује
Скупштина општине Велико Градиште бр. 401129/2016-01-1 од 13.06.2016. године.

30. март 2018. године
Члан 8.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана
од дана објављивања у „Службеном гласнику
општине Велико Градиште.“
Број: 401-117/2018-01-1
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Браниславка Шуловић,с.р

На основу члана 32. ст. 1. тач. 6. Закона
о локалној самоуправи (“Сл. гласник РС”, бр.
129/2007 и 83/2014 - др. закон), члана 40. ст.
1. тачка 8. Статута општине Велико Градиште
(‘’Сл. Гласник општине Велико Градиште’’, бр.
9/08, 5/14, 5/16, 28/16 и 14/17),
Скупштина општине Велико Градиште
на својој 16. седници одржаној дана 29.03.2018.
године донела је,
ОДЛУКУ
О НАКНАДИ ЗА РАД ПРИ ВРШЕЊУ
ФУНКЦИЈЕ ЧЛАНА ОПШТИНСКОГ
ВЕЋА ОПШТИНЕ ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ
Члан 1.
Овом Одлуком утврђује се висина
накнаде, услови плаћања и друга питања
од значаја за остваривање права на накнаду
трошкова који настају у обављању права и
дужности члана Општинског већа у општини
Велико Градиште као и у осталним радним
телима које образује Општинско веће општине
Велико Градиште.
Члан 2.
Члановима Општинског већа општине
Велико Градиште за одржану седницу припада
право на новчану накнаду у износу од 3.000,00
динара у нето износу.
Члановима Општинског већа општине
Велико Градиште за одржану телефонску
седницу такође припада право на новчану
накнаду у износу од 1.500,00 динара у нето
износу.
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Ако седница Општинског већа општине
буде прекинута из оправданих разлога, па се не
заврши у дану предвиђеном за њено одржавање,
право на накнаду остварује се, као и да је седница
одржана.
Приликом наставка прекинуте седнице,
чланови Већа, остварују право на накнаду од
3.000,00 динара.
Накнада
из
предходних
ставова
исплаћује се члану већа ако је присуствовао
седници Општинског већа општине Велико
Градиште или ако је на телефонској седници
учествовао у раду већа дајући свој глас или
мишљење о тачкама дневног реда, већа.
Члан 3.
Члан већа који станује ван места
одржавања седнице има право и на наканаду
путних трошкова у висини стварне цене превоза
јавног превозника како за долазак на седницу
Општинског већа, тако и за повратак до свог
места пребивалишта.
Члан 4.
Лица запослена у Општинској управи,
представници Јавних предузећа, организација и
установа основаних од стране општине Велико
Градиште, немају право на новчану накнаду
као и на накнаду путних трошкова за присуство
седницама већа.
Члан 5.
Члановима радних тела које образује
Општинско веће општине Велико Градиште, кад
учествују у раду радног тела припада накнада у
висини од 2.000,00 динара по одржаној седници.
Запослени у Општинској управи
општине Велико Градишту немају право на
накнаду из става 1. ако се седница одржава у
току радног времена.
Члановима радних тела признаје се
право на накнаду трошкова превоза сагласно
члану 3. ове Одлуке.
Члан 6.
Накнаде утврђене овом Одлуком
исплаћују се из средстава буџета општине
Велико Градиште.
Члан 7.
Накнаде по овој Одлуци исплаћују се на
текући рачун или готовнински исплатом на руке
од стране обрачунске службе Општинске управе
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општине Велико Градиште у року од 15. дана
рачунајући од дана када је одржана седница већа
или радног тела.
Члан 8.
Ступањем на снагу ове одлуке престаје
да важи Одлука о накнади за рад при вршењу
функције члана Општинског већа општине
Велико Градиште бр. 401-189/2015-01-1 од
28.09.2015. године.
Члан 9.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана
од дана објављивања у „Службеном гласнику
општине Велико Градиште“
Број: 401-118/2018-01-1
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Браниславка Шуловић,с.р

На основу члана 28. Закона о
запошљавању и осигурању за случај
незапослености (“Сл. гласник РС”, бр.
36/2009, 88/2010, 38/2015, 113/2017),
Скупштина
општине
Градиште, на 16. седници
29.03.2018. године доноси

Велико
одржаној

ОДЛУКУ О ОСНИВАЊУ САВЕТА
ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ ОПШТИНЕ
ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ
Члан 1
Оснива се Савет за запошљавање
општине Велико Градиште.

Члан 2
Савет за запошљавање општине
Велико Градиште има председника и 4 члана.
Савет за запошљавање општине
Велико
Градиште
састоји
се
од:
представника
локалне
самоуправе,
представника послодаваца, представника
организационе
јединице
Националне
службе за запошљавање, представника
образовних установа и представника Центра
за социјални рад.
Члан 3
Председника и чланове Савета за
запошљавање општине Велико Градиште
именује и разрешава Општинско веће.
Члан 4
Савет за запошљавање општине
Велико Градиште даје мишљења и препоруке
надлежним органима у вези са:
-плановима запошљавања,
-програмима и мерама активне политике
запошљавања,
-применом прописа из области запошљавања,
-другим питањима од интерес за област
запошљавања.
•
•
•

•
•

•

Кључни задаци Савета су:
праћење социо-економске ситуације,
стања и токова на тржишту рада на
територији општине;
праћење националних и локалних
стратешких и планских документа од
значаја за политику запошљавања;
давање предлога за увођење и спровођење
мера активне политике запошљавања у
складу са потребама локалног тржишта
рада;
давање мишљења на локални акциони
план запошљавања, у склопу процедуре
усвајања;
идентификација извора и обезбеђивање
средстава за реализацију локалног
акционог
плана
запошљавања
(национална,
локална,
донаторска
средства и др.);
праћење реализације локалног акционог
плана запошљавања;
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•

•
•

•

•

праћење резултата/ефеката мера активне
политике запошљавања предвиђених
локалним
акционим
планом
запошљавања;
израда извештаја о реализацији локалног
акционог плана запошљавања (на
полугодишњем и годишњем нивоу);
припрема информација и извештаја
о стању и кретањима на локалном
тржишту рада и реализацији локалног
акционог плана запошљавања, по захтеву
надлежног органа јединице локалне
самоуправе;
учешће
и
израда
предлога
за
препознавање и уграђивање кључних
активности и планова из области локалне
политике запошљавања у процесу израде
стратешких и планских докумената за
област локалног економског развоја;
континуирана сарадња са друштвеним
актерима са нивоа јединице локалне
самоуправе од значаја и утицаја на област
политике запошљавања.
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На основу чланова 14. а у складу са
чланом 60. Закона о пољопривредном земљишту
(„Службени гласник РС“ бр. 62/06, 65/08,
41/09 и 112/15), члана 20. Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник РС“ бр.
129/2007) и члана 40. Статута општине Велико
Градиште („Службени гласник општине Велико
Градиште“ бр. 9/2008, 5/14, 5/16 и 28/16) а
по прибављеној сагласности Министарства
Пољопривреде и заштите животне средине РС,
Управе за пољопривредно земљиште, на предлог
Општинског већа општине Велико Градиште,
Скупштина општине Велико Градиште
на 16. седници одржаној дана 29.03.2018. године,
донела је,
О Д Л У К У
О УСВАЈАЊУ ГОДИШЊЕГ ПРОГРАМА
ЗАШТИТЕ УРЕЂЕЊА И КОРИШЋЕЊА
ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У
ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ НА ТЕРИТОРИЈИ
ОПШТИНЕ
ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ ЗА 2018 ГОДИНУ

Члан 5
Ступањем на снагу ове одлуке
престаје да важи Одлука о освивању
Локалног савета за запошљавање општине
Велико Градиште бр. 02-15/2006-01 од
03.04.2006. године.

Члан 1.
УСВАЈА СЕ годишњи Програм
заштите, уређења и коришћења пољопривредног
земљишта у државној својини на територији
општине Велико Градиште за 2018 годину.

Члан 6
Ова Одлука ступа на снагу осмог
дана од дана објављивања у „Службеном
гласнику општине Велико Градиште“.

Члан 2.
Овим Програмом утврђује се врста и
обим радова на заштити уређењу и коришћењу
пољопривредног земљишта у државној својини
за 2018 годину на територији општине Велико
Градиште.

Број: 02-11/2018-01-1
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Браниславка Шуловић,с.р

Члан 3.
Ова Одлука ступа на снагу даном
доношења а објавиће се у „Службеном гласнику
општине Велико Градиште“.
Број: 320-26/2018-01-1
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Браниславка Шуловић,с.р
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На основу члана 47. Закона о јавноприватном партнерству и концесијама (“Сл.
гласник РС”, бр. 88/2011, 15/2016 и 104/2016),
на предлог Општинског већа општине Велико
Градиште,
Скупштина општине Велико Градиште
на својој 16. седници одржаној дана 29.03.2018.
године, донела је,
РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА
НАЦРТ УГОВОРА О ЈАВНОПРИВАТНОМ ПАРТНЕРСТВУ ЗА
ВРШЕЊЕ УСЛУГА РЕКОНСТРУКЦИЈЕ,
РАЦИОНАЛИЗАЦИЈЕ И ОДРЖАВАЊА
ЈАВНОГ ОСВЕТЉЕЊА У НАСЕЉЕНИМ
МЕСТИМА ОПШТИНЕ ВЕЛИКО
ГРАДИШТЕ

Члан 1.
Даје се сагласност на Нацрт Уговора о
јавно-приватном партнерству за вршење услуга
реконструкције, рационализације и одржавања
јавног осветљења у насељеним местима
општине Велико Градиште.
Члан 2.
Решење ступа на снагу даном доношења,
а објавиће се у „Службеном гласнику општине
Велико Градиште“.

О б р а з л о ж е њ е
Основ за доношење овог решења
садржан је у члану 47. Закона о јавно-приватном
партнерству и концесијама (“Сл. гласник РС”,
бр. 88/2011, 15/2016 и 104/2016), који прописује
да јавно тело, после доношења одлуке о избору
приватног партнера, а пре закључења јавног
уговора, има обавезу да органу из чл. 26. и
29. овог закона достави коначни нацрт јавног
уговора укључујући прилоге који чине његов
саставни део, ради давања сагласности.
Орган из става 1. овог члана, дужан
је да на основу оцене о усаглашености нацрта
уговора са овим законом и са конкурсном
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документацијом, да сагласност на коначни
нацрт уговора у року од 30 дана од дана његовог
достављања.
Јавни уговор може бити закључен по
добијању сагласности из става 2. овог члана.
Општинска управа, доставила је Нацрт
Уговора о јавно-приватном партнерству за
вршење услуга реконструкције, рационализације
и одржавања јавног осветљења у насељеним
местима општине Велико Градиште са
прилозима.
У спроведеном поступку утврђено је да
је нарт уговора усаглашен са Законом о јавноприватном партнерству и концесијама, као и са
конкурсном документацијом.
На основу наведеног Скупштина је
донела решење као у диспозитиву.
Број: 352-25/2018-01-1
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Браниславка Шуловић,с.р
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Број 13oд 39
страна

НАЦРТ УГОВОРА

Уговор је припремљен у складу са Правилником о утврђивању модела уговора о енергетским
услугама за примену мера побољшања енергетске ефикасности када су корисници из јавног
сектора (Сл.гласник РС 41/15)
УГОВОР О ЈАВНО-ПРИВАТНОМ ПАРТНЕРСТВУ ЗА ВРШЕЊЕ УСЛУГА РЕКОНСТРУКЦИЈЕ,
РАЦИОНАЛИЗАЦИЈЕ И ОДРЖАВАЊА ЈАВНОГ ОСВЕТЉЕЊА У НАСЕЉЕНИМ МЕСТИМА
ОПШТИНЕ ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ
закључен између
Корисника:

Општине Велико Градиште

Адреса:

Житни трг 1

Овлашћени представник:

Драган Милић

Матични број:

07163029

Порески идентификациони број:

101364588

(Под)рачун буџета:

840-

у даљем тексту: Наручилац, и
Извршиоца: SMART ENERGY INVESTMENT KFT, Ogranak SEI Beograd-Vračar
Адреса: Булевар краља Александра 84/3
Овлашћени представник: Обрад Тадић
Матични број: 29507007
Порески идентификациони број: 109833764
Текући рачун: 170-003003115000-52 UniCredit Bank
Рачун посебне намене:
у даљем тексту: Извршилац
учесници у заједничкој понуди:
-Keep Light doo, Трговачка 16а, Београд-Чукарица, 11000 Београд , кога заступа Предраг Јовић,
Матични број: 17246984, Порески идентификациони број: 101885206
-Ogranak U Light Kft Novi Sad, Булевар Европе 23/5/61, 21000 Нови Сад, ПИБ 109632578, МБ
29506809, кога заступа директор Alexander Buda Honing
-U Light Kft, Vahor utca 6, 1119 Budimpešta, PIB 23725498-2-43, MB 01-09-188249, koga zastupa
direktor Peter Hetzl
Јавна набавка за доделу јавног уговора о јавно-приватном партнерству за вршење енергетске услуге применом мера
уштеде
енергије са „LED“ технологијом за део система Општине Велико Градиште
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страна 2 oд 39
САДРЖАЈ

Наслов

Бр.стр.

ПРЕАМБУЛА

6

1.

ПОЈМОВИ

7

2.

ПРЕДМЕТ УГОВОРА

11

3.

ОВЛАШЋЕНИ ПРЕДСТАВНИЦИ УГОВОРНИХ СТРАНА И ДОСТАВЉАЊЕ

11

4.

УГОВОРНИ ПЕРИОДИ

12

4.1.

Почетак уговорног периода

12

4.2.

Главни периоди уговора

12

4.3.

Трајање периода гарантовања

12

5.

ПРАВА И ОБАВЕЗЕ ИЗВРШИОЦА

13

5.1.

Право избора МУЕ

13

5.2.

Обавеза обезбеђивања финансијских средстава за спровођење МУЕ

14

5.3.

Обавеза да гарантује минимални износ финансијске уштеде

14

5.4.

Обавеза сарадње у прибављању потребних дозвола и одобрења

14

5.5.

Усклађеност са прописима

14

5.6.

Обавеза Извршиоца на спровођење активности у припремном периоду

14

5.6.2.

Обавеза Извршиоца на спровођење активности у периоду имплементације

15

5.6.3.

Обавеза Извршиоца на спровођење активности у периоду гарантовања

16

5.7.

Обавеза транспарентности

16

5.8.

Право коришћења података о пројекту у комерцијалне сврхе

16

5.9.

Право уступања потраживања

17

5.10.

Ангажовање Подизивођача

17
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5.11.

Обавеза извршиоца да отвори рачун посебне намене и оснује ДПН

17

5.12.

Обавеза извршиоца да плаћа накнаду ОДС-у

18

6.

ПРАВА И ОБАВЕЗЕ НАРУЧИОЦА

18

6.1.

Право Наручиоца да утиче на пројекат извршиоца

18

6.2.

Право наручиоца да контролише рачун посебне намене Извршиоца

19

6.3.

Обавеза Наручиоца на пружање подршке за пројектовање и спровођење МУЕ

19

6.3.1.

Опште обавезе Наручиоца

19

6.3.2.

Обавезе Наручиоца у припремном периоду

19

6.3.3.

Обавезе Наручиоца у периоду имплементације

20

6.3.4.

Обавезе Наручиоца у периоду гарантовања

20

6.4.

Обавеза Наручиоца на сношење трошкова санације непредвиђених штета за 21
време уговорног периода

7.

ПРОЦЕДУРЕ И АКТИВНОСТИ

21

7.1.1.

Дневник активности у припремном периоду и у периоду имплементације

21

7.1.2.

Дневник активности у припремном периоду

22

7.1.3.

Дневник активности у периоду имплементације

22

7.2.

Подстицаји, финансијска средства и олакшице

23

7.3.

Важни критеријуми за извођење припремних активности и активности
имплементације

23

7.4.

Препреке спровођењу МУЕ

24

7.5.

Правилно одлагање неисправних и/или замењених инсталација

24

7.6.

Записник о прегледу

24

7.7.

Пуштање у пробни рад спроведених МУЕ

25
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7.8.

Пренос својине

25

7.9.

Мерење и верификација

25

7.10.

Одржавање МУЕ

26

7.11.

Коначан преглед пре истека уговорног периода

27

7.12.

Документ о коначној верификацији

27

8.

ГАРАНЦИЈА ЗА ДОБРО ИЗВРШЕЊЕ ПОСЛА И ИСПРАВНО ФУНКЦИОНИСАЊЕ 27
СТВАРИ

9.

УТВРЂИВАЊЕ ОСТВАРЕНЕ УШТЕДЕ
ЕНЕРГИЈЕ,
УШТЕДЕ
И ГАРАНТОВАНЕ УШТЕДЕ

9.1.

Методологија за утврђивање остварене уштеде енергије и финансијске уштеде

27

9.1.2.

Референтна валута

28

9.1.3.

Референтна цена енергије

28

9.1.4.

Референтна усклађивања

28

9.2.

Гарантована уштеда

28

9.3.

Редовност утврђивања остварених гарантованих уштеда

29

9.4.

Додатна финансијска уштеда

29

9.5.

Неостварена гарантована уштеда због лоших резултата рада Извршиоца

29

9.6.

Неостварена гарантована уштеда због поступања Наручиоца

29

10.

НАКНАДА

30

10.1.

Опште одредбе

30

10.2.

Годишња основна накнада

30

10.3.

Накнада за оперативно и превентивно одржавање

30

10.4.

Накнада за интервентно одржавање

30

10.5.

Додатна накнада

30

10.6.

Накнада у случају неостварене гарантоване уштеде („Пенали“)

31

ФИНАНСИЈСКЕ

27
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10.7.

Плаћање накнаде

31

10.8.

Услови плаћања

31

11.

ОБЕЗБЕЂЕЊЕ ИЗВРШЕЊА ОБАВЕЗА ИЗ УГОВОРА

32

11.1.

Обезбеђење извршења обавеза извршиоца

32

11.1.1. Намена, врста и износ обезбеђења

32

11.1.2. Основни подаци о гаранцији

33

11.1.3. Повраћај гаранције

33

11.2.

Обезбеђење извршења обавеза Наручиоца

33

12.

ОДГОВОРНОСТ

33

12.1.

Право Наручиоца на накнаду штете проузроковане од стране Извршиоца

33

12.2.

Право Наручиоца на накнаду штете због неиспуњења обавеза Извршиоца из 33
понуде и уговора

12.3.

Право Извршиоца на накнаду штете услед неизвршења обавезе Наручиоца да 34
пружи подршку приликом спровођења МУЕ

13.

ОСИГУРАЊЕ

34

13.1.

Одговорна страна

34

13.2.

Штета

35

13.3.

Престанак важења у случају штете на уговорном објекту

35

14.

РАСПОЛАГАЊЕ УГОВОРНИМ ОБЈЕКТОМ

35

14.1.

Непостојање ограничења права располагања

35

14.2.

Обострани споразум о накнади за штетне ефекте

35

14.3

Накнада за Извршиоца

35

15.

ВИША СИЛА

36

16.

РАСКИД УГОВОРА

36
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16.1.

Престанак и раскид уговора

37

16.2.

Раскид уговора из оправданих разлога

37

16.3.

Обавештење о раскиду

37

16.4.

Накнада штете по основу једностраног раскида

37

17.

РЕШАВАЊЕ СПОРОВА И МЕРОДАВНО ПРАВО

37

17.1.

Решавање техничких неспоразума

37

17.2.

Решавање општих (правних) спорова

38

18.

ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

38

18.1.

Целовитост уговора

38

18.2.

Број примерака уговора

39

Списак скраћеница
ЈКП

Јавно комунално предузеће

М&В

Мерење и верификација

МУЕ

Мере за уштеде енергије

ОДС

Оператер дистрибутивног система електричне енергије

ПДВ

Порез на додату вредност

РС

Република Србија

УНЦИТРАЛ

Комисија УН за међународно трговинско право

ПРЕАМБУЛА
Наручилац је припремио конкурсну документацију бр.49/2017 од 22.08.2017. године, на основу
које је спровео отворени поступак Јавне набавке за доделу јавног уговора избор
приватногпартнера за реализацију пројекта јавно-приватног партнерства за реконструкцију,
рационализацију и одржавање дела система јавног осветљења у насељима Општине Велико
Градиште, која укључује примену мера побољшања енергетске ефикасности и уштеде у
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оперативним трошковима јавног осветљења за део система јавног осветљења Општине Велико
Градиште. Циљ пројекта су уштеда енергије, одговарајуће уштеде у емисији СО2 и уштеде у
оперативним расходима јавног осветљења као јавног објекта Наручиоца на основу јавноприватног партнерства. У поступку избора приватног партнера је изабран Извршилац, који је
доставио Понуду бр. 002/2018 од 28.02.2018. године.
КОНСТАТУЈУЋИ ДА је Наручилац власник јавног објекта на којем се спроводи енергетска услуга
која је предмет јавне набавке;
КОНСТАТУЈУЋИ ДА је Извршилац привредно друштво које пружа енергетске услуге и које
преузима обавезу извршења енергетске услуге уштеде потрошње енергије;
КОНСТАТУЈУЋИ ДА се Наручилац сматра Јавним партнером, а да се Извршилац сматра
приватним партнером у складу са законом који уређује јавно-приватно партнерство и
концесије у РС;
КОНСТАТУЈУЋИ ДА је овај уговор додељен Извршиоцу у поступку јавне набавке у складу са
прописима којим се уређују јавне набавке у РС, и то за потребе реализовања јавно-приватног
партнерства у складу са прописима који уређују јавно-приватно партнерство и концесије;
КОНСТАТУЈУЋИ ДА се овај уговор истовремено сматра и јавним уговором у складу са законом
који уређује јавно-приватно партнерство и концесије;
КОНСТАТУЈУЋИ ДА потписивањем овог уговора између Извршиоца, као приватног партнера, и
Наручиоца, као јавног партнера (у даљем тексту: Уговор), Наручилац има за циљ постизање
уштеда енергије, као и са тим повезаних уштеда у оперативним трошковима уговорног објекта,
дефинисаног у прилогу 1;
КОНСТАТУЈУЋИ ДА су, пре потписивања овог уговора, дана __________.2018. године, Наручилац
и _______________________________________ [друштво за дистрибуцију електричне
енергије] закључили Протокол о сарадњи и подршци чији главни елементи по форми и
суштини одговарају нацрту Уговора о сарадњи и подршци који чини саставни део овог уговора,
као прилог 7.
Наручилац као јавни партнер и Извршилац као приватни партнер су се споразумели како следи:
1. ПОЈМОВИ
Појмови употребљени у овом уговору имају следеће значење за Уговорне стране:
1)

Активности имплементације обухватају све активности за које је Извршилац одговоран
у складу са овим уговором за време периода имплементације, а које су евидентиране у
дневнику активности у периоду имплементације, што, између осталог, укључује
изградњу објеката, доградњу, реконструкцију, адаптацију и санацију, као и
уградњу/инсталацију и пуштање у пробни рад инсталација, њихових делова, или
опреме и/или софтвера у уговорном објекту.

2)

Ванредна усклађивања представљају усклађивања у односу на факторе чије се
промене обично не очекују. Она се тичу промена у било каквим карактеристикама
уговорног објекта у мерним границама, осим поменутих независних променљивих које
се користе за редовна усклађивања.

3)

Гарантована уштеда представља укупан износ уговорене финансијске уштеде у току
периода гарантовања, као резултат примене МУЕ.
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4)

Годишња гарантована уштеда једнака је гарантованој уштеди подељеној са бројем
година трајања периода гарантовања.

5)

Годишња основна накнада једнака је годишњој гарантованој уштеди помноженој са
уговореним процентом подељене уштеде који припада Извршиоцу.

6)

Годишња уштеда означава остварену финансијску уштеду како је иста обрачуната у
одобреном МиВ извештају за одређени обрачунски период у току периода
гарантовања.

7)

Дневник активности у периоду имплементације који води извршилац представља
дневник свих активности имплементације које се спроводе од стране Извршиоца, а
потврђују га уговорне стране на крају периода имплементације.

8)

Дневник активности у припремном периоду који води извршилац представља дневник
свих припремних активности које се спроводе од стране Извршиоца, а потврђују га
уговорне стране на крају припремног периода.

9)

Додатна финансијска уштеда означава остварену финансијску уштеду која премашује
гарантовану уштеду.

10) Додатна накнада је уговорени новчани износ који прелази износ основне накнаде, на
коју Извршилац остварује право, ако оствари додатне уштеде у периоду гарантовања,
како је то показано применом МиВ плана.
11) Енергија означава све видове енергије, укључујући електричнy, топлотну енергију, воду
и повезану потрошњу/коришћење укључујући и ангажовану снагу и/или капацитет.
12) Извршилац је привредно друштво или предузетник који обавља енергетске услуге, чија
је понуда изабрана у поступку избора приватног партнера и које потписује овај уговор
са Наручиоцем.
13) Интервентно одржавање је замена сијалица и/или светиљки у случајевима лома или
оштећења који нису последица активности Извршиоца (оштећење од непознатих лица,
оштећења услед временских неприлика и сл.). Интервентно одржавање се изводи
према посебном захтеву Наручиоца и на терет Наручиоца, сагласно унапред
достављеном ценовнику од стране Извршиоца за сваки тип и врсту инсталираних
светиљки.
14) Јавни објекат је објекат за осветљење-средство у јавној својини Општине Велико
Градиштесходно прописима којима се уређује јавна својина, под којим се
подразумевају објекти који служе за осветљење саобраћајне инфраструктуре и других
површина у јавној употреби, а које користе грађани, органи, организације и
институције Републике Србије, органи и организације аутономних покрајина, односно
јединица локалне самоуправе, установе основане од стране РС, аутономних покрајина
и јединица локалне самоуправе, јавна предузећа, јавне службе и други корисници
средстава у јавној својини РС.
15) Мере за уштеду енергије (МУЕ) јесу мере побољшања енергетске ефикасности
активности којима се постижу уштеде оперативних трошкова у уговорном објекту.
16) Мерење и верификација (М&В) су поступци и процедуре који се врше ради поузданог
утврђивања остварене уштеде енергије и финансијске уштеде као резултат активности
имплементације.
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17) Наручилац је власник уговорног објекта.
18) Независна променљива означава параметар чија се редовна промена очекује и која
има мерљив ефекат на потрошњу енергије у уговорном објекту (као што су радни сати,
услови рада и периодичне промене у шеми коришћења релевантних објеката).
19) Обрачунски период је период од 12 календарских месеци током којих се врши обрачун
постигнуте уштеде енергије и финансијске уштеде током периода гарантовања.
20) Овлашћени представници су представници уговорних страна, овлашћени да
предузимају радње у име и/или за рачун уговорних страна. Ова лица морају имати
законско или друго овлашћење/пуномоћје за предузимање радњи и заступање
уговорних страна, у којем је утврђен обим њихових овлашћења у правним пословима
који се односе на овај уговор.
21) Оператор дистрибутивног система електричне енергије (ОДС) је енергетски субјекат
који врши пренос, дистрибуцију, транспорт или продају електричне енергије на
подручју на коме се налази уговорни објекат.
22) Оперативни трошак јесте текући расход по основу коришћења енергије и одржавања
уговорног објекта.
23) Оперативно одржавање је редовно надгледање функционисања система јавног
осветљења који је предмет овог уговора и реаговање у случају поремећаја у његовом
раду (чишћење светиљки, зaмена прегорелих сијалица, баласта или неисправних
електронских уређаја на светиљци ако постоје и сл.).
24) Основна накнада представља уговорени новчани износ који припада Извршиоцу под
условом да испуни уговорну обавезу и оствари гарантовану уштеду у периоду
гарантовања, како је то приказано у МиВ плану.
25) Период гарантовања је временски период од краја периода имплементације до краја
уговорног периода.
26) Период извештавања је период од по три месеца у току периода гарантовања за који
се припремају извештаји о МиВ у складу са МиВ планом.
27) Период имплементације јесте период спровођења разних активности имплементације
у вези са спровођењем МУЕ који почиње од датума када уговорне стране потврде
потписом и печатом дневник активности у припремном периоду и завршава се када
уговорне стране потврде потписом и печатом дневник активности у периоду
имплементације.
28) План за мерење и верификацију (МиВ план) је документ који садржи унапред
уговорене поступке и процедуре, које се спроводе с циљем идентификовања МиВ
активности у вези са спроведеним МУЕ.
29) Подељена уштеда је опција у којој се гарантована уштеда дели између Наручиоца и
Извршиоца у складу са уговореним процентом.
30) Подизвођач је лице које је Извршилац ангажовао за делимично извођења МУЕ из овог
уговора, за чије радове/услуге Извршилац одговара као да их је сам извршио.
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31) Понуда представља понуду Извршиоца бр.002/2018 [број понуде] дана 28.02.2018 која
је прихваћена од стране Наручиоца и на основу ње је успостављено ово јавно-приватно
партнерство (приложена уз уговор као прилог 3).
32) Превентивно одржавање је набавка и замена сијалица, баласта или електронских
уређаја на светиљкама ако постоје, када им истекне радни век без обзира да ли су још
у функцији. Периодични преглед система јавног осветљења који је предмет овог
уговора, ради уочавања проблема у самом његовом зачетку или уочавања могућности
да се десе проблеми у раду пре него што они наступе (предлог Наручиоцу да уклони
растиње које омета систем jавног осветљења и сл.).
33) Припремне активности су све активности за које је Извршилац одговоран по основу
овог уговора у припремном периоду и које води у дневнику активности у припремном
периоду, укључујућиизмеђу осталог, временско планирање, прибављање дозвола,
мишљења и техничких услова од ОДС и ЈКП-ова, разраду техничке документације и
техничку контролу техничке документације за МУЕ у уговорном објекту, као и куповину
материјала и опреме и предузимање мера потребних за прибављање правноснажне
грађевинске дозволе или других дозвола од стране Наручиоца на основу којих је
могуће започети активности у периоду имплементације у складу са важећим
прописима.
34) Припремни период је период обављања припремне активности, и траје од
започињања уговорног периода до потврде потписом и печатом дневника активности у
припремном периоду од стране уговорних страна.
35) Пројекат се односи на пројекат јавно-приватног партнерства из овог уговора и састоји
се од потпуног извршења уговорних обавеза уговорних страна за време уговорног
периода који за циљ има остваривање уштеде у енергији, тј. финансијске уштеде у
уговорном објекту.
36) Пуштање у пробни рад јесте активност пуштања у пробни рад инсталиране опреме,
инсталација и/или делова инсталација у уговорном објекту, за потребе провере
њихове исправности, усклађености са уговорним обавезама и спецификацијама и
спремности за планирану употребу и рад. Пуштање у пробни рад мора бити усклађено
са техничким прописима и стандардима који се тичу грађевинске дозволе или било
које друге релевантне дозволе потребне за започињање и извођење радова, те да се
употребна дозвола за инсталирану опрему, инсталације и/или делове инсталација
уговорног објекта, уколико је потребна, може прописно прибавити.
37) Рачун посебне намене јесте рачун који отвара Извршилац, како би се примања и
издаци у току реализације пројекта водили одвојено, ради праћења извршавања
његових обавеза по овом уговору.
38) Редовна усклађивања су усклађивања за било које факторе који се односе на промене
независних променљивих које утичу на потрошњу енергије у току периода
гарантовања.
39) Референтна цена енергије је нето цена сваког вида енергије, дефинисана у конкурсној
документацији, укључујући посебне цене за јединице потрошње и ангажоване снаге
или капацитета које се сматрају неопходним, која не садржи ПДВ, али садржи све
накнаде и друге трошкове, обухваћене у обрачун цена енергије од стране снабдевача
енергијом.
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40) Референтни оперативни трошак је референтна потрошња енергије помножена са
референтном ценом енергије и увећана за референтне расходе за одржавање
41) Референтни период је заједнички договорен временски период који представља
функционисање уговорног објекта пре спровођења МУЕ.
42) Референтна потрошња енергије означава потрошњу енергије и повезану ангажовану
снагу и/или капацитет уговорног објекта у референтном периоду.
43) Референтни расходи за одржавање јесу нето расходи, дефинисани у конкурсној
документацији, за одржавање посебних делова уговорног објеката на које ће имати
утицај примена МУЕ, који не садрже ПДВ, али садрже све накнаде и друге трошкове.
44) Снабдевач енергијом је привредни субјекат који обавља делатност снабдевања
енергијом на територији на којој се налази уговорни објекат.
45) Уговорне стране су Наручилац и Извршилац.
46) Уговорни објекат јесте систем (мрежа) јавног осветљења дефинисан у прилогу 1. и 2.
овог уговора, који обухвата насељена места у општини Велико Градиште, на којем се
примењују МУЕ, а који се може састојати из више делова система осветљења
разграничених прекидачима или неким другим физичким или оперативним
разграничењем њихових саставних компоненти, који користи Наручилац.
47) Уговорни период значи период од потписивања и ступања на снагу овог уговора до
истека истог.
48) Усклађивања јесу промене у референтној потрошњи са циљем неутрализовања
редовних и ванредних промена у потрошњи енергије чиме се обезбеђује поуздана
основа за утврђивање уштеда енергије које су резултат МУЕ спроведених од стране
Извршиоца.
49) Уштеда енергије јесте смањење у потрошњи енергије у уговорном објекту.
50) Финансијска уштеда јесте смањење оперативних трошкова у уговорном објекту као
резултат МУЕ, обрачунато на основу референтног оперативног трошка.
2. ПРЕДМЕТ УГОВОРА
Предмет овог уговора јесте спровођење МУЕ са циљем ефикаснијег коришћења енергије и
одговараућег смањења емисије CO2, као и смањења оперативних трошкова уговорног објекта.
Извршилац се обавезује да примени такве МУЕ којима ће обезбедити финансијске уштеде
уговорног објекта у периоду гарантовања, у складу са овим уговором (укључујући све његове
прилоге).
Све МУЕ које се примењују по основу овог уговора морају бити у складу са позитивним
прописима и важећим стандардима у Републици Србији.
3. ОВЛАШЋЕНИ ПРЕДСТАВНИЦИ УГОВОРНИХ СТРАНА И ДОСТАВЉАЊЕ
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Наручилац и Извршилац ће на дан потписивања уговора или најкасније у року од три дана од
дана потписивања уговора, именовати овлашћене представнике наводећи њихове комплетне
контакт податке.
Овлашћени представници уговорних страна морају имати овлашћење да предузимају радње у
име и/или за рачун Наручиоца или Извршиоца, односно пуномоћ за заступање и/или
представљање Наручиоца или Извршиоца у свим правним пословима и техничким
операцијама које се односе на Уговор.
Изјаве уговорних страна које се односе на уговор постају пуноважне и производе дејство од
дана када их прими друга уговорна страна, под условом да су достављене на адресе
овлашћених представника уговорних страна у складу са уговором. Достављање на било коју
другу адресу уговорне стране не производи правно дејство.
4. УГОВОРНИ ПЕРИОДИ
4.1. Почетак уговорног периода
Овај уговор и његови прилози сматра се закљученим на дан када уговорне стране потпишу
уговор, а уколико уговорне стране не потпишу истог дана, онда се уговор сматра закљученим
на дан када је уговор потписан од стране обе уговорне стране и сви потписани примерци
достављени Наручиоцу.
У сваком случају овај уговор ступа на снагу и производи пуно правно дејство од дана када
Извршилац преда Наручиоцу банкарске гаранције прописане овим уговором.
Уговорни период почиње да тече на дан ступања уговора на снагу у складу са ставом 2. овог
члана.
4.2. Главни периоди уговора
Уговор има три главна периода, у оквиру уговорног периода дефинисаног у складу са чланом
4.1 овог уговора: припремни период, период имплементације и период гарантовања.
Припремни период је период у којем се обављају активности планирања и пројектовања које
се тичу припремних активности како су исте дефинисане у члану 1. тачка 30. овог уговора.
Припремни период јесте период који почиње кад и уговорни период и завршава се када почне
период имплементације. Уговорне стране ће верификовати завршетак припремног периода
потврђивањем дневника активности у припремном периоду.
Период имплементације јесте период у којем се обављају различите активности на спровођењу
МУЕ које представљају активности имплементације, како су исте дефинисане у члану 1. тачка 1.
овог уговора. Период имплементације јесте период који започиње на дан када уговорне стране
потврде дневник активности у припремном периоду, а завршава се када уговорне стране
потврде дневник активности у периоду имплементације.
Период гарантовања јесте период коришћења потенцијала уштеде енергије уговорног објекта у
току којег се остварујеуштеда енергије, то јест финансијска уштеда на основу спроведених МУЕ.
Период гарантовања започиње на дан када уговорне стране потврде дневник активности у
периоду имплементације и траје до краја уговорног периода. У сваком случају, период
гарантовања неће започети касније од истека 9 месеци након потписивања уговора.
4.3. Трајање периода гарантовања
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Период гарантовања ће трајати петнаест (15) година.
5. ПРАВА И ОБАВЕЗЕ ИЗВРШИОЦА
5.1. Право избора МУЕ
Извршилац ће, у складу са овим уговором, укључујући и све његове прилоге, одлучивати које
МУЕ ће бити примењене у уговорном објекту Наручиоца. Сходно томе, докле год Извршилац
поступа у складу са својим овлашћењима и овим уговором, Наручилац не сме да одбије МУЕ
нити да омета активности у вези са МУЕ које су наведене у прилогу 3 уз уговор, осим у случају
када оне нису у складу са релевантним позитивним прописима, техничким прописима и
важећим стандардима у Републици Србији или другим уговорним обавезама.
У случају када Извршилац процени пре краја периода имплементације да измене МУЕ могу:
1. Објективно бити потребне да би имплементација МУЕ била изводљива и/или да би
били испуњени услови из прописа из области безбедности и здравља на раду,
противпожарне заштите и заштите животне средине, било због неслагања између
релевантне техничке документације и стварног стања уговорног објекта, било због
другог оправданог техничког разлога; и/или
2. Резултирати ефикаснијим начином остваривања финансијске уштеде једнаке или веће
од гарантоване уштеде,
3. Извршилац ће тада доставити Наручиоцу писани захтев са образложењем, ради
прибављања сагласности Наручиоца да имплементира предложене промене, а такав
захтев Наручилац неће одбити без оправданог разлога, а ако захтев буде одбијен
Наручилац ће Извршиоцу у писаној форми доставити образложене разлоге одбијања.
Наручилац је обавезан да на писани захтев, у року од 15 дана од пријема захтева, Извршиоцу
достави одговор. Уколико Наручилац одбије захтев, обавезан је да у писменој форми достави
Извршиоцу образложене разлоге за одбијање.
Уколико Наручилац не одговори на писани захтев Извршиоца у наведеном року од 15 дана,
сматраће се да је такав захтев одобрен.
Уколико су промене МУЕ такве природе да у складу са важећим прописима захтевају измене и
допуне уговора, у року од наредних пет дана од дана када Наручилац одобри захтев из ст.2 и 3.
овог члана, то јест од дана од којег се сматра да је Наручилац одобрио захтев Извршиоца у
складу са ставом 5. овог члана. Наручилац ће покренути поступак прибављања одобрења за
закључење измена и допуна овог уговора да би се релевантне измене МУЕ укључиле у уговор у
складу са законом који регулише јавно-приватно партнерство и концесије и у истом периоду ће
доставити писано обавештење Извршиоцу у вези са правним мерама предузетим с тим у вези.
У року од пет дана од дана на који Наручилац прописно прибави одобрења неопходна за
измену и допуну овог уговора, Наручилац и Извршилац ће закључити измене и допуне овог
уговора да би се релевантне измене МУЕ укључиле у уговор у складу са законом који регулише
јавно-приватно партнерство и концесије.
За време периода који почиње на датум када Извршилац достави Наручиоцу захтев за измене
МУЕ у складу са ставом 3. овог члана и завршава се на дан када се релевантна измена и допуна
уговора прописно закључи између страна у складу са ст.3–7. овог члана. Рокови за извршење
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уговорних обавеза Извршиоца у припремном периоду и/или периоду имплементације не теку
и сви релевантни датуми и/или рокови биће продужени за период за који нису текли.
5.2. Обавеза обезбеђивања финансијских средстава за спровођење МУЕ
Извршилац се обавезује да обезбеди средства за финансирање расхода Пројекта из сопственог
капитала и кредита и другог извора финансирања. (навести изворе финансирања на основу
понуде): сопствени извори и банкарски кредит.
5.3. Обавеза да гарантује минимални износ финансијске уштеде
У складу са чланом 5.1. овог уговора, Извршилац прихвата ризик у погледу постизања
финансијске уштеде како је иста наведена у прихваћеној понуди, а на основу анализе коју је
лично спровео у уговорном објекту Наручиоца. Дата уговорна обавеза је детаљније описана у
одељку 9. овог уговора.
5.4. Обавеза сарадње у прибављању потребних дозвола и одобрења
Извршилац има обавезу да за време читавог уговорног периода прибавља све неопходне
дозволе и одобрења за примену МУЕ у име и за рачун Наручиоца, у мери у којој је то
дозвољено важећим прописима. У случају када важећи прописи не дозвољавају да Извршилац
прибави такве дозволе и одобрења у име и за рачун Наручиоца, Извршилац ће пружити сву
разумну помоћ Наручиоцу у прибављању тих дозвола и одобрења.
Наручилац има обавезу да сарађује у горе наведеном поступку прибављања свих неопходних
дозвола и одобрења којима се одобрава извршење таквих послова, као и да достави сву
неопходну документацију којом располаже или је на основу техничких и других релевантних
прописа РС дужан, односно у могућности да је обезбеди.
5.5. Усклађеност са прoписима
Извршилац има обавезу да поступа у складу са законом, техничким и другим прописима и
добрим пословним обичајима у РС приликом извршавања својих уговорних обавеза, као и у
складу са овим уговором прописаним правилима, укључујући она у члану 7.3 овог уговора.
Извршилац је обавезан да своје уговорне обавезе извршава стручно и одговорно.
5.6. Обавеза извршиоца на спровођење активности у припремном периоду
5.6.1 У припремном периоду обавезе Извршиоца, између осталог, обухватају:
1. Информисање овлашћеног представника Наручиоца о свим МУЕ чија је
имплементација предвиђена у уговорном објекту, а пре него што су имплементиране.
Извршилац ће размотрити све резерве и захтеве за изменама или алтернативне
предлоге Наручиоца и проценити њихове добре и лоше стране. Уколико Извршилац не
види објективну техничку нити финансијску корист у вези са овим предлозима, има
обавезу да обавести Наручиоца о таквим закључцима и биће му дозвољено да
спроведе конкретне МУЕ онако како је то предвиђено у његовој понуди и у складу са
овим уговором;
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2. По потреби, израду и потписивање и/или прибављање техничке документације
неопходне за прибављање обавезних дозвола, како то захтевају важећи прописи и
спровођење одређених активности у вези са тим;
3. Набавку потребне опреме и материјала;
4. Редовно вођење дневника активности у припремном периоду, према чл.7.2. овог
уговора;
5. Спровођење активности и поступака неопходних за Наручиочево прибављање
правноснажне грађевинске дозволе или других дозвола на основу којих Извршилац
може да отпочне активности имплементације, уколико је прибављање таквих дозвола
неопходно у конкретном случају према важећим прописима, као и спровођење других
припремних активности.
5.6.2 Обавеза Извршиоца на спровођење активности у периоду имплементације
У периоду имплементације обавезе Извршиоца, између осталог, обухватају:
1. извођење грађевинских радова, уградњу и инсталацију опреме, уређаја и других
инсталација или њихових делова;
2. планирање и координацију активности имплементације са овлашћеним представником
Наручиоца, како би се ометање редовног рада уговорног објекта свело на најмању
могућу меру;
3. програмирање, инсталација и тестирање софтвера, ако се кориснички софтвер
предвиђа у понуди Извршиоца;
4. дефинисање оперативних процедура и процедура одржавања;
5. идентификовање специфичних активности управљања енергијом;
6. одржавање и замену постојећих инсталација, делова истих, или опреме уговорног
објекта;
7. ажурно извештавање Наручиоца у случајевима када Извршилац дође до сазнања која
могу бити од битног утицаја на безбедност или ефикасно коришћење уговорног објекта;
8. у одговарајућим случајевима, добијање стандардних гаранција од Подизвођача,
испоручилаца опреме и материјала за ефикасност, квалитет и исправно
функционисање;
9. пријем опреме и материјала у уговорном објекту;
10. редовно вођење грађевинског дневника, грађевинске књиге и других евиденција
предвиђених важећим прописима;
11. редовно вођење дневника активности у периоду имплементације, у складу са чланом
7.3. овог уговора;
12. правилно и редовно одлагање неисправних и/или замењених инсталација, делова
инсталација и опреме за МУЕ, у складу са важећим прописима РС;
13. пуштање у пробни рад изведених радова, инсталиране опреме, инсталација и/или дела
инсталација, у складу/и ако је то прописано важећим прописима, укључујући проверу
степена осветљености у складу са инструкцијама наведеним у прилогу 6;
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14. спровођење свих активности потребних за прибављање употребне дозволе, како је то
захтевано важећим прописима и потребно за испуњавање других обавеза везаних за
активности имплементације.
5.6.3 Обавеза Извршиоца на спровођење активности у периоду гарантовања
У периоду гарантовања обавезе Извршиоца, између осталог, обухватају:
1. обављање свих поступака и процедура за мерење и верификацију и састављање
извештаја о мерењу и верификацији у складу са МиВ планом који приказује остварене
уштеде енергије и финансијске уштеде за сваки тромесечни период;
2. рад и одржавање опреме и система уграђених у оквиру МУЕ, у смислу оперативног и
превентивног одржавања, и период реаговања на пријаву кварова у року од најдуже 48
часова од часа пријаве, у складу са оперативним процедурама и процедурама
одржавања, уз обавезу квалитета одржавања од најмање 98% исправних светиљки у
сваком тренутку у сваком насељеном месту које спада у уговорни објекат;
3. интервентно одржавање по писаном захтеву Наручиоца. Период реаговања треба да
буде у року од 48 часова, ако је дошло до нарушавања стања опреме и система
уграђених у оквиру МУЕ. Интервентно одржавање плаћа Наручилац;
4. ажурирање и/или унапређење инсталираног софтвера, ако се кориснички софтвер
предвиђа у понуди Извршиоца.
5.7. Обавеза транспарентности
Извршилац има обавезу транспарентности у погледу МУЕ које треба да буду спроведене у току
читавог уговорног периода и у складу с тим изричиту обавезу да редовно води дневник
активности у припремном периоду и дневник активности у периоду имплементације у складу
са овим уговором, као и да Наручиоца у свако доба обавештава о својим активностима у:
1. фази планирања и пројектовања у оквиру припремног периода.
2. поступку добављања опреме у оквиру припремног периода,
3. активностима имплементације, пуштању у пробни рад итд. за време
имплементације.

периода

Извршилац има обавезу да отвори и води рачун посебне намене на којем се врше сва
примљена и извршена плаћања Извршиоца у вези са спровођењем обавеза Извршиоца по
овом уговору, како је то наведено у члану 5.11.овог уговора.
Наручилац ће у сваком тренутку имати право да настави да проверава све уговорне аранжмане
и трошкове Извршиоца настале у вези са овим уговором преко рачуна посебне намене из става
2.овог члана, а све у складу са законом и подзаконским актима који регулишу јавно-приватно
партнерство и концесије, како је то наведено у члану 6.2. овог уговора.
5.8. Право коришћења података о пројекту у комерцијалне сврхе
Извршилац је овлашћен да, у складу са прописима који се односе на Наручиоца, слободно
учини јавним елементе пројекта из уговора као референтни пројекат и у ту сврху користи
фотографије уговорног објекта и/или својих услуга и радова извршених на уговорном објекту,
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уз претходну сагласност/одобрење Наручиоца чије давање неће бити безразложно одлагано, а
све у циљу заштите права Наручиоца.
5.9. Право уступања потраживања
Закључивањем овог уговора, Наручилац изражава своју сагласност да ће Извршилац имати
овлашћење да уступи потраживања настала на основу основне накнаде из члана 10.2.овог
уговора финансијеру/банци у складу са законом који уређује јавно-приватно партнерство и
концесије и осталим важећим прописима РС.
Наручилац неће имати других обавеза према таквом преузимаоцу (финансијеру/ банци).
Уколико гарантована уштеда не буде остварена у складу са уговором, Наручилац ће имати
право регреса укључујући (али се не ограничавајући на) исплату накнаде/пенала за
неостварену гарантовану уштеду од стране Извршиоца. Основну накнаду Наручилац плаћа у
фиксном износу, независно од остварених уштеда.
5.10. Ангажовање Подизивођача
Извршилац ће, како је наведено у Понуди, као Подизвођача ангажовати MER Inženjering doo
Beograd, Radnih akcija 29 (назив и седиште Подизвођача), са чијим се избором Наручилац
сагласи.
Извршилац је одговоран према Наручиоцу за све активности и пропусте сваког Подизвођача из
става 1.овог члана као да је сам такве активности спровео или пропусте начинио.
У току уговорног периода, Извршилац може ангажовати Подизвођача којег није навео у
понуди, ако је на страни Подизвођача, након подношења понуде, настала трајнија
неспособност плаћања, под условом да то ново лице испуњава све услове одређене за
Подизвођача и да Извршилац за то добије претходну сагласност Наручиоца.
Наручилац ће ускратити своју сагласност за ангажовање Подизвођача само ако за то постоје
оправдани разлози.
5.11. Обавеза Извршиоца да оснује Друштво посебне намене и отвори Рачун посебне намене
Одмах након закључења овог уговора, а најкасније у року од 30 дана од закључења, Извршилац
је обавезан да оснујеново Друштво за посебне намене.
Друштво за посебне намене је привредно друштво које ће основати приватни партнер
искључиво и само за потребе реализације овог пројекта јавно-приватног партнерства.
Оснивачка и управљачка права уређују се Оснивачким актом и уређују се у складу са законом
којим се уређује положај привредних друштава.
Друштво за посебне намене је у 100% власништву приватног партнера, а његовим Оснивачким
актом ће се дефинисати минимално следећа права Наручиоца:
Друштво за посебне намене има надзорни одбор од три члана, где два члана директно именује
представник приватног партнера, а трећег предлаже јавни партнер,
Представник јавног партнера има једнака права као представник приватног партнера, у складу
са статутом и законима РС
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Друштво заступа директор Друштва
Надзорни одбор сваке године до 30. маја припрема извештај о резултатима пословања и
постигнутим финансијским уштедама и о томе писмено извештава Скупштину Општине Велико
Градиште
Друштво за посебне намене ће од оснивања имати Рачун посебне намене код пословне банке
преко које обавља највећи део свог пословања. Рачун посебне намене ће бити једини рачун
који Извршилац користи за усмеравање свих примања и вршење свих плаћања у току
извршавања својих обавеза по овом уговору.
За вршење преноса средстава из буџета по овом уговору, Извршилац је обавезан да се усклади
са прописима којима се уређује буџетски систем.
Друштво посебне намене има сва праваи обавезе која припадају Извршиоцу у складу са овим
уговором Право уступања потраживања у име Дрштва посебне намене у сладу са Члану 5.9.
5.12. Обавеза Извршиоца да плаћа накнаду ОДС-у
Извршилац ће бити у обавези да ЕД Пожаревцу[назив друштва за дистрибуцију електричне
енергије, односно његовог огранка], као ОДС-у, редовно плаћа накнаде за услуге које
предметни ОДС пружи у вези са извршењем овог уговора, а које услуге су одређене у уговору о
сарадњи и подршци закљученом између предметног ОДС-а и Наручиоца, поменутог у ставу 8.
Преамбуле овог уговора (прилог 7 овог уговора).
У случају да током уговорног периода одговарајући ОДС престане са пружањем услуга
наведеним у претходном ставу и други субјекат започне са пружањем тих услуга (као резултат
примене позитивних прописа или из других разлога). Извршилац ће предузети све разумне и
благовремене мере и активности, а Наручилац ће пружити сву неопходну помоћ и подршку,
како би закључио нови уговор о сарадњи и подршци са новим субјектом, при чему ће и тај
уговор имати форму и садржину идентичну оној датој у тексту који је овде приложен као
прилог 7., и то са основним циљем да се предметне услуге наставе пружати континуирано и без
прекида.
6.

ПРАВА И ОБАВЕЗЕ НАРУЧИОЦА

6.1. Право Наручиоца да утиче на пројекат Извршиоца
Без обзира на члан 5.1. уговора, Извршилац има обавезу да се уздржи од спровођења
намераваних МУЕ, по пријему писаног обавештења од Наручиоца у следећим случајевима:
1. уколико Извршилац упркос захтеву Наручиоца да то уради, не докаже да МУЕ могу да
се спроведу према важећим стандардима и позитивним прописима у РС;
2. уколико Извршилац не поступи у складу са критеријумима транспарентности из члана
5.7. овог уговора у вези са МУЕ.
У случају да се Извршилац и Наручилац не сложе са Извршиочевим доказима да МУЕ
задовољавају важеће стандарде и прописе, неспоразум се решава у складу са чланом 16.1.овог
уговора.
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6.2. Право Наручиоца да контролише рачун посебне намене Извршиоца
Наручилац ће током читавог уговорног периода имати право да контролише и проверава рачун
посебне намене Извршиоца из чл. 5.11. овог уговора у складу са законима и релевантним
подзаконским актима који регулишу јавно-приватно партнерство и концесије.
6.3. Обавеза Наручиоца да пружи подршку за пројектовање и спровођење МУЕ
6.3.1. Опште обавезе Наручиоца
Наручилац има обавезу да:
1. у разумној мери сарађује са Извршиоцем у напорима да имплементира и финансира
МУЕ у уговорном објекту и да постигне намеравану гарантовану уштеду како је
наведена у понуди Извршиоца и у уговору;
2. испуни своје уговорне обавезе наведене у овом уговору са циљем да допринесе
свођењу на најмању могућу меру трошкова имплементације и оперативних трошкова
Извршиоца у уговорном периоду. Ради постизања овог циља, Наручилац је сагласан да
у разумној мери сарађује са Извршиоцем у свим фазама пројекта предвиђеног овим
уговором;
3. редовно измирује обавезе за испоручену енергију, ка енергетском субјекту који врши
испоруку и продају електричне енергије за Уговорени објекат и обезбеди снабдевање
Уговорног објекта електричном енергијом.
6.3.2. Обавезе Наручиоца у припремном периоду
У припремном периоду обавезе Наручиоца, између осталог, обухватају :
1. Достављање свих информација, у мери у којој је то могуће, како би Извршилац
благовремено извршио своје активности, што обухвата, између осталог, и достављање:
• постојеће техничке документације о уговорном објекту, као и података о раду и
одржавању система и опреме у уговорном објекту;
• евиденција и података у вези са потрошњом енергије за уговорни објекат, као и
других релевантних информација (уколико нису доступне, Наручилац ће
захтевати од снабдевача енергије да их доставе);
• свих прописима утврђених услова и ограничења и свих редовних познатих
грађевинских и техничких услова и ограничења која се изричито односе на
уговорни објекат, а одступају од оних која се редовно примењују на изградњу;
• свих других информација и/или документације која је објективно потребна.
2. Наручилац ће ставити на располагање своје инжењере задужене за одржавање и
оперативно особље за потребе контаката са Извршиоцем како и све друге службенике,
запослене и представнике који могу имати релевантна сазнања, на основу повремених
разумних захтева Извршиоца;
3. Наручилац ће прегледати и одобрити или основано одбити (због одступања од важећих
прописа и обавезних стандарда, немогућности спровођења МУЕ због неочекиваних
промена на уговорном објекту, немогућности спровођења МУЕ због нормалних услова
који се не могу променити, итд.) техничку документацију израђену од стране
Извршиоца пре њеног формалног одобрења у складу са прописима који уређују област
планирања и изградње, у писаном облику у року од 15 дана од датума достављања
такве техничке документације овлашћеним представницима Наручиоца од стране

Јавна набавка за доделу јавног уговора о јавно-приватном партнерству за вршење енергетске услуге применом мера
уштеде
енергије са „LED“ технологијом за део система Општине Велико Градиште

35

36

Број 3

30. март 2018. године
страна 20 oд 39

Извршиоца. У случају неспоразума између Наручиоца и Извршиоца у погледу основа за
такво одбијање, неспоразум ће се решавати у складу са чланом 17.1. овог уговора;
4. Под условом да Извршилац ваљано спроведе припремне активности и прибави
правноснажну грађевинску дозволу или друге дозволе потребне за започињање
активности имплементације, уколико је то прописано важећим прописима у РС,
Наручилац ће одобрити дневник активности у припремном периоду.
6.3.3. Обавезе Наручиоца у периоду имплементације
У периоду имплементације обавезе Наручиоца, између осталог, обухватају:
1. дозволу испоруке опреме и материјала у уговорном објекту Наручиоца;
2. обезбеђење неограниченог приступа уговорном објекту Извршиоцу и његовом особљу,
или Подизвођачима које је он овластио, како би могли да изврше све дужности
повезане са овим уговором за време редовног радног времена, или у друго време које
разумно затражи Извршилац, под условом да то нема негативан утицај на рад
уговорног објекта;
3. извештавање Извршиоца, без одлагања, када Наручилац дође до сазнања која могу
бити од битног утицаја на уговорне обавезе обе уговорне стране, или могу бити од
утицаја на безбедност или ефикасност спровођења пројекта или коришћење уговорног
објекта;
4. преглед и одобрење или основано одбијање одговарајуће техничке документације, у
писаном облику, у року од 15 дана од када их Извршилац достави овлашћеном
представнику Наручиоца. У случају неслагања између Наручиоца и Извршиоца у
погледу основа за одбијање, неспоразум ће се решавати у складу са чланом 16.1. овог
уговора;
5. прихватање одређених разумних и временски ограничених разлога за спреченост за
извођење и пријем радова и дозволу/помоћ Извршиоцу да изврши радове у складу са
договореним планом градње;
6. активно учествовање у Извршиочевим активностима пуштања у пробни рад;
7. обезбеђење довољног и адекватног простора, ако га има на располагању, без наплате
закупнине, за складиштење материјала у уговорном објекту;
8. поступања како би се заштитио пројекат и повезани радови, материјали и опрема од
оштећења, крађе или злоупотребе;
9. одобрење дневника активности у периоду имплементације, под условом да Извршилац
ваљано спроведе активности имплементације и прибави правноснажну употребну
дозволу или друге дозволе које су потребне у складу са важећим прописима.
6.3.4. Обавезе Наручиоца у периоду гарантовања
У периоду гарантовања обавезе Наручиоца, између осталог, обухватају:
1. извештавање Извршиоца о свим променама у референтној потрошњи уговорног објекта
које потенцијално захтевају ванредна усклађивања, чим је то могуће, али свакако не
касније од 10 дана од дана настанка таквих промена;
2. старање да се уговорни објекат правилно користи и одржава у складу са смерницама
које су заједнички утврдили Наручилац и Извршилац;
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3. омогућавање слободног приступа уговорном објекту ради одржавања што подразумева
уклањање грана дрвећа, биљака, паркираних возила, тезги, такси станица,
привремених објеката и др;
4. обезбеђивање асистенције локалне станице саобраћајне полиције ако током извођења
одржавања уговорног објекта саобраћај треба да се привремено заустави или додатно
регулише;
5. у случају потребе, обезбеђивање сарадње осталих комуналних служби током извођења
одржавања уговорног објекта;
6. извештавање о квару МУЕ;
7. старање да сва накнадна подешавања инсталација и њихових делова и опреме од
стране Наручиоца или било ког трећег лица, са којима је Наручилац упознат, а која су
битна за утрошак енергије и извршење обавеза, буду пажљиво евидентирана и да
Извршилац о истим буде обавештен без одлагања;
8. заштиту уговорног објекта од намерног физичког оштећења;
9. достављање или омогућавање Извршиоцу да приступи подацима потребним за
припрему извештаја о мерењу и верификацији у складу са одобреним планом за
мерење и верификацију;
10. преглед и одобрење извештаја о МиВ састављеног на основу МиВ плана.
11. Извршилац има право да тражи накнаду штете која настане као последица
непоштовања обавеза из овог члана од стране Наручиоца.
6.4. Обавеза Наручиоца на сношење трошкова санације непредвиђених штета за време
уговорног периода
У случају да током уговорног периода дође до непредвиђених оштећења на уговорном објекту,
која нису проузрокована активностима Извршиоца, а чија је санација (оправка или замена)
неопходна за извршење уговорних обавеза Извршиоца.Наручилац је обавезан да у најкраћем
могућем року предузме све мере потребне за санацију и да сноси трошкове санације, за које
време ће извршење уговорних обавеза Извршиоца бити обустављено, у мери у којој је њихово
извршење онемогућено или отежано услед таквих непредвиђених оштећења.
Без обзира на наведено у ставу 1.овог члана, Извршилац може на изричит захтев Наручиоца и у
складу са важећим законом који уређује област јавно-приватног партнерства и концесија и
другим прописима, закључити измене и допуне овог уговора са циљем регулисања извршења
свих радова од стране Извршиоца у вези са санацијом непредвиђених оштећења из става 1.
овог члана, уз сходну примену правила наведених у члану 5.1. овог уговора.
Извршилац има право да захтева накнаду штете која настане као последица непоштовања
обавеза из овог члана од стране Наручиоца.
7. ПРОЦЕДУРЕ И АКТИВНОСТИ
7.1. Дневник активности у припремном периоду и у периоду имплементације
Извршилац има обавезу да води дневнике активности и у припремном периоду и у периоду
имплементације.
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Дневник активности у припремном периоду и дневник активности у периоду имплементације
морају бити доступни сваком овлашћеном представнику уговорних страна за време читавог
уговорног периода.
Извођење припремних активности у припремном периоду и активности имплементације у
периоду имплементације од стране Извршиоца потврђују се верификацијом дневника
активности у припремном периоду и дневника активности у периоду имплементације од
стране овлашћеног представника Наручиоца.
Дневник активности у припремном периоду потврђује се печатом и потписом уговорних страна
након што су извршене све припремне активности предвиђене овим уговором, односно
дневник активности у периоду имплементације потврђује се печатом и потписом уговорних
страна након што су извршене све активности имплементације предвиђене овим уговором.
Одмах након што све припремне активности предвиђене овим уговором буду извршене од
стране Извршиоца и потврђене од стране уговорних страна, свака уговорна страна ће потписати
дневник активности у припремном периоду.
Да би се избегла свака недоумица, дневник активности у припремном периоду се неће
потврђивати пре прибављања правноснажне грађевинске дозволе или других дозвола
неопходних за започињање грађевинских радова, уколико је издавање истих потребно по
важећим прописима, а дневник активности у периоду имплементације се неће потврђивати
пре прописног прибављања правноснажне употребне дозволе, ако је прибављање исте
предвиђено важећим прописима.
7.1.1. Дневник активности у припремном периоду
Извршиочев дневник активности у припремном периоду ће евидентирати све припремне
активности Извршиоца, а нарочито оне који се односе на:
1. временско планирање и рокове, прибављање дозвола, одобрења, мишљења и
техничких услова од ОДС и Општине, развој техничке документације и њену техничку
контролу;
2. прибављање правноснажне грађевинске дозволе и/или других дозвола које
омогућавају започињање активности имплементације, уколико је прибављање таквих
дозвола неопходно у конкретном случају према важећим прописима.
7.1.2. Дневник активности у периоду имплементације
Дневник активности у периоду имплементације евидентира све активности Извршиоца које
представљају активности имплементације по овом уговору, а нарочито оне који се односе на
активности у вези са:
1. грађевинским радовима, уградњом и инсталацијом делова инсталација, опреме у
уговорном објекту, одржавањем и заменом инсталација или делова инсталација или
опреме у уговорном објекту, правилним одлагањем неисправних и/или замењених
инсталација, делова инсталација и опреме, стручним надзором над радовима, техничко
испитивање радова;
2. програмирањем, инсталацијом, тестирањем и пуштањем у рад софтвера, ако се
кориснички софтвер предвиђа у понуди Извршиоца;
3. свим активностима у вези са имплементацијом МВ плана;
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4. пуштањем у пробни рад изведених радова, инсталиране опреме, инсталација и/или
дела инсталација, у складу/и ако је то прописано важећим прописима;
5. техничким пријемом радова и активности потребних Наручиоцу да прибави
правноснажну употребну дозволу, када је њено прибављање прописано, и друге
обавезе потребне за активности имплементације.
7.2. Подстицаји, финансијска средства и олакшице
Уговорне стране се обавезују да ће, у разумној мери, међусобно сарађивати приликом
подношења захтева за донације, подстицаје, финансијска средства, олакшице или попусте.
Извршилац ће, у разумној мери, подносити захтеве или пружати помоћ Наручиоцу приликом
подношења захтева за добијање подстицаја, финансијских средстава, рефундација и
трговачких попуста за које МУЕ испуњавају услове и који би могли довести до умањења
инвестиционих трошкова дефинисаних у прилогу 3 (Најповољнија понуда понуђача).
7.3. Важни критеријуми за извођење припремних активности и активности имплементације
Припремне активности и активности имплементације Извршиоца сматрају се завршеним у
складу са уговором само ако испуњавају критеријуме квалитета дефинисане у уговору
(укључујући прилог 3), који ће бити потврђени потписом Наручиоца на дневнику активности у
припремном периоду, односно на дневнику активности у периоду имплементације.
Припремне активности и активности имплементације треба нарочито да испуњавају (али се не
ограничавају на) следеће критеријуме:
1. активности треба да буду изведене у складу са законом, техничким и другим
прописима РС и за такве активности морају бити прибављене одговарајуће дозволе,
одобрења и сагласности, и мора се вршити стручни надзор радова, технички преглед и
пријем радова и, по потреби, прибавити одговарајућа правноснажна грађевинска
дозвола, употребна дозвола и друге дозволе потребне за изградњу и каснију употребу
уговорног објекта;
2. избор оптималног решења у складу са захтеваним радним карактеристикама,
узимајући у обзир постојећу ситуацију и услове коришћења, а посебно процењене
трошкове одржавања примењених МУЕ након истека уговора, који не смеју да буду
неразумни;
3. функционалну усклађеност са постојећим инсталацијама и компонентама у уговорном
објекту;
4. усклађеност са техничким условима ОДС у циљу остваривања прикључења на
електроенергетску мрежу ОДС;
5. поштовање позитивних прописа и важећих стандарда комфора и других релевантних
стандарда за конкретни уговорни објекат;
6. структурну усклађеност са структуром улагања дефинисаном у уговору (Прилог 3);
7. једнообразност квалитета и исправност функционисања имплементираних МУЕ без
скривених (правних и физичких) недостатака/мана и других материјалних недостатака;
и
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8. извођење техничких активности тако да корисници уговорног објекта не буду
ограничени у његовом коришћењу више него што је неопходно за извођење таквих
активности.
7.4. Препреке спровођењу МУЕ
Извршилац ће уложити све разумне напоре да идентификује препреке за спровођење МУЕ и
предложити начин отклањања таквих препрека чим то буде могуће. Извршилац се неће
сматрати одговорним за било какве препреке које се објективно нису могле идентификовати у
току припремног периода ни уз примену потребног степена дужне пажње од стране
Извршиоца.
7.5. Правилно одлагање неисправних и/или замењених инсталација
Извршилац о свом трошку врши одлагање инсталација, делова инсталација или друге опреме и
материјала свих врста који су неисправни/мањкави или замењени у току периода
имплементације, као и у току одржавања примењених МУЕ у периоду гарантовања. У складу са
позитивним прописима о одлагању комуналног, опасног и другог отпада, изузев ако Наручилац
не укаже да жели да их употреби за друге сврхе.
Извршилац је обавезан да одлагање изврши у складу са прописима у року од 30 дана од дана
настанка отпада (замене сијалице) и да Наручиоцу достави потврду предузећа овлашћеног за
преузимање опасног отпада у року од 5 дана од дана завршетка одлагагања.
У случају да Наручилац жели да прода такву опрему или материјал, он у целости задржава
корист од такве трансакције.
У случају да Наручилац жели да поново искористи опрему или материјал у објекту који није
обухваћен овим уговором, он за то не дугује накнаду Извршиоцу.
7.6. Записник о прегледу
Одмах по завршетку активности имплементације осим пуштања у пробни рад, а пре самог
пуштања у пробни рад из члана 7.7. овог уговора уговорне стране ће извршити заједнички
преглед свих МУЕ инсталираних од стране Извршиоца у складу са уговором (и његовим
прилозима), ради потврђивања спремности за њихово пуштање у пробни рад и припремиће и
потписати записник о прегледу, као доказ извршеног прегледа. Овај записник чини посебан
прилог уговора и одговара форми и садржини прилога 5. уз овај уговор.
Ако МУЕ нису спремне за пуштање у пробни рад, Извршилац је дужан да их о свом трошку
доведе у стање у којем су спремне за пуштање у пробни рад, поправком свих недостатака и
мана у року од 30 дана од дана када је обављен преглед из става 1. овог члана.
У случају да Извршилац не изврши активности из става 2. овог члана у уговореном року, такве
активности могу бити спроведене од стране Наручиоца или у његово име, а Извршилац ће у
том случају бити одговоран да Наручиоцу надокнади вредност неспроведених МУЕ за време
док такви недостаци и мане не буду отклоњени, а најдуже за период од шест месеци, као и да
Наручиоцу надокнади сву претрпљену штету, трошкове, накнаде и губитке у уштеди енергије.
Наручилац не може условљавати исплату било којих потраживања Извршиоца отклањањем
свих недостатака и мана на МУЕ.
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У сваком случају, обавеза Извршиоца да обештети Наручиоца сходно овом члану не може бити
већа од износа штете коју је Наручилац заиста претрпео.
7.7. Пуштање у пробни рад спроведених МУЕ
Наручилац ће бити у обавези да дозволи пуштање у пробни рад МУЕ искључиво након њиховог
завршетка или отклањања недостатака и пропуста, што се доказује потписом Наручиоца на
записнику о прегледу.
Да би се избегла свака сумња, период гарантовања не може почети пре него што:
1. све МУЕ функционишу како је планирано, а посебно у погледу енергетске ефикасности
и учинка,
2. се прописно изврши пуштање у пробни рад,
3. сви недостаци и грешке у МУЕ које се утврде након пуштања у пробни рад се
елиминишу или не отклоне (ако постоје),
4. наступи правоснажност употребне дозволе, ако је њено прибављање предвиђено
прописима, и
5. уговорне стране потврде дневник активности у периоду имплементације.
7.8. Пренос својине
Својина на инсталацијама, деловима инсталација, односно опреми које Извршилац у току
спровођења МУЕ угради или на други начин инкорпорира у уговорни објекат прелази на
Наручиоца пошто уговорне стране потврде дневник активности у периоду имплементације и
започне период гарантовања, осим ако није другачије регулисано важећим прописима.
У случају да Извршилац у току периода гарантовања буде имао обавезу да о свом трошку
инсталира опрему, инсталације, односно делове инсталација, својина на овим МУЕ прелази на
Наручиоца након што уговорне стране верификују ове активности (својим потписом и печатом
на посебном документу), осим ако није другачије регулисано важећим прописима.
7.9. Мерење и верификација
Извршилац мора да обави све активности мерења и верификације на основу МиВ плана који је
део понуде Извршиоца и одобрен од уговорних страна, а припремљен у складу са прилогом 4.
и прилогом 6. овог уговора. МиВ план може бити додатно прилагођен током припремног
периода и периода имплементације, на основу споразума уговорних страна.
Приликом обављања активности мерења и верификације, Извршилац ће морати да поступа у
складу са основним принципима добре праксе МиВ, што нарочито подразумева следеће:
1. извештаји о мерењу и верификацији треба да буду прецизни како је дефинисано МиВ
планом;
2. извештавање о уштеди енергије и финансијској уштеди треба да узме у обзир све
ефекте пројекта;
3. у случају када се доноси суд о неизвесним количинама, процедуре за МиВ треба да
буду такве да процењују и уштеду енергије и финансијску уштеду;
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4. извештавање о ефикасности пројекта треба да буде конзистентно између различитих
типова МУЕ и различитих временских периода за исти пројекат;
5. одређивање уштеде енергије и финансијске уштеде треба да одражава прорачунате и
измерене параметре учинка, док се други мање важни или предвидљиви параметри
могу процењивати;
6. извештаји о мерењу и верификацији морају да садрже и све мере које Извршилац
примени у складу са планом оперативног и превентивног одржавања;
7. извештаји о мерењу и верификацији морају да садрже и све мере које Извршилац
примени у случају интервентног одржавања или других ванредних догађаја који су
пореметили нормално функционисање МУЕ;
8. све активности мерења и верификације треба да буду јасно и у потпуности
обелодањене и документоване.
Извештај о МиВ мора да садржи поређење прорачунате уштеде енергије и измерене
потрошње енергије и образложење о њиховом међусобном односу.
Извештаје о МиВ треба да припреми Извршилац, на свака три месеца за време периода
гарантовања. Ови извештаји се шаљу Наручиоцу најкасније 30 дана након завршетка
тромесечног периода који треба да буде обухваћен релевантним МиВ планом. Поштоваће се
следећа процедура усвајања МиВ плана:
•

Извештај мора (осим уколико Наручилац нема примедбе) да буде одобрен од стране
Наручиоца најкасније 15 дана након његовог пријема од стране Наручиоца;

•

Уколико Наручилац има примедбе на закључке из извештаја, Наручилац мора
обавестити Извршиоца о томе у року од 15 дана од дана пријема извештаја.
Наручилац обавештава Извршиоца о разлозима за своје примедбе;

•

Извршилац, у року од наредних 15 дана, од дана пријема Наручиочевих примедби,
спроводи одговарајуће измене и о томе извештава Наручиоца.

Уколико се Наручилац поново не сложи са закључцима из М&В плана, стране ће решити
неспоразум у складу са чланом 16.1.овог уговора.
7.10. Одржавање МУЕ
Извршилац гарантује Наручиоцу за добро извршење посла и за исправно функционисање свих
делова (укључујући, али се не ограничавајући на инсталације, делове инсталација и опреме) у
складу са чланом 8. овог уговора и прилогом 6 овог уговора. За време уговорног периода, ради
обезбеђивања одговарајућих оперативних услова у уговорном објекту који за циљ имају
постизање уштеда енергије, Извршилац се обавезује да МУЕ инсталиране или уграђене у
уговорном објекту одржава у складу са важећим прописима и уговореним стандардима и у
складу са пројектом одржавања инсталација и објекта који је саставни део пројектне
документације, а који неће умањити конкуренцију приликом набавке резервних делова за
уграђене МУЕ, односно за замену МУЕ.
Ради извршења обавеза одржавања, Извршилац ће доставити Наручиоцу директан контакт
овлашћене особе која је дужна да прима захтеве Наручиоца у вези оперативног, превентивног
и интервентног одржавања и поступи у вези захтева најкасније 48 часова од часа пријема
захтева.
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Извршилац је обавезан да примењује све техничке, административне и организационе мере
током уговорног периода на било које радове, инсталације, делове инсталација и опреме, које
чине део МУЕ ради одржавања или обнове њиховог одговарајућег радног стања. Извршење
обавезе Извршилац доказује вођењем дневника одржавања који је саставни део МиВ плана.
У случају да се након почетка периода гарантовања и до краја уговорног периода утврди
неисправност или недостатак у функционисању радова, инсталација, делова инсталација,
односно опреме које су део примењених МУЕ, трошкове замене и отклањања друге штете
произашле као последица недостатка у функционисању примењених МУЕ (штете на уговорном
објекту, немогућност примене других МУЕ и сл.) ићи ће на терет Извршиоца.
7.11. Коначан преглед пре истека уговорног периода
Три месеца пре краја уговорног периода, уговорне стране ће заједнички обавити преглед МУЕ.
У тренутку обављања прегледа све инсталиране МУЕ морају имати најмање 20% употребног
века предвиђеног упутствима произвођача.
У случају неслагања између Извршиоца и Наручиоца у погледу преосталог употребног века, или
усклађености са овим чланом уговора (коначан преглед пре истека уговорног периода), питање
ће се решавати у складу са чл.16.1.овог уговора.
7.12. Документ о коначној верификацији
На датум када истиче период гарантовања из овог уговора, а уколико су испуњене све уговорне
обавезе, уговорне стране ће потписати документ о коначној верификацији у којем ће
потврдити да су све уговорне обавезе из овог уговора у потпуности испуњене или дефинисати
преостале обавезе које је неопходно извршити како би се све уговорне обавезе испуниле.
8.ГАРАНЦИЈА ЗА ДОБРО ИЗВРШЕЊЕ ПОСЛА И ИСПРАВНО ФУНКЦИОНИСАЊЕ СТВАРИ
Извршилац гарантује Наручиоцу за добро извршење посла према овом уговору и за исправно
функционисање ствари према овом уговору (укључујући, али се не ограничавајући на
инсталације, делове инсталација и уграђену опрему), као и да су радови и ствари према овом
уговору: (а) нове и доброг квалитета (б) да немају недостатака у дизајну, материјалу или
изради; и (в) да одговарају сврси.
Извршилац гарантује Наручиоцу за добро извршење посла и исправно функционисање ствари
од момента када започне период гарантовања и траје до краја уговорног периода. У случају
замене опреме, новоуграђена опрема мора бити макар истог квалитета као и она која је
замењена и биће предмет гаранције дате у складу са чланом 11.1.2.овог уговора.
9. УТВРЂИВАЊЕ ОСТВАРЕНЕ УШТЕДЕ ЕНЕРГИЈЕ, ФИНАНСИЈСКЕ УШТЕДЕ И ГАРАНТОВАНЕ
УШТЕДЕ
9.1. Методологија за утврђивање остварене уштеде енергије и финансијске уштеде
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9.1.1. Утврђивање да ли је остварена гарантована уштеда ће бити засновано на поређењу
прорачунате и измерене и верификоване финансијске уштеде, а на основу МиВ плана и
гарантованих уштеда.
Детаљни опис методологије обрачунавања уштеде енергије и финансијске уштеде за све МУЕ
налази се у МиВ плану о којем су се уговорне стране споразумеле у складу са овим уговором.
Формуле за обрачунавање укључују метод поређења оперативних трошкова који би настали да
МУЕ нису спроведене (референтни оперативни трошкови) са оперативним трошковима након
спровођења МУЕ за време периода гарантовања.
9.1.2.

Референтна валута

Све новчане вредности обрачунате на основу уговора биће исказане у еврима. За прерачун
цене, која је исказана у еврима, користиће се средњи девизни курс Народне банке Србије
(даље: НБС) на дан када је издат обрачун/рачун.
9.1.3. Референтна цена енергије
Референтна цена енергије за потребе овог уговора је нето цена у конкурсној документацији за
електричну енергију, укључујући и посебне цене за јединице потрошње и ангажоване снаге или
капацитета које се сматрају неопходним, која не садржи ПДВ, али садржи све накнаде и друге
трошкове, обухваћене у обрачун цена енергије од стране снабдевача енергијом.
Референтна цена енергије је непромењива током читавог периода гарантовања. Стога,
промене у цени енергије за време периода гарантовања неће утицати на обрачунавање
резултата рада Извршиоца и његове накнаде. Исто важи и за промене у важећим порезима (са
изузетком ПДВ-а) који се тичу потрошње електричне енергије уколико су исти садржани у
референтним ценама енергије.
9.1.4. Референтна усклађивања
Усклађивања за период гарантовања треба да обезбеде тачно мерење и прорачун уштеде
енергије у односу на обавезе које је Извршилац преузео. На основу МиВ плана, потребно је
спровести два типа усклађивања:
1. Редовна усклађивања – за све факторе који утичу на енергију чије се редовне промене
очекују за време периода извештавања;
2. Ванредна усклађивања – за све факторе који утичу на енергију чије се промене обично не
очекују. Наручилац мора за време периода извештавања проверавати да ли је дошло до
промене оваквих статичних фактора.
9.2. Гарантована уштеда
Извршилац гарантује да ће примена МУЕ, од почетка до краја периода гарантовања смањити
оперативне трошкове уговорног објекта најмање у висини гарантоване уштеде која износи:
*1.009.756,01 евро +ПДВ [навести референтну валуту – динар или евро, у складу са
конкурсном документацијом и понудом]
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На основу уговора, Наручилац нема право на додатна потраживања од Извршиоца, изузев
гарантоване уштеде, односно пенала за неизвршење уговорних обавеза.
Гарантована уштеда ће бити подељена између Наручиоца и Извршиоца у складу са процентом
подељене уштеде (ППУ): 2 % је удео који припада Наручиоцу (ППУ Наручиоца), а 98 % је удео
који припада Извршиоцу (ППУ Извршиоца), у складу са понудом Извршиоца.
9.3. Редовност утврђивања остварених гарантованих уштеда
Ниво постигнуте гарантоване уштеде ће се контролисати једном у три месеца да би се
олакшала годишња контрола и да би се омогућила брза реакција у случају незадовољавајућих
резултата или по потреби започела додатна ванредна усклађивања.
9.4. Додатна финансијска уштеда
Додатна финансијска уштеда је позитивна разлика између остварене финансијске уштеде у
обрачунском периоду и годишње гарантоване уштеде. Додатна финансијска уштеда
представља основ за плаћање додатне накнаде у складу са чланом 10.5 овог уговора.
9.5. Неостварена гарантована уштеда због лоших резултата рада Извршиоца
Неостварена гарантована уштеда је негативна разлика између остварене финансијске уштеде у
обрачунском периоду и годишње гарантоване уштеде. Неостварена гарантована уштеда је
основ за обрачун пенала у складу са чл. 10.6.
9.6. Неостварена гарантована уштеда због поступања Наручиоца
Ако се из МУЕ не оствари очекивана финансијска уштеда из разлога које је изазвао Наручилац
или који су под његовом контролом, што, између осталог обухвата и:
1. противправни акт, пропуст, кршење или неблаговремено извршење уговора од
Наручиоца;
2. кашњење за које Извршилац има право да тражи продужење рока;
3. уклањање неодобрених измена на МУЕ од стране Наручиоца;
4. измене или оштећења на уговорном објекту или опреми и системима Наручиоца, или
на њиховом функционисању, што битно утиче на извршење пројекта или на трошкове
Извршиоца у вези са извршењем пројекта на начин како је то предвиђено припремним
активностима;
Такве околности ће бити решене на следећи начин:
•

•

у случају привременог неостваривања уштеде енергије и финансијске уштеде (у
времену краћем од 90 узастопних дана), обрачун финансијске уштеде се заснива на
процени онога што би било постигнуто да до такве околности није дошло;
у случају трајног неостваривања уштеде енергије и финансијске уштеде (у периоду
једнаком или дужем од 90 узастопних дана), Извршилац ће ускладити референтну
потрошњу за износ који је прорачунат тако да неутрализује ефекат таквих околности на
финансијску уштеду.
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10. НАКНАДА
10.1. Опште одредбе
Накнаде Извршиоца састоје се из основне накнаде, накнаде за одржавање и додатне накнаде.
Након прихватања дневника активности у периоду имплементације, Извршилац стиче право на
накнаду током целог периода гарантовања.
10.2. Годишња накнада
Уколико је финансијска уштеда у обрачунском периоду једнака годишњој гарантованој уштеди,
како је то показано применом МиВ плана, сматра се да је, применом МУЕ на уговорном
објекту, Извршилац остварио гарантовану уштеду, и остварио право на годишњу основну
накнаду за обрачунски период.
Сматра се да је финансијска уштеда у обрачунском периоду једнака годишњој гарантованој
уштеди и када од ње одступа за највише плус/минус 5%, и у том случају Извршилац нема право
на додатну накнаду нити је обавезан да плати пенале.
Годишња основна накнада се израчунава по формули:
Годишња накнада (урачуната основна накнада и накнада за превентивно и
интервентно одржавање) = Годишња гарантована уштеда × ППУИзвршиоца где је:
ППУ = проценат подељене уштеде
ППУ представља у овом случају представља Процентуални износ накнаде у односу на
гарантовану уштеду, а који је исказан у Понуди.
10.3 Накнада за оперативно и первентивно одржавање
Накнада за оперативно и первентивно одржавање је урачуната у годишњу накнаду, како је
наведено у тачци 10.2.
10.4 Накнада за интервентно одржавање
Висина накнадеза интервентно одржавање, која обухвата нето цену транспорта, набавкe,
монтаже и гаранцију до истека периода гарантовања у номиналном износу износи по
светиљци од 375€ (еура) са свим трошковима, и у номиналном износу од 1460€ (еура) са свим
трошковима за измештање мерног места из трафостанице у трафо орман, укључујући и набавку
и постављање трафо ормана у складу са законским регулативама .
10.5. Додатна накнада
Уколико је остварена додатна уштеда у обрачунском периоду, како је то показано применом
М&В плана, Извршилац је стекао право на додатну накнаду.
Сматра се да додатна уштеда није остварена у обрачунском периоду ако није већа од 5% од
годишње гарантоване уштеде.
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Висина додатне накнаде за сваки обрачунски период израчунава по формули:
(ФУОП – ГГУ) × УИ
где је:

ФУОП = Финансијска уштеда у обрачунском периоду
ГГУ = Годишња гарантована уштеда
УИ = 50% учешћа Извршиоца у додатној уштеди.

10.6. Накнада у случају неостварене гарантоване уштеде („Пенали“)
У случају неостварене гарантоване уштеде у обрачунском периоду због лоших резултата
примене МУЕ од стране Извршиоца, како је то показано применом МиВ плана, Извршилац је
обавезан да плати пенале.
Висина пенала за сваки обрачунски период израчунава по формули:
(ГГУ – ФУОП) × ППУИзвршиоца × 2
где је:

ГГУ = Годишња гарантована уштеда
ФУОП = Финансијска уштеда у обрачунском периоду
ППУ = проценат подељене уштеде

Извршилац ће достављати процену уштеде енергије и финансијске уштеде по завршетку сваког
обрачунског периода, а најкасније 10 дана од одобравања четвртог кварталног извештаја о
верификацији и мерењу за време периода гарантовања.
Укупан износ пенала треба да буде плаћен у року од 15 дана након што уговорне стране
потврде уштеде енергије и финансијске уштеде.
10.7. Плаћање накнаде
Од почетка периода гарантовања Извршиоцу припада накнада (урачуната основна накнада и
накнада за превентивно и интервентно одржавање). За сваки обрачунски период врши се
плаћање накнаде на крају сваког месеца у висини једне дванаестине годишње накнаде, као
што је дефинисано у члану 10.2 овог уговора, што износи 5.497,56 +ПДВ (унети износ) *еура
(унети референтну валуту – динар или евро), увећано за ПДВ.
На крају обрачунског периода, Извршилац подноси годишњи извештај о мерењу и
верификацији у складу са МиВ планом.
На основу испостављеног годишњег извештаја:
1. Извршилац нема право на додатну накнаду нити је обавезан да плати пенале уколико
је финансијска уштеда у обрачунском периоду једнака годишњој гарантованој уштеди
или одступа од ње за највише плус/минус 5%.
2. Наручилац плаћа додатну накнаду Извршиоцу у складу са чланом 10.5. овог уговора.
3. Извршилац плаћа пенале Наручиоцу у складу са чланом 10.6. овог уговора.
4. Накнада за интервентно одржавање се плаћа у року од 15 дана након што су извршени
радови потврђени од стране Наручиоца у складу са чланом 10.4.овог уговора.
10.8. Услови плаћања
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Наручилац је сагласан да плати све доспеле новчане неспорне обавезе по овом уговору у року
од 45 дана од дана пријема фактуре од Извршиоца.
Наручилац је сагласан да плати извршиоцу камату на новчане неспорне обавезе, које нису
плаћене у року од 45 дана од дана пријема фактуре, у висини утврђеној законом којим се
уређује затезна камата.
Извршилац има право да од Наручиоца захтева накнаду за кашњење у испуњавању новчане
неспорне обавезе у износу утврђеном законом којим се уређују рокови измирења новчаних
обавеза у комерцијалним трансакцијама између правних лица из јавног сектора и приватног
сектора.
Извршилац има право на накнаду свих трошкова које је претрпео у комерцијалним
трансакцијама када су оне у директној вези са извршавањем његових уговорних обавеза или са
имплементацијом пројекта, а који трошкови су наступили као последица кашњења Наручиоца
у испуњавању неспорних новчаних обавеза.

11. ОБЕЗБЕЂЕЊЕ ИЗВРШЕЊА ОБАВЕЗА ИЗ УГОВОРА
11.1. Обезбеђење извршења обавеза Извршиоца
11.1.1. Намена, врста и износ обезбеђења
За обезбеђење извршења активности у Припремном периоду и Периоду
имплементације Извршилац је дужан да обезбеди банкарску гаранцију за добро извршење
посла у висини од 5% од висине Гарантоване уштеде у складу са чланом 9.2 овог уговора.
Вредност банкарске гаранције израчунава се по формули: ГУ ×0,05 Где је:
ГУ = Гарантована уштеда у складу са чланом 9.2
Извршилац обезбеђује и доставља Наручиоцу оригинал банкарске гаранције из става 1.
овог члана најкасније 30 дана након потписивања Уговора, са роком важења који истиче месец
дана након почетка Периода гарантовања.
За обезбеђење остварења Гарантоване уштеде и за осигурање плаћања Пенала у случају
да се Гарантована уштеда не оствари у току Периода гарантовања, Извршилац је обавезан да
обезбеди банкарску гаранцију за добро извршење посла у висини од 5% од Гарантоване
уштеде за сваки Обрачунски период. Укупна вредност банкарске гаранције израчунава се по
формули:
ГУ

×

0,05где је:
ГУ = Гарантована уштеда за сваки обрачунски период у складу са чланом 9.2 овог уговора.
Извршилац обезбеђује и доставља Наручиоцу оригинал банкарске гаранције из става 3. овог
члана, за сваки Обрачунски период посебно, најкасније 15 дана препочеткаОбрачунског
периода за који сегарантује. Важност гаранције почиње да тече од дана истека гаранције из
става 1. овог члана, а истиче месец дана након истека Обрачунског периода за који сегарантује.
Уколико Извршилац не достави оригинал банкарске гаранције којом се осигурава извршење
Гарантоване уштеде најкасније до дана почетка Периода гарантовања, Наручилац има право да
активира гаранцију из става 1. овог члана.Уколико Извршилац не достави оригинал банкарске
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гаранције којом се осигурава извршење Гарантоване уштеде за Обрачунски период најкасније
до дана почетка Обрачунског периода за који се гарантује, Наручилац има право да активира
гаранцију из става 3. овог члана за претходни Обрачунски период.
Банкарске гаранције треба да буду са клаузулом неопозива, безусловна и платива на први
позив и без права приговора. Банкарске гаранције не могу садржати додатне услове за
исплату, краће рокове и мању вредност.
11.1.2. Основни подаци о гаранцији
Извршилац обезбеђује банкарске гаранције из члана 11.1.1. овог уговора које:
1. гласе на име Наручиоца,
2. безусловне су,
3. неопозиве су,
4. наплативе су на први позив.
11.1.3. Повраћај гаранције
У року од осам дана од истека гаранције којом се обезбеђује извршење активности у
припремном периоду и у периоду имплементације, односно гаранције којом се обезбеђује
остварење гарантоване уштеде, одговарајућа гаранција се враћа Извршиоцу.
11.2. Обезбеђење извршења обавеза Наручиоца
За обезбеђење плаћања основне накнаде и додатне накнаде Извршиоцу, сагласно одељку
10.овог уговора, Наручилац је дужан да достави:
-бланко соло меницe
Наручилац је дужан да преда Извршиоцу менице, прописно оверене и потписане од стране
овлашћеног представника Наручиоца, као и сву другу потребну документацију која је у складу
са прописима РС потребна у вези са меницама. Број издатих меница мора бити једнак броју
обавезних плаћања основне накнаде Извршиоцу, у току трајања периода гарантовања.
Извршилац је обавезан да неупотребљена овлашћења за задужење подрачуна буџета и/или
менице, врати Наручиоцу након истека или раскида уговора.
12. ОДГОВОРНОСТ
12.1. Право Наручиоца на накнаду штете проузроковане од стране Извршиоца
Извршилац има обавезу да плати накнаду за сву штету (укључујући, али се не ограничавајући на
штету насталу услед или у вези са губитком, повредом или смрћу) коју је сам проузроковао или
су је проузроковала лица која поступају по његовом налогу (не искључујући и овлашћена лица
Наручиоца или његове запослене) или штете настале услед неостваривања гарантоване
уштеде.
12.2 Право Наручиоца на накнаду штете због неиспуњења обавеза Извршиоца из понуде и
уговора
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Ако се након потписивања овог уговора установи да Извршилац није испунио услове утврђене у
понуди и уговору, тј.обавезе које произлазе из уговора чија повреда представља основ за
једнострани раскид уговора од стране Наручиоца у складу са чланом 16.2. из овог уговора.
Наручилац има право на износ обрачунат на следећи начин:
ГУ × 0,03
где је

ГУ = Гарантована уштеда у складу са чланом 9.2. овог уговора

Уколико је стварна штета коју претрпи Наручилац, настала услед или у вези са таквом
повредом, већа од износа уговорне казне утврђене у складу са претходним ставом, Наручилац
задржава право да од Извршиоца захтева накнаду целокупне штете коју је претрпео.
12.3. Право Извршиоца на накнаду штете услед неизвршења обавезе Наручиоца да пружи
подршку приликом спровођења МУЕ
Ако Наручилац намерно или због грубог немара не испуни своју уговорну обавезу да сарађује у
складу са чл. 6.3. и 6.4. овог уговора, чије неиспуњење представља основ за једнострани раскид
уговора из члана 16.2. овог уговора, дужан је:
1. да Извршиоцу надокнади сву штету која настане оваквим поступањем или
пропуштањем;
2. да плати извршене МУЕ сходно прихваћеном дневнику активности у припремном
периоду и дневнику активности у периоду имплементације, као и да
3. исплати све накнаде за примењене МУЕ, а за период од почетка периода гарантовања
до момента једностраног раскида уговора.
13. ОСИГУРАЊЕ
13.1. Одговорна страна
Извршилац ће уговорити, за време трајања периода имплементације, осигурање МУЕ у висини
вредности њихове замене у случају пожара и свих других ризика који су редовно покривени
свеобухватном полисом. Полиса ће бити прибављена у заједничко име Наручиоца и
Извршиоца.
Додатно, Извршилац ће за следеће осигуране случајеве прибавити заједничке полисе
осигурања на име Извршиоца и Наручиоца, и то са следећим осигураним сумама:
•

штета на уговорном објекту, са минималним износом покрића од два милиона
динара;

•

повреда запослених на раду, са минималним износом покрића од два милиона
динара;

•

смрт запослених на раду од несрећног случаја, са минималним износом покрића од
један милион динара.

Трошкови горе наведених осигурања падају на терет Извршиоца.
Извршилац ће одмах по уговарању осигурања, а у сваком случају не касније од почетка
припремног периода, у писаној форми доставити Наручиоцу списак свих услова осигурања. Обе
уговорне стране ће поштовати све услове из полиса осигурања.
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13.2. Штета
У случају да МУЕ буду оштећене на основу изложености осигураним ризицима и могуће их је
поправити или заменити, сума осигурања по тој полиси осигурања ће се искористити за
поправку или замену, а Извршилац ће покрити разлику у цени.
13.3. Престанак важења у случају штете на уговорном објекту
Без утицаја на остале одредбе овог уговора у случају да уговорни објекат буде оштећен тако да
се не може поправити, овај уговор се раскида са тренутним дејством.
14. РАСПОЛАГАЊЕ УГОВОРНИМ ОБЈЕКТОМ
14.1. Непостојање ограничења права располагања
У складу са важећим прописима Републике Србије, Наручилац има право да слободно
располаже уговорним објектом у целини или у делу, и то према једној или више уговорних
страна. Располагање уговорним објектом од стране Наручиоца неће утицати на права и
обавезе Извршиоца по овом уговору. У поступку располагања уговорним објектом, Наручилац
преноси сва своја права и обавезе из уговора на треће лице, у потребној форми, и уз сагласност
Извршиоца за такав пренос коју он даје потписивањем овог уговора. У случају располагања
правом над уговорним објектом, Наручилац преноси на треће лице обавезу заштите права
Извршиоца (укључујући, али се не ограничавајући на права интелектуалне својине као што су
ауторска права, патентна права, и права по основу робног жига или модела) у складу са
законом, као и евентуално право својине на неким стварима, ако исто постоји у вези са овим
уговором.
14.2. Обострани споразум о накнади за штетне ефекте
У случају настанка штетних ефеката услед располагања уговорним објектом сходно овом
одељку уговора. Уговорне стране ће прво преговарати о постизању заједничког споразума о
адекватном утврђивању накнаде Извршиоцу за такве штетне ефекте, ако и када он буде
претрпео штету из наведеног разлога.
Уколико споразум из става 1. овог члана буде захтевао измене и допуне овог уговора у складу
са важећим законом који уређује област јавно-приватног партнерства и концесија и другим
прописима. Уговорне стране ће закључити одговарајуће измене и допуне овог уговора уз
сходну примену правила наведених у члану 5.1 овог уговора.
14.3. Накнада за Извршиоца
У случају да споразум из члана 14.2 уговора не буде постигнут, а уговорни објекат буде предмет
располагања трећем лицу или дође до преузимања обавеза из уговора и због истих разлога
престане да постоји уговорни однос између Наручиоца и Извршиоца у погледу уговорног
објекта. Извршилац ће имати право на накнаду за извршене активности у циљу остваривања
МУЕ, а тиме и на извршење уговорних обавеза у складу са следећим прорачуном:
1.
Ако Извршилац још није спровео МУЕ на уговорном објекту или на делу уговорног
објекта којим се располагало и у оној мери у којој је престао правни однос између Наручиоца и
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Извршиоца у погледу датог дела уговорног објекта. Извршилац ће бити стављен у позицију као
да су прогнозирани ефекти МУЕ остварени за одређени део.
2.
Ако је Извршилац већ инсталирао све МУЕ на уговорном објекту или на делу уговорног
објекта којим се располагало и у оној мери у којој је престао правни однос између Наручиоца и
Извршиоца у погледу уговорног објекта. Извршилац ће бити стављен у позицију као да су све
МУЕ извршене у потпуности и да су прогнозирани ефекти датих мера уштеда у потпуности
остварени на том објекту.
Под условима императивних прописа Републике Србије, оваква усаглашена вредност ће се
сматрати целокупном накнадом која припада Извршиоцу у случају из тачке 1. односно тачке 2.
овог члана.
15. ВИША СИЛА
Пропуст уговорних страна да испуне било које обавезе или одредбе из овог уговора не доводи
до захтева једне уговорне стране према другој, нити ће се то сматрати повредом овог уговора,
уколико је такво неиспуњење последица више силе.
Виша сила, у смислу ст.1.овог члана, подразумева сваки непредвидив или неизбежан догађај
који је изван моћи и воље уговорних страна. У сваком случају, под вишом силом се
подразумева сваки догађај, околност или комбинација догађаја и околности, који излазе из
круга редовних догађаја и околности на које је уговорна страна могла утицати, односно који
нису проузроковани кривицом или непажњом уговорне стране, а који су настали на дан
односно након закључења овог уговора и који утичу на извршење и остварење права и обавеза
које произлазе из овог уговора, а чији утицај уговорне стране, и поред разумне пажње, нису
могле да предвиде, спрече, отклоне или ублаже.
Уговорна страна која је погођена дејством више силе дужна је да достави писано обавештење
другој страни о догађајима и/или околностима који представљају вишу силу у смислу овог
члана чим то постане објективно могуће по насупању више силе, у којем ће та уговорна страна
навести које од својих обавеза је спречена да изврши током дејства више силе. Пошто достави
наведено обавештење другој уговорној страни, страна која је погођена дејством више силе ће
наставити да обавештава другу уговорну страну, писаним путем, о сваком будућем суштинском
развоју догађаја и/или околностима више силе по овом уговору, чим то постане изводљиво,
као и о разумно очекиваном дану када ће страна која је погођена дејством више силе бити у
могућности да настави са испуњењем својих обавеза.
У случајевима наступања дејства више силе у смислу овог члана, долази до привременог
одлагања примене овог уговора, а обавезе из овог уговора се привремено обустављају до
престанка догађаја дејства више силе.
По престанку дејства више силе, период важења овог уговора продужава се за период једнак
периоду деловања више силе.
У случају трајања дејства више силе у континуираном периоду дуже од 180 дана, свака
уговорна страна може једностраном изјавом раскинути овај уговор са тренутним дејством.
16. РАСКИД УГОВОРА
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16.1. Престанак и раскид уговора
Уговор престаје у тренутку завршетка периода гарантовања, утврђеног у чл. 4.3. овог уговора,
осим у погледу одређених обавеза које, у складу са одредбама овог уговора, остају на снази
током одређеног периода по завршетку периода гарантовања.
Ниједна уговорна страна није овлашћена да једнострано раскине уговор пре његовог истека,
осим из оправданих разлога дефинисаних у члану 16.2.овог уговора.
Раскид уговора не утиче на било која друга правна средства којим уговорне стране располажу у
складу са овим уговором.
16.2. Раскид уговора из оправданих разлога
Уговорне стране могу једнострано раскинути уговор само из оправданих разлога. Под
оправданим разлозима сматрају се следећи случајеви:
1) оправдани разлози на страни Наручиоца:
• Извршилац континуирано у периоду од три месеца или дуже не примењује
дефинисане или договорене критеријуме или стандарде – прилог 3. уговора
(најповољнија понуда) и
2) оправдани разлози на страни Извршиоца: Наручилац са намером или због грубог
немара не испуни своју уговорну обавезу да сарађује (члан 6.3.), или не извршава
исплату накнаде Извршиоцу (одељак 10.), више од три узастопна месеца.
16.3. Обавештење о раскиду
Једнострани раскид уговора и све друге радње у вези са раскидом (обавештења, утврђивање
рока продужења важења уговора и друго) морају бити учињене искључиво у писаној форми, уз
отказни рок од једног месеца.
16.4. Накнада штете по основу једностраног раскида
У случају да Наручилац раскине уговор у складу са одредбама које дефинишу оправдане
разлоге за једнострани раскид уговора из члана 16.2.овог уговора. Наручилац има право на
накнаду како је то предвиђено у члану 12.2 овог уговора.
У случају да Извршилац раскине уговор у складу са одредбама које дефинишу оправдане
разлоге за једнострани раскид уговора из члана 16.2.овог уговора. Извршилац има право на
накнаду како је то предвиђено у члану 12.3. овог уговора.
Ако једна уговорна страна једнострано раскине уговор без образложења и противно
одредбама о оправданим разлозима за једнострани раскид уговора из члана 16.2.овог уговора,
друга уговорна страна има право на накнаду свих видова штете настале таквим поступком.
17. РЕШАВАЊЕ СПОРОВА И МЕРОДАВНО ПРАВО
17.1. Решавање техничких неспоразума
У случају неспоразума између страна који су техничке природе, како је наведено у чл.6.1,
чл.6.3.1, чл.6.3.2.тач.3, чл.6.3.3. тач.4,чл.7.8. ст.3 и чл.7.11. овог уговора, предмет неспоразума
се прослеђује на коначно решавање трећем лицу кога заједнички именују Извршилац и
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Наручилац у року од 15 дана од дана настанка предметног неспоразума. Треће лице ће решити
неспоразум у року од 30 дана од дана подношења захтева за решавање неспоразума трећем
лицу од стране Извршиоца и/или Наручиоца. Одлука трећег лица је обавезујућа за уговорне
стране, а накнада за рад трећег лица на решавању предмета неспоразума биће плаћена од
стране која изгуби спор, док ће свака уговорна страна сносити трошкове својих правних
саветника и друге трошкове који нису накнада за рад трећег лица.
Током периода који почиње на дан када Извршилац и/или Наручилац доставе трећем лицу из
става 1.овог члана захтев за решавање предмета неспоразума и завршава се на дан када треће
лице донесе одлуку, рокови за извршење обавеза одговарајуће уговорне стране не теку, осим
ако надлежни суд не одлучи другачије.
Уколико уговорне стране не буду могле заједнички да именују треће лице за решавање
техничких неспоразума дуже од три месеца, сматра се да је наступио општи (правни) спор.
17.2. Решавање општих (правних) спорова
Уговорне стране ће споразумно решавати све спорове, несугласице или захтеве који
проистекну из или у вези са овим уговором или неизвршењем уговорних обавеза, раскидом
или ништавношћу овог уговора.
Услучају када у вези општих (правних) спорова уговорне стране не могу споразумно да реше
спор, због чега наступи неизвршавање уговорних обавеза било које уговорне стране дуже од
три месеца. Уговорне стране су сагласне да се спор реши у судском поступку.
Свака уговорна страна је овлашћена да, уколико наступи услов из става 2.овог члана, покрене
тужбом парнични поступак пред надлежним судом.
За све спорове у вези овог уговора утврђује се надлежност Привредног суда у Пожаревцу.
У случају да након наступања услова из става 2. овог члана ни једна уговорна страна не
искористи овлашћење из става 2. овог члана, након чега уговорне стране поново успоставе
односе у складу са овим уговором, престаје важење овлашћења из става 2. овог члана.

18. ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
18.1. Целовитост Уговора
Прилози овог уговора који чине његов саставни део су:
Прилог 1

Уговорни објекат;

Прилог 2
Прилог 3

Основни подаци о сваком објекту у оквиру уговорног објекта;
Најповољнија понуда (са датумом пријема и деловодним бројем понуде);

Прилог 4

Упутство за утврђивање уштеда у енергији;

Прилог 5

Форма записника о прегледу;

Прилог 6
Прилог 7

Смернице за проверу квалитета одржавања и нивоа осветљености;
Нацрт уговора о сарадњи и подршци;
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Уговорне стране сагласно констатују да су једна другој предале документа која чине прилоге из
става 1. овог члана, попуњене пре, односно на дан закључења овог уговора, ако у ту сврху овим
уговором није предвиђен други рок, односно да ће их попунити према динамици која следи
извршавањем обавеза уговорних страна током трајања уговорног периода, где и ако обавеза
попуњавања појединог прилога, према његовој намени, постоји.
18.2. Број примерака уговора
Овај уговор састављен је у шест истоветна примерка, од којих по три примерка добија свака
уговорна страна.
У ___________________, дана __________.2018. године
За Наручиоца
_____________________
(печат и потпис овлашћеног представника)

За Извршиоца
_____________________
(печат и потписОвлашћеног представника)

Комисија за јавну набавку

Јавна набавка за доделу јавног уговора о јавно-приватном партнерству за вршење енергетске услуге применом мера
уштеде
енергије са „LED“ технологијом за део система Општине Велико Градиште

55

56

Број 3

30. март 2018. године
ПРИЛОГ 1

УГОВОРНИ ОБЈЕКАТ

НАЗИВ УГОВОРА: О ЈАВНО-ПРИВАТНОМ ПАРТНЕРСТВУ ЗА ВРШЕЊЕ ЕНЕРГЕТСКЕ
УСЛУГЕ ПРИМЕНОМ МЕРА УШТЕДЕ ЕНЕРГИЈЕ СА „LED“ ТЕХНОЛОГИЈОМ ЗА ДЕО
СИСТЕМА ЈАВНЕ РАСВЕТЕ ОПШТИНЕ ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ

30. март 2018. године

Број 3

57

У следећим табелама су сумарно приказани подаци о Уговорном објекту.

Врста
бандере

Тип
светиљке

Hg
125W

СРЕМСКА

БС

ВСЖ

3

ВЕЉКА ДУГПЩЕВИЋА

БС

ЕМПА

8

СКППЉАНСКА

БС

ВСЖ

7

КНЕЗА ЛАЗАРА

КАН

ОПАЛО

КАН

БАЛКАН

БС

ВСЖ

БПЩКА ВРЕБАЛПВА

КАН

ОПАЛО

64

ВПЈЕ БПГДАНПВИЋА

БС

САФИР

53

СПЛУНСКИХ РАТНИКА

БС

САФИР

31

ВПЈВПДЕ ПУТНИКА

БС

ВСЖ

8

БС

ВСЖ

34

БС

РЕФ

ПРВПМАЈСКА

БС

ВСЖ

17

РАМСКА

БС

ВСЖ

11

11.ПКТПБАР

БС

ВСЖ

46

ИВЕ Л. РИБАРА

БС

ВСЖ

17

ДИМИТРИЈА
ТРИФУНПВИЋА

БС

ВСЖ

5

БЛАГЕ СТЕВИЋА

БС

ВСЖ

8

МАЈКЕ ЈУГПВИЋА

БС

ВСЖ

9

МИЛУТИНА
СИМЕУНПВИЋА

БС

ВСЖ

8

АНДРЕ ЉУБИШИЋА

БС

ВСЖ

11

Назив улице-места

Na
70W

Na
Na 250W
150W

MH
70W

МH
100W

MH
400W

ВЕЛИКП
ГРАДИЩТЕ

ПБАЛА КРАЉА ПЕТРА

АЛБАНСКЕ СППМЕНИЦЕ

15
44

40

7

8

2
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НИКПЛЕ ТЕСЛЕ

БС

ВСЖ

13

САВЕ КПВАШЕВИЋА

БС

ВСЖ

18

БЕПГРАДСКА

БС

ВСЖ

16

БС

ВСЖ

15

БС

ВСЖ

7

БС

ВСЖ

22

БС

ВСЖ

9

КАН

АЛУРА

6

БС

ВСЖ

8

БС

ВСЖ

11

БС

ВСЖ

19

БС

ВСЖ

24

БС

ВСЖ

17

БС

ВСЖ

11

БС

ОПАЛО

БС

ВСЖ

11

БС

ВСЖ

39

БС

ВСЖ

11

БС

ВСЖ

9

ПБИЛИЋЕВА

БС

ВСЖ

9

ЩУМАДИЈСКА

БС

ВСЖ

14

ТРГ ПСЛПБПЂЕОА

БС

ВСЖ

11

ВУКА КАРАЧИЋА

БС

ВСЖ

8

ПРИЗРЕНСКА

БС

ВСЖ

6

БПЩКА БУХЕ

БС

ВСЖ

15

ВПЈВПДЕ СТЕПЕ

БС

ВСЖ

11

РАВАНИШКА

БС

ВСЖ

9

ЖИШКА

БС

ВСЖ

7

ХАЈДУК ВЕЉКПВА

ПЕРЕ МЕТАЛЦА

МИРПСЛАВА ТИРЩЕ
БРАЋЕ БУЂПНИ
ЖИКЕ ППППВИЋА
АЛАСКА
СВЕТПСАВСКА
ВЕЉКА ВЛАХПВИЋА
КАРАЂПРЂЕВА

10
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ПЕЋКЕ ПАТРИЈАРЩИЈЕ

БС

ВСЖ

11

ЦВИЈИЋЕВА

БС

ВСЖ

9

СТПЛЕТА ППАНШАРА

БС

ВСЖ

5

БС

РЕФ

БС

ВСЖ

11

ДПСИТЕЈЕВА

БС

ВСЖ

6

СИНЂЕЛИЋЕВА

БС

ВСЖ

8

САРАЈЕВСКА

БС

ВСЖ

4

ПИНКУМ

БС

ВСЖ

7

ВПЈВПДЕ МИЛЕНКА

БС

ВСЖ

6

ВИНПГРАДАРСКА

БС

ВСЖ

12

ГРПБЉАНСКА

БС

ВСЖ

11

КЕЈ

КАН

БАЛКАН

ПАРКПВИ

КАН

АЛУРА

КАН

АЛУРА

МАЈКЕ ЈЕВРПСИМЕ

БС

ВСЖ

2

ВПЈВПДЕ ДПБРИНЦА

БС

ВСЖ

2

ТРГ ПРПЛЕТЕРСКИХ
БРИГАДА

БС

ВСЖ

7

ПРПФЕСПРА
МИЛЕНКПВИЋА

БС

ВСЖ

2

ЖИКЕ БАБИНПГ

БС

ВСЖ

2

ЖИКИЦЕ ЈПВАНПВИЋА
ЩПАНЦА

БС

ВСЖ

5

ЦАРА ДУЩАНА

БС

ВСЖ

9

ВЛАСТИМИРА
ПАВЛПВИЋА ЦАРЕВЦА

БС

ВСЖ

6

ВПЈВПДА ПУТНИК

БС

ВСЖ

3

ОЕГПЩЕВА

БС

ВСЖ

2

БРАНИШЕВСКА

БС

ВСЖ

3

ВПЈВПДЕ МИЩИЋА

ТРГ МЛАДЕНА
МИЛПРАДПВИЋА
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БАНАТСКА

БС

ВСЖ

3

МПРАВСКА

БС

ВСЖ

8

ДРИНСКА

БС

ВСЖ

8

БПЖИДАРА
ДИМИТРИЈЕВИЋА
КПЗИЋА

БС

ВСЖ

7

ДПБРАНСКА

БС

ВСЖ

3

НУЩИЋЕВА

БС

ВСЖ

5

ПЕЋКА

БС

ВСЖ

5

МАЛИ РАСАДНИК

БС

ВСЖ

11

МЛАВСКА

БС

ВСЖ

1

ЦЕРСКА

БС

ВСЖ

2

ПАВЛА САВИЋА

БС

ВСЖ

13

КРФСКА

БС

ВСЖ

9

ЂУРЕ ЈАКЩИЋА

БС

ВСЖ

5

СТАРИНЕ НПВАКА

БС

ВСЖ

5

СТЕФАНА ДЕШАНСКПГ

БС

ВСЖ

3

БРАЋЕ ЂПРЂЕВИЋ

БС

ВСЖ

6

САВЕ ПБРАДПВИЋ

БС

ВСЖ

2

БПЉЕТИНСКА

БС

ВСЖ

11

КУСИЋКИ ПУТ

БС

ВСЖ

15

КАПЕТАН МИЩИНА

БС

ВСЖ

2

КАН

БАЛКАН

КАН

РЕФ

КАН

БАЛКАН

КАН

З-3

КАН

ОПАЛО

КАН

БАЛКАН

11

КАН

БАЛКАН

25

КАН

АЛУРА

НАСЕЉЕ БЕЛИ
БАГРЕМ

ЈЕЗЕРСКА

ЩЕТАЛИЩТЕ
КАРПАТСКА

40
6
20

20
3

16

12
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КАН

РЕФ

6

ВИКЕНД НАСЕЉЕ
ЈЕДАНАЕСТ

КАН

БАЛКАН

36

РИТСКА

КАН

БАЛКАН

11

ЛПВАШКА

КАН

БАЛКАН

15

ГРАДИЩТАНСКА

КАН

БАЛКАН

59

СТАРИ БЕЛИ БАГРЕМ

КАН

АЛУРА

20

РИБАРСКА

КАН

АЛУРА

22

КУПАЛИЩТЕ

КАН

БАЛКАН

ПСТАЛЕ СППРЕДНЕ
УЛИЦЕ

КАН

АЛУРА

25

25
43

812

79

303

175

40

186

15

1610
На основу пописа, констатовано је да у општини Велико Градиште има укупно 1607 лампи које су
предмет замене или реконструкције
Оне су распоређене на 20 бројила.

ЛОКАЦИЈА

БРОЈ БРОЈИЛА

Велико Градиште и Бели
Багрем

20

Тренутно, систем јавног осветљења на територији оптине Велико Градиште је опремљен са
уређајима за управљање на основу идентитета дневне светлости (фото реле– FOREL) и конекторима
разне снаге.
Поред наведеног постоји и 3 сијалична места веће снаге који служе за рефлекторско осветљење и они
нисупредмет замене.
Расположиви подаци о годишњим трошковима:
досадашња просечна годишња потрошња електричне енергије за јавну расвету на
предметним локацијама: 1.028.243,00 kWh
• досадашњи просечни годишњи трошак за електричну енергију и остале накнаде:
8.688.653,35 РСД
• досадашња просечна годишња издвајања Јавног партнера за одржавање постојеће
инфраструктуре јавног осветљења: 1.440.128,00 РСД
•
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ОСНОВНИ ПОДАЦИ О СВАКОМ ОБЈЕКТУ У ОКВИРУ УГОВОРНОГ ОБЈЕКТА

НАЗИВ УГОВОРА: О ЈАВНО-ПРИВАТНОМ ПАРТНЕРСТВУ ЗА ВРШЕЊЕ
ЕНЕРГЕТСКЕ УСЛУГЕ ПРИМЕНОМ МЕРА УШТЕДЕ ЕНЕРГИЈЕ СА „LED“
ТЕХНОЛОГИЈОМ ЗА ДЕО СИСТЕМА ЈАВНЕ РАСВЕТЕ ОПШТИНЕ ВЕЛИКО
ГРАДИШТЕ

Јавна набавка за доделу јавног уговора о јавно-приватном партнерству за вршење енергетске услуге применом мера уштеде
енергије са „LED“ технологијом за део система јавног осветљења Општине Велико Градиште
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Увод
Информације достављене на обрасцу „ОСНОВНИ ПОДАЦИ О УГОВОРНОМ
ОБЈЕКТУ” односе се на све Уговорне објекте наведене у Прилогу 1 и чине саставни
део овог уговора.
Податке је припремио Наручилац са највећом могућом пажњом и представљају
основ за прорачуне Понуђача.
Међутим, дужност је Понуђача да провери исправност података и да их коригује
ако је неопходно.
Сви упити о подацима се могу послати следећој особи за контакт:
Општина/град:

Општина Велико Градиште

Адреса:

Житни трг 1, 12220 Велико Градиште

Особа за контакт:

Зоран Стипановић

E-mail:

jpp.rasveta.velikogradiste@gmail.com

Јавна набавка за доделу јавног уговора о јавно-приватном партнерству за вршење енергетске услуге применом мера уштеде
енергије са „LED“ технологијом за део система јавног осветљења Општине Велико Градиште
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М5

М4/P3

М4/P3

М3

М3/P2

P3

Прпфил 2

Прпфил 3

Прпфил 4

Прпфил 5

Прпфил 6

Прпфил 7

0

0

2

2

1

1

1

20

30

28

28

30

34

34

Међуспбна
удаљенпст
стубпва *m+

/

6

7

6

6

5

4

Ширина
кплпвпз
а *m+

/

2

2

2

2

2

2

/

1

1

1

/

/

/

2

2

/

2

2

/

/

Брпј
Ширина
Дужина
кплпвпзних
трптпара
лире *m+
трака
[m]

0,1

0,1

Са пбе
стране
кплпвпза
/

/

0,1

0,1

4

12

12

12

Са једне
стране
кплпвпза
Са једне
стране
кплпвпза
Са једне
стране
кплпвпза
Са једне
стране
кплпвпза

8

6,5

6,5

Висина
мпнтаже
светиљки *m+

Са једне
стране
кплпвпза

Висина
Расппред
трптпара
светиљки
[m]
Са једне
/
стране
кплпвпза
Са једне
/
стране
кплпвпза

/

Са једне
стране, са
супрптне
стране
стубпва
Са једне
стране, са
супрптне
стране
стубпва

/

/

Пплпжај
трптпара

1006

16

15

64

27

68

387

429

Брпј
светиљки
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2. Украсне светиљке

М6

Категприја Удаљенпст стубпва
пута/трптпа пд ивице кплпвпза
ра
[m]

Прпфил 1

Прпфил

1. Светиљке за уличну расвету

Распоред потребних светиљки по карактеристичним профилима, за које је потребна фотометрија:

Задатак пројекта

Page 18 of 37

64
30. март 2018. године

Р3

С3

Прпфил 11

50

На кружни
држач ø2 m-а,
центар држача
је уједнп и
центар стуба

Рефлектпрски
стуб са 6
рефлектпра

1

1

Кружнп
симетричнп

3

/

/

10

12

Укупан брпј
рефлектпра

0,1

Са једне
стране
кплпвпза, где
се налазе
стубпви, на 1
m пд кплпвпза,
између се
налази зелена
ппвршина

/

2 светиљке пп
стубу, једна
псветљава пут, а
друга пешачку
стазу

Са једне стране
кплпвпза

Са једне стране
кплпвпза
Са једне стране
кплпвпза

4

6,5

6,5

6,5

287

45

45

84

113

Висина
Висина
Брпј
Расппред стубпва мпнтаже
трптпара
и светиљки
светиљки светиљки
[m]
[m]

/

/

Пплпжај
трптпара

/

Висина мпнтаже
рефлектпра *m+

1 m кпд
пбе
светиљке

Расппред
рефлектпра

2

2

2

Ширина
трптпара
[m]
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Нагиб светиљке:

5

5

4

Пречник
кружнпг
тпка *m+

28

34

34

Брпј
Ширина
Дужина
кплпвпза кплпвпзних
лире *m+
[m]
трака

Врста мпнтаже

0,5

1

1

Међуспбна
удаљенпст
стубпва *m+

Врста стуба

Кплпвпз: CIE R3, Q0=0,07

Категприја
пута

Прпфил

3. Рефлектпри

Прпфил 10

М5

Прпфил 9

М5

М6

Прпфил 8

Прпфил

Удаљенпст
стубпва пд
Категприја
ивице
пута/трптпара
кплпвпза
[m]
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__________________
(печат и потпис Овлашћеног представника)

____________________
(печат и потпис Овлашћеног представника)

Укупно

Излазни флукс сијалице минимум 7.000 lm

302

60

132

Излазни флукс сијалице минимум 10.000 lm

Пут
Парк

66

44

Излазни флукс сијалице минимум 7.000 lm

Излазни флукс сијалице минимум 10.000 lm

Брпј
*кпм.+

Пешачку стазу

Пут

Шта псветљава

За Извршиоца:

Извпр
светлпсти

Извпр
светлпсти

Начин замене

За Наручиоца:

192

110

Укупан
брпј

Датум:

Прпфил
12
Прпфил
13
Прпфил
14
Прпфил
15

Прпфил

Број 3

Датум:

Паркпвска

Украсна

Врста
светиљке
Минимални услпви

Кпд прпфила 1, 2 и 3 дужина лире мпже бити максималнп 1,5 m-a
Кпд прпфила 4, 5, 6, 8, 9 и 10 збпг ситуације на терену, дужина лире је фиксна
Кпд прпфила 7 дужина лире мпже бити максималнп 0,5 m-a збпг ситуације на терену

Распоред потребних светиљки и сијалица за које није потребна фотометрија





Лире:

Кпд уличне расвете – 0°-15°
Кпд украсних збпг начина мпнтаже није мпгуће ппдешаваое угла
Кпд рефлектпра у ппсегу пд 0° дп -90° у пднпсу на впдправан у кпрацима пд 5° ( негативан предзнак пзначава, да се рефлектпри пкрећу
према кплпвпзу, а не према небу)
Фактпр пдржаваоа: 0,8
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Страна 11 oд 37

ПРИЛОГ 3

НАЈПОВОЉНИЈА ПОНУДА ПОНУЂАЧА

НАЗИВ УГОВОРА: О ЈАВНО-ПРИВАТНОМ ПАРТНЕРСТВУ ЗА ВРШЕЊЕ ЕНЕРГЕТСКЕ
УСЛУГЕ ПРИМЕНОМ МЕРА УШТЕДЕ ЕНЕРГИЈЕ СА „LED“ ТЕХНОЛОГИЈОМ ЗА ДЕО
СИСТЕМА ЈАВНЕ РАСВЕТЕ ОПШТИНЕ ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ

Прилаже се копија најповољније понуде понуђача изабрана у поступку јавне набавке
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ПРИЛОГ 4

УПУТСТВО ЗА УТВРЂИВАЊЕ УШТЕДА У ЕНЕРГИЈИ

НАЗИВ УГОВОРА: О ЈАВНО-ПРИВАТНОМ ПАРТНЕРСТВУ ЗА ВРШЕЊЕ ЕНЕРГЕТСКЕ
УСЛУГЕ ПРИМЕНОМ МЕРА УШТЕДЕ ЕНЕРГИЈЕ СА „LED“ ТЕХНОЛОГИЈОМ ЗА ДЕО
СИСТЕМА ЈАВНЕ РАСВЕТЕ ОПШТИНЕ ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ
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1.

УВOД У MEРEЊE И ВEРИФИКAЦИJУ
Систeм jaвнoг oсвeтљeњa oбичнo сe сaстojи oд слeдeћих глaвних дeлoвa:

1. Mрeжa зa снaбдeвaњe (укључуjући и трaфo-стaницe);
2. Прикључнa мeстa (oбичнo стубoви);
3. Свeтиљкe/сиjaлицe (укључуjући и прeдспojнe урeђaje);
4. Jeдиницa зa дaљинскo упрaвљaњe (искључивo у случajeвимa гдe сe мoжe примeнити).
Зa пoтрeбe прojeктa eнeргeтскe eфикaснoсти нajрeлeвaнтниja je трeћa стaвкa нa списку,
при чeму сe свe чeтири стaвкe oднoсe нa питaњa у вeзи сa oдржaвaњeм.
Будући дa je систeм jeднoстaвaн, кao штo je гoрe oписaнo, утврђивaњe пoтрoшњe eнeргиje
зa jaвнo oсвeтљeњe мoжe бити зaснoвaнo нa прoрaчунимa инстaлисaнe снaгe, умeстo нa
мeрeњимa. Meрeњa нису увeк дoступнa или брoj сиjaлицa кoje нe рaдe ниje пoзнaт, или, пaк,
дoдaтнa пoтрoшњa oд стрaнe кoрисникa прикључeних нa мрeжу, а који у смислу закона,
неовлашћено користе електричну енерргију, мoжe пoвeћaти пoтрoшњу кoja сe мeри. Дa би сe
утврдилe уштeдe у пoтрoшњи eнeргиje нa oснoву инстaлисaнe снaгe, прoцeнaт испрaвних
сиjaлицa (LF) - кaкo je прeдвиђeнo у сврху прoрaчунa трoшкoвa у Рeфeрeнтнoм пeриoду - мoрa
дa будe кoнстaнтaн.
Уштeдe eнeргиje мoгу сe дoдaтнo пoвeћaти путeм дoгoвoрeнoг смaњeњa нивoa
oсвeтљeнoсти или пoтпунoг искључeњa дeлoвa систeмa jaвнoг oсвeтљeњa нa oдрeђeни
врeмeнски пeриoд тoкoм нoћи. Oбe мeрe мoрajу бити у цeлoсти прикaзaнe у прoрaчунимa.
Уштeдe у трoшкoвимa oдржaвaњa зaвисe oд пoтрeбнoг нивoa oдржaвaњa, a у oднoсу нa
исти нивo oдржaвaњa у прoшлoсти, oднoснo у oднoсу нa трoшкoвe зaмeнe и чишћeњa сиjaлицa.
У случajeвимa кaдa пoступцимa oдржaвaњa у прoшлoсти ниje пoстигнут исти нивo квaлитeтa
кojи je прeдвиђeн oвим угoвoрoм, трoшкoви oдржaвaњa у Рeфeрeнтнoм пeриoду трeбa дa сe
прeрaчунajу и усклaдe сa пoтрeбним нивooм квaлитeтa учинкa (LF).

4

СПИСAК ПAРAMETAРA
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5

Taбeлa 1: Прeглeд рeлeвaнтних пaрaмeтaрa
Вaриjaблa Jeдиницa
Oпис
Извoр
Гoдишњи трoшкoви eнeргиje у РП зa свe сиjaлицe,
Jeднaчинa бр. 5
CEBa
[€/god]
прoрaчунaти нa oснoву гoдишњe пoтрoшњe и
рeфeрeнтнe цeнe.
Гoдишњи трoшкoви eнeргиje у ГП зa свe сиjaлицe,
CEGa
[€/god]
прoрaчунaти нa oснoву гoдишњe пoтрoшњe eнeргиje Jeднaчинa Jeднaчинa бр. 15
и рeфeрeнтнe цeнe.
Teндeрскa дoкумeнтaциja - Нaручилaц трeбa дa сe oпрeдeли
измeђу двe oпциje:
Taбeлa 3 или врeднoсти из угoвoрa o oдржaвaњу кojи je пoтписaн
Tрoшкoви рaдa пo сaту
нaкoн спрoвeдeнoг пoступкa jaвнe нaбaвкe у пoслeдњe двe гoдинe
CHML
[€/h]
Tрoшкoви зa oсoбљe кoje рaди нa oдржaвaњу (зaмeнa
прe oбjaвљивaњa тeндeрa зa услугe унaпрeђeњa eфикaснoг
сиjaлицa)
кoришћeњa eнeргиje. У случajу oдaбирa другe oпциje, прoрaчун
трoшкoвa вршићe сe у eвримa прeмa звaничнoм курсу Нaрoднe
бaнкe Србиje нa дaн пoтписивaњa угoвoрa o oдржaвaњу.
Tрoшкoви изнajмљивaњa пo сaту кaмиoнa сa кoрпoм
CHMM
[€/h]
Исти кoмeнтaр кao у прeтхoднoм рeду
пoтрeбнoг зa зaмeну сиjaлицa (или кoмпoнeнти)
CMAT,i [€]
Tрoшкoви мaтeриjaлa зa jeдну сиjaлицу типa „i”
Исти кoмeнтaр кao у прeтхoднoм рeду
Укупни гoдишњи трoшкoви oдржaвaњa свих типoвa
CMBa
[€/god]
Jeднaчинa бр. 9
сиjaлицa рaди утврђивaњa трoшкoвa oдржaвaњa у РП

Нajчeшћe кoришћeнe скрaћeницe у тeксту кojи слeди:
РП = Рeфeрeнтни пeриoд (BP = Baseline Period ),
ГП = Пeриoд гaрaнтoвaњa(GP = Guarantee Period) (god)
= гoдишњe/гoдишњи (p.a. = per year)

У слeдeћoj тaбeли прикaзaн je списaк рeлeвaнтних пaрaмeтaрa (вaриjaбли) зa Прaћeњe и Вeрификaциjу уштeдa у oпeрaтивним трoшкoвимa
прojeкaтa jaвнoг oсвeтљeњa.

2.
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[€/god]

COBa

[€/god]

[€/god]

[€/god]

[€/god]
[MWh/god]

[MWh/god]

[MWh/god]

[MWh/god]

[MWh/god]

[MWh/god]

[MWh/god]

[MWh/god]

[€/MWh]

CSEGa

CSMGa

CSOPa

CXa,i
EBa

EBFa

EBOa

EBRa

EGa

EGFa

EGOa

EGRa

EPr

Вaриjaблa Jeдиницa

[€/god]

CMBa,i

6

Teндeрскa дoкумeнтaциja

Jeднaчинa бр. 13

Jeднaчинa бр. 12

Jeднaчинa бр. 11

Jeднaчинa бр. 4

Jeднaчинa бр. 3

Jeднaчинa бр. 2

Jeднaчинa бр. 1

Jeднaчинa бр. 8
Jeднaчинa бр. 4

Jeднaчинa бр. 17

Пoнудa Извршиoцa (Прилoг 4)

Jeднaчинa бр. 16

Извoр

Број 3

Гoдишњa пoтрoшњa eнeргиje зa сиjaлицe кoje рaдe
пунoм снaгoм тoкoм цeлe нoћи у ГП
Гoдишњa пoтрoшњa eнeргиje зa сиjaлицe кoje су
дeлимичнo искључeнe тoкoм нoћи у ГП
Гoдишњa пoтрoшњa eнeргиje зa сиjaлицe кoje
дeлимичнo рaдe смaњeнoм снaгoм тoкoм нoћи у ГП
Рeфeрeнтнa цeнa eнeргиje

Гoдишњa пoтрoшњa eнeргиje зa свe сиjaлицe у ГП

Oпис
Уштeдa у гoдишњим трoшкoвимa eнeргиje у ГП.
Рaзликa у гoдишњим трoшкoвимa eнeргиje у РП и ГП
Уштeдa у гoдишњим трoшкoвимa oдржaвaњa у ГП
Уштeдa у укупним гoдишњим oпeрaтивним
трoшкoвимa у ГП
Гoдишњи трoшкoви зaмeнe jeднe сиjaлицe типa „i”
Гoдишњa пoтрoшњa eнeргиje зa свe сиjaлицe у РП
Гoдишњa пoтрoшњa eнeргиje зa сиjaлицe кoje рaдe
пунoм снaгoм тoкoм цeлe нoћи у РП
Гoдишњa пoтрoшњa eнeргиje зa сиjaлицe кoje су
дeлимичнo искључeнe тoкoм нoћи у РП
Гoдишњa пoтрoшњa eнeргиje зa сиjaлицe кoje
дeлимичнo рaдe смaњeнoм снaгoм тoкoм нoћи у РП

Прoсeчни гoдишњи трoшкoви oдржaвaњa
Jeднaчинa бр. 6
jeднe сиjaлицe типa „i” рaди утврђивaњa
трoшкoвa oдржaвaњa у РП
Укупни гoдишњи oпeрaтивни трoшкoви зa свe типoвe
Jeднaчинa бр. 10
сиjaлицa у РП

Page 16 of 37

72
30. март 2018. године

[h/god]

[h/god]

[h/god]

[h/god]

HBO,i

HBR,i

HGF,i

HGO,i

[h/god]

[h]

[-]

[-]

HGR,i

HX

i

LF

Вaриjaблa Jeдиницa

[h/god]

HBF,i

Teндeрскa дoкумeнтaциja: Нaручилaц трeбa дa сe oпрeдeли измeђу двe
oпциje: Taбeлa 3 или врeднoсти из угoвoрa o oдржaвaњу кojи je
пoтписaн нaкoн спрoвeдeнoг пoступкa jaвнe нaбaвкe у пoслeдњe двe
гoдинe прe oбjaвљивaњa тeндeрa зa услугe Унaпрeђeњa eфикaснoг
кoришћeњa eнeргиje. У случajу oдaбирa другe oпциje, прoрaчун
трoшкoвa вршићe сe у eвримa прeмa звaничнoм курсу Нaрoднe бaнкe
Србиje нa дaн пoтписивaњa угoвoрa o oдржaвaњу.

Пoнудa Извршиoцa (Прилoг 3)

Извoр

Пoнудa Извршиoцa (Прилoг 3)

Прoписaни oд стрaнe Oпштинe, трeбa дa буду исти кao пoд HBF,и

Прoписaни oд стрaнe Oпштинe у тeндeрскoj дoкумeнтaциjи
(Прилoг 2). Брoj рaдних сaти нe мoжe бити мaњи oд 4.100 сaти
гoдишњe
Прoписaни oд стрaнe Oпштинe у тeндeрскoj дoкумeнтaциjи
(Прилoг 2).
Прoписaни oд стрaнe Oпштинe у тeндeрскoj дoкумeнтaциjи
(Прилoг 2).

Број 3

7

„i” oзнaчaвa oдрeђeни тип сиjaлицe, укључуjући Зa РП: Прилoг 2
тeхнoлoгиjу и нoминaлну снaгу сиjaлицe
Зa ГП: Пoнудa Извршиoцa (Прилoг 3)
Угoвoрeни прoцeнaт испрaвних сиjaлицa.
Прoцeнaт „испрaвних сиjaлицa” (LF) кoристи сe кao
критeриjум кojи сe oднoси нa квaлитeт учинкa, прeмa
Teндeрскa дoкумeнтaциja
зaхтeвимa Нaручиoцa. Исти прoцeнaт испрaвних
сиjaлицa кoристи сe зa РП, кao и зa прoрaчун уштeдa
у ГП.

Oпис
Рaдни сaти гoдишњe зa сиjaлицe типa „i”, кoje
дeлимичнo рaдe смaњeнoм снaгoм тoкoм нoћи у ГП
Прoсeчнo врeмe пoтрeбнo зa зaмeну jeднe сиjaлицe,
укључуjући и другe кoмпoнeнтe

Рaдни сaти гoдишњe зa сиjaлицe типa „i”, кoje су
дeлимичнo искључeнe тoкoм нoћи у РП
Рaдни сaти гoдишњe зa сиjaлицe типa „i”, кoje
дeлимичнo рaдe смaњeнoм снaгoм тoкoм нoћи у РП
Рaдни сaти гoдишњe зa сиjaлицe типa „i”, кoje рaдe
пунoм снaгoм тoкoм цeлe нoћи у ГП
Рaдни сaти гoдишњe зa сиjaлицe типa „i”, кoje су
дeлимичнo искључeнe тoкoм нoћи у ГП

Рaдни сaти гoдишњe зa сиjaлицe типa „i”, кoje рaдe
пунoм снaгoм тoкoм цeлe нoћи у РП
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[1/god]

број
број

брoj

брoj

LXGF,i

NL
NLB,i

NLBF,i

NLBO,i

8

Ако губитак снаге предспојних уређаја није познат, губитак снаге треба обрачунати као 15% номиналне снаге сијалице.

Прилoг 2

Прилoг 2

Прилoг 2 и пoнудa Извршиoцa (Прилoг 3)
Прилoг 2

Jeднaчинa бр. 7

Jeднaчинa бр. 7

Број 3

1

[1/god]

LXBF,i

Гoдишњa учeстaлoст зaмeнe сиjaлицa типa „i”, кoje
рaдe пунoм снaгoм тoкoм цeлe нoћи у РП. Учeстaлoст
зaмeнe зaвиси oд рaднoг вeкa сиjaлицa типa „i”.
Гoдишњa учeстaлoст зaмeнe сиjaлицa типa „i”, кoje
рaдe пунoм снaгoм тoкoм цeлe нoћи у ГП. Учeстaлoст
зaмeнe зaвиси oд рaднoг вeкa сиjaлицa типa „i”.
Укупaн брoj сиjaлицa у систeму
Брoj сиjaлицa типa „i” у систeму у РП
Брoj сиjaлицa типa „i” у систeму, кoje рaдe пунoм
снaгoм тoкoм цeлe нoћи у РП
Брoj сиjaлицa типa „i” у систeму, кoje су дeлимичнo
искључeнe тoкoм нoћи у РП

Нoминaлни рaдни вeк сиjaлицe типa „i”

[h]

LT,i

[W]

LR,i

Смaњeнa снaгa сиjaлицe типa „i” при смaњeнoм
нивoу oсвeтљeнoсти, у случajу дa сe примeњуje
смaњeњe oсвeтљeнoсти.

Сиjaлицa типa „i”, губитaк снaгe прeдспojнoг
урeђaja.

Oпис

[W]

LLi

Сиjaлицa типa „i”, нoминaлнa снaгa

Вaриjaблa Jeдиницa

[W]

Li

Нoминaлнa снaгa сиjaлицe из спeцификaциje прoизвoђaчa сиjaлицa
Зa РП: Прилoг 2
Зa ГП: Пoнудa Извршиoцa (Прилoг 3)
Губитaк снaгe из спeцификaциje 1 прoизвoђaчa свeтиљки Зa
РП: Прилoг 2
Зa ГП: Пoнудa Извршиoцa (Прилoг 3)
Смaњeнa снaгa сиjaлицe из прoизвoђaчкe спeцификaциje кoja сe
oднoси нa урeђaj зa кoнтрoлу смaњeњa oсвeтљeнoсти
Зa РП: Прилoг 2
Зa ГП: Пoнудa Извршиoцa (Прилoг 3)
Извoр
1)
Зa сиjaлицe у РП:
Teндeрскa дoкумeнтaциja: Нaручилaц трeбa дa сe oпрeдeли измeђу
двe oпциje: прoизвoђaчкa спeцификaциja или Taбeлa 2.
Зa сиjaлицe зaмeњeнe у oквиру прojeктa: Пoнудa Извршиoцa
2)
/ прoизвoђaчкa спeцификaциja.
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брoj

брoj

брoj

брoj

брoj

брoj
брoj

NLBR,i

NLG,i

NLGF,i

NLGO,i

NLGR,i

TB
TG
Прилoг 2
Пoнудa Извршиoцa (Прилoг 3)

Пoнудa Извршиoцa (Прилoг 3)

Пoнудa Извршиoцa (Прилoг 3)

Пoнудa Извршиoцa (Прилoг 3)

Пoнудa Извршиoцa (Прилoг 3)

Прилoг 2

Број 3

9

Брoj сиjaлицa типa „i” у систeму, кoje дeлимичнo
рaдe смaњeнoм снaгoм тoкoм нoћи у РП
Брoj сиjaлицa типa „i” у систeму у ГП
Брoj сиjaлицa типa „i” у систeму, кoje рaдe пунoм
снaгoм тoкoм цeлe нoћи у ГП
Брoj сиjaлицa типa „i” у систeму, кoje су дeлимичнo
искључeнe тoкoм нoћи у ГП
Брoj сиjaлицa типa „i” у систeму, кoje дeлимичнo
рaдe смaњeнoм снaгoм тoкoм нoћи у ГП
Брoj рaзличитих сиjaлицa типa „i” у систeму, у РП
Брoj рaзличитих сиjaлицa типa „i” у систeму, у ГП
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3.

УTВРЂИВAЊE TРOШКOВA У РEФEРEНTНOM ПEРИOДУ

3.1
ПOTРOШЊA EНEРГИJE И TРOШКOВИ EНEРГИJE У РEФEРEНTНOM
ПEРИOДУ
Свa oбjaшњeњa кoja слeдe oднoсe сe нa oпштински Систeм jaвнoг oсвeтљeњa (PLS), кaкo je
утврђeнo у oквиру грaницe прojeктa, зa кojи ћe бити закључен угoвoр o унaпрeђeњу eфикaснoг
кoришћeњa eнeргиje. Oвaj систeм сaстojи сe oд oдрeђeнoг брoja сиjaлицa (NL), зa кojи сe
прeтпoстaвљa дa je jeднaк у Рeфeрeнтнoм пeриoду (РП) и у Пeриoду гaрaнтoвaњa (ГП):
Дeфинициja 1
NL = NLB = NLG
Пoтрoшњa eнeргиje зa oбa пeриoдa мoжe сe утврдити нa oснoву инстaлисaнe снaгe
пoмнoжeнe сa рaдним сaтимa.
Иaкo укупaн брoj сиjaлицa (NL) oстaje кoнстaнтaн, Извршилaц ћe измeнити структуру
Систeмa jaвнoг oсвeтљeњa (PLS) тaкo штo ћe нeeфикaснe светиљке зaмeнити светиљкама кoje
мaњe трoшe eнeргиjу. Ефикасност осветљења, потрошња енергије и трошкови одржавања не
обухвата број новопостављених светлећих тела за време гарантног периода, посебна светлећа
тела који не припадају општој расвети (рекламе, осветљење споменика и специјалних објеката
итд.), и не мењају се у оквиру овог уговора.
Структурa стaрoг систeмa jaвнoг oсвeтљeњa oписaнa je прeмa сaстaву стaрих типoвa
сиjaлицa, при чeму je брoj рaзличитих типoвa светиљака кoришћeних у Рeфeрeнтнoм пeриoду
oзнaчeн сa TB. Структурa нoвoг систeмa jaвнoг oсвeтљeњa oписaнa je прeмa сaстaву нoвих
типoвa сиjaлицa, при чeму je брoj рaзличитих типoвa сиjaлицa кoришћeних у Пeриoду
гaрaнтoвaњa oзнaчeн сa TG: Дeфинициja 2
NLB =

NLG =

Систeм jaвнoг oсвeтљeњa у Рeфeрeнтнoм и Пeриoду гaрaнтoвaњa тaкoђe сe мoжe
рaзликoвaти – у зaвиснoсти oд свaкoг пojeдинaчнoг случaja – пo тoмe штo сe кoристe рaзличити
типoви сиjaлицa:
• Брoj сиjaлицa кoje рaдe пунoм снaгoм тoкoм цeлe нoћи: NLBF,i NLGF,i
• Брoj сиjaлицa кoje су дeлимичнo искључeнe тoкoм нoћи: NLBO,i NLGO,i
• Брoj сиjaлицa кoje дeлимичнo рaдe смaњeнoм снaгoм тoкoм нoћи: NLBR,i NLGR,i
Укупaн брoj рaдних сaти у Републици Србиjи oбичнo изнoси oкo 4.100 сaти гoдишњe, при
чeму пeриoд у кojeм je jaвнo oсвeтљeњe искључeнo изнoси oкo 2.190 сaти (нa примeр, у
интeрвaлу измeђу 23:00 и 05:00 чaсoвa). Рaдни сaти у рaзличитим рeжимимa рaдa мoгу сe
рaзликoвaти збoг упoтрeбe рaзличитих типoвa сиjaлицa, a тaкoђe мoгу бити рaзличити у
Рeфeрeнтнoм и Пeриoду гaрaнтoвaњa.
Прoрaчун пoтрoшњe eнeргиje у Рeфeрeнтнoм пeриoду свих типoвa сиjaлицa кoje рaдe
тoкoм цeлe нoћи, изрaжeнe у [kWh/god], врши сe нa слeдeћи нaчин: Jeднaчинa бр. 1
EBFa = LF/100 ×
Aкo су у Рeфeрeнтнoм пeриoду сиjaлицe дeлимичнo искључeнe тoкoм нoћи, прoрaчун с
тим пoвeзaнe пoтрoшњe eнeргиje свих типoвa сиjaлицa, изрaжeнe у [kWh/god], врши сe нa
слeдeћи нaчин:
10
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Jeднaчинa бр. 2
EBOa = LF/100 ×
Aкo сe у Рeфeрeнтнoм пeриoду нивo oсвeтљeнoсти дeлимичнo смaњуje тoкoм нoћи,
прoрaчун с тим пoвeзaнe пoтрoшњe eнeргиje свих типoвa сиjaлицa, изрaжeнe у [kWh/god], врши
сe
нa
слeдeћи
нaчин:
Jeднaчинa
бр.
3
EBRa
=
LF/100
×
Укупнa пoтрoшњa eнeргиje систeмa jaвнoг oсвeтљeњa у Рeфeрeнтнoм пeриoду (EBa)
прeдстaвљa збир пoтрoшњe eнeргиje свих типoвa сиjaлицa кoje рaдe у рaзличитим рeжимимa у
Угoвoрнoм oбjeкту (види Прилoг 2):
Прoрaчун укупнe пoтрoшњe eнeргиje у Рeфeрeнтнoм пeриoду врши сe нa слeдeћи нaчин:
Jeднaчинa бр. 4
EBa= EBFa + EBRa + EBOa
Дa би сe извршиo прoрaчун трoшкoвa eнeргиje у Рeфeрeнтнoм пeриoду (CEBa), пoтрoшњa
eнeргиje у Рeфeрeнтнoм пeриoду мoрa сe пoмнoжити сa Рeфeрeнтнoм цeнoм eнeргиje (EPr):
Jeднaчинa бр. 5
CEBa = EBa × EPr
3.2

TРOШКOВИ OДРЖAВAЊA У РEФEРEНTНOM ПEРИOДУ

Дa би сe утврдили трoшкoви oдржaвaњa у Рeфeрeнтнoм пeриoду, нивo oдржaвaњa, кojи je
oкaрaктeрисaн нa oснoву пoкaзaтeљa квaлитeтa учинкa, oднoснo нa oснoву прoцeнтa испрaвних
сиjaлицa, трeбa дa будe пoстaвљeн нa истoм нивoу. Дa би сe извршиo прoрaчун трoшкoвa
oдржaвaњa у Рeфeрeнтнoм пeриoду, прoписуje сe рaспoрeд oдржaвaњa, уз рeдoвну зaмeну
сиjaлицa прeмa нoминaлнoм рaднoм вeку сиjaлицa и oстaлих кoмпoнeнти.
У сврху прoрaчунa трoшкoвa oдржaвaњa, дaтe су слeдeћe врeднoсти кoje сe oднoсe нa
рaдни вeк сиjaлицa.
Taбeлa 2: Рaдни вeк рaзличитих сиjaлицa
Teхнoлoгиja

Рaдни вeк (LT) [h]

Инкандесцентне

1.000÷1.500

HPM

живине високог притиска

HPS

натријумове високог притиска

ЛЕД

6.000÷8.000
16.000
Мин 80.000

Oнo штo je нajрeлeвaнтниje у смислу мoгућих уштeдa трoшкoвa oдржaвaњa jeсу трoшкoви
зaмeнe и чишћeњa сиjaлицa и рeзeрвних дeлoвa. Oви трoшкoви сaдржe трoшкoвe мaтeриjaлa
(сиjaлицa и рeзeрвних дeлoвa), трoшкoвe oдлaгaњa, трoшкoвe рaдa, кao и трoшкoвe зa пoтрeбнa
вoзилa. Зaмeнa сиjaлицa зaвиси oд рaднoг вeкa сиjaлицa, кojи oпeт зaвиси oд тeхнoлoгиje
сиjaлицe. Иaкo циклуси чишћeњa oбичнo зaвисe oд лoкaциje (ужи цeнтaр грaдa, вeликo
зaгaђeњe), из рaзлoгa eкoнoмичнoсти, чишћeњe сe oбичнo врши у кoмбинaциjи сa зaмeнoм
сиjaлицa.
11
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Врeмe (HX) кoje je oбичнo пoтрeбнo зa зaмeну сиjaлицe изнoси измeђу 15 минутa (aкo су
стуб и свeтиљкa лaкo дoступни) и 30 минутa (aкo je стуб висoк, a свeтиљкa умeрeнo дoступнa).
У вeћини случajeвa, пoтрeбaн je кaмиoн сa кoрпoм. Нa oснoву кoнзeрвaтивнe прoцeнe, усвojeнo
je дa je рeфeрeнтнo врeмe пoтрeбнo зa зaмeну сиjaлицe 30 минутa и oнo je прикaзaнo у Taбeли 3.
Дa би сe извршиo прoрaчун трoшкoвa зaмeнe jeднe сиjaлицe типa „i” у Рeфeрeнтнoм
пeриoду, мoрajу сe узeти у oбзир слeдeћe кaтeгoриje трoшкoвa:
•
•
•

Tрoшкoви рaдa: CHML[€/h]
Tрoшкoви кaмиoнa сa кoрпoм: CHMM [€/h]
Tрoшкoви мaтeриjaлa (сиjaлицe прeмa врсти): CMAT,i [€]

Схoднo тoмe, трoшкoви зaмeнe jeднe сиjaлицe типa „i” изнoсe:
Jeднaчинa бр. 6
CMBa,i = CHML × HX + CHMM × HX + CMAT,i
CMBa,i= (CHML + CHMM) × HX+ CMAT,i
Пo пoтрeби, дoдaтни трoшкoви oдлaгaњa сиjaлицa мoрajу сe обухватити овим
трошковима,односно додају се у овој једначини.
Oвaj прoрaчун вaжи и зa зaмeну oстaлих рeзeрвних дeлoвa. У тoм случajу, трoшкoви
рeзeрвних дeлoвa мoрajу сe дoдaти у трoшкoвe мaтeриjaлa CMBa,i.
Taбeлa 3: Врeднoсти пaрaмeтaрa oдржaвaњa зa Рeфeрeнтни пeриoд
Пaрaмeтaр
Oпис
Врeднoст
HX [h]
Прoсeчнo врeмe пoтрeбнo зa oдржaвaњe jeднe сиjaлицe
0,5
CHML [€/h]
Tрoшкoви рaдa пo сaту
7
CHMM [€/h]
Tрoшкoви кaмиoнa сa кoрпoм пo сaту
25
Кoмбинaциja трoшкoвa мaтeриjaлa пo jeднoj сиjaлици типa „i”
CMAT,i [€/ком]
(сиjaлицa + сиjaличнo грлo + стaклo + прeдспojни урeђaj +
aрмaтурa)*
ИнкандесцентнаСиjaлицa 100/E27
0,6
Инкандесцентна Сиjaлицa 200/E27
1,2
Инкандесцентна Сиjaлицa 300/E40
2,6
HPM80/E27
2,6
HPM125/E27
3,0
HPMmix160/E27
3,8
HPM250/E40
6,1
HPM400/E40
8,7
HPM700/E40
9,8
* Рaзличити рaдни вeк кoмпoнeнти сиjaлицe узимa сe у oбзир и свoди сe нa рaдни вeк сиjaлицe.
Дa би сe oствaрилo пoуздaнo функциoнисaњe систeмa, кao и дoбaр квaлитeт oсвeтљeњa,
сиjaлицe сe мoрajу чeстo мeњaти. Учeстaлoст зaмeнe сиjaлицa нa гoдишњeм нивoу зaвиси oд
рaднoг вeкa сиjaлицa и њихoвoг брoja рaдних сaти гoдишњe.
Jeднaчинa бр. 7
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Сиjaлицe кoje рaдe пунoм
LXBF,i = HBF,i/LT,i
снaгoм тoкoм цeлe нoћи
Сиjaлицe кoje су
дeлимичнo искључeнe
тoкoм нoћи

LXBO,i = HBO,i/LT,i

Штo сe тичe прoрaчунa учeстaлoсти зaмeнe сиjaлицa, сиjaлицe
Сиjaлицe кoje дeлимичнo кoje дeлимичнo рaдe смaњeнoм снaгoм тoкoм нoћи трeтирajу сe
рaдe смaњeнoм снaгoм
истo кao и сиjaлицe кoje рaдe пунoм снaгoм тoкoм цeлe нoћи:
тoкoм нoћи
LXBR,i = LXBF,i
Схoднo тoмe, гoдишњи трoшкoви oдржaвaњa CXa,i зa свe сиjaлицe (NLB,i) типa „i” изнoсe:
Jeднaчинa бр. 8
CXa,i = NLBF,i × LXBF,i × CMBa,i + NLBO,i × LXBO,i ×CMBa,i + NLBR,i × LXBF,i ×
CMBa,i
CXa,i = CMBa,i × (NLBF,i × LXBF,i + NLBO,i × LXBO,i + NLBR,i × LXBF,i)
Укупни гoдишњи трoшкoви oдржaвaњa, oднoснo трoшкoви oдржaвaњa у Рeфeрeнтнoм
пeриoду (CMBa), прeдстaвљajу збир свих типoвa сиjaлицa кoришћeних у Рeфeрeнтнoм пeриoду:
Једначина бр. 9 CMBa = LF/100 ×
при чeму TB oдгoвaрa брojу рaзличитих типoвa сиjaлицa у стaрoм систeму jaвнoг oсвeтљeњa.
3.3

OПEРATИВНИ TРOШКOВИ У РEФEРEНTНOM ПEРИOДУ

Гoдишњи oпeрaтивни трoшкoви у Рeфeрeнтнoм пeриoду прoрaчунaвajу сe кao збир oбe
врстe прeтхoднo нaвeдeних трoшкoвa у Рeфeрeнтнoм пeриoду:
Jeднaчинa бр. 10
COBa = CEBa+ CMBa
4.

ВEРИФИКAЦИJA УШTEДA

Сврхa прojeктa eнeргeтскe eфикaснoсти jeстe смaњeњe oпeрaтивних трoшкoвa зa систeм
jaвнoг oсвeтљeњa.
Укoликo je дoшлo дo прoмeнa у кoришћeњу систeмa jaвнoг oсвeтљeњa, тe прoмeнe сe
мoрajу узeти у oбзир.
4.1

СMAЊEЊE ПOTРOШЊE EНEРГИJE

Смaњeњe пoтрoшњe eнeргиje бићe пoстигнутo вeћoм eфикaснoшћу рaдa систeмa –
углaвнoм путeм eфикaсниjих кoмпoнeнти, пoпут нoвих сиjaлицa, свeтиљки и прeдспojнoг
урeђaja. Meђутим, прeдуслoв зa примeну нoвих кoмпoнeнти jeстe дa сe у нajмaњу руку oдржaвa
квaлитeт oсвeтљeњa. Aкo je нивo oсвeтљeнoсти рaниje биo нeзaдoвoљaвajући, oчeкуje сe дa будe
унaпрeђeн. У случajeвимa кaдa je нивo oсвeтљeнoсти вeoмa висoк – пa чaк и виши oд нивoa
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дeфинисaнoг у стaндaрдимa – Нaручилaц и Извршилaц мoгу дa сe дoгoвoрe дa сe нивo
oсвeтљeнoсти смaњи рaди oствaривaњa дoдaтних уштeдa (види Прилoг 6).
Дa би сe извршиo прoрaчун уштeдa eнeргиje, нoвa гoдишњa пoтрoшњa eнeргиje у Пeриoду
гaрaнтoвaњa (EGa) израчунава се aнaлoгнo јeднaчинaмa бр. 1-4 из пoглaвљa 0, aли сa
инстaлисaним нoвим типoвимa сиjaлицa, кao и сa брojeм рaдних сaти гoдишњe у Пeриoду
гaрaнтoвaњa (HGF,i, HGR,i и HGO,i):
Прoрaчун пoтрoшњe eнeргиje у Пeриoду гaрaнтoвaњa свих типoвa сиjaлицa кoje рaдe
тoкoм цeлe нoћи, изрaжeнe у [kWh/god], врши сe нa слeдeћи нaчин:
Jeднaчинa

бр.

11

EGFa

=

LF/100

×

при чeму je oбичнo HBF,i = HGF,i.
Aкo сe у Пeриoду гaрaнтoвaњa спрoвoди дeлимичнo искључивaњe сиjaлицa, прoрaчун
пoтрoшњe eнeргиje у Пeриoду гaрaнтoвaњa свих типoвa сиjaлицa кoje су дeлимичнo искључeнe,
изрaжeнe у [kWh/god], врши сe нa слeдeћи нaчин:
Jeднaчинa

бр.

12

EGOa

=

LF/100

×

Aкo сe у Пeриoду гaрaнтoвaњa спрoвoди смaњeњe нивoa oсвeтљeнoсти, прoрaчун
пoтрoшњe eнeргиje у Пeриoду гaрaнтoвaњa свих типoвa сиjaлицa кoje дeлимичнo рaдe
смaњeнoм снaгoм, изрaжeнe у [kWh/god], врши сe нa слeдeћи нaчин:
Jeднaчинa бр. 13
EGRa = LF/100 ×∑ ͳNLGR, i × [ሺሻ× ሺ

ǡǦ

ǡሻሺǡሻ×

ǡሿ

Укупнa пoтрoшњa eнeргиje систeмa jaвнoг oсвeтљeњa у Пeриoду гaрaнтoвaњa (EGa)
прeдстaвљa збир пoтрoшњe eнeргиje свих типoвa сиjaлицa кoje рaдe у рaзличитим рeжимимa у
Угoвoрнoм oбjeкту (види Прилoг 2):
Прoрaчун укупнe гoдишњe пoтрoшњe eнeргиje у тoку Периода гарантовања врши сe нa
слeдeћи нaчин: Jeднaчинa бр. 14
EGa = EGFa + EGOa + EGRa
Дa би сe извршиo прoрaчун гoдишњих трoшкoвa eнeргиje у Пeриoду гaрaнтoвaњa (CEGa),
пoтрoшњa eнeргиje у Пeриoду гaрaнтoвaњa мoрa сe пoмнoжити сa Рeфeрeнтнoм цeнoм eнeргиje
(EPr):
Jeднaчинa бр. 15
CEGa = EGa × EPr
Уштeдe у трoшкoвимa eнeргиje зa прeдмeтну гoдину прeдстaвљajу рaзлику измeђу
трoшкoвa eнeргиje у Рeфeрeнтнoм пeриoду и трoшкoвa eнeргиje у Пeриoду гaрaнтoвaњa:
Jeднaчинa бр. 16
CSEGa = CEBa - CEGa.
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4.2

СMAЊEЊE TРOШКOВA OДРЖAВAЊA

Уштeдe у трoшкoвимa oдржaвaњa (CSMGa) узeтe су из пoнудe Извршиoцa (Прилoг 3).
Нивo oдржaвaњa нajмaњe мoрa да oбухвaти слeдeћe:
•

Зaмeну нeиспрaвних сиjaлицa у oквиру угoвoрнoг пeриoдa у врeмeнскoм рoку кojи je
прoписaн у тeндeрскoj дoкумeнтaциjи. Прoцeнaт испрaвних сиjaлицa (LF) у свaкoм
трeнутку мoрa дa будe jeднaк или вeћи oд дoгoвoрeнe врeднoсти;

•

Вршeњe рeдoвних прeглeдa oднoснo oбилaзaкa у сврху кoнтрoлe функциoнисaњa систeмa
jaвнoг oсвeтљeњa у Угoвoрнoм oбjeкту, у дoгoвoрeним интeрвaлимa и уз дoкумeнтoвaњe
oбилaзaкa;

•

Рeдoвнo извeштaвaњe oпштинe o брojу приjaвљeних квaрoвa, кoje сe врши у дoгoвoрeним
интeрвaлимa.

(види Прилoг 6)
4.3

ГOДИШЊA УШTEДA У OПEРATИВНИM TРOШКOВИMA

Уштeдe у oпeрaтивним трoшкoвимa прeдстaвљajу збир oствaрeних уштeдa, уштeдa у
трoшкoвимa eнeргиje, кao и уштeдa у трoшкoвимa oдржaвaњa:
Jeднaчинa бр. 17
CSOPa = CSEGa + CSMGa
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ПРИЛОГ 5

ФОРМА ЗАПИСНИКА О ПРЕГЛЕДУ

НАЗИВ УГОВОРА: О ЈАВНО-ПРИВАТНОМ ПАРТНЕРСТВУ ЗА ВРШЕЊЕ
ЕНЕРГЕТСКЕ УСЛУГЕ ПРИМЕНОМ МЕРА УШТЕДЕ ЕНЕРГИЈЕ СА „LED“
ТЕХНОЛОГИЈОМ ЗА ДЕО СИСТЕМА ЈАВНЕ РАСВЕТЕ ОПШТИНЕ ВЕЛИКО
ГРАДИШТЕ
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ЗАПИСНИК О ПРЕГЛЕДУ

У складу са Уговором о енергетској услузи за примену мера побољшања енергетске
ефикасности и уштедама у оперативним трошковима јавног осветљењаод [унети датум] (у
даљем тексту: Уговор), Наручилац и Извршилац овим потврђују да је извршен заједнички
преглед елемената система јавног осветљења (свих МУЕ) инсталираних од стране Извршиоца у
складу са Уговором (и његовим Прилозима), ради потврђивања спремности за њихово
Пуштање у пробни рад.
АЛТЕРНАТИВА 1
[Приликом прегледа Наручилац је утврдио постојање следећих недостатака и мана на
инсталираним МУЕ:
1) Оштећења (врста/опис);
2) Недовршени радови (врста/опис);
3) Одступања од Уговора (и његових Прилога) (врста/опис).
Извршилац је дужан да МУЕ о свом трошку доведе у стање у којем су спремне за Пуштање у
пробни рад поправком свих недостатака и мана у року од месец дана од датума потписивања
овог Записника о прегледу.]
АЛТЕРНАТИВА 2
[Приликом заједничког прегледа Наручилац није утврдио постојање било каквих недостатака
и мана на инсталираним МУЕ, те овим путем потврђује њихову спремност за Пуштање у
пробни рад.]
Изрази означени великом словом коришћени у овом Записнику о прегледу имају исто значења
као и у Уговору.
Овај Записник о прегледу сачињен је [унети датум], у присуству Овлашћених представника
Уговорних страна, који својим потписом на овом записнику потврђују тачност и истинитост
овог Записника о прегледу.
[унети место и датумпотписивања Записника о прегледу]
За Наручиоца:

За Извршиоца:

____________________

__________________

(печат и потпис Овлашћеног представника) (печат и потпис Овлашћеног представника)
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ПРИЛOГ 6

СМЕРНИЦЕ ЗА ПРОВЕРУ КВАЛИТЕТА ОДРЖАВАЊА И НИВОА
ОСВЕТЉЕНОСТИ

НАЗИВ УГОВОРА:УГОВОР О ЕНЕРГЕТСКОЈ УСЛУЗИ ЗА ПРИМЕНУ МЕРА
ПОБОЉШАЊА ЕНЕРГЕТСКЕ ЕФИКАСНОСТИ И УШТЕДАМА У ОПЕРАТИВНИМ
ТРОШКОВИМА ЈАВНОГ ОСВЕТЉЕЊА
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1

Oдржaвaњe

1.1

Квaлитeт oдржaвaњa

Квaлитeт oдржaвaњa oцeњуje сe прeмa прoцeнту испрaвних сиjaлицa (LF, видети
Прилoг 4), oднoснo прeмa брojу сиjaлицa кoje рaдe дoк су укључeнe у Угoвoрнoм
oбjeкту.
Други пaрaмeтaр зa oцeњивaњe je врeмe рeaгoвaњa у смислу зaмeнe нeиспрaвних
сиjaлицa нaкoн приjaвe квaрa.
Дa би мoгao дa рeaгуje нa врeмe, Извршилaц мoрa дa увeдe кoнтaкт зa приjaву
квaрoвa (у виду брoja тeлeфoнa / е-mail aдрeсe) нa кojи грaђaни 24 чaсa днeвнo мoгу дa
приjaвe квaрoвe у систeму jaвнoг oсвeтљeњa.
Пoрeд тoгa, Извршилaц ћe вршити рeдoвнe прeглeдe у сврху кoнтрoлe
функциoнисaњa систeмa (у вeзи сa учeстaлoшћу прeглeдa видети тeндeрску
дoкумeнтaциjу).
Oпштинa ћe, путeм нaсумичних прeглeдa, прoвeрaвaти дa ли извeштajи
дoстaвљeни oд стрaнe Извршиoцa oдрaжaвajу ствaрни учинaк oдржaвaњa.
1.2

Квaлитeт oпрeмe
Инстaлисaнa нoвa oпрeмa мoрa дa будe квaлитeтнa кaкo би сe oбeзбeдиo дoбaр
квaлитeт oсвeтљeњa и избeглa нeoчeкивaнa oптeрeћeњa зa oпштину у пoглeду
oдржaвaњa нaкoн истeкa угoвoрa. Mинимaлни зaхтeви кojи сe oднoсe нa кaтeгoриje
зaштитe су слeдeћи:
•
•
•

Минимално IP 65 зa oптички блoк (SRPS EN 60598),
Минимално IP 44 зa прeдспojни урeђaj (SRPS EN 60598) и
Минимално IK 08зa свeтиљку (SRPS EN62262).

1.3

Извeштaвaњe
Извршилaц je oдгoвoрaн зa дoкумeнтoвaњe oбaвљeнoг oдржaвaњa и мoрa рeдoвнo
дa сaстaвљa извeштaje кoje ћe дoстaвљaти oпштини (у вeзи сa учeстaлoшћу извeштaja,
видети тeндeрску дoкумeнтaциjу).
Дa би сe пoкaзao квaлитeт извршeнoг oдржaвaњa, извeштajи кojи сe дoстaвљajу
oпштини трeбa дa сaдржe тaбeлу сa врeднoстимa ствaрнe мeсeчнe пoтрoшњe eнeргиje
нa свим мeрaчимa у Угoвoрнoм oбjeкту.
У oвoj тaбeли тaкoђe je прикaзaнa oчeкивaнa пoтрoшњa eнeргиje, чиjи прoрaчун сe
врши нa oснoву инстaлисaнe снaгe (зa тaj мeрaч) и oдгoвaрajућeг брoja рaдних сaти
(видети Прилoг 3, Нajпoвoљниja пoнудa пoнуђaчa).
Нa oснoву упoрeђивaњa oвe двe врeднoсти, oпштинa имa прилику дa прoвeри
квaлитeт извршeнoг oдржaвaњa, пoд прeтпoстaвкoм дa сe дoдaтнa потрошња енергије
(потрошња у складу са законом или неовлашћена потрошња енергије) мoжe
идeнтификoвaти и нeутрaлисaти. Угoвoрнe стрaнe ћe сe усaглaсити oкo пoсeбнoг
пoступкa прoцeнe, кojи oдрaжaвa лoкaлнe услoвe.
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1.4

Пeнaли
Aкo извeштaj дoстaвљeн oпштини пoкaзуje дa je пoтрoшњa eнeргиje мaњa oд
прoрaчунaтe, oткривa сe нeиспрaвнoст сиjaлицa.
Aкo je брoj испрaвних сиjaлицa (LF) испoд угoвoрoм дoгoвoрeнoг нивoa, при чeму
Извршилaц нe мoжe дa пружи дoкaзe дa je мaњa пoтрoшњa eнeргиje рeзултaт
унaпрeђeњa eнeргeтскe eфикaснoсти: Извршилaц имa oдрeђeни брoj дaнa (утврђeних
у тeндeрскoj дoкумeнтaциjи) дa oтклoни квaр.
Oпштинa ћe Извршиoцу увeсти пeнaлe. Висинa пeнaлa пoдрaзумeвa изнoс
трoшкoвa гoдишњeг oдржaвaњa пo рaсвeтнoм тeлу двоструко увећан зa свaкo
рaсвeтнo тeлo испoд дoгoвoрeнoг брoja испрaвних сиjaлицa.
2

Нивo oсвeтљeнoсти
Oствaрeнe уштeдe eнeргиje у oквиру oвoг прojeктa рeзултaт су имплeмeнтaциje
изузeтнo eфикaсних кoмпoнeнти (нa примeр, врстa сиjaлицa). Уштeдe сe oбичнo нe
мoгу oствaрити смaњeњeм нивoa oсвeтљeнoсти. Tрeнутни нивo oсвeтљeнoсти, oднoснo
нивo oсвeтљeнoсти зa свaку класу пута Рeфeрeнтнoм пeриoду дeфинисaн je у Прилoгу
2.
Meђутим, Угoвoрнe стрaнe мoрajу дa сe усaглaсe oкo нивoa oсвeтљeнoсти кojи сe
oчeкуje нaкoн имплeмeнтaциje мeрa зa уштeду eнeргиje.
Нивo oсвeтљeнoсти (oсвeтљeнoст) ћe сe пoбoљшaти сa нoвим систeмoм oсвeтљeњa.
Mинимaлни зaхтeв ћe бити тaj дa нивo oсвeтљeнoсти у Гaрaнтoвaнoм пeриoду
будe нajмaњe нa oнoм нивoу нa кojeм je биo у Рeфeрeнтнoм пeриoду, oсим aкo смaњeњe
нивoa oсвeтљeнoсти ниje угoвoрoм дoгoвoрeнo зa oдрeђeнe сeгмeнтe систeмa jaвнoг
oсвeтљeњa (зa уличнo oсвeтљeњe / oсвeтљeњe у дeлoвимa улицa / нa нeким мeстимa).
У случajeвимa кaдa je нивo oсвeтљeнoсти изнaд нивoa кojи сe прeпoручуje у
стaндaрду
SRPS EN13201, Угoвoрнe стрaнe мoгу сe сaглaсити дa нивo oсвeтљeнoсти будe нижи,
прeмa стaндaрду.
Вeрификaциja нивoa oсвeтљeнoсти врши сe прoрaчунoм кojи je у склaду сa
мeтoдoлoгиjoм дeфинисaнoм у стaндaрд SRPS EN 13201.
У случajу нeдoумицe у вeзи сa нивooм oсвeтљeнoсти, бићe aнгaжoвaнe oвлaшћeнe
устaнoвe дa извршe мeрeњe нивoa oсвeтљeнoсти у склaду сa стaндaрдoм SRPS EN
132014. Измeрeни нивoи oсвeтљeнoсти упoрeдићe сe сa прoрaчунaтим врeднoстимa
oсвeтљeнoсти oствaрeним зa типичнe прoфилe улицa кojи су дeфинисaни у пoнуди
Извршиoцa (Прилoг 3), кoja je сaстaвни дeo oвoг угoвoрa.
Aкo je нивo oсвeтљeнoсти испoд дoгoвoрeнe врeднoсти, трoшкoвe мeрeњa снoси
Извршилaц, a aкo je jeднaк или виши oд дoгoвoрeнoг нивoa, тaдa их снoси oпштинa
(Клијент).
[унeти мeстo и дaтум пoтписивaњa Прилoгa]
За Наручиоца:

За Извршиоца:

____________________
__________________
(печат и потпис Овлашћеног представника)
(печат и потпис Овлашћеног представника)
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ПРИЛОГ 7

НАЦРТ УГОВОРА О САРАДЊИ И ПОДРШЦИ

НАЗИВ УГОВОРА: О ЈАВНО-ПРИВАТНОМ ПАРТНЕРСТВУ ЗА ВРШЕЊЕ
ЕНЕРГЕТСКЕ УСЛУГЕ ПРИМЕНОМ МЕРА УШТЕДЕ ЕНЕРГИЈЕ СА „LED“
ТЕХНОЛОГИЈОМ ЗА ДЕО СИСТЕМА ЈАВНЕ РАСВЕТЕ ОПШТИНЕ ВЕЛИКО
ГРАДИШТЕ
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Нацрт уговора о сарадњи и подршци

Овај уговор о сарадњи и подршци (у даљем тексту: Уговор) закључен
је дана (унети датум) у (унети место) између
Корисник: _______________________________________________________
Адреса: __________________________________________________________
Овлашћени представник: ____________________________________________
Матични број: _____________________________________________________
Порески идентификациони број: ______________________________________
(Под)рачун буџета: _________________________________________________
- у даљем тексту: Наручилац
и
Јавно предузеће за дистрибуцију електричне енергије/огранак ЕД
_________________________________________________________________

ПОЖАРЕВАЦ:

Адреса: __Joвана Шербановића 17, 12000 ПОЖАРЕВАЦ_________________
Овлашћени представник: ____________________________________________
Матични број: _____________________________________________________
Порески идентификациони број

: ___________________________________

Одговарајући рачун: ________________________________________________
- у даљем тексту: Електродистрибуција

(у даљем тексту се Наручилац и Електродистрибуција заједнички називају: Стране, а
појединачно: Страна)
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Преамбула
ИМАЈУЋИ У ВИДУ ДА Наручилац припрема [или: Наручилац планира да припреми; или
Наручилац је припремио] конкурсну документацију на основу које спроводи [или: планира да
спроведе; или: је спровео] поступак јавне набавке за услуге уштеде енергије и одговарајућих
уштеда у емисији CО2, са циљем остваривања уштеде у оперативним расходима јавног објекта
који је у својини и/или га користи Наручилац [молимо вас наведите основне податке о
одговарајућем јавном објекту] (у даљем тексту: Уговорни објекат) на основу јавно-приватног
партнерства,
ИМАЈУЋИ У ВИДУ ДА на основу процедура и у сврхе наведене у претходном тексту,
Наручилац намерава да одабере [или: Наручилац је одабрао] извршиоца [или: ако је извршилац
одабран, навести пуно пословно име друштва], друштво које пружа енергетске услуге, које ће
преузети извршење услуге која за циљ има уштеду енергије у Уговорном објекту (у даљем
тексту: Извршилац),
ИМАЈУЋИ У ВИДУ ДА се Наручилац сматра Јавним партнером, а да се Извршилац сматра
Приватним партнером у складу са законом који уређује јавно-приватна партнерства и
концесије у Републици Србији,
ИМАЈУЋИ У ВИДУ ДА се Уговор о унапређењу ефикасног коришћења енергије и уштедама у
оперативним трошковима јавног осветљења (у даљем тексту: ESCOуговор) додељује
Извршиоцу у поступку јавне набавке у складу са правилима која управљају поступком јавне
набавке у Републици Србији и то за потребе реализовања јавно-приватног партнерства у складу
са прописима који уређују јавно-приватна партнерства и концесије у Републици Србији,
ИМАЈУЋИ У ВИДУ ДА се ESCO уговор сматра Јавним уговором у складу са важећим законом
који уређује јавно-приватна партнерства и концесије у Републици Србији, са примарним
циљем остваривања уштеда у енергији спровођењем Мера за уштеду енергије (МУЕ) и са тим
повезаним уштедама у оперативним трошковима Уговорног објекта, како ће то бити наведено у
ESCO уговору.
ИМАЈУЋИ У ВИДУ ДА се ESCO пројекат састоји од Припремног периода, Периода
имплементације и Периода гарантовања, за време Припремног периода обављају се активности
као што су временско планирање, прибављање дозвола, мишљења и техничких услова
потребних Електродистрибуцији и ЈКП-у, разрада техничке документације и техничка
контрола техничке документације за МУЕ; за време Периода имплементације обављају се
активности изградње објеката, доградње, реконструкције, адаптације и санације, као и
уградња/инсталација и Пуштање у пробни рад инсталација, њихових делова или опреме и/или
софтвера; у току Периода гарантовања, МУЕ се одржавају, а уштеде у енергији и трошковима
се надгледају, верификују и о њима се састављају извештаји,
ИМАЈУЋИ У ВИДУ ДА за потребе и као предуслов за закључење ESCO уговора између
Наручиоца и Извршиоца, Наручилац и Електродистрибуција желе да потврде и утврде своје
односе у вези са сарадњом и подршком коју Електродистрибуција пружа Наручиоцу и
Извршиоцу у вези са ефикасним извршењем ESCO уговора у складу са важећим прописима у
Републици Србији,
Сада и стога, Наручилац и Електродистрибуција су се споразумели како следи:
Члан 1.
Предмет овог уговора јесте сарадња и подршка између Страна за потребе ефикасне
реализације ESCO уговора и пројекта који је њим предвиђен током читавог периода важења
ESCO уговора.
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У овом уговору се посебно наглашава, и уједно представља један од разлога за
закључење овог Уговора, особеност Система јавног осветљења на територији [унети име
одговарајуће општине], коју реализује Електродистрибуција [унети појединости релевантне
организационе јединице Електродистрибуције, у зависности од случаја], које се састоји од:
• разводних постројења за јавно осветљење са уграђеном опремом, односно уређајима
и елементима за укључивање/искључивање и аутоматску контролу, прикључивање
водова мреже јавног осветљења и уређаја за мерење утрошене електричне енергије;
• мреже јавног осветљења која се састоји од водова за напајање инсталација јавног
осветљења и поља јавног осветљења у трафо-станицама;
• инсталација јавног осветљења које чине елементи места прикључења, односно
елементи за прикључење на мрежу, проводници за везу од места прикључења до
светиљке и светиљке са прибором и сијалицама.
(у даљем тексту заједнички названо: Систем јавног осветљења).

Систем јавног осветљења на који се овај уговор односи повезан је на следеће трафо-станице:
[унети трафо-станице и њихове адресе]
Електродистрибуција ће, у складу са обимом својих овлашћења и у складу са важећим
законима и прописима Републике Србије, у потпуности и благовремено сарађивати и пружати
подршку Наручиоцу и Извршиоцу за потребе и током укупног периода важења ESCO уговора,
а дата сарадња и подршка подразумеваће, између осталог, следеће: 1. За време Припремног
периода, Електродистрибуција и њено овлашћено особље ће без одлагања сарађивати са
Наручиоцем и Извршиоцем:
а. достављањем техничких услова за пројектовање МУЕ,
б. прегледом пројекта електричних инсталација достављеног од стране Извршиоца,
в.
одобравањем пројекта електричних инсталација након измена (уколико
Електродистрибуција то захтева);
2.

За време Периода имплементације, Електродистрибуција и њено овлашћено особље ће
без одлагања сарађивати са Наручиоцем и Извршиоцем тако што ће:
а. именовати једног квалификованог радника (електромонтера) задуженог за дневну
комуникацију са Електродистрибуцијом у складу са Упутством о диспечерском
управљању, за потребне манипулације у трафо-станицама 20/0,4 kV искључиво
везане за Систем јавног осветљења,
б. омогућавати без одлагања Наручиоцу и Извршиоцу приступ објектима Система
јавног осветљења,
в. обезбеђивати стални надзор над извођењем радова за деонице где постоји
електродистрибутивна мрежа,
г. достављати радне дозволе на основу односних захтева Електродистрибуције,
д. водити грађевински дневник о ангажовању радника Електродистрибуције.

3.

За време Периода гарантовања, Електродистрибуција и њено овлашћено особље ће
сарађивати без одлагања са Наручиоцем и Извршиоцем тако што ће:
а.

обављати редовно и ванредно одржавање Система јавног осветљења у
трафостаницама 20/0,4 kV, након дефектаже и обезбеђења потребног материјала и
резервних делова од стране Извршиоца,
б. именовати једног квалификованог радника (електромонтера) задуженог за дневну
комуникацију са Електродистрибуцијом у складу са Упутством о диспечерском
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д.
ђ.
е.

управљању, за потребне манипулације у трафо-станицама 20/0,4 kV искључиво
везане за Систем јавног осветљења,
без одлагања омогућити Наручиоцу и Извршиоцу приступ објектима Система
јавног осветљења,
без одлагања дозволити Извршиоцу, за време Периода гарантовања из ESCO
уговора и како је то истим предвиђено (укључујући и прилоге), да спроведе мере
уштеде енергије у Систему јавног осветљења, што значи да ће одмах испунити
било какав разуман захтев Извршиоца и/или Наручиоца у вези са извршењем било
којих дужности Електродистрибуције по датом основу,
по потреби обезбеђивати стални надзор над извођењем радова за деонице где
постоји електродистрибутивна мрежа,
обезбеђивати радне дозволе на основу одговарајућих захтева упућених
Електродистрибуцији,
водити грађевински дневник о ангажовању радника Електродистрибуцији.
Члан 2.

За потребе и у смислу члана 1. овог уговора, израз „без одлагања” или „одмах” значи
реаговање Електродистрибуције на било који разуман захтев Наручиоца или Извршиоца у
најкраћем могућем року, а свакако у року од 1 (једног) радног дана пошто
Електродистрибуција прими захтев Наручиоца или Извршиоца , било у писаном или усменом
облику.
Члан 3.
Наручилац ће:
1. обавестити Електродистрибуцију о одабраном Извршиоцу и доставити контакт податке о
одговорном лицу Извршиоца, као и о лицу које ће бити задужено за комуникацију са
Електродистрибуцијом на страни Извршиоца;
2. именовати надзорни орган који ће оверити грађевински дневник ангажовања радника
Електродистрибуције. Ангажовање радника Електродистрибуције не може бити мање од
6 сати дневно (од 8 до 14 часова), осим у случају више силе када тај период може бити
дужи или краћи, а у сваком случају у складу са законом којим се уређују радни односи;
3. доставити Електродистрибуцији податке о руководиоцу радова (име и презиме, податке о
образовању и стручној спреми и јединствени матични број) и надзорном органу и то
најкасније три дана након закључења овог уговора.
4. испунити следеће услове:
- обавезати Извршиоца да поштује Закон о безбедности и здрављу на раду и Закон о
заштити од пожара Републике Србије,
- доставиће писане потврде Електродистрибуције да су радници ангажовани на
Систему јавног осветљења:
а) оспособљени за безбедан рад на пословима постављања/одржавања Система
јавног осветљења и да поседују потребне доказе за то,
б) лекарски прегледани и да поседују извештаје издате од стране службе медицине
рада,
в) задужени личним, а за одређене послове и колективним заштитним средствима
и опремом;
- доставиће решење о одређивању одговорног руководиоца радова,
- постараће се да одговорни руководилац радова и особље Извршиоца контактирају
одговорно лице за безбедност и здравље на раду у Електродистрибуцији и потпишу
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изјаву да су упознати са опасностима и мерама заштите на пословима одржавања
јавног осветљења,
- обавестиће Електродистрибуцију о свакој промени ангажованих радника Извршиоца,
уз достављање наведене документације и побринуће се да нови радници контактирају
одговорно лице за безбедност и здравље на раду у Електродистрибуцији;
5. обавезати Извршиоца да редовно плаћа накнаду Електродистрибуцији на основу фактура
које Електродистрибуција изда најкасније 15-ог дана текућег месеца за услуге пружене
претходног месеца, a на основу ESCO уговора;
6. обавезати Извршиоца да за делове Система јавног осветљења на којима се обављају
радови достави Електродистрибуцији одобрење за изградњу или друге одговарајуће
дозволе по потреби, као и одговарајућу техничку документацију изведену на основу
техничких услова које достави Електродистрибуција, а нарочито за делове Система
јавног осветљења где постоји и електродистрибутивна мрежа.
Члан 4.
Овај уговор ступа на снагу када га потпишу обе Стране и производи правно дејство до
краја периода важења ESCO уговора.
Члан 5.
На права и обавезе Страна које нису уређене овим уговором, као меродавно право
примењује се право Републике Србије.
Сваки спор који може настати између Страна у вези са овим уговором решаваће се
споразумно. у случају да Стране не постигну споразум, спор ће решавати надлежни суд
Републике Србије.
Члан 6.
Овај уговор је сачињен у 4 (четири) истоветна примерка, од којих по 2 (два) задржава
свака од Страна.
За Наручиоца:

За Електродистрибуцију:

____________________
(име и презиме, функција,
печат и потпис одговарајућег представника)

__________________
(име и презиме, функција,
печат и потпис одговарајућег представника)
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На основу члана 40. Статута општине
Велико Градиште („Службени гласник
општине Велико Градиште бр. “9/08, 5/14,
5/16, 28/16 и 14/17) члана 184 Закона о
општем управном поступку („Службени
гласник РС“,бр.18/2016) а на захтев
Одељења за урбанизам, комунално стамбене
и имовинско правне послове а по предлогу
Станојевић Анги Стефанин из Кусића, на
предлог Општинског Већа општине Велико
Градиште,
Скупштина општине
Велико
Градиште на 16. седници одржаној дана
29.03.2018. године, донела је,
Р Е Ш Е Њ Е
О ДЕЛИМИЧНОМ УКИДАЊУ
РЕШЕЊА О ДАВАЊУ У ЗАКУП
НЕИЗГРАЂЕНОГ ГРАЂЕВИНСКОГ
ЗЕМЉИШТА У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ
ОПШТИНЕ ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ
I
1. УКИДА СЕ ДЕЛИМИЧНО правноснажно
Решење о давању у закуп неизграђеног
грађевинског земљишта у јавној својини у
Великом Градишту бр. 464-14/2008-01 од
28.01.2008 године које је донела Скупштина
општине Велико Градиште у делу ,тачка
1,став „е“.
2. Тачка 1.став е, Решења број 464-14/20081 од 28.01.2008 године убудуће
неће
производити правно дејство.
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Општина Велико Градиште је крајем
2007 године на предлог Председника општине
Велико градиште а по захтеву ЈП Дирекције за
изградњу општине Велико Градиште објавила
је оглас о јавном надметању ради давања у
закуп неизграђеног грађевинског земљишта
у јавној својини у циљу изградње објеката
предвиђених Планом генералне регулације
насеља Велико Градиште, по годишњем
Програму којег је на предлог ЈП Дирекције за
изградњу општине Велико Градиште усвојила
СО Велико Градиште. Оглас о јавном надметању
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носио је број 464-190/2007-06 а објављен је дана
30.12.2007 године. Надметање је одржано дана
28.12.2007 са наставком 04.01.2007. године и на
њему један од предмета надметања катастарска
парцела број 2366/242 шума 1 класе,“Бели
Багрем“, укупне површине 13.79 м 2 дата је у
закуп Станојевић Анги Стефанин из Кусића,
за понуђени износ закупнине од 2001 евра/ар
у динарској противвредности п средњем курсу
НБС на дан плаћања.
Скупштина општине Велико Градиште је
Решењем дала у закуп неизграђено грађевинско
земљиште у јавној својини у Великом Градишту
бр. 464-14/2008-01 од 28.01.2007 године напред
именованом лицу.
Све до данас досадашњи ванкњижни
закупац и ЈП Дирекција за изградњу општине
Велико Градиште нису склопили уговор којим
би се међусобна права уредила у складу са
Одлуком о грађевинском земљишту и Законом
о планирању и изградњи. Разлози за пропусте,
како објективних тако и субјективних стоје и на
једној и на другој страни, мада више на страни
Дирекције.
Дана 23.11.2016 године покренут је
поступ ликвидације ЈП Дирекције за изградњу
број 023-70/2016-01-1 објављено у Службеном
гласнику општине Велико Градиште број
29/2016.
Из свега напред изнетог а у складу са
одредбом члана 184. Закона о општем управном
поступку(Сл.гласник РС“,бр 18/2016), у складу
са одредбом члана 40. Статута општине Велико
Градиште (“Службени гласник општине Велико
Градиште”, бр. 9/2008, 5/14, 5/16, 28/16 и 14/17),
Скупштина општине је донела решење као у
диспозитиву.

ПРАВНА ПОУКА: Против овог
Решења жалба није допуштена, већ се
примењују одредбе ЗУС-а.
Број: 464-79/2018-01-1
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Браниславка Шуловић,с.р
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На основу чланова 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 – одлука УС, 98/2013 – одлука УС,
132/2014 и 145/2014) у складу са чланом 11,
и у вези члана 35. Одлуке о грађевинском
земљишту
(“Службени гласник општине
Великог Градиште”, бр. 33/2016), члана 40.
Статута општине Велико Градиште (“Службени
гласник општине Велико Градиште”, бр. 9/2008,
5/14, 5/16, 28/16 и 14/17), члана 136. Закона
о општем управном поступку (“Сл. Гласник
РС“, бр. 18/2016), по спроведеном поступку
одуђења у складу са Одлуком Председника
општине Велико Градиште, на захтев Одељења
за урбанизам, комунално стамбене и имовинско
правне послове Општинске управе општине
Велико Градиште, и предлог Општинског Већа
општине Велико Градиште,
Скупштина општине Велико Градиште
на 16. седници одржаној дана 29.03.2018. године,
донела је,
Р
Е
Ш
Е
Њ
Е
О ОТУЂЕЊУ НЕПОКРЕТНОСТИ
НЕПОСРЕДНОМ ПОГОДБОМ У ЈАВНОЈ
СВОЈИНИ ОПШТИНЕ ВЕЛИКО
ГРАДИШТЕ
I
1. ОТУЂУЈE СЕ, из јавне својине
општине Велико Градиште, а ради исправке
границе парцеле поступком непосредне погодбе
, уз накнаду, доле наведена непокретност коју
чини:
а) кат. парц. бр. 2366/360 „Рибарска“,
шума 3 класе, у површини од 1,35 ари уписана
у Лист непокретности .бр. 2195 к.о. Велико
Градиште као јавна својина општине Велико
Градиште, а ради исправке границе парцеле
бр.2366/53 КО Велико Градиште, једином
понуђачу, БОГОЈЕВИЋ (Радмило) ДЕЈАНУ из
Великог Градишта ул. Обилићева . бр. 1.
Предметна парцела служи искључиво за
исправљање граница парцела и на њој градња
није дозвољена.
II
Износ накнаде за непокретност која се
отуђује износи 1.844,54 дин/м² и укупно износи
за непокретност као целину 249 013,15 динара.

30. март 2018. године
Накнада за отуђено неизграђено
грађевинско земљиште плаћа се сагласно
условима прописаним Одлуком о грађевинском
земљишту СО Велико Градиште.
Општина Велико Градиште дозвољава
стицаоцу да своје право својине укњижи у
одговарајућим Јавним књигама.
III
ОБАВЕЗУЈЕ СЕ стицалац да у року од
30 дана од дана правоснажности овог Решења,
са општином Велико Градиште закључи 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 грађевинском
земљишту, СО Велико Градиште, ће на предлог
Општинске управе, ставити ван снаге решење о
отуђењу.
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Председник општине Велико Градиште
је у складу са чланом
11. Одлуке о грађевинском земљишту
(„Службени гласник општине Велико Градиште“
бр. 33/2016) и са чланом 74. Статута општине
Велико Градиште (“Службени гласник општине
Велико Градиште”, бр. 9/2008, 5/14, 5/16, 28/16 и
14/17), Решењем Председника општине бр. 46444/2018 од 22.02.2018 године покренуо поступак
отуђења непокретности непосредном погодбом
из јавне својине општине Велико Градиште.
Поступак отуђења је сагласно члану 11 а у
вези члана 27. Одлуке о грађевинском земљишту
(„Службени гласник општине Велико Градиште“
бр. 33/2016) спроведен непосредном погодбом,
а на захтев подносиоца захтева Богојевић Дејана
из Великог Градишта сходно члану 28. Одлуке
о грађевинском земљишту („Службени гласник
општине Велико Градиште број 33/2016) пред
Одељењем за урбанизам, комунално стамбене и
имовинско правне послове.
Одељење за урбанизам, комунално
стамбене и имовинско правне послове, као
надлежно сходно члану 28. Одлуке о грађевинском
земљишту („Службени гласник општине Велико
Градиште“ бр. 33/2016) након примљеног
захтева, спровело је Одлуком ограђевинском
земљишту прописане радње: поднеском број
464-223/2017 од 18.08.2017 године затражило од
Урбанистичке службе Информацијом о локацији,
поднеском број обратила Одељењу локалне

30. март 2018. године
пореске администрације - Комисија за процену
тржишне вредности, за процену тржишне
вредности преметне парцеле, која је поднеском
број 9/2017 од 05.01.2018, поднеском број 464224/2017 од 30.01.2018 обавестила обавештењем
подносиоца о процењеној тржишној вредности
предметне парцеле, размотрила одговор на
послато обавештење примљно на писарницу
општинске управе општине Велико Градиште
дана 13.02.2018 године, доставило образложен
предлог заинтереованог лица о покретању
поступка председнику општине о отуђењу
непопокретности
непосредном
погодбом
на основу чијег решења је сам поступак и
покренут, обавестило Скупштинску комисију
о прибављању и отуђењу непокретности
непосредном погодбом о термину отварања
понуде.
Пошто је Комисија отворила писмену
понуду, утврдила је да иста испуњава све услове
који се тичу отуђења непокретности непосредном
погодбом,и о истом сачинила записник који је
доставила Одељењу за урбанизам, комуналностамбене и имовинско правне послове.
Одељење за урбанизам, комуналностамбене и имовинско правне послове, након
детаљног разматрања доставило је Општинском
већу образложен предлог за отуђење предметне
непокретности.
Из свега напред изнетог а у складу са
одредбом члана 11. ст. 1. Одлуке о грађевинском
земљишту (“Службени гласник општине 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
– одлука УС, 98/2013 – одлука УС, 132/2014
и 145/2014) а сагласно са одредбом члана 40.
Статута општине Велико Градиште (“Службени
гласник општине Велико Градиште”, бр. 9/2008,
5/14, 5/16, 28/16 и 14/17), Скупштина општине је
донела решење као у диспозитиву.
ПРАВНА ПОУКА: Против овог Решења
жалба није допуштена, већ се примењују одредбе
ЗУС-а.
Број: 464-80/2018-01-1
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Браниславка Шуловић,с.р
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На основу члана 12. став 3. у складу са
члановима 5. и 6. 13. став 2. а у вези члана 2.
ст 1. тачка 11. и 50. Закона о јавним путевима
(„Службени гласник РС“, бр. 101/2005,
123/2017, 101/2011, 93/2012 и 104/2013),
члана 18. и 40. Статута општине Велико
Градиште(„Службени
гласник општине
Велико Градиште бр. 9/2008, 5/14, 5/16,
28/16 и 14/17) и члана 136. Закона о општем
управном поступку („Службени гласник
РС“, бр. 18/2016) на предлог Одељења за
привредни и економски развој и дијаспору
Општинске
управе
општине Велико
Градиште а уз сагласност Општинског већа
општине Велико Градиште,
Скупштина општине Велико
Градиште на 16. седници одржаној дана
29.03.2018 године донела је,
РЕШЕЊЕ
О
ПРОГЛАШЕЊУ ЈАВНОГ ПУТА

1.УТВРЂУЈЕ СЕ да земљиште
у грађевинском подручју којег чини
катастарска парцела број 2139/76, Бошка
Вребалова, њива 2 класе,површине 14,97
ари, грађевинско земљиште, где је као
корисник уписан ,,Рамски Рит“ ад Велико
Градиште, нема својство пољопривредног
земљишта.
2. УТВРЂУЈЕ СЕ да земљиште
у грађевинском подручју којег чини
катастарска парцела број 2139/88, Бошка
Вребалова, њива 2 класе, површине 20,75
ари, грађевинско земљиште, где је као
корисник уписан ,,Рамски Рит“ ад Велико
Градиште, нема својство пољопривредног
земљишта.
3.
ПРОГЛАШАВА
СЕ
да
катастарска парцела број 2139/76, Бошка
Вребалова, њива 2 класе, површине 14,97
ари, грађевинско земљиште, где је као
корисник уписан ,,Рамски Рит“ ад Велико
Градиште, има својство јавног пута у
насељу.
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4. ПРОГЛАШАВА СЕ да катастарска
парцела број 2139/88, Бошка Вребалова,
њива 2 класе, површине 20,75 ари,
грађевинско земљиште, где је као корисник
уписан ,,Рамски Рит“ ад Велико Градиште,
има својство јавног пута у насељу.
5. ПАРЦЕЛЕ из тачке 3 и тачке
4 диспозитива овог Решења чиниће и за
убудуће општински некатегорисани пут
и јавно добро у општој употреби којим
управља и располаже Општина Велико
Градиште.
6. Након своје правоснажности ово
Решење послужиће као исправа подобна
за упис одговарајућег права у Служби за
катастар непокретности Велико Градиште.
7. Ово Решење објавиће се у
„Службеном гласнику општине Велико
Градиште“, а ступа на снагу од дана
доношења.
ОБРАЗЛОЖЕЊ Е
Одељење за привредни и економски
развој и дијаспору Општинске управе
општине Велико
Градиште на основу
Плана детаљне регулације за насеље
Велико Градиште из ког и произлази њена
надлежност и дужност упутило је предлог
Одељењу за урбанизам, комунално стамбене
и имовинско правне послове са захтевом
да се парцеле из диспозитива овог решења
прогласе се за јавни пут у општини Велико
Градиште, пошто исте већ више година и на
терену имају то својство.
Предметно земљиште већ дужи
низ година представља путно земљиште
на терену Саобраћајницу, коју становници
овог дела насеља већ више година користе
за прилаз својим парцелама. Као таква
доступна је већем броју корисника, а
тренутно чини неуређену површину и
користи се за саобраћај како од стране
друмских моторних возила тако и радних
машина и пешака. У циљу њеног уређења
и привођења намени коју већ годинама има,
грађани су предложили да се иста прогласи
за јавни пут.

30. март 2018. године
Планом
генералне
регулације
насеља Велико Градиште, утврђена је
мрежа саобраћајница у насељу у Великом
Градишту. Парцеле из Предлога овог решења
спадале би у такозване остале саобраћајнице
чија ширина коловоза, предвиђене Планом
и требала бити
мимимум 5,50 м, за
двосмерни, односно 3,50 м (изузетно) за
једносмерни саобраћај, при чему би се
обезбедиле мимоилазнице на сваких 100,00
м и са носивошћу за лаки саобраћај и
једностраним нагибом и са свим пратећим
елементима. Каква ће саобраћајница бити
зависи од будућих планских решења и
планских аката нижег реда који ће бити
донети у будућности.
Ради привременог уређивања исте и
стварања услова да се постојећа неуређена
површина користи за саобраћајницу у
насељеном месту односно део улице у
циљу стварања услова житељима који
својим парцелама излазе на напред наведене
парцеле, да исте користе у складу са наменом
и због легализације односно озакоњења
објекта на околним парцелама које су
изградили њихови власници, предлаже се
доносиоцу решења да исто донесе. Решењем
из предлога утврђује се да ће напред наведена
парцела имати ново својство, како по својој
намени, тако и по својим карактеристикама,
а и по својој повезаности са другим јавним
путевима, пошто ће чинити саобраћајницу
потребну и доступну већем броју корисника.
Из
напред
изнетог
а
ради
рационалнијег и ефикаснијег коришћења
грађевинског земљишта, заснивајући своју
надлежност на одредби члана 12. а сагласно
одредби члана 13. Закона о јавним путевима
(„Службени гласник РС“, бр. 101/2005,
123/2017, 101/2011, 93/2012 и 104/2013), а
у складу са чланом 40. Статута општине
Велико Градиште („Службени гласник
општине Велико Градиште бр. 9/2008, 5/14,
5/16, 28/16 и 14/17), Скупштина општине
Велико Градиште као стварно и месно
надлежни орган, доноси Решење као у
диспозитиву.
Буџетска средства за реализацију овог
Решења нису потребна

30. март 2018. године
ПРАВНА ПОУКА: Против овог Решења жалба
није допуштена већ се примењују одредбе
ЗУС-а.

Број: 344-30/2018-01-1
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Браниславка Шуловић,с.р
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самоуправи (“Службени гласник РС”, бр.
129/2007 и 83/2014-др.закон), члану 40. Статута
општине Велико Градиште (‘’Сл. гласник
општине Велико Градиште’’, бр. 9/08, 5/14, 5/16,
28/16 и 14/17) и члану 13. Одлуке о Општинском
правобранилаштву општине Велико Градиште
(‘’Сл. гласник општине Велико Градиште’’, бр.
11/14).
Општински
правобранилац
је
у
складу са чланом 13. Одлуке о Општинском
правобранилаштву општине Велико Градиште
поднео Извештај о раду Општинског
правобранилаштва општине Велико Градиште
за 2017. годину бр. 17/18 од 12.03.2018. године.
Из свега напред изнетог, Скупштина
општине донела је решење као у диспозитиву.
Број: 021-3/2018-01-1

На основу члана 32. Закона о локалној
самоуправи (“Службени гласник РС”, бр.
129/2007 и 83/2014-др.закон), члана 40. Статута
општине Велико Градиште (‘’Сл. гласник
општине Велико Градиште’’, бр. 9/08, 5/14, 5/16,
28/16 и 14/17) и члана 13. Одлуке о Општинском
правобранилаштву општине Велико Градиште
(‘’Сл. гласник општине Велико Градиште’’, бр.
11/14),
Скупштина општине Велико Градиште,
на 16. седници одржаној дана 29.03.2018. године,
донела је
Р Е Ш Е Њ Е
О УСВАЈАЊУ ИЗВЕШТАЈА О РАДУ
ОПШТИНСКОГ ПРАВОБРАНИЛАШТВА
ОПШТИНЕ ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ ЗА 2017.
ГОДИНУ
Члан 1.
Усваја се Извештај о раду
Општинског
правобранилаштва
општине
Велико Градиште за 2017. годину бр. 17/18 од
12.03.2018. године.
Члан 2.
Ово Решење објавити у ‘’Службеном
гласнику општине Велико Градиште’’.
Образложење
Правни основ за доношење овог Решења
садржан је у члану 32. Закона о локалној

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Браниславка Шуловић,с.р
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На основу члана 12. Закона о јавним
службама (“Службени гласник РС”, бр. 42/91 и
71/94. види: чл. 190. закона - 79/2005-12)., члана
50. Закона о јавним предузећима (‘’Службени
гласник РС’’, број 119/2012) и члана 40. Статута
општине Велико Градиште (‘’Општински
службени гласник’’, бр. 9/2008, 5/14, 5/16, 28/16
и 14/2017),
Скупштина општине Велико Градиште,
на 16. седници одржаној дана 29.03.2018. године,
донела је
Р Е Ш Е Њ Е
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА
ИЗВЕШТАЈ О РАДУ
И ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ
ЈАВНЕ УСТАНОВЕ СПОРТСКИ ЦЕНТАР
ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ
ЗА ПЕРИОД 01.01.2017– 31.12.2017. ГОДИНЕ
1.
Даје се сагласност на Извештај о
раду и финансијски извештај Јавне установе
Спортски центар Велико Градиште за период од
01.01.2017. године до 31.12.2017. године, који је
усвојио Управни одбор Јавне установе Спортски
центар Велико Градиште на седници одржаној
24.01.2018. године.
2.
Ово Решење објавити у ‘’Службеном
гласнику општине Велико Градиште’’.
Образложење
Правни основ за доношење овог Решења
садржан је у члану 40. став 1. тачка 23. Статута
општине Велико Градиште (‘’Службени гласник
општине Велико Градиште број 9/2008, 5/14,
5/16, 28/16 и 14/2017 ) којим је утврђено да
Скупштина општине даје сагласност на програм
рада јавних предузећа и других служби чији је
оснивач.
Управни одбор Јавне установе Спортски
центар Велико Градиште на седници одржаној
дана 24.01.2018. године је усвојио Извештај о
раду са финансијским извештајем Јавне установе
Спортски центар Велико Градиште за период од
01.01.2017. године до 31.12.2017. године, па је
Скупштини општине на исти дала сагласност.

Број: 66-4/2018-01-1
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Браниславка Шуловић,с.р

На основу члана 12. Закона о јавним
службама (“Службеном гласнику РС”, бр. 42/91
и 71/94. види: чл. 190. закона - 79/2005-12).,
члана 50. Закона о јавним предузећима (‘’Сл.
гласник РС’’, број 119/2012) и члана 40. Статута
општине Велико Градиште (‘’Општински
службени гласник’’, бр. 9/2008, 5/14, 5/16, 28/16
и 14/17),
Скупштина општине Велико Градиште,
на 16. седници одржаној дана 29.03..2018.
године, донела је
Р Е Ш Е Њ Е
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА
ИЗВЕШТАЈ О РАДУ
ЦЕНТРА ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД ОПШТИНА
ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ И ГОЛУБАЦ ЗА 2017.
ГОДИНУ
1.
Даје се сагласност на Извештај о раду
Центра за социјални рад општина Велико
Градиште и Голубац за 2017. годину, који је
усвојио Управни одбор Центра за социјални рад
на седници одржаној 28.02.2018. године.
2.
Ово Решење објавити у ‘’Службеном
гласнику општине Велико Градиште’’.
Образложење
Правни основ за доношење овог
Решења садржан је у члану 40. став 1. тачка 23.
Статута општине Велико Градиште (‘’Службени
гласник општине Велико Градиште број 9/2008,
5/14, 5/16, 28/16 и 14/17) којим је утврђено да
Скупштина општине даје сагласност на програм

30. март 2018. године
рада јавних предузећа и других служби чији је
оснивач.
Управни одбор Центра за социјални рад
на седници одржаној дана 28.02.2018. године је
усвојио Извештај о раду Центра за социјални
рад општина Велико Градиште и Голубац за
2017. годину, па је Скупштина општине на исти
дала сагласност.
Број: 551-2/2018-01-1
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Браниславка Шуловић,с.р

На основу члана 60. ст. 1. тачка 9., а у
вези члана 18. став 1. тачка 7. Закона о јавним
предузећима (‘’Сл. гласник РС’’, број 119/2012),
члана 19. Одлуке о оснивању ЈКП „Дунав Велико
Градиште“(„Службени гласник општине Велико
Градиште“, бр. 6/2011 и измене и допуне, број
13/2012), члана 40. Статута општине Велико
Градиште (‘’Општински службени гласник’’,
бр. 9/2008, 5/14, 5/16, 28/16 и 14/17) и члана 32.
Закона о локалној самоуправи ( „Сл.гласник РС“
број 129/2007 )
Скупштина општине Велико Градиште,
на 16. седници одржаној дана 29.03.2018. године,
донела је
Р Е Ш Е Њ Е
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА
ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ О ПОСЛОВАЊУ
ЈКП „ДУНАВ ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ“
ЗА ПЕРИОД 01.01.2017. – 31.12.2017.
ГОДИНЕ
1.
Даје се сагласност на Годишњи извештај
о пословању ЈКП „Дунав Велико Градиште“
за период 01.01.2017.- 31.12.2017. године, који
је донео Надзорни одбор ЈКП „Дунав Велико
Градиште“ на седници одржаној 07.03.2018.
године.
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2.
Ово Решење објавити у ‘’Службеном
гласнику општине Велико Градиште’’.
Образложење
Правни основ за доношење овог
Решења садржан је у члану 40. став 1. тачка 23.
Статута општине Велико Градиште (‘’Службени
гласник општине Велико Градиште број 9/2008,
5/14, 5/16, 28/16 и 14/17) којим је утврђено да
Скупштина општине даје сагласност на програм
рада јавних предузећа и других служби чији је
оснивач.
Надзорни одбор ЈКП „Дунав Велико
Градиште“ на седници одржаној дана
07.03.2018. године је усвојио Годишњи извештај
о пословању ЈКП „Дунав Велико Градиште“
за период 01.01.2017.-31.12.2017. године, па је
Скупштина општине на исти дала сагласност.
Број: 023-11/2018-01-1
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Браниславка Шуловић,с.р
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30. март 2018. године

На основу члана 40. ст. 1. тач. 23. Статута
општине Велико Градиште („Службени гласник
општине Велико Градиште“ бр. 9/2008, 5/14.
5/16, 28/16 и 14/17) а у складу са члановима 54.
и 57. Закона о основама система образовања и
васпитања („Службени гласник РС“ бр. 72/09,
52/11, 55/13, 35/2015 –аутентично тумачење,
68/2015 и 62/2016-одлука УС)
Скупштина општине Велико Градиште
на 16. седници одржаној дана 29.03.2018. године,
донела је,
Р Е ШЕ Њ Е
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА
ИЗВЕШТАЈ О ФИНАНСИЈСКОМ
ПОСЛОВАЊУ ОСНОВНЕ ШКОЛЕ „ИВО
ЛОЛА РИБАР“ ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ У
2017. ГОДИНИ
Члан 1.
Даје се сагласност, Основној школи
„Иво Лола Рибар“ Велико Градиште, на
Извештај о финансијском пословању у 2017.
години, којег је усвојио Школски одбор Основне
школе „Иво Лола Рибар“ на седници одржаној
дана 23.02.2018. године.

Члан 2.
Ово решење ће се објавити у „Службеном
гласнику општине Велико Градиште“

Образложење
Правни основ за доношење решења у
предлогу је садржан у члану 40. Статута општине
Велико Градиште („Службени гласник општине
Велико Градиште“ бр. 9/2008, 5/14, 5/16, 28/16
и 14/17) којим је предвиђено да Скупштина
општине Велико Градиште разматра извештаје о
раду и даје сагласности на Програме рада јавних
предузећа и других служби чији је оснивач.
Основна школа „Иво Лола Рибар“ из
Великог Градишта поднела је оснивачу Извештај
о финансијском пословању у 2017. години, којег
је усвојио Школски одбор на седници одржаној
дана 23.02.2018. године, сагласно одредби члана
57. Закона о основама система образовања и
васпитања („Службени гласник РС“ бр. 72/09,
52/11, 55/13, 35/2015 –аутентично тумачење,
68/2015 и 62/2016-одлука УС).

Из свега напред изнетог Скупштина је
донела решење као у диспозитиву.
Број: 610-6/2018-01-1
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Браниславка Шуловић,с.р

На основу члана 40. ст. 1. тач. 23. Статута
општине Велико Градиште („Службени гласник
општине Велико Градиште“ бр. 9/2008, 5/14,
5/16, 28/16 и 14/17) а у складу са члановима 54.
и 57. Закона о основама система образовања и
васпитања („Службени гласник РС“ бр. 72/09,
52/11, 55/13, 35/2015 –аутентично тумачење,
68/2015 и 62/2016-одлука УС)
Скупштина општине Велико Градиште
на 16. седници одржаној дана 29.03.2018. године,
донела је,
Р Е Ш Е Њ Е
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА
ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ ЗА 2017.
ГОДИНУ
ОСНОВНЕ ШКОЛЕ „ВУК КАРАЏИЋ“
МАЈИЛОВАЦ
Члан 1.
Даје се сагласност, Основној школи
„Вук Караџић“ Мајиловац, на Финансијски
извештај за 2017. годину, којег је усвојио
Школски одбор Основне школе „Вук Караџић“
на седници одржаној дана 21.02.2018. године.
Члан 2.
Ово решење ће се објавити у „Службеном
гласнику општине Велико Градиште“.

Образложење
Правни основ за доношење решења
у предлогу је садржан у члану 57. Закона о
основама система образовања и васпитања
(„Службени гласник РС“ бр. 72/09, 52/11, 55/13,
35/2015 –аутентично тумачење, 68/2015 и
62/2016-одлука УС) и члану 40. Статута општине
Велико Градиште („Службени гласник општине

30. март 2018. године
Велико Градиште“ бр. 9/2008, 5/14, 5/16, 28/16
и 14/17) којим је предвиђено да Скупштина
општине Велико Градиште разматра извештаје о
раду и даје сагласности на Програме рада јавних
предузећа и других служби чији је оснивач.
Основна школа „Вук Караџић“ из
Мајиловца поднела је оснивачу Финансијски
извештај за 2017. годину, којег је усвојио
Школски одбор на седници одржаној дана
21.02.2018. године.
Из свега напред изнетог Скупштина је
донела решење као у диспозитиву.
Број: 610-7/2018-01-1
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Браниславка Шуловић,с.р

На основу члана 40. ст. 1. тач. 23. Статута
општине Велико Градиште („Службени гласник
општине Велико Градиште“ бр. 9/2008, 5/14,
5/16, 28/16 и 14/17), а у складу са члановима 54.
и 57. Закона о основама система образовања и
васпитања („Службени гласник РС“ бр. 72/09,
52/11, 55/13, 35/2015 –аутентично тумачење,
68/2015 и 62/2016-одлука УС)),
Скупштина општине Велико Градиште
на 16. седници одржаној дана 29.03.2018. године,
донела је,
Р Е Ш Е Њ Е
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА
ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ ОСНОВНЕ
ШКОЛЕ „МИША ЖИВАНОВИЋ“
СРЕДЊЕВО ЗА 2017. ГОДИНУ
Члан 1.
Даје се сагласност, Основној школи
„Миша Живановић“ Средњево на Финансијски
извештај за 2017. годину, којег је усвојио Школски
одбор Основне школе „Миша Живановић“ на
седници одржаној дана 27.02.2018. године.

Број 3
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Члан 2.
Ово Решење ће се објавити у „Службеном
гласнику општине Велико Градиште“
Образложење
Правни основ за доношење решења у
предлогу садржан је у члану 40. Статута општине
Велико Градиште („Службени гласник општине
Велико Градиште“ бр. 9/2008, 5/14, 5/16, 28/16
и 14/17), којим је предвиђено да Скупштина
општине Велико Градиште разматра извештаје и
програме о раду и даје сагласности на Програме
рада јавних предузећа и других служби чији је
оснивач.
Основна школа „Миша Живановић“ из
Средњева поднела је оснивачу Финансијски
извештај за 2017. годину, којег је усвојио Школски
одбор на својој седници дана 27.02.2018. године,
сагласно одредби члана 57. Закона о основама
ситема образовања и васпитања („Службени
гласник РС“ бр. 72/09, 52/11, 55/13, 35/2015 –
аутентично тумачење, 68/2015 и 62/2016-одлука
УС).
Из свега напред изнетог Скупштина је
донела Решење као у диспозитиву.
Број: 610-8/2018-01-1
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Браниславка Шуловић,с.р
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На основу члана 40. ст. 1. тач. 23. Статута
општине Велико Градиште („Службени гласник
општине Велико Градиште“, бр. 9/2008, 5/14,
5/16, 28/16 и 14/17), а у складу са члановима 54.
и 57. Закона о основама система образовања и
васпитања („Службени гласник РС“, бр. 72/09,
52/11, 55/13, 35/2015 –аутентично тумачење,
68/2015 и 62/2016-одлука УС),

Број: 610-9/2018-01-1
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Браниславка Шуловић,с.р

Скупштина општине Велико Градиште
на 16. седници одржаној дана 29.03.2018. године,
донела је,
Р Е Ш Е Њ Е
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА
ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ СРЕДЊЕ
ШКОЛЕ ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ ЗА 2017.
ГОДИНУ
Члан 1.
Даје се сагласност, Средњој школи у
Великом Градишту, на Финансијски извештај
за 2017. годину, који је усвојио Школски одбор
Средње школе дана 19.02.2018. године.
Члан 2.
Ово Решење ће се објавити у „Службеном
гласнику општине Велико Градиште“.

Образложење
Правни основ за доношење решења у
предлогу садржан је у члану 40. Статута општине
Велико Градиште („Службени гласник општине
Велико Градиште“ бр. 9/2008, 5/14, 5/16, 28/16
и 14/17), којим је предвиђено да Скупштина
општине Велико Градиште разматра извештаје и
програме о раду и даје сагласности на Програме
рада јавних предузећа и других служби чији је
оснивач.

На основу члана 537. Закона о
привредним друштвима (‘’Сл. гласник РС’’,
број 36/2011, 99/2011, 83/2014-др. Закон
и 5/2015), Одлуке о покретању поступка
ликвидације Jавног предузећа „Дирекција
за изградњу општине Велико Градиште“
из Великог Градишта (‘’Службени гласник
општине Велико Градиште“, број 28/2016) и
члана 40. Статута општине Велико Градиште
(‘’Општински службени гласник’’, бр.
9/2008, 5/14, 5/16, 28/16 и 14/17),
Скупштина
општине
Велико
Градиште, на 16. седници одржаној дана
29.03.2018. године, донела је
Р Е Ш Е Њ Е
О УСВАЈАЊУ ГОДИШЊЕГ
ЛИКВИДАЦИОНОГ ИЗВЕШТАЈА
ЈП „ДИРЕКЦИЈА ЗА ИЗГРАДЊУ
ОПШТИНЕ ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ“-У
ЛИКВИДАЦИЈИ ЗА ПЕРИОД ОД
01.01.2017. ДО 31.12.2017. ГОДИНЕ

Средња школа из Великог Градишта
поднела је Финансијски извештај за 2017. годину,
који је усвојио Школски одбор на својој седници
дана 19.02.2018. године, сагласно одредби члана
57. Закона о основама ситема образовања и
васпитања („Службени гласник РС“ бр. 72/09,
52/11, 55/13, 35/2015 –аутентично тумачење,
68/2015 и 62/2016-одлука УС).

1.
УСВАЈА
СЕ
на
Годишњи
ликвидациони извештај ЈП „Дирекција за
изградњу општине Велико Градиште“ - у
ликвидацији из Великог Градишта, сачињен
од стране Ликвидационог управника за
период од 01.01.2017. до 31.12.2017. године.
2.
Ово решење објавити у ‘’Службеном
гласнику општине Велико Градиште’’.

Из свега напред изнетог Скупштина је
донела Решење као у диспозитиву.

Образложење
Правни основ за доношење овог решења
је у члану 537. Закона о привредним друштвима

30. март 2018. године
(‘’Сл. гласник РС’’, број 36/2011, 99/2011,
83/2014-др. Закон и 5/2015) којим је утврђено
да ликвидациони управник у току ликвидације
подноси годишње ликвидационе извештаје
о својим радњама, са образложењем разлога
због којих се ликвидација наставља, а није
завршена, ортацима, комплементарима, односно
скупштини на усвајање, најкасније у року од
три месеца по истеку сваке пословне године.
Годишњи ликвидациони извештаји региструју
се у складу са законом о регистрацији.

Ликвидациони
управник
ЈП
„Дирекције за изградњу општине Велико
Градиште“- у ликвидацији, саставио је
Годишњи ликвидациони извештај за период
од 01.01.2017. до 31.12.2017. године, па је
Скупштина општине исти усвојила.
Број: 023-12/2018-01-1
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Браниславка Шуловић,с.р

На основу члана 116 Закона о основама
система образовања и васпитања (“Сл. гласник
РС”, бр. 88/2017) и члана 40 став 1 тачка 29
Статута општине Велико Градиште (‘’Сл.
Гласник општине Велико Градиште’’, бр. 9/08,
5/14, 5/16, 28/16 и 14/17), на предлог Општинског
већа општине Велико Градиште,
Скупштина општине Велико Градиште
на својој 16. седници одржаној дана 29.03.2018.
године, донела је,
РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА
УПРАВНОГ ОДБОРА
ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ „МАЈСКИ
ЦВЕТ“ ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ

Број 3
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Члан 1.
Разрешава се дужности члан Управног
одбора Предшколске установе „Мајски цвет“
Велико Градиште:
1. Светлана Петровић из Великог
Градишта,
представник
локалне
самоуправе.

Члан 2.
За члана Управног одбора Предшколске
установе „Мајски цвет“ Велико Градиште
именује се:
1. Благица Којић из Поповца, представник
локалне самоуправе.
Члан 3.
Изборни период именованог члана траје
до истека мандата органа управљања.
Члан 4.
Решење ступа на снагу даном доношења,
а објавиће се у „Службеном гласнику општине
Велико Градиште“.
О б р а з л о ж е њ е
Одредбама чл. 116. Закона о основама
система образовања и васпитања (“Сл. гласник
РС”, бр. 88/2017) прописано је да орган
управљања установом има девет чланова
укључујући и председника. Чланове органа
управљања установе именује и разрешава
Скупштина јединице локалне самоуправе.
Управни одбор као орган управљања има
председника којег бирају чланови одбора
већином гласова од укупног броја чланова
органа управљања.
Орган управљања установе чине по
три представника запослених, родитеља и
јединице локалне самоуправе. Чланове органа
управљања из реда запослених предлаже
васпитно образовно, односно наставничко
веће, из реда родитеља-савет родитеља, тајним
изјашњавањем.
Светлана Петровић из Великог Градишта
поднела је 28.02.2018. године оставку на место
члана Управног одбора Предшколске установе
„Мајски цвет“ Велико Градиште.
На основу наведеног Скупштина је
донела решење као у диспозитиву.
ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ: Против
овог решења може се поднети тужба Вишем суду
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у Пожаревцу у року од 60 дана од дана пријема
овог решења.
Број: 02-10/2018-01-1
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Браниславка Шуловић,с.р

На основу члана 36. Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник РС“, бр. 129/07
и 83/14 – др. закон), члана 49. Пословника
Скупштине
општине
Велико
Градиште
(„Службени гласник општине Велико Градиште“
бр. 6/2017) и чланова 46. и 52. Статута општине
Велико Градиште (‘’Сл. Гласник општине
Велико Градиште’’, бр. 9/08, 5/14, 5/16, 28/16 и
14/17),
Скупштина општине Велико Градиште
на 16. седници одржаној дана 29.03.2018. године,
донела је
РЕШЕЊЕ O РАЗРЕШЕЊУ
ЛОКАЛНОГ САВЕТА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ
Члан 1.
РАЗРЕШАВАЈУ СЕ дужности следећи
чланови Локалног Савета за запошљавање
општине Велико Градиште:
1. Војче Радуловић из Кусића за
Председника савета,
2. Дарко Богдановић из Пожежана, члан,
3. Небојша Костић из Великог Градишта,
члан,
4. Ивана Шуловић из Великог Градишта,
члан,
5. Весна Новковић из Великог Градишта,
члан,
6. Лидија Анокић из Великог Градишта,
члан и
7. Предраг Илић из Кусића, члан.

Члан 2.
Решење ступа на снагу даном доношења,
а објавиће се у „Службеном гласнику општине
Велико Градиште“.
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Одредбама Статута општине Велико
Градиште, члановима од 45. до 64. регулисано
је питање оснивања радних тела Скупштине
општине, именовање и разрешење чланова
радних тела, рад и начин рада као и која се
радна тела оснивају као стална радна тела и са
којим задатком. Чланом 46 Статута прописано
је да Чланове радних тела бира и разрешава
Скупштина општине на предлог одборничких
група, ако законом или овим статутом није
другачије
предвиђено,
већином
гласова
присутних одборника на мандатни период од
четири године. Истим статутом у члану 52
предвиђено је да Скупштина може и пре истека
рока на који су изабрани, разрешити поједине
чланове радног тела и изабрати нове путем
појединачног кандидовања, како због тога што
нису уредно долазили на седнице радног тела,
тако и из других оправданих разлога.
Доношењем Одуке о оснивању Савета
за запошљавање општине Велико Градиште,
стављена је ван снаге Одлука о оснивању
Локалног савета за запошљавање општине
Велико Градиште бр. 02-15/2006-01 од
03.04.2006. године, на основу које је Локални
Савет за запошљавање општине Велико
Градиште именован, те је престао основ за даљи
рад наведеног савета.
На основу наведеног Скупштина је
донела решење као у диспозитиву.
ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ: Против
овог решења може се поднети тужба Вишем суду
у Пожаревцу у року од 60 дана од дана пријема
овог решења.
Број: 02-12/2018-01-1
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Браниславка Шуловић,с.р

30. март 2018. године

Број 3

На основу члана 36. Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник РС“, бр. 129/07
и 83/14 – др. закон) и члана 47. и 48. Пословника
Скупштине општине Велико Градиште (‘’Сл.
Гласник општине Велико Градиште’’, бр. 6/2017),
члана 46. Статута општине Велико Градиште
(‘’Сл. Гласник општине Велико Градиште’’,
бр. 9/08, 5/14, 5/16 и 28/16) и члана 3. Одлуке о
образовању комисије за прописе (‘’Сл. Гласник
општине Велико Градиште’’, бр. 5/2013)
Скупштина општине Велико Градиште
на 16. седници одржаној дана 29.03.2018. године,
Р Е Ш Е Њ Е
О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА
КОМИСИЈЕ ЗА ПРОПИСЕ
Члан 1.
РАЗРЕШАВА СЕ дужности члана
Комисије за прописе Скупштине општине
Велико Градиште, Јелена Марковић из Великог
Градишта.
Члан 2.
ИМЕНУЈЕ СЕ Љубимка Блажевић, из
Великог Градишта, за члана Комисије за прописе
Скупштине општине Велико Градиште.
Члан 3.
Мандат члана Комисије траје до истека
мандата Комисије.
Члан 4.
Решење ступа на снагу даном доношења,
а објавиће се у „Службеном гласнику општине
Велико Градиште“.
О

б

р а

з

л

о

ж

е

њ

е

Одредбама Статута општине Велико
Градиште, члановима од 45. до 64. регулисано
је питање оснивања радних тела Скупштине
општине, именовање и разрешење чланова
радних тела, рад и начин рада као и која се
радна тела оснивају као стална радна тела и са
којим задатком. Чланом 46 Статута прописано
је да Чланове радних тела именује и разрешава
Скупштина општине на предлог одборничких
група, ако законом или овим статутом није
другачије
предвиђено,
већином
гласова
присутних одборника на мандатни период од
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четири године. Истим статутом у члану 52
предвиђено је да Скупштина може и пре истека
рока на који су именовани, разрешити поједине
чланове радног тела и изабрати нове путем
појединачног кандидовања, како због тога што
нису уредно долазили на седнице радног тела,
тако и из других оправданих разлога.
Јелена Марковић поднела је Скупштини
општине Велико Градиште дана 15.01.2018.
године оставку на место члана Комисије за
прописе
Одборничка група „Александар Вучић
– Србије побеђује“ поднела је предлог, за
именовање одборника Љубимке Блажевић из
Великог Градишта за члана Комисије за прописе.
На основу горе цитираних законских
одредби Скупштина општине је донела решење
као у диспозитиву.
ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ: Против овог
решења може се поднети тужба Вишем суду у
Пожаревцу у року од 60 дана од дана пријема
овог решења.
Број: 02-4/2018-01-1
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Браниславка Шуловић,с.р
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Број 3

На основу члана 46. Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник РС“, број
129/2007 и 83/2014 – др. закон), на основу
члана 39. Закона о равноправности полова
(„Службени гласник РС“, 104/2009) на
основу члана 82. Статута општине Велико
Градиште („Службени гласник општине
Велико Градиште бр. 9/08, 5/2014, 5/2016,
28/2016 и 14/2017) и Националне Стратегије
за родну равноправност за период 20162020, а на предлог Одељења за привредни
и економски развој и дијаспору општине
Велико Градиште, Општинско веће општине
Велико Градиште на 43. седници одржаној
21.03.2018. године, доноси
ОДЛУКУ
О УСВАЈАЊУ ЛОКАЛНОГ
АКЦИОНОГ ПЛАНА ЗА ПОСТИЗАЊЕ
И УНАПРЕЂЕЊЕ РОДНЕ
РАВНОПРАВНОСТИ ОПШТИНЕ ВЕЛИКО
ГРАДИШТЕ

Члан 1
Усваја
се
Локални
акциони
план за постизање и унапређење родне
равноправности.
Члан 2
Одлука ступа на снагу даном
доношења и објавиће се у „Општинском
службеном гласнику општине Велико
Градиште“.
Број: 016-62/2018-01-4
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
ОПШТИНЕ ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ
ПРЕДСЕДНИК
ОПШТИНЕ ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ
Драган Милић,с.р.

30. март 2018. године

30. март 2018. године

Број 3

ЛОКАЛНИ АКЦИОНИ ПЛАН
ЗА ПОСТИЗАЊЕ И
УНАПРЕЂЕЊЕ
РОДНЕ РАВНОПРАВНОСТИ

Велико Градиште, март 2018.

1
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УВОД

О родној равноправности – дефиниција и стратешки оквир

1.2.2.

МИСИЈА, ВИЗИЈА И СТРАТЕШКИ ПРИОРИТЕТИ

3.3. Стратешки приоритети

2

Број 3

3.2. Визија

3.1. Мисија

3.

9. АНЕКСИ

АКТЕРИ У ПРОЦЕСУ ИЗРАДЕ ЛАП-А

8.

2.2. Теренско истраживање – методологија и резултати

ПЛАН ПРАЋЕЊА, СПРОВОЂЕЊА И ПРОЦЕНЕ УСПЕШНОСТИ ЛАП-А

ПЛАН КОМУНИКАЦИЈЕ СА ЈАВНОШЋУ

6.

РЕСУРСИ ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ЛАП-А

5.

7.

АНАЛИЗА СТАЊА

институционални механизми за примену политика родне равноправности

медији и култура

4.6.

4.8.

родно засновано насиље

4.5.

равноправност у процесу одлучивања у политичком и јавном животу заједнице

родно осетљива здравствена заштита и подстицај здравим стиловима живота

4.4.

4.7.

родна равноправност у економији

4.3.

родно осетљиво васпитање и образовање

унапређење људских права жена и родне равноправности

4.1.
4.2.

ОПШТИ И СПЕЦИФИЧНИ ЦИЉЕВИ ЛАП-А

4.

2.1. Деск истраживање – тренутно стање у области родне равноправности

2.

1.4. Кораци у процесу доношења ЛАП-а

1.3. О потреби доношења Локалног акционог плана за постизање и унапређење
родне равноправности

Демографски подаци

1.2.1.

1.2. О општини Велико Градиште

1.1. Уводна реч председника Општине Велико Градиште

1.

САДРЖАЈ
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Општина Велико Градиште својим досадашњим поступањем показала је да
представнице женске популације третира као носиоце друштвеног развоја и
активне чиниоце јавног и политичког живота заједнице. Поносни смо на
чињеницу да се на скоро свим челним функцијама у јавним установама наше
општине налазе жене. Указујемо и да највећи број начелника одељења
општинске управе представљају жене. Са задовољством истичемо да смо међу
првима у Србији приступили Европској повељи о родној равноправности на
локалном нивоу. Ипак, свесни смо да је много изазова пред нама, како би се
питање родне равноправности подигло на виши ниво и уврстило у општинске
приоритете. С тим у вези, као први корак дефинисали смо израду адекватног
стратешког оквира за бављење питањима родне равноправности на локалном
нивоу, пре свега - Локалног акционог плана за постизање и унапређење родне
равноправности општине Велико Градиште. Велико нам је задовољство што је
процес који је иза нас реализован на изузетно отворен и транспарентан начин,
уз пуно учешће свих грађана и грађанки и широко постављене консултације, које

Припали су ми част и задовољство да вам се обратим у уводном делу Локалног
акционог плана за постизање и унапређење родне равноправности општине
Велико Градиште за период 2018-2021. године. Овај документ само је још један
у низу корака који наша општина предузима да би обезбедила суштинску
равноправност жена и мушкараца на локалном нивоу, и увод је у сет
активности којима планирамо да додатно унапредимо стање у области родне
равноправности.

Драге суграђанке и суграђани,

1.1 Уводна реч председника општине Велико Градиште

1. УВОД

Број 3
3

Драган Милић

Ваш,

Циљ нам је да на крају иницијалног периода активности, 2021. године имамо
извештај који ће настати као резултат примене Локалног акционог плана, а
којим ћемо сви заједно моћи да се поносимо и представимо га другима као
пример добре праксе у постизању и унапређењу родне равноправности на
локалном нивоу!

Општина Велико Градиште посветиће у наредном периоду све доступне
ресурсе – људске, логистичке, материјалне, унапређењу родне равноправности
на локалном нивоу и рачуна на вашу пуну подршку у томе. Документ прати
приоритете и смернице међународних и националних докумената који се баве
питањима родне равноправности, али је најважније да осликава приоритете
локалне заједнице и да настоји да одговори на исте. Зато и треба да
представља обавезу и одговорност свих нас, уз намеру да сви актери од значаја
дају допринос његовој примени, али и праћењу успешности исте.

су свакоме од вас омогућиле да дате допринос изради документа кроз изношење
мишљења и предлога. Преко 500 становника Великог Градишта учествовало је
у припреми документа који је пред вама и искрено се надам да ћемо сви заједно
учествовати и у његовој примени, јер је то најбољи показатељ како општинска
власт и грађани треба да сарађују на свим питањима од интереса за
унапређење живота локалне заједнице.

30. март 2018. године
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Од укупног броја становника, највише је Срба, преко 90%, али Попис
препознаје и Влахе и Роме , како и остале мањине у далеко мањем
проценту.

У насељу Велико Градиште живи 4.438 пунолетних становника, а
просечна старост становништва износи 38,1 година (36,7 код мушкараца
и 39,4 код жена). У насељу има 1.888 домаћинстава, а просечан број
чланова по домаћинству је 3,00.

Према последњем Попису из 2011. године, на територији општине
живи 17.610 становника смештених у 26 насеља. Седиште општине је
Велико Градиште, које броји око 6.200 становника и представља
административни, привредни и културни центар општине. Напомињемо
да се на привременом раду у иностранству налази више од 5.500 грађана
(и то углавном у земљама Западне Европе).

1.2.1. Демографски подаци

Број 3

Окосницу привредног развоја чине туризам и пољопривреда. У
структури привреде најзначајније место има пољопривреда, па се на

Од Великог Градишта, поред Дунава до ушћа Пека, па и даље узводно,
изграђен је одбрамбени насип који је истовремено и лепо шеталиште
обалом Дунава. Велико Градиште се налази на надморској висини од 81
метра. У погледу рељефа подручје општине је претежно равничарско јер
преко 60% чине равнице. Највећи део површина је обрадиво земљиште са
баштама, ораницама и виноградима. Некада је овај крај био веома богат
шумама. Међутим, оне данас захватају једва око 200 хектара.
Преовладава релативно млада багремова шума, по којој је и познато
излетиште Бели Багрем добило име. Општина обилује и бројним ловним
теренима у којима преовладава ниска дивљач, а у изобиљу има и пернате
дивљачи. Клима је овде умереноконтинентална с дугим топлим летима и
релативно високим температурама. Велико Градиште је током јула и
августа често најтоплији град у земљи.

4

Општина Велико Градиште налази се у североисточном делу Србије и
припада Ђердапску клисуру (природна граница са Румунијом) са једне, и
ушћа Пека у Дунав са друге стране. У његовој непосредној близини, на 3
км од центра општине, налази се познато туристичко одредиште Сребрно
језеро.
Велико Градиште се први пут помиње у Раваничкој повељи од 1381.
године, којом кнез Лазар оставља 13 села у Пеку, међу којима и
Градиште, манастиру Раваници. Данас, Велико Градиште представља
пристанисте за све стране бродове који Дунавом долазе из црноморских
лука на путу за Беч и обратно. У Градишту је и царинарница,
што
такође утиче на краће или дуже задржавању речних бродова.

1.2. О општини Велико Градиште

ораничним површинама претежно гаје кукуруз, пшеница, индустријске
културе, воће и поврће. Пољопривредници овог краја су и врсни
произвођачи здраве хране. Развој туризма везан је за реке Дунав и Пек,
као и Сребрно језеро, настало преграђивањем рукавца Дунава, дугачко
14 км, широко око 300 метара и просечно дубоко 8-9 метара, поред кога
је изграђено викенд насеље и туристичко-рекреативни комплекс Бели
Багрем.
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Истовремено, то значи и признавање права на једнакост и права на
различитост, што концепту родне равноправности даје ширину у
осветљавању различитих улога и односа мушкараца и жена у сваком
појединачном друштву, те афирмисање свих позитивних вредности које
настају различитим потребама, тежњама и знањима појединаца/ки, као и

у изградњи и обогаћивању друштвених добара, контролишу и подједнако
користе ресурсе заједнице чији су чланови/ице.

Базира се на једноставном принципу једнаког права свих људских бића
да развијају своје способности, усавршавају личне капацитете, учествују

У најширем смислу, родна равноправност претпоставља да мушкарци и
жене имају једнаке могућности за остваривање људских права.

Родна равноправност подразумева једнаку заступљеност, моћ, утицај,
расподелу одговорности, једнаке могућности у свим областима живота
жена и мушкараца, што значи једнаке шансе и могућности у стварању
нових добара за напредак једне заједнице и расподелу добити од свих
добробити у економској, политичкој, образовној, научној, кутурној и
спортској сфери, у друштву, али и породичном животу.

1.2.2. О родној равноправности – дефиниција и стратешки оквир

Графикон 1 – раст становништва у насељу Велико Градиште

Број 3
5

Међу документима ОЕБС-а су: Московски документ, ОЕБС Акциони
план за промовисање родне равноправности, Одлука Министарског
савета (MC)14/05 о женама и спречавању конфликта, кризним
ситуацијама и пост-конфликтном опоравку, Одлука (МС)15/05 о

Међу најважнијим документима усвојеним од стране Савета Европе су:
Европска конвенција за заштиту људских права и основних слобода;
Европска социјална повеља, те низ Препорука - о уравнотеженом учешћу
мушкараца и жена у јавном и политичком одлучивању; о интегрисању
родног принципа у јавну политику; о помирењу радног и породичног
живота; о заштити жена од насиља; о стандардима и механизмима за
постизање родне равноправности; родно буџетирање као средство за
очување женског здравља, затим Резолуција 176(2004) о увођењу начела
родне равноправности на регионалном и локалном нивоу; Приручник –
родно буџетирање практична имплементација
CDEG(2008)15;
Конвенција о спречавању и борби против насиља над женама и насиља у
породици (Истанбул, мај 2011), чија је потписница и Република Србија.
Посебно значајном сматрамо Стратегију родне равноправности Савета
Европе за период 2014-2017. година.

Документа усвојена од стране УН су: Универзална декларација о
људским правима (1948. године), Конвенција о забрани свих облика
дискриминације жена (1979. године) и Опционог Протокола као правног
средства за спровођење Конвенције, Пекиншке декларације и Платформе
за акцију (1995. године).

Равноправност мушкараца и жена утемељена је међународним и
националним правним изворима, па се самим тим и Локални акциони
план за постизање и унапређење родне равноправности базира на
различитим стратешким актима од значаја, и то документима
Уједињених нација, Савета Европе, Европске уније и специјализованих
међународних организација, као и документима националног и локалног
карактера, а који се односе на равноправност мушкараца и жена.

Једнака права мушкараца и жена и заштита њихових људских права су
неопходни за мир, одрживу демократију, економски развој, а сходно
томе и за безбедност и стабилност.

специфичностима које потичу од биолошких разлика.
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Национални правни извори који се односе на област родне
равноправности поред Устава Републике Србије, који гарантује

Од међународних докумената регионалног карактера указаћемо на
важност примене Европске повеље о родној равноправности на локалном
нивоу (из 2006. године), којој је приступила и општина Велико Градиште
током 2016. године.

Позиву да присуствују свечаном потписивању Уписнице одазвале су се
чланице невладиних организација, удружења жена из насеља
Тополовника и Бискупља, удружења Рома са територије општине Велико
Градиште, жене руководиоци институција локалне самоуправе и служба
Општинске управе са начелницом, чланице Општинског већа и
одборнице и председница Скупштине општине. Том приликом истакнуто
6

С тим у вези, Општина Велико Градиште је, 22. априла 2016. године, на
иницијативу Одбора за равноправност жена и мушкараца Савета
европских градова и региона и Сталне конференције градова и општина
приступила потписивању Уписнице Европске повеље о родној
равноправности на локалном нивоу. Потписивањем Повеље општина се
обавезала да ће следити принципе родне равноправности и спроводити
одредбе Повеље у локалној средини.

Управо имајући у виду локалне приоритете, смернице са националног
нивоа, те актуелне европске тенденције у области родне равноправности
које стављају акценат на неопходност укључивања жена у све процесе од
значаја у друштвеном и политичком животу заједнице, општина Велико
Градиште препознала је потребу постављања адекватног стратешког
оквира који би фокус ставио на питања из области родне равноправности
и дефинисао даље правце развоја исте.

Општина Велико Градиште посвећује велику пажњу питању развоја и
промоције концепта родне равноправности у локалној заједници, како
кроз креирање адекватног стратешког и институционалног оквира, тако и
кроз иницирање, реализацију и координирање активности усмерених ка
унапређењу положаја жена на локалном нивоу.

1.3. О потреби доношења Локалног акционог плана за постизање и
унапређење родне равноправности

равноправност жена и мушкараца и обавезује државу да на пољу род-не
равноправности води политику једнаких могућности, као и да предузима
посебне мере како би се оне створиле, чине још закони, као и други
правни и стратешки документи, од којих је посебно значајна Национална
стратегија за родну равноправност Републике Србије за период од 2016.
до 2020. године.

Број 3

Значајна је и Повеља о основним правима, као и Стратегија за
равноправност жена и мушкараца 2015–2010 (који представља радни
програм за родну равноправност ЕК), затим Европа 2020 – Стратегија
развоја.

Такође, Директива 54/2006/ЕЗ обједињује 6 директива и односи се на
примену принципа једнаких могућности и једнаког третмана жена и
мушкараца у односу на запослење и занимање.

Документа Европске уније су: Амстердамски уговор, те многобројне
директиве - 117/75/ЕЕЗ о примени принципа једнаког третмана за жене и
мушкарце у односу на доступност запослења, професионалну обуку,
напредовање на радном мјесту (2007/76/ЕЕЗ, 7/79/ЕЕЗ, 378/86/ ЕЕЗ), док
посебну заштиту за раднице труднице, материнство и родитељско
одсуство утврђују следеће директиве: 613/86/ЕЕЗ, 85/92/ ЕЕЗ, 34/96/ЕЕЗ.
Значајне су и Директива 207/76/ЕЕЗ која се тиче једнаког третмана за
жене и мушкарце у односу на приступ запослењу, професионалне обуке,
напредовање на послу, као и на услове рада, позната као директива
једнаког третмана, као и Директива 73/2002/ ЕЗ која је допуна директиве
једнаког третмана и по први пут јасно дефинише сексуално
узнемиравање на радном месту.

Међународна организација рада усвојила је више конвенција, од којих
треба истаћи: Конвенција 100 о једнаким зарадама за рад једнаке
вредности, Конвенција 111 о спречавању дискриминације у погледу
запошљавања и занимања, Конвенција 156 о једнаким могућностима и
једнаком третману радника и радница, Конвенција 183 о заштити
материнства (из 2000. године).

спречавању и борби против насиља над женама, Одлука (МС) 7/09 о
учешћу жена у јавном и политичком животу.
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Стога је Акциони план за постизање и унапређење родне равноправности
(у даљем тексту: ЛАП) пре свега одговор на географско-демографске
карактеристике општине Велико Градиште, из којих јасно проистичу сви
изазови и потенцијали за даљи развој родне равноправности на локалном
нивоу, али и закључци који су обележили у великој мери садржај
Акционог плана – да се доступне услуге и садржаји морају додатно
прилагодити материјалној ситуацији становништва, али и њиховим
демографским карактеристикама – узимајући у обзир категорије
становништва према полу, узрасту, месту становања (рурално:урбано),
како би се дао додатни подстицај превазилажењу постојећих родних

Указујемо да је намера да Акциони план за постизање и унапређење
родне равноправности општине Велико Градиште за период 2018-2021.
године буде документ који ће у потпуности одговорити на потребе
локалне заједнице и бити прилагођен ситуацији на локалном нивоу,
пратећи приоритете Националне стратегије за родну равноправност за
период од 2016. до 2020. године и доприносећи испуњењу истих, али и
смернице са европског нивоа, којима се све више у први план ставља
значај локала у промоцији концепта родне равноправности и подстицању
становништва да следи принципе исте.

Приликом приступања Повељи, председник општине истакао је да се
општина обавезује да ће следити принципе родне равноправности и
спроводити одредбе Повеље, те да су буџетом општине издвојена
средства за подршку програму родне равноправности и израду локалног
акционог плана који ће јавност укључити у процес доношења одлука и
њихове реализације. Такође, истакао је значај сарадње са
Координационим телом за родну равноправност Владе Републике Србије
и Сталном конференцијом градова и општина, где кроз Мрежу за родну
равноправност општина добија потребну подршку.

је да се начело родне равноправности и недискриминације, иако једно од
основних начела људских права, не поштује у довољној мери и да је
стога потребно обезбедити једнаке могућности за све, односно
равноправно учешће у планирању, доношењу и спровођењу одлука које
сe тичу положаја жена и мушкараца. Тада је закључено и да општини у
наредном периоду предстоји израда Локалног акционог плана за
унапређивање положаја жена и родне равноправности за период -2018
2021. године уз учешће свих кључних актера.

Број 3
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Пратећи актуелну ситуацију у општини Велико Градиште по питању
родне равноправности, процес израде ЛАП-а креиран је тако да
истовремено одговори на 3 циља:

1.4. Кораци у процесу доношења ЛАП-а

Упознавање учесница са европским стратешким оквиром

Потреба за креирањем стратешког документа у области родне
равноправности родила се и из жеље да се квалитетним повезивањем и
синергијом свих актера из ове области, њихови напори максимализују и
ставе у службу заједничког циља – унапређења родне равноправности на
локалном нивоу, као и да се креирају сви предуслови за равноправно
учешће жена и мушкараца у локалним процесима и активностима од
значаја, а притом имајући у виду чињеницу да су средства које је
општина у прилици да издвоји за ову област лимитирана.

неједнакости.
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прикупимо мишљења девојака и младих жена о томе како оне
виде родну равноправност на локалном нивоу и мере које треба
уврстити у акциони план (истраживање на репрезентативном
узорку);

организујемо иницијални тренинг за јачање капацитета девојака и
жена да стекну додатна знања и информације о питању родне
равноправности, како би се активирале у локалној заједници,
залажући се и лобирајући за своје приоритете (за 20 полазница из
различитих сектора);

организујемо радионице и дискусије за различите циљне групе:
представнике младих, школске и спортске заједнице,
представнике осетљивих група, са намером да се прикупи што
више предлога за будући Нацрт ЛАП-а;

израдимо Нацрт ЛАП-а на основу прикупљених препорука (кроз
истражиување и обуку/радионице) и представимо га широј
популацији из Великог Градишта, ради консултација, кроз
електронске консултације и организовање једнодневног округлог
стола. Циљ је био да се припремљени материјал анализира и
продискутује и са другим истакнутим представницима локалне
заједнице (из локалне власти, образовне заједнице, медија, итд);

упутимо финалну верзију документа представницима локалне
власти и подстакнемо усвајање ЛАП-а уз пуноправно учешће
жена и у његовом спровођењу.

-

-

-

-

-

Због свега горе наведеног, кроз процес смо тежили да:

3) да се ојачају све локалне активности усмерене на унапређење
укључивања жена у друштвене процесе од значаја.

2) да подстакне женску популацију свих узрасних категорија да се
укључи у израду локалног акционог плана, и

1) да направи корак даље у организовању жена из локалне заједнице
да се информишу о теми родне равноправности,

Број 3
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1. Анализа стања у области родне равноправности у општини
Велико Градиште (уз деск истраживање – преглед и анализу
постојећих докумената и база података од значаја, као и
упоредну анализу постојећих локалних стратегија роднe
равноправности, и теренско истраживање на репрезентативом
узорку од 300 представница женске популације – кроз
упитнике упућене женама различитих старосних категорија
(18-65 година);
2. По добијању првог прегледа стања и анализе резултата
упитника, организован је информативни дан/тренинг за жене
и девојке из различитих сектора, са циљем да стекну додатна
знања и информације из области родне равноправности како
би се активирале у локалној заједници. Том приликом,
присутнима су представљени резултати спроведеног
истраживања, те су добиле приказ међународног и
националног стратешког оквира из области родне
равноправности, а у другом делу рада остављен је простор за
размену информација и предлога о приоритетима жена из
Великог Градишта.
3. Током локалних радионица, девојке и жене из различитих
старосних категорија и структура, како из руралног, тако и из
урбаног подручја подстакнуте су да дају своје предлоге за
активности које треба интегрисати у ЛАП. Циљ ове
активности био је да се учеснице упознају са суштином и
значајем процеса, дају свој допринос реализацији истог, али
пре свега – да се омогући да се у документ интегришу стварне
локалне потребе и приоритети у области родне
равноправности. Током дискусије, било је речи о локалним
изазовима и начинима за превазилажење истих, као и
потенцијалним изворима подршке за даље деловање на
локалу.

У склопу свеобухватних припрема за израду ЛАП-а, радна група
је дефинисала и реализовала следеће кораке у процесу:
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Указујемо да је процес израде ЛАП-а базиран на принципима
отворености и транспарентности, те да се може дефинисати као
широко консултативни, превасходно због укључености свих
локалних актера од значаја из области родне равноправности –
представника локалне самоуправе, регистрованих удружења
грађана која се баве темом родне равноправности, представника
образовног, здравственог, туристичког сектора, као и низа других
стручњака са територије општине, али и представника других
општинских јединица (финансије, правни послови, итд), као и
представника медија који су испратили процес и обавестили
ширу јавност о успешном окончању истог. Сматрамо да је овако
постављен процес допринео стварању „осећаја власништва“ међу
укљученим актерима, што би требало да резултира и квалитетном
имплементацијом усвојеног ЛАП-а. Такође, дошло је до
повезивања различитих сегмената локалне власти, што сматрамо
значајним и са аспекта посматрања родне равноправности у
ширем друштвеном контекту – едукативном, културном,

4. Обједињавање прикупљених прилога од стране радне групе и
израда првог Нацрта ЛАП-а.
5. Достављање Нацрта ЛАП-а актерима од значаја и након тога,
јавна расправа у вези са достављеним документом (организована
крајем новембра 2016. године).
6. Постављање Нацрта ЛАП-а на званичну интернет страницу
Општине Велиоко Градиште са циљем остављања могућности
грађанима за давање додатаних сугестија и коментара
електронским путем.
7. Финализација текста Нацрта ЛАП-а, кроз анализу и унос
сугестија добијених јавном расправом и електронским путем.
8. Достављање финалног Нацрта ЛАП-а надлежним општинским
службама на разматрања и потом Већу општине Велико
Градиште на усвајање.
9. Усвајање ЛАП-а општине Велико Градиште на седници Већа
општине Велико Градиште.
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здравственом, туристичком, омладинском, политичком. Додатно,
партиципативни процес подстакао је укључивање самих
појединаца и удружења грађана, како кроз прикупљање
доприноса са терена (указујемо да су своје прилоге доставила су
и удружења која се баве особама са инвалидитетом, као и
јачањем положаја жене, те омладинске организације активне на
територији општине Велико Градиште), тако и кроз давање
коментара на припремљени Нацрт ЛАП-а у различитим фазама
процеса.
Процењује се да је преко 500 грађанки и грађана узело учешће у
изради ЛАП-а.
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АНАЛИЗА СТАЊА

Ипак, не можемо да не констатујемо да је и даље присутан велики
број изазова, а један од централних односи се на родну равноправност
у области пољопривреде. То се односи пре свега на преузимање улога
у администрацији, али и руководећих улога од стране жена (нпр.
према евиденцији постоји значајан број жена носилаца
пољопривредних газдинстава, међутим оне ретко кад преузимају на
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Други изазов са којим се Велико Градиште суочава је територијална
разуђеност, праћена чињеницом да у руралној средини живи 75%,
што је у директној вези са проблемом неједнаких могућности за жене
у руралним и урбаним срединама – то се односи на ограничења у
областима запошљавања, усавршавања, учешћа у културним и
спортским дешавањима, итд. Општина настоји да афирмацијом
удружења жена помогне оснаживање жена, посебно жена са села
којима је потребна подршка како би се покренуле и постале активне
грађанке и учеснице друштвених процеса. Повољна околност јесте
што се из руралних средина 30% становиштва налази на привременом
раду у иностранству, будући да је то помогло, кроз промену средине
из руралне у урбану и пресељење у европске метрополе,
припадницама женске популације да се оснаже, дошколују, постану
предузимљивије и да стекну додатна знања и вештине за
превазилажење дневних изазова.
Не смемо занемарити ни један од проблема са којима се сусрећу
незапослене жене у поступку запошљавања - чињеницу да су често
дискриминисане у односу на мушки пол ако имају децу, због
предрасуда да неће моћи да се адекватно повете послу или, ако још
немају децу, да ће због трудничког или/и породиљског одсуства,
послодавац бити принуђен да ангажује другу особу како процес рада
не би трпео. Због тога се жене теже примају у радни однос и/или се
теже доноси одлука да се такви кадрови унапреде, те да се уложи у
њихово усавршавање, унапређење пословних вештина и способности.

себе кораке у административном процесу – регистрацију,
пререгистрацију,
учешће
на
пољопривредним
сајмовима,
администрацију у управи трезора већ за њих то „обављају“
супружници или други мушки чланови домаћинства). Даље, проблем
који се још увек јавља у руралним срединама јесте и дискриминација
особа женског пола у односу на особе мушког пола, још од
детињства, по питању могућности за даље школовање, равноправно
поседовање имовине и сл. Таква ситуација често није очигледна, али
ближа анализа руралних насеља на територији општине Велико
Градиште потврдиће горе наведене податке.

Број 3

Додатно, општина Велико Градиште је међу првим општинама у
Републици Србији приступила потписивању и усвајању Европске
повеље о родној равноправности, показујући тиме јасну намеру да се
овом питању у наредном периоду посвети на систематичан и
свеобухватан начин.

Општина Велико Градиште велику пажњу посвећује концепту родне
равноправности у свим области рада и деловања. То се, пре свега,
огледа у равноправној заступљености мушкараца и жена, како по
броју запослених у општинским службама, директним и индиректним
корисницима буџета, тако и на руководећим положајима, али и у
локалном парламенту, Општинском већу, скупштинским телима итд.
Родна равноправност се поштује и приликом припреме предлога
пројеката и имплементације истих, као и приликом израде одређених
стратешких докумената. Такође је заступљена и у здравству,
школству и спорту, са једнаким могућностима за мушкарце и жене,
без обзира да ли су пружаоци услуга или корисници истих.
Претходних година започете су и активности на развоју женског
предузетништа, информисањем и охрабривањем жена за процесе
самозапошљавања и дошколавања. Сагледавањем комплетне
ситуације, може се закључити да се родној равноправности посвећује
адекватна пажња у свим јавним службама, а из године у годину
концепт је све заступљенији и у приватном сектору.

2.12. Деск истраживање – тренутно стање у области родне
равноправности

2.2.

116
30. март 2018. године

Теренско истраживање – методологија и резултати

У испитивању је учествовало 71% испитаница које су удате, 14%
испитаница које су неудате, 13% разведених испитаница и 2%
удовица. Брачни статус игра важну социјалну димензију у животу
појединца.

Како би испитали ставове, мишљења и утврдили тренутно стање жена
у општини Велико Градиште спровели смо истраживање на
територији ове општине. За потребе истраживања примењена је
техника анкетирања, која се базирала на инструменту-упитнику. За
потребе истраживања конструисан је упитник који је садржао 14
питања. Питања су структуирана на основу два принципа: питања
отвореног и затвореног типа. Од испитаница се тражило да на
питања отвореног типа искажу свој став у виду реченичног дискурса,
док су питања затвореног типа захтевала да одаберу понуђену трвдњу
са којом се највише слажу. У истраживању је учествовало 274
испитаница старосне доби 18-66 година. Вођено је рачуна о једнакој
расподели испитаница према варијабли старосне границе, како би се
задовољио принцип поузданости и једнаке расподеле. Про- сечна
вредност испитаног узорка је 39,5 година.

2.22.

Што се тиче учешћа жена у политичком животу општине Велико
Градиште, ту се такође разликује ситација у самом Великом
Градишту и 25 руралних средина. У Великом Градишту је учешће
мушкараца и жена равноправно, док се у сеоским срединама 2016.
године први пут јавила ситуација да се у саветима месних заједница
појаве жене као чланови, док у једној месној заједници чак имамо
жену председницу Савета. Пре тога, имали смо једну месну заједницу
са женом председницом Савета и једну месну заједницу са женом
чланицом Савета. Данас, жене су заступљене у 10 од 25 савета месних
заједница, што и даље није задовољавајуће, али је својеврсни
напредак.

График 2: Брачни статус испитаница

График 1: Старосни (узрасни) статус испитаница
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График 5. Радни статус
пребивалишта

испитаница

у односу на

12

средину

Број 3

График 4. Радни статус испитаница у општини Велико Градиштe

С обзиром да о пштина Велико Градиште обухвата урбани (градски
део) и сеоски део, било је потребно да се обухвате испитанице обе
средине, како би истраживање било релевенатно. У истраживању је
учествовала 151 испитаница из градске средине и 119 испитаница из
сеоске средине.

График 3. Место пребивалишта испитаница

Од испитанице које су незапослене, њих 19 је истакло да је разлог
незапослености губитак посла. Узроци губитка посла показују да је
транзициони период у којем се Србија налази (па и општина Велико
Градиште), умногоме утицао на отпуштање жена у општини Велико
Градиште услед затварања фирми или приватизације. Од укупног
броја испитаница, само њих 5 је било повремено запослено, где су
обављале сезонске послове. Чак 33 испитанице су истакле да никада
нису биле запослене, што може да укаже на културолошкотрадиционалну фигуру жене која се брине о породици и деци.

Истраживање о проблемима и потребама жена показало је да је
највећи проблем жена у општини Велико Градиште - незапосленост.
Од укупног броја испитаница, њих 21% је запослено и пријављено.
Низак степен економске самосталности жена показује и број оних
које су власнице фирме - само 2%.
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График 7. Имовинска карта испитаница

График 6. Извори прихода

Када су у питању извори прихода породичне заједнице, односно
домаћинства, 39% показује да је основни извор прихода приход
другог члана породице. Остатак прихода, односно 24% долази од
активности у пољопривреди, на пољопривредном добру. Само 19%
испитаница има сопствени приход.

Извори прихода домаћинства/породичне заједнице испитаница
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График 9. Степен задовољства испитаница према животу у општини
Велико Градиште

График 8. Степен задовољства испитаница у односу на место
пребивалишта

На питање шта поседују у свом власништву или сувласништву,
највећи број испитаница је одговорило да не поседује ништа од
наведеног, њих 54%. У свом власништву има 18% испитаница ауто,
11% стан, 9% испитаница имање, 5% кућу, 3% викендицу. Овај
податак указује да жене у општини Велико Градиште немају
економско-социјалну независност у домаћинству/породици.

30. март 2018. године
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Подаци у вези са здрављем жена, који су повезани са учесталим
прегледима испитаница, показују да 26% испитаница иде једном у три
месеца на превентивне прегледе, док 12% жена иде на превентивне
прегледе само по потреби.
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Графици 11. и 12. Учесталост програма за труднице у зависности од
средине

Од испитаница смо тражили и да истакну које врсте програма постоје
у њиховој општини за припрему трудница за материнство. Подаци у
вези са програмима за труднице говоре да жене у сеоској средини
имају мање могућности од жена које живе у градским срединама.
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График 10. Заступљеност здравствених превентивних прегледа код
испитаница

Од испитаница смо тражили да одговоре да ли су размишљале да се
иселе из свог места, како би утврдили степен задовољства у односу на
окружење у којем живе. Никада није размишљало да се исели из свог
места 38% испитаница, 37% је размишљало о исељењу, али је
одустало од тога, док 17% размишља интензивно о исељењу и 8% је
одлучило да се исели из свог места. У односу на фреквенцију оних
испитаница које нису желеле да се иселе, доминантна је фреквенција
која указује на неки вид мигрирња из места у коме живе. Овакав
податак повезан је са питањем које је захтевало од испитаница да
одговоре да ли су задовољне животом у општини Велико Градиште.
Од укупног броја испитаница, њих 95% је исказало један вид
незадовољства, док 5% истиче да је у потпуности задовољно животом
у својој општини.
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Када је реч о образовању, 2% испитаница је без основног образовања,
33% је завршило само основну школу, средњу стручну спрему има
32% испитаница,док 16% има високу школу и 17% високо
образовање. Од укупног броја испитаница, само 33% испитаница су
завршиле више и високо образовање, док 65% има завршено ниже
образовање и 2% је без завршене основне школе.

Од испитаница смо тражили да истакну да ли су задовољне
здравственим услугама у свом месту. Њих 56% је истакло да је
задовољно здравстеном услугом која им се пружа.

График 13. Задовољство испитаница здравственим услугама

Испитанице које живе на селу, њих 56% је истакло да у свом месту
немају ни један програм који је намењен трудницама. У сеоској
средини фитнес за труднице је такође неприступачан будућим
мамама, свега 3% испитаница је истакло да има могућности да
користи овакву врсту припреме за порођај.
Програми за труднице су далеко приступачнији испитаницама које
живе у граду, свега њих 28% је истакло да нема могућности да
користи програме који су намењени будућим мамама.

Број 3
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График 15. Остваривање родне равноправности у образовању у
зависности од средине

График 14. Остваривање родне равноправности у образовању

Подаци о нивоу образовања испитаница у зависности од средине у
којој живе знатно се разликују. У сеоској средини најнижу
фреквенцију заузима високо образовање које има само 5%
испитаница, док највећу фреквенцију заузима само основно
образовање - завршена основна школа 54%.
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Бесплатни рекреативни програми су подједнако доступни женама у
градским и у сеоским срединама. Чак 76% испитаница је истакло да у
њиховом месту постоје бесплатни рекреативни програми намењени
женама.

График 18. Доступност бесплатних рекреативних програма за
испитанице у зависности од средине

Испитанице у општини Велико Градиште истакле су да нису
задовољне културним садржајем који је намењен женама у њиховој
општини. Као узрок оваквог стања наводе непостојање биоскопа, као
и нефункционалност домова културе у селима.

Број 3

График 17. Доступност културних садржаја за жене у општини
Велико Градиште

График 16. Заинтересованост испитаница за додатно усавршавање

Од испитаница смо тражили да одговоре на питање да ли желе да се
додатно усавршавају. Највећи број испитаница није заинтересовано за
додатно усавршавање, преквалификацију. Жене у општини Велико
Градиште не препознају неформално образовање као шансу за свој
развој и обезбеђивање бољег социјално-економског статуса
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-Општина која је одговорна према сваком појединцу, омогућавајући
равно-праван положај и активно учешће свим представницима група
у ризику од дис-криминације, посебно када су исти изложени могућој
вишеструкој дискримина-цији, од којих је једна и по основу пола;

-Општина која брине о реалним потребама и приоритетима женске
попула-ције, истовремено пратећи тенденције у области постизања и
унапређења род-не равноправности са националног и међународног
нивоа;

-Општина једнаких шанси и могућности за све њене суграђанке и
суграђане;

-Општина у којој је избалансирано учешће жена и мушкараца у
јавном и политичком животу заједнице један од чинилаца економског
и друштвеног развоја;

Визија која је проистекла из анализе указује да општина Велико
Градиште треба да тежи да постане:

3.2. Визија

Мисија је да се одржи квалитет и додатно унапреди положај жена у
општини Велико Градиште, кроз остварење свих постављених циљева
реализацијом активности предвиђених Локалним акционим планом за
постизање и унапређење родне равноправности, као и да се увођењем
додатних активности осигура стандард квалитета у свим сегментима
локалних политика у области родне равноправности, уз поштовање
система вредности који гарантује једнака права и шансе за све жене и
мушкарце.

3.1. Мисија

.МИСИЈА, ВИЗИЈА И СТРАТЕШКИ ПРИОРИТЕТИ

равноправности.

•институционални механизми за примену политика родне

заједнице;
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•равноправност у процесу одлучивања у политичком и јавном животу

•медији и култура;

•родно засновано насиље;

живота;

•родно осетљива здравствена заштита и подстицај здравим стиловима

•родна равноправност у економији;

•родно осетљиво васпитање и образовање;

ЛАП предвиђа осам приоритетних области – стратешких приоритета
и то:
•унапређење људских права жена и родне равноправности;

3.3. Стратешки приоритети

-Општина у којој се инсистира на координисаном раду свих актера од
значаја у области родне равноправности, уз свест да само синергија
доводи до мулти-пликације резултата и ефеката поступања.

-Општина са развијеном инфраструктуром и системом услуга из
области привреде, образовања, културе, спорта, које одговарају на
потребе локалне женске популације;

-Општина која развија институционалне механизме за обезбеђивање
равно-правног положаја жена и мушкараца у друштву, те издваја
потребна буџетска средства, пратећи захтеве родно осетљивог
буџетирања;
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података

о

родној

жена

и

уклањање
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Циљ 4.3. Побољшати рад саветовалишта и теренских јединица у
превентивној здравственој заштити;

Циљ 4.2. Унапредити м ере за очување репродуктивног здравља жена
и обезбедити квалитетнију доступност здравствене заштите, посебно
осетљивим групама жена;

Циљ 4.1. Унапредити превенцију и рано откривање малигних
обољења;

здравствене заштите

• Родно осетљива здравствена заштита и подстицај здравим
стиловима живота
Општи циљ: Обезбеђење квалитетне и доступне родно осетљиве

Циљ 3.4. Промовисати антидискриминационо законодавство у
области права на рад.

Циљ 3.3. Постићи висок степен усклађености радних и породичних
обавеза жена и мушкараца;

Циљ 3.2. Подстицати женско предузетништво и самозапошљавање,
посебно у категорији жена из руралних подручја;

Циљ 3.1. Повећати запошљивост жена, посебно теже запошљивих
категорија;

Општи циљ: Повећање запослености
дискриминације жена на тржишту рада

Број 3

Циљ 2.2. Повећати ниво образовања припадница националних
мањина, ОСИ популације и других популација у ризику од
дискриминације, како кроз формално, тако и кроз неформално
образовање.

Циљ 2.1. Успоставити систем праћења
равноправности у области образовања;

•Родно осетљиво васпитање и образовање
Општи циљ: Увођење родно осетљивог образовања на свим нивоима
образовања

Циљ 1.3. Унапредити знање о људским правима жена и родној
равноправности у локалној управи.

Циљ 1.2. Начело родне равноправности интегрисати у израду и
примену свих локалних докумената и деловање локалних тела;

Циљ 1.1. Промовисати родну равноправност и људска права жена
припадница посебно осетљивих група: жена са инвалидитетом,
припадница националних мањина, жена у руралним подручјима,
самохраних мајки, жена старије доби и сл;

ЛАП-ом су, кроз осам стратешких приоритета, дефинисани општи и
специфични циљеви:
•Унапређење људских права жена и родне равноправности
Општи циљ: Успостављање друштва једнаких могућности и
елиминисање свих облика дискриминације по основу пола

4. ОПШТИ И СПЕЦИФИЧНИ ЦИЉЕВИ ЛАП-а

•Родна равноправност у економији
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стилова

живота

и

родне

Циљ 8.2. Увести родно осетљиво управљање буџетским средствима.

Општи циљ: Сузбијање родних стереотипа и увођење политике
родне равноправности у медије и културу

Циљ 6.3. Унапредити медијску промоцију успешних жена;

Циљ 6.2. Унапредити родну равноправност у области културе;
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Циљ 8.1. Јачати механизме за примену родне равноправности на
локалном нивоу;

•Медији и култура

Циљ 6.1. Повећати медијску видљивост примене политика родне
равноправности;

Општи циљ: Стварање одрживих механизама за постизање родне
равноправности на локалном нивоу

Циљ 5.3. Повећати ниво информисаности и знања јавности о
последицама родно заснованог насиља и законској заштитној
регулативи.

•
Институционални механизми за примену политика родне
равноправности

Циљ 7.2. Повећати број жена припадница мањинских група, посебно
припадница националних мањина, као и ОСИ популације и других
група у ризику од дискриминације у политичком и јавном животу
заједнице.

Циљ 5.1. Унапредити систем вођења статистичких података и
праћења функционисања система заштите од насиља над женама и
насиља у породици;

Циљ 5.2. Ојачати систем социјалне и друге подршке и заштите
жртава насиља у породици;

Циљ 7.1. Постићи уравнотежену заступљеност жена и мушкараца на
локалном нивоу власти;

Општи циљ: Сузбијање свих облика насиља над женама и насиља у
породици, те унапређење положаја и заштите права жртава свих
облика насиља

Општи циљ: Равноправно учешће жена и мушкараца на свим
нивоима одлучивања

здравих

•Родно засновано насиље

промоцији
• Равноправност у процесу одлучивања у политичком и јавном
животу заједнице

ка

Циљ 6.4. Подстаћи публиковање литературе која промовише родну
равноправност.

равноправности у спорту;

усмерене

Циљ 4.4. Унапредити и обогатити програме неформалног образовања
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Релевантне

Општина
Велико
Градиште

Међународне
организације

НВО сектор

Релевантне
институције

Општина
Велико
Градиште

Носиоци
активности и
партнери

IV
квартал
2018.

II
квартал
2018.

Времен
ски
период

-урађено
истраживање о
положају и
отребама жена из
група у ризику од
дисмриминација
-број и структрура
испитаника/-ца
-начин и број
дистрибуираних
примерака
истраживања
-организован
округли сто/
конференција
-број и структура
учесника скупа

Индикатори

Ресурси
општине
Велико
Градиште
Донације

Донације

Ресурси
општине
Велико
Градиште

Финансијс
ка
средства

НВО сектор
Међународне
организације

институције

-закључци и
препоруке (који су
представљени
широј јавности
путем медија и
других средстава
комуникације)
-допринос
видљивости жена
припадница група
у ризику од
дискриминације
кроз број едијских
објава
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Циљ 1.2: Начело родне равноправности интегрисати у израду и примену свих
локалних докумената и деловање локалних тела
1.2.1. Приликом
-број и проценат
израде и примене
локалних
свих локалних
докумената
докумената
у чију израду је
Ресурси
Општина
укључен родно
општине
укључен родно
Велико
континуирано
сензитиван
сензитиван
Велико
Градиште
приступ
Градиште
приступ, уз
обавезну употребу
и имају
родно сензитивног
ородњене
језика
индикаторе
Циљ 1. 3. Унапредити знање о људским правима жена и родној равноправности
у локалној управи
-спроведена анкета
1.3.1. Анкета
о нивоу знања
о нивоу знања
запослених у
запослених у
локалној управи
Ресурси
II
локалној
Општина
-број запослених
општине
управи и
Велико
квартал
обухваћених анкетом
Велико
људским
Градиште
2018.
Градиште
-резултати анкете
правима
и закључци
жена и родној
припремљени на бази
равноправности
истих
1.3.2. Обука
Општина
-број и структура
Ресурси
III
за руководеће
Велико
учесника/-ца
општине
квартал
структуре
Градиште
-извештај, слике
Велико
2018.
на локалном
Релевантне
и евалуациони
Градиште

ризику од
дискриминације

Број 3

1.1.2. Организовање
округлог стола/
конференције о
људским правима
жена из група у

1.1.1. Истраживање о
положају и потребама
жена из група у
ризику од
дискриминације

Циљ 1.1.
Промовисати родну
равноправност и
људска права жена
припадница осебно
осетљивих група –
жене са
нвалидитетом,
рипаднице
националних
мањина, жене у
уралним
подручјима,
самохране мајке,
жене старије доби и
сл.

Активност

Стратешки циљ: успостављање друштва једнаких могућности и
елиминисање свих облика дискриминације по основу пола

4.1 4.1 УНАПРЕЂЕЊЕ ЉУДСКИХ ПРАВА ЖЕНА И РОДНЕ
РАВНОПРАВНОСТИ
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Општина
Велико
Градиште
Релевантне
институције
НВО сектор

Општина
Велико
Градиште
Релевантне
институције
НВО сектор

1.3.3. Обука
за локалне
службенике/це о родној
равноправности

1.3.4. Израда
приручника
о родној
равноправности
за локалне
службенике/-це

I
квартал
2019.

III
квартал
2018.

формулари са
реализоване обуке
-број медијских прилога
-број и списак локалних
органа чији су
службеници обухваћени
обуко
-извештаји, слике и
евалуациони формулари
са обука
-број медијских прилога
-израђена
електронска верзија
приручника за локалне
службенике/це
-број одштампаних
и дистрибуираних
копија приручника
Ресурси
општине
Велико
Градиште
Донације

Ресурси
општине
Велико
Градиште
Донације

Донације

Активност

Носиоци
Временс
Финансијск
активности и ки
Индикатори
а средства
партнери
период
Циљ 2.1. Успоставити систем праћења података о родној равноправности у
области образовања
2.1.1. Формирање
и редовно
ажурирање базе
Општина
IV
Ресурси
података о полној Велико
квартал
општине
-формирана база
заступљености
Градиште
2018.
Велико
података
наставног кадра и Релевантне
Контин
Градиште
ученика/-ца у
институције
уирано
Донације
образовним
установама
Циљ 2.2. Повећати ниво образовања припадница националних мањина, ОСИ
популације и других популација у ризику од дискриминације, како кроз
формално, тако и кроз неформално образовање
2.2.1. Анализа
Општина
IV
-прикупљени
Ресурси
похађања
Велико
квартал подаци и обављена општине

4.2. РОДНО ОСЕТЉИВО ВАСПИТАЊЕ И ОБРАЗОВАЊЕ
Стратешки циљ: Увођење родно осетљивог образовања на свим
нивоима образовања

институције
НВО сектор

нивоу о родној
равноправности

наставе од стране
припадница група у
ризику од
дискриминације
(националне
мањине,
ОСИ итд)
2.2.2. Прикупљање,
обједињавање и
обрада
статистичких
података о броју
ромске деце која не
похађају наставу
и едукација
родитеља ромске
деце о потреби
образовања кроз
организовање
радионица
2.2.3. Кампања у
циљу охрабривања
жена, пре свега
припадница група у
ризику од
дискриминације
(националне
мањине, ОСИ,
самохране мајке,
жртве насиља, жене
старије доби и сл) за
учешће у bразовним
програмима, како
кроз формално, тако
и кроз неформално
образовање
Општина
Велико
Градиште
Релевантне
институције
НВО сектор
Међународне
организације

Општина
Велико
Градиште
Релевантне
институције
НВО сектор

Градиште
Релевантне
институције
НВО сектор

контин
уирано

Контин
уирано

2018.

-број медијских
објава у вези са
циљем
-број
организованих
обука
-број полазница

-формирана база
података
-број одржаних
радионица
-број учесника/ца наведених
радионица

анализа
-број уписаних и
свршених ученица
и студенткиња из
група у ризику од
дискриминације

Ресурси
општине
Велико
Градиште
Донације

Ресурси
општине
Велико
Градиште
Донације

Велико
Градиште
Донације
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Активност

Носиоци
Временски
Финансијска
активности
Индикатори
период
средства
и партнери
Циљ 3.1. Повећати запошљивост жена, посебно теже запошљивих категорија
3.1.1.
Континуирано
Општина
прикупљање,
Велико
обједињавање и
-број
Градиште
Ресурси
обрада
објављених
Релевантне
општине
статистичких
Континуирано извештаја/
институције
Велико
података према
доступних
НВО сектор
Градиште
полу о
података
Међународне
апослености
организације
незапослености
на тржишту рада
-број и врста
мера из области
3.1.2. Креирање и
активне
спровођење мера
Општина
политике
активне политике
Велико
запошљавања
запошљавања,
Ресурси
Градиште
које
посебно теже
општине
Релевантне
се спроводе на
запошљивих
Континуирано
Велико
институције
локалном нивоу
категорија жена,
Градиште
НВО сектор
-број жена
у складу са
Донације
Међународне
укључених у
Националним
организације
мере
програмом
активне
запошљавања
политике
запошљавања
Циљ 3.2. Подстицати женско предузетништво и самозапошљавање, посебно у
категорији жена из руралних подручја
3.2.1.
Општина
-број спроведених
Спровођење
Велико
програма обуке и
Ресурси
програма обуке и Градиште
семинара за жене
општине
семинара за жене Релевантне
Контину
које отпочињу
Велико
које отпочињу
институције
ирано
властити бизнис
Градиште
властити бизнис
НВО сектор
или су власнице
Донације
или су власнице
Међународне
МСП
малих и средњих
организације
-број жена

4.3. РОДНА РАВНОПРАВНОСТ У ЕКОНОМИЈИ
Стратешки циљ: Повећање запослености жена и уклањање
дискриминације жена на тржишту рада

3.2.5. Системска
и организована
промоција
активности
жена на селу
посредством
медија, уз избор
најуспешније
предузетнице из
руралног
подручја

IV
квартал
2019,
2020. и
2021.

IV
квартал
2019,
2020. и
2021.

Општина
Велико
Градиште
Релевантне
институције
НВО сектор
Међународне
организације

3.2.4. Израда
брошуре о
примерима
добре праксе из
области женског
предузетништва

-број медијских
објава посвећених
женском
предузетништву
-број жена које
учествују у избору
за најуспешнију
предузетницу из
руралног подручја

Ресурси
општине
Велико
Градиште
Донације

Ресурси
општине
Велико
Градиште
Донације

Ресурси
општине
Велико
Градиште
Донације

-мере за подстицање
оснивања женских
бизниса у области
старих заната/
израде сувенира/
ручне радиности
-број регистрованих
предузетница
које се баве горе
наведеним
активностима

-израђена и
представљена
брошура

Ресурси
општине
Велико
Градиште
Донације

-организовани
сајмови
-број предузетница
које су узеле учешће
-број посетилаца
сајмова
-медијске објаве

обухваћених
програмима обуке
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Општина
Велико
Градиште
Релевантне
институције
НВО сектор
Међународне
организације

Контину
ирано

Општина
Велико
Градиште
Релевантне
институције
НВО сектор
Међународне
организације

3.2.3.
Подстицање
развоја старих
заната,
израде сувенира,
производа ручне
радиности и сл.

3.2.2.
Организовање
сајма женског
предузетништа

IV
квартал
2018,
2019,
2020. и
2021.

Општина
Велико
Градиште
Релевантне
институције
НВО сектор
Међународне
организације

предузећа, уз
посебне обуке за
жене из теже
запошљивих
категорија
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Активност

Носиоци
Временски
Финансијска
активности
Индикатори
период
средства
и партнери
Циљ 4.1. Унапредити превенцију и рано откривање малигних обољења
4.1.1. Креирање
и спровођење
програма
-креирани и
превенције и
спроведени
раног откривања
Општина
превентивни
малигних
Велико
програми
обољења
Ресурси
Градиште
-количина
(смањивање
општине
Релевантне
подељеног
ризичних
Континуирано
Велико
институције
промотивног/
фактора,
Градиште
НВО сектор
информативног
развијање
Донације
Међународне
материјала
здравих
организације
-број бављених
стилова живота,
превентивних
развијање личне
прегледа
одговорности
појединца за
здравље и сл)
Циљ 4.2. Унапредити мере за очување репродуктивног здравља жена и
обезбедити квалитетнију доступност здравствене заштите, посебно осетљивим
групама жена
4.2.1.
Спровођење
програма обуке
Општина
девојака и жена
Велико
о могућностима
бројспроведених Ресурси
Градиште
планирања
програма
општине
Релевантне
породице
Континуирано -број полазница
Велико
институције
наведених
Градиште
и примени
НВО сектор
контрацепције,
програма
Донације
Међународне
са посебним
организације
акцентом на
осетљивим
групама
4.2.2.
Општина
Континуирано -број обављених Ресурси

4.4 РОДНО ОСЕТЉИВА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА И
ПОДСТИЦАЈ ЗДРАВИМ СТИЛОВИМА ЖИВОТА
Стратешки циљ: Обезбеђење квалитетне и доступне родно
осетљиве здравствене заштите

Број 3
23

Континуирана
Велико
контролних
општине
превенција и
Градиште
прегледа
Велико
специјалистичка Релевантне
Градиште
-број
контрола
институције
прегледаних
Донације
репродуктивног
НВО сектор
жена
здравља
Међународне
за посебно
организације
осетљиве групе
жена
Циљ 4.3. Побољшати рад саветовалишта и теренских јединица у превентивној
здравственој заштити
-покренута
Општина
информативна
Велико
кампања
Ресурси
4.3.1. Промоција Градиште
општине
-број
рада постојећег
Релевантне
Континуирано обавештених
Велико
саветовалишта
институције
младих
Градиште
за младе
НВО сектор
Донације
-број корисника
Међународне
услуга
организације
саветовалишта
4.3.2.
Спровођење
Општина
-број и врста
програма
Велико
Ресурси
превенције
Градиште
реализованих
општине
полно
Релевантне
активности
Континуирано
Велико
преносивих
институције
-број директно
Градиште
болести, са
НВО сектор
информисаних
Донације
посебним
Међународне
грађана/-ки
фокусом на
организације
младе и жене
4.3.3.
Општина
Организовање
Велико
Ресурси
теренских
Градиште
-број и врста
општине
посета
Релевантне
Континуирано реализованих
Велико
и прегледа за
институције
посета/прегледа
Градиште
пацијенте/-киње НВО сектор
Донације
из руралних
Међународне
подручја
организације
Циљ 4.4. Унапредити и обогатити програме неформалног образовања усмерене
ка промоцији здравих стилова живота и родне равноправности у спорту
4.4.1. Креирање
Општина
-број и врста
Ресурси
и спровођење
Велико
Континуирано реализованих
општине
програма
Градиште
програма
Велико
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Релевантне
институције
НВО сектор
Међународне
организације

-број корисника
реализованих
програма
-број медијских
објава

Градиште
Донације

24

организације
подршке
Општина
Континуир
-успостављен
Ресурси
Велико
ано
систем услуга
општине
Градиште
Велико
-број корисника
Релевантне
услуга
Градиште
институције
успостављеног
Донације
НВО сектор
система
Међународне
организације
Циљ 5.3. Повећати ниво информисаности и знања јавности о последицама родно
заснованог насиља и законској заштитној регулативи
5.3.1. Едукација
Општина
Континуир
-број
Ресурси
у циљу
Велико
ано
организованих
општине
сензибилизације
Градиште
едукативних и
Велико
јавности о проблему Релевантне
информативних
Градиште
насиља у породици
институције
активности
Донације
НВО сектор
-број учесника/Међународне
ца наведених
организације
активности
-број медијских
објава
5.3.2. Едукација
Општина
Континуир
-број
Ресурси
у циљу
Велико
ано
организованих
општине
сензибилизације
Градиште
едукативних и
Велико
службеника/-ца
Релевантне
информативних
Градиште
општине Велико
институције
активности
Донације
Градиште о
НВО сектор
-број учесника/роблему насиља над Међународне
ца наведених
женама и трговине
организације
активности
људима
5.3.3. Кампања у
Општина
Континуир
-број
Ресурси
ромским насељима
Велико
ано
организованих
општине
о проблему насиља
Градиште
едукативних и
Велико
над женама,
Релевантне
информативних
Градиште
трговине људима и
институције
активности
Донације
раним браковима
НВО сектор
-број учесника/Међународне
ца наведених
организације
активности
5.2.2. Успостављање
система услуга за
подршку женама
жртвама насиља и
жртвана насиља у
породици

Број 3

4.5 РОДНО ЗАСНОВАНО НАСИЉЕ
Стратешки циљ: Сузбијање свих облика насиља над женама и насиља у
породици, те унапређење положаја и заштите права жртава свих облика насиља
Активност
Носиоци
Временски
Индикатори
Финансијс
активности и период
ка
партнери
средства
Циљ 5.1. Унапредити систем вођења статистичких података и праћења
функционисања система заштите од насиља над женама и насиља у породици
5.1.1. Континуирано Општина
Континуир
-број
Ресурси
прикупљање,
Велико
ано
објављених
општине
обједињавање и
Градиште
извештаја/
Велико
обрада
Релевантне
доступних
Градиште
статистичких
институције
података
Донације
података о насиљу
НВО сектор
Међународне
у породици и над
женама
организације
5.1.2. Oрганизовање Општина
Континуир
-број
Ресурси
мултисекторских
Велико
ано
организованих
општине
састанака у циљу
Градиште
састанака
Велико
праћења
Релевантне
Градиште
-број учесника
функционисања
институције
наведених
Донације
система заштите од
НВО сектор
састанака –
насиља у породици
Међународне
представника
и над женама
организације
различитих
састанака
Циљ 5.2. Ојачати систем социјалне и друге подршке и заштите жртава насиља у
породици
5.2.1. Успостављање Општина
Континуир
-број
Ресурси
програма подршке
Велико
ано
реализованих
општине
за жене жртве
Градиште
програма
Велико
насиља (програми
Релевантне
подршке
Градиште
-број учесница
самоподршке,
институције
Донације
НВО сектор
наведених
оснаживања и сл)
Међународне
програма

неформалног
образовања
усмерених
ка здравим
стиловима
живота и већем
учешћу евојака/
жена у спорту
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Носиоци
Временски
Индикатори
Финансијска
активности
период
средства
и
партнери
Циљ 6.1. Повећати медијску видљивост примене политика родне авноправности
6.1.1. Редовно
Општина
Континуира
-број тематских
Ресурси
информисање
Велико
но
емисија са
општине
јавности о
Градиште
саговорницима/- Велико
активностима у
Медији
цама на
Градиште
области
теме родне
Донације
постизања и
равноправности
унапређење родне
-спот за
равноправности
промовисање
кроз организовање
родне
емисија
равноправности
посвећених овом
на локалном
питању
нивоу
Циљ 6.2. Унапредити родну равноправност у области културе
6.2.1.
Општина
Континуира
-број
Ресурси
Суфинансирање
Велико
но
реализованих
општине
културноГрадиште
програма
Велико
уметничких
Релевантне
-број учесника/- Градиште
програма и
институције
ца наведених
Донације
пројеката
НВО сектор
програма
који афирмишу
Међународне
родну
организације
равноправност
6.2.2.
Општина
III квартал
-организована
Ресурси
Организовање
Велико
2018,
манифестација
општине
Недеље женског
Градиште
2019.,2020 и -број
Велико
културног
Релевантне
пријављених
Градиште
2021.
стваралаштва
институције
женских
Донације
НВО сектор
аутора из
Међународне
различитих
организације
области
културног
стваралаштва
-број учесника

Активност

4.6 МЕДИЈИ И КУЛТУРА
Стратешки циљ: Сузбијање родних стереотипа и увођење
политике родне равноправности у медије и културу
манифестације
Циљ 6.3. Унапредити медијску промоцију успешних жена
6.3.1. Увођење
Општина
IV квартал
-установљена и
годишњих
Велико
2018,
додељена
признања
Градиште
2019. ,2020 и признања
за најуспешније
Релевантне
2021.
-број медијских
жене у привреди,
институције
прилога о
науци, култури и
НВО сектор
наведеном
медијима, спорту
Међународне
признању
организације
и њихова
-број
промоција
лауреаткиња за
наведена
признања
6.3.2. Медијска
Општина
IV квартал
-припремљена
промоција
Велико
2019.
публикација
-број
знаменитих жена
Градиште
општине Велико
Релевантне
прикупљених
институције
прилога
Градиште кроз
историју (у форми НВО сектор
и промовисаних
свеобухватне
жена кроз
публикације)
историју
Циљ 6.4. Подстаћи публиковање литературе која промовише родну
равноправност
6.4.1. Увођење
Општина
Континуира
-број
посебне линије
Велико
но
објављених дела
подршке за
Градиште
објављивање дела
која промовишу
родну
равноправност
Ресурси
општине
Велико
Градиште
Донације

Ресурси
општине
Велико
Градиште
Донације

Ресурси
општине
Велико
Градиште
Донације
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Активност

Носиоци
Финансијс
Временски
активности и
Индикатори
ка
период
партнери
средства
Циљ 7.1. Постићи уравнотежену заступљеност жена и мушкараца на локалном
нивоу власти
7.1.1. Организовање
обука за
Општина
представнике/-це
Велико
Ресурси
пилитичких партија
Градиште
-број одржаних
општине
Релевантне
Континуира обука
које партиципирају
Велико
у раду локалне
институције
но
-број полазника
Градиште
скупштине о
НВО сектор
наведених обука
Донације
питањима од значаја Међународне
из области родне
организације
равноправности
-број
Општина
организованих
7.1.2. Организовање
Велико
округлих
округлих столова/
Ресурси
Градиште
столова/
конференција о
општине
Релевантне
Континуира конференција
потреби већег
Велико
институције
но
-број учесника
учешћа жена у
Градиште
НВО сектор
наведених
политичком и
Донације
Међународне
округлих
јавном животу
организације
столова/
конференција
7.1.3. Успостављање
базе података о
заступљености
жена у органима
Ресурси
Општина
и службама
Континуира -успостављена
општине
локалне управе
Велико
но
база података
Велико
општине Велико
Градиште
Градиште
Градиште и служби
Скупштине, као и
на руководећим
местима у општини
7.1.4. Успостављање Општина
Континуира -успостављена
Ресурси

4.7 РАВНОПРАВНОСТ У ПРОЦЕСУ ОДЛУЧИВАЊА У
ПОЛИТИЧКОМ И ЈАВНОМ ЖИВОТУ ЗАЈЕДНИЦЕ
Стратешки циљ: Равноправно учешће жена и мушкараца на свим
нивоима одлучивања

Број 3
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базе података
Велико
но
база података
општине
о броју жена
Градиште
Велико
одборница у
Градиште
Скупштини
општине
Велико Градиште
и радним телима
Скупштине
7.1.5. Успостављање
базе података
о броју жена
Ресурси
Општина
у органима
Континуира -успостављена
општине
Велико
управљања јавних
но
база података
Велико
Градиште
Градиште
служби чији је
оснивач општина
Велико Градиште
Циљ 7.2. Повећати број жена припадница мањинских група, посебно
припадница национални х мањина, као и ОСИ популације и других група у
ризику од дискриминације у политичком и јавном животу заједнице
Општина
7.2.1. Организовање
Велико
обука за рипаднице
-број
Ресурси
Градиште
мањинских група
организованих
општине
Релевантне
Континуира
како би се оснажиле
обука
Велико
институције
но
за учешће у
Градиште
-број учесница
НВО сектор
политичком животу
наведених обука Донације
Међународне
заједнице
организације
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Активност

Носиоци
Временс
Финансијск
активности и ки
Индикатори
а средства
партнери
период
Циљ 8.1. Јачање механизама за примену принципа родне равноправности на локалном
нивоу
-формиран Савет за родну
Општина
равноправност
Велико
II
-број представника различитих
8.1.1.
Ресурси
Градиште
квар
Формирање
структура у раду Савета
општине
Скупштина
тал
-успостављен контакт са
Савета за родну
Велико
општине
2018
равноправност
Мрежом повереника за родну
Градиште
Велико
.
равноправност Сталне
Градиште
конференције градова и општина
8.1.2.
Организовање
редовних
Ресурси
састанака
Конт -број одржаних састанака
Савет за родну
општине
Савета за родну
инуи -извештаји са одржаних
равноправност
Велико
равноправност
рано
састанака
Градиште
у циљу праћења
реализације
ЛАП-а
Општина
8.1.3. Тематске
Велико
-број рганизованих обука
Ресурси
обуке о родној
Градиште
Конт -број учесника/-ца
општине
равноправности
Релевантне
инуи наведених обука
Велико
за чланове
институције
-извештаји, слике и медијске
рано
Градиште
Савета за родну
НВО сектор
објаве са одржаних обука
Донације
равноправност
Међународне
организације
Циљ 8.2. Увести родно осетљиво управљање буџетским средствима
8.2.1. Анализа
II
-припремљен Извештај
Ресурси
Општина
буџета са
кварта
анализа општинског
општине
Велико
аспекта родне
л
буџета са аспекта родне
Велико
Градиште
равноправности
2018.
равноправности
Градиште
-организована обука
8.2.2. Обука
III
Ресурси
Општина
-број и структура учесника/о родно
кварта
општине
Велико
ца наведене обуке
осетљивом
л
Велико
-извештај, слике, медијске
Градиште
буџетирању
2018.
Градиште
објаве са наведене обуке

4.8 ИНСТИТУЦИОНАЛНИ МЕХАНИЗМИ ЗА ПРИМЕНУ
ПОЛИТИКА РОДНЕ РАВНОПРАВНОСТИ
Стратешки циљ: Стварање одрживих механизама за постизање
родне равноправности

извора

финансирања

Број 3
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Додатно, Скупштина општине Велико Градиште ће формирати Савет
за родну равноправност општине Велико Градиште, који ће као једну
од надлежности имати праћење реализације ЛАП-а. Исту ће
сачињавати представници органа управе и служби општине Велико
Градиште и представници невладиних организација које се баве овом
проблематиком.

Председник општине ће, након доношења ЛАП-а, наставити да
подржава рад поверенице Мреже за родну равноправност Сталне
конференције градова и општина, која ће као приоритетни задатак
имати реализацију ЛАП-а.

6. ПЛАН ПРАЋЕЊА, СПРОВОЂЕЊА И ПРОЦЕНЕ
УСПЕШНОСТИ ЛАП-а

ЛАП садржи и преглед потенцијалних
активности за период 2018-2021. година.

•Обезбеђивањем спонзорстава од стране приватних фирми и
компанија или остваривањем партнерстава са фирмама/компанијама
које имају развијене програме друштвено-одговорног пословања
(кроз јавно-приватна партнерства).

•Коришћењем домаћих и међународних фондова;

•Донација;

•Буџета општине Велико Градиште;

Средства за реализацију активности из ЛАП-а обезбедиће се из:

5.РЕСУРСИ ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ЛАП-а
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Удружење жена Тополовчанке;
Удружење жена Бискупље.

5)
6)

7. ПЛАН КОМУНИКАЦИЈЕ СА ЈАВНОШЋУ

различите службе Општинске управе Велико Градиште;

Дом здравља Велико Градиште;

Јавно предузеће Дирекција за изградњу;

1)

2)

3)
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Током процеса израде ЛАП-а, представнице и представници
разлилитих структура узели су учешћа у истом. У наставку је списак
институција и организација које се могу сматрати активним делом
процеса и чији су коментари интегрисани у финалну верзију ЛАП-а:

8. АКТЕРИ У ПРОЦЕСУ ИЗРАДЕ ЛАП-а

•Објављивање Плана на сајту општине Велико Градиште;
•Обавештавање надлежног тела на националном нивоу о усвојеном
ЛАП-у;
•Обавештавање релевантних институција на локалном нивоу о
усвојеном ЛАП-у;
•Информисање медија на локалном и националном нивоу о усвојеном
ЛАП-у, односно реализацији планираних активности;
•Организовање годишње конференције за медије о резултатима
спровођења ЛАП-а.

План комуникације са јавношћу укључује следеће активности:

Циљ комуникације са јавношћу је да се обезбеди видљивост ЛАП-а за
постизање родне равноправности у општини Велико Градиште за
период 2018-2021. година, односно планираних активности.

Туристичка организација Велико Градиште;

4)

Успешност реализације ЛАП-а биће праћена помоћу дефинисаних
индикатора за појединачне активности. Скупштина општине Велико
Градиште ће разматрати извештај о реализацији ЛАП-а једном
годишње.
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Број: 400-21/2018-01-4
На основу члана 46. Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник РС“ бр. 129/07,
83/2014 - др. закон и 101/2016 - др. закон), члана
74. Статута општине Велико Градиште („Сл.
гласник општине Велико Градиште“ бр. 9/08,
5/14, 5/16, 28/16 и 14/17), члана 138. Закона о
спорту (“Сл. гласник РС”, бр. 10/2016) и члана
34. Правилника о одобравању и финансирању
програма којима се задовољавају потребе и
интереси грађана у области спорта у општини
Велико Градиште (Сл.гласник општине Велико
Градиште, бр. 06/2017),
Општинско веће општине Велико
Градиште на својој 43. седници одржаној дана
21.03.2018. године донело је
ОДЛУКУ
1. ОБАВЕЗУЈУ СЕ Спортске организације
које су за реализацију програма из области
спорта у 2018. години из буџета општине
Велико Градиште добиле ВИШЕ од
600.000,00 динара, правдање средстава врше
на месечном нивоу, на прописаном обрасцу,
достављањем документације Комисији у
року од 15 дана од истека месеца за који се
врши правдање.
2. ОБАВЕЗУЈУ СЕ Спортске организације
које су за реализацију програма из области
спорта у 2018. години из буџета општине
Велико Градиште добиле МАЊЕ од
600.000,00 динара, правдање средстава
врше квартално, на прописаном обрасцу,
достављањем документације Комисији у
року од 15 дана од истека квартала за који се
врши правдање.
3. Достављање документације врши се
насловљено на Комисију за доделу средстава
из области спорта, преко писарнице општине
Велико Градиште, са назнаком „Правдање
средстава по конкурсу за финансирање
програма из области спорта“.
4. Ова Одлука ступа на снагу даном
објављивања у „Службеном гласнику
општине Велико Градиште“.

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ
ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ
ПРЕДСЕДНИК

ОПШТИНЕ ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ
Драган Милић,с.р.

На основу члана 82. Статута општине
Велико Градиште („Сл.гласник општине
Велико Градиште“, бр. 9/2008, 5/14, 5/16,
28/16 и 14/17), 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 („Сл.гласник општине Велико
Градиште“, бр. 13/2017 и 1/2018), на предлог
Одељења за привредни и економски развој и
дијаспору,
Општинско веће општине Велико
Градиште на 43. седници одржаној дана
21.03.2018. године, донело је,
ОДЛУКУ
о измени и допуни Одлуке
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 Одлуци о висини цене закупа за
постављање мањих монтажних објеката
привременог карактера на подручју општине
Великог Градишта за период од 2017. до 2022.
године, број 464-452/2017-01-4 од 11.12.2017.
године Општинског већа општине Велико
Градиште, мења се став 1. члана 1., тако да сада
гласи: „У складу са Програмом постављања
мањих монтажних објеката привременог
карактера на
подручју општине Великог
Градишта за период од 2017. до 2022. године
(„Сл. гласник општине Велико Градиште“, бр.
13/2017 и 1/2018), одређује се почетна висина
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цена закупа јавних површина у КО Велико
Градиште у следећим износима:“.
Члан 2.
У члану 1.Одлуке, после алинеје
„локација број 42“, додају се нове алинеје, које
гласе:
„- Локација број 43 – к.п. број 1699 К.О.
Велико Градиште у улици Албанске Споменице
уз зелену површину уз постојећу пешачку стазу,
на месту постојеће надстрешнице аутобуског
стајалишта из правца улице Бошка Вребалова,
а позициониран према улици Албанске
Споменице, износи 6.000,00 динара/m² на
годишњем нивоу;
- Локација број 44 – к.п. број 783 К.О.
Велико Градиште уз улицу Кнеза Лазара, део
простора између зелених површина у наставку
постојеће пешачке стазе која се простире уз
улицу Кнеза Лазара, а преко пута библиотеке,
а позициониран према улици Кнеза Лазара,
износи 5.000,00 динара/m² на годишњем нивоу;
- Локација број 45 – к.п. број 783
К.О Велико Градиште на Житном тргу, ка
Светосавској улици, између зелених површина,
а пре почетка Светосавске улице, у наставку
пешачке стазе која се простире од зграде
општине Велико Градиште ка Светосавској
улици, износи 5.000,00 динара/m² на годишњем
нивоу.“
Остале
неизмењене.

Члан 3.
одредбе

Одлуке

остају

Члан 4.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од
објављивања у „Службеном гласнику општине
Велико Градиште“.
Број: 464-64/2018-01-4
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ
ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ
ПРЕДСЕДНИК
ОПШТИНЕ ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ
Драган Милић,с.р.

30. март 2018. године
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На основу члана 82. Статута општине Велико Градиште („Сл. гласник општине Велико Градиште,
бр. 9/08, 5/14, 5/16 и 28/16), члана 9. став 5. Правилника о начину, поступку и критеријумима за избор
програма од јавног интереса за доделу средстава из буџета општине Велико Градиште и предлога надлежне
Комисије,
Општинско веће општине Велико Градиште на својој 43. седници одржаној 21.03.2018. године,
донело је
ОДЛУКУ
о избору програма удружења грађана који се финансирају из буџета општине Велико
Градиште за 2018. годину
Члан 1.
ОДОБРАВА СЕ финансирање доле наведених програма удружења грађана поднетих по јавном позиву број
400-12/2018-01-2 од 26.02.2018.године и то у следећим износима и за следеће намене:

РЕД.
БР.

НАЗИВ
ПОДНОСИОЦА
ПРОЈЕКТА

НАЗИВ ПРОЈЕКТА

ИЗНОС
СРЕДСТАВА

НАМЕНА СРЕДСТАВА

ЛОВАЧКО
УДРУЖЕЊЕ ГОЛУБ

120. година ловства у
општини Велико
Градиште

300.000,00

Штампа пропагандног
материјала,

FOCUS EUROPA FOR
SOUTH EASTEUROPE

Међународна ликовна
колонија и прво бијенале
„Голуб и цвеће Милана
Бесарабића“

300.000,00

Ангажовање предавача,
превоз уметника, израда
промотивног материјала,
израда репродукција
слика.

Стерилизацијакастрација-вакцина и
чиповање власничких
паса

100.000,00

Стерилизација, кастрација,
вакцинација и чиповање
паса

Заштитимо наше воде

100.000,00

Трошкови регистрације
чамаца, куповине опреме и
штампе материјала.

Први кораци ка
сертификацији пасуља
градиштанца

100.000,00

Брендирање пасуља
„Градиштанца“

6

КУД „СТИШКИ
БИСЕРИ
МАЈИЛОВАЦ“

Стишки бисери чувари
народне традиције

100.000,00

7

УДРУЖЕЊЕ ЖЕНА
ТОПОЛОВЧАНКЕ

Сачувајмо од заборава

52.000,00

8

СУБНОР ВЕЛИКО
ГРАДИШТЕ

Обележавање важних
датума из НОР-а и
окупљање живих
учесника НОП-а и
њхових потомака и
поштовалаца свих
ослободилачких ратова

50.000,00

Трошкови полагања
венаца и уређивање и
одржавање споменика

9

УДРУЖЕЊЕ ВОЗАЧА
ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ

Безбедност саобраћаја

50.000,00

Трошкови набавке пехара
и диплома и учешћа на
међународном такмичењу

1

2

3

4

5

УДРУЖЕЊЕ ПУЖ
(ПОМОЋ
УГРОЖЕНИМ
ЖИВОТИЊАМА
ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ)
УДРУЖЕЊЕ
СПОРТСКИХ
РИБОЛОВАЦА
СРЕБРНО ЈЕЗЕРО
ЕКОЛОШКО
ДРУШТВО ПИНКУМ
ВГ

Учешће на културноуметничким
манифестацијама
(путовање)
Трошкови организовања
радионице, штампе
пропагандног мтеријала и
набавке расклопивог
штанда
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Трошкови штампе
пропагандног материјала,
трошкови ангажовања
судија
Трошкови организовања
манифестације „Дани
дачаре“

10

КИНОЛОШКО
ДРУШТВО ВЕЛИКО
ГРАДИШТЕ

Национална изложба
паса свих раса)

50.000,00

11

УДРУЖЕЊЕ ЖЕНА
БИСКУПЉЕ

Дани Дачаре - повратак
извору

50.000,00

Побољшање постигнућа
ученика кроз савремени
приступ настави

50.000,00

Трошкови радног и
потрошног материјала и
организације трибине

50.000,00

Трошкови организовања
едукације пензионера

40.000,00

Трошкови штампања
књига и пропагандног
материјала

Креативна радионица

40.000,00

Трошкови организовања
радионице предвиђене
пројектом

Типлерска уније Србије

20.000,00

Дипломе и пехари

Фидер лига-Велико
Градиште 2018.

20.000,00

Трошкови набавке пехара
и медаља и штампе мајица

Сећање на ратнике

20.000,00

Трошкови организовања
обележавања значајних
датума

12

13
14

15
16
17

18

ДРУШТВО УЧИТЕЉА
ОПШТИНА ВЕЛИКО
ГРАДИШТЕ И
ГОЛУБАЦ
УДРУЖЕЊЕ
ПЕНЗИОНЕРА
"МАКЦЕ"
УДРУЖЕЊЕ „РАМСКЕ
ТВРЂАВЕ“ РАМ
УДРУЖЕЊЕ СТАРИХ
И УМЕТНИЧКИХ
ЗАНАТА И ДОМАЋЕ
РАДИНОСТИ "ЛИРА"
ТИПЛЕРСКА УНИЈА
СРБИЈЕ
СПОРТСКО
РИБОЛОВНИ КЛУБ
„РИБОЛОВАЧКА
ПРИЧА"
ДРУШТВО ЗА
НЕГОВАЊЕ
ТРАДИЦИЈА
ОСЛОБОДИЛАЧКИХ
РАТОВА ДО 1918.

Побољшање услова
живота и едукација
пензионера
Туриситички и културни
потенцијали -наша
будућност

Члан 2.
Пренос средстава из ове одлуке вршиће се у складу са Уговором закљученим између удружења и општине
Велико Градиште.
Члан 3.
Подносиоци пројекта одобрена средства могу користити искључиво за неведене намене.
Члан 4.
Ова одлука је коначна.
Члан 5.
Ова Одлука ступа на снагу даном објављивања.
Број: 400-24/2018-01-4
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ
ПРЕДСЕДНИК
ОПШТИНЕ ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ
Драган Милић,с.р.

30. март 2018. године
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На основу члана 82. Статута општине Велико Градиште („Сл. гласник општине Велико Градиште,
бр. 9/08, 5/14, 5/16 и 28/16), члана 9. Правилника о начину, поступку и критеријумима за избор програма од
јавног интереса за доделу средстава из буџета општине Велико Градиште црквама и верским заједницама и
предлога надлежне Комисије,
Општинско веће општине Велико Градиште на својој 43. седници одржаној 21.03.2018. године,
донело је
ОДЛУКУ
о избору програма цркава и верских заједница који се финансирају из буџета општине Велико
Градиште за 2018. годину
Члан 1.
ОДОБРАВА СЕ финансирање доле наведених програма цркaва и верских заједница поднетих по јавном
позиву број 400-14/2018-01-2 од 26.02.2018.године и то у следећим износима и за следеће намене:

РЕД.
БР.
1
2

НАЗИВ
ПОДНОСИОЦА
ПРОЈЕКТА
ЦРКВА СВ.
НИКОЛАЈА
КИСИЉЕВО
ЦРКВА ЧЕШЉЕВА
БАРА

НАЗИВ ПРОЈЕКТА
ОРГАНИЗАЦИЈА
ОБЕЛЕЖАВАЊА
ВЕРСКИХ ПРАЗНИКА
ПРИБЛИЖИМО ВЕРУ
НАРОДУ
ЖИВОПИСАЊЕ
ХРАМА СВЕТОГ
САВЕ СПЦО
ТОПОЛОВНИК
ОРГАНИЗАЦИЈА
ОБЕЛЕЖАВАЊА
ВЕРСКИХ ПРАЗНИКА
ПРОМОЦИЈА
ПРАВОСЛАВНИХ
ДУХОВНИХ
ВРЕДНОСТИ

ПРЕДЛОГ
СРЕДСТАВА

НАМЕНА
СРЕДСТАВА

100.000,00

Организација
обележавања верских
празника

500.000,00

Израда иконостаса

150.000,00

Осликавање цркве

50.000,00

Организација
обележавања верских
празника

100.000,00

Организација
обележавања верских
празника

3

ЦРКВА
ТОПОЛОВНИК

4

ЦРКВА МАКЦЕ

5

ЦРКВА ВЕЛИКО
ГРАДИШТЕ

6

ЦРКВА СИРАКОВО

ИЗРАДА
ИКОНОСТАСА И
ОСЛИКАВАЊЕ

100.000,00

Обнова иконостаса и
осликавање

ЦРКВА РАМ

ЖИВОПИСАЊЕ
ХРАМА
СВ.АРХАНГЕЛА
МИХАИЛА РАМ

100.000,00

Осликавање цркве

7

Члан 2.
Пренос средстава из ове одлуке вршиће се у складу са Уговором закљученим између Подносиоца пројекта (
цркава и верских заједница) и општине Велико Градиште.
Члан 3.
Подносиоци пројекта одобрена средства могу користити искључиво за неведене намене.
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Члан 4.
Ова одлука је коначна.
Члан 5.
Ова Одлука ступа на снагу даном објављивања.

Број: 400-23/2018-01-4

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ

ПРЕДСЕДНИК
ОПШТИНЕ ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ
Драган Милић,с.р.

Образложење
Надлежност Општинског већа општине Велико Градиште за доношење ове одлуке дефинисана је
чланом 82. Статута општине Велико Градиште, а чланом 9. Правилника о начину, поступку и
критеријумима за избор програма од јавног интереса за доделу средстава из буџета општине Велико
Градиште црквама и верским заједницама регулисано је да Комисија врши вредновање и рангирање
поднетих пројеката, сачињава извештај о оцењивању пријава и доставља предлог Општинском већу.
Чланом 4. став 2. горњег Правилника регулисана је:
Намена средстава за :
1. Набавку (постављање) нових и обнову икона, верских и сакралних предмета,
2. организацију обележавања верских празника,
3. канцеларијски материјал
Комисије је предложила финансирање пројеката из члана 1. ове Одлуке на основу оцене
предложених програма удружења, односно области, начина и намене трошења средстава предвиђених
пројектом. Износ предложених средстава одређен је на основу буџета пројекта имајући у виду значај и
степен задовољења јавног интереса који се предложеним програмом постиже, а водећи рачууна о укупно
расположивим средствима у буџету општине за ове намене.
Сходно наведеном одлучено је како је дато.
Предлагач:Комисија за остваривање права на доделу средстава
из буџета општине Велико Градиште црквама и
другим верским заједницама, за реализацију
програма из области спорта и доделу средстава
удружењима у општини Велико Градиште

30. март 2018. године

Број 3

Општина Велико Градиште – Општинско веће

На основу члана 13. Закона о подстицајима у пољопривреди и руралном развоју (''Службени
гласник Републике Србије'' број 10/13, 142/14, 103/15 и 101/2016), члана 85 Статута Општине
Велико Градиште („Сл. гл. општине Велико Градиште“, бр. 9/2008) и Одлуке о образовању
Буџетског фонда за развој пољопривреде ("Сл. гл. општине Велико Градиште" број 1/2010),
а по прибављеном Решењу о давању претходне сагласности Министарства пољопривреде,
шумарства и водопривреде РС, број 320-00-01440/2018-09, Општинско веће општине Велико
Градиште, на 43. седници одржаној 21.03.2018. године, доноси:

ПРОГРАМ ПОДРШКЕ

ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНЕ ПОЛИТИКЕ И ПОЛИТИКЕ РУРАЛНОГ РАЗВОЈА
ОПШТИНЕ ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ
ЗА 2018 ГОДИНУ

Велико Градиште
март 2018.
Програм мера подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја Општине Велико Градиште за 2018. годину
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Општина Велико Градиште – Општинско веће

Овим програмом уређује се коришћење средстава Буџетског фонда за развој пољопривреде
општине Велико Градиште, као подршке за спровођење пољопривредне политике и политике
руралног развоја за територију општине Велико Градиште за 2018. годину, у складу са
одредбама Закона о подстицајима у пољопривреди и руралном развоју (“Службени гласник
РС“ бр. 10/13, 142/14, 103/15 и 101/2016).
I. ОПШТЕ ИНФОРМАЦИЈЕ И ТАБЕЛАРНИ ПРИКАЗ ПЛАНИРАНИХ МЕРА
Анализа постојећег стања

Географске и административне карактеристике: Општина Велико Градиште налази се у
североисточном делу Србије у подножју Карпата и Хомољских планина, на уласку у
Ђердапску клисуру и припада Браничевском округу.
Општина Велико Градиште се на западу граничи са општином Пожаревац и Мало Црниће, на
југоистоку са општином Кучево, а на истоку са општином Голубац. На северу је општина
омеђена Дунавом који је у дужини од 20 км раздваја од суседне Румуније.
Велико Градиште је град и седиште општине Велико Градиште чији је географски положај
одређен са 44º 45' 14'' северне ширине и 21º 30' 29'' источне дужине, лежи на 1.059.
киломерту десне обале тока Дунава (који је природна граница са Румунијом) са једне, и
ушћа Пека у Дунав са друге стране. У
његовој непосредној близини, на 3. km од
центра града, налази се познато туристичко
одредиште Сребрно језеро.
Територија општине Велико Градиште
заузима површину од 344 км². Према
подацима пописа становништва из 2011.
године, на територији општине Велико
Градиште живи 17.610 становника, од чега
5.825 становника у граду, а остали у
сеоским насељима, при чему су насеља
груписана у 26 катастарских општина.
Велико Градиште је административни,
привредни и културни центар општине, а
близина Сребрног језера га чини
туристичко-рекреативним центром ширег
подручја.
Централним делом општине пролазе
магистрални пут Београд - Кладово који је
главна комуникацијска веза Великог
Градишта са осталим градовима, као и
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железничка пруга дужине 17 км. Од Београда општина Велико Градиште је удаљена око 115
км, а од Пожаревца, седишта Браничевског округа, 35 км.

Поред друмског, развијен је и речни саобраћај. Дунав је река која протиче кроз 10 земаља
Европе и повезује западну Европу са Црним морем. Пристаниште у Великом Градишту
прихвата бродове свих величина и намена, од луксузних туристичких до транспортних
баржи и шлепова. Велико Градиште је пристаниште и обавезна улазно - излазна царина за
све стране бродове који Дунавом долазе из црноморских лука на путу за разне европске
дестинације.
Најближи аеродором општини Велико Градиште је аеродром „Никола Тесла“ у Београду.
Током 2015. године отпочели су пипремни радови на изградњи спортског аеродрома у
Великом Градишту. Изграђена је травната писта, а треба да отпочне изградња пратећих
садржаја.
Природни услови и животна средина
Према подацима Републичког завода за статистику укупно обрасла шумска површина на
територији општине Велико Градиште за 2011. годину износи 4.535,07 хa, што представља
13,18% укупне територије општине. У претходној години је пошумљено 16,23 ха, а посечена
дрвна маса износи 727м³.
На територији општине Велико Градиште влада умерено континентална клима са јасно
израженим годишњим добима. Зиме су општрије, чему доприноси југоисточни ветар
“Кошава“, а јесен је топлија од пролећа. Средња годишња температура ваздуха у Великом
Градишту је 11,1 оС. Најхладнији је месец јануар са средњом месечном температуром
ваздуха од -0,57˚С. Највишу просечну температуру има јул са 21,08˚С. Неопходно је истаћи
да месец јул није увек најтоплији, нити је пак месец јануар увек најхладнији. Колико зиме
могу бити хладне, толико лета могу бити жарка јер се забележени екстреми крећу од -27,1˚С
(17.1.1956.год.) до 40,6˚С (16.8.1952.год.). Овако велика температурна колебања потичу од
термичких особина копна и јаких ветрова.
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На овом простору климатске прилике, за развој туризма, су повољне само током летњег
периода, док у зимском делу године, спортско-рекреативне активности су могуће само у
затвореним спортско-рекреативним објектима. Током лета климатски елементи имају
приближно оптималне вредности за здравље људи (температура ваздуха око 20˚С и
влажност око 70%), што уз обиље зеленила око Сребрног језера и саме обале Дунава пружа
могућност за развој здравствено-рекреативног туризма. Годишња сума падавина за подручје
општине Велико Градиште износи 694м (694лит/м²).
Када је реч о хидрографским ресурсима, најзначајније реке су Дунав и Пек, а посебан значај
има Сребрно језеро које се налази 3км узводно од самог града у преграђеном рукавцу
Дунава, које је носилац спортско-рекреативног туризма на водама ове општине.
На територији општине Велико Градиште налазе се малобројни водотоци који имају бујични
каратер (Кисиљевачка река, Чешљевобарска река, Пландиште, Сираковачка река), бујични
потоци, вештачки водотокови-мрежа милиорационих канала „РИТ“ и хидротехнички објекат
„Сребрно језеро“, као и подземне воде.
Дунав има важну улогу у „животу“ општине, где осим воденог богадства којим обилује ова
река, она представља добру саобраћајну везу између Великог Градишта са другим
подунавским земљама, односно са Црним морем.
Велико Градиште је пристаниште за све стране бродове који крстаре Дунавом. Такође,
Дунавски кеј са парком има велики туристички значај, пошто се његове погодности користе
за купање, спортске активности, одржавање бројних културних и спортских манифестација,
вожњу бициклом, а представља и омиљено место риболоваца.
Сребрно језеро је дугачко око 14 км, просечне ширине 300 м и просечне дубине 8-9 м.
Некада је било рукавац Дунава, а сада је затворено двема бранама. Преграђивање рукавца
које је отпочело 1967. године истовремено доводи и до опремања овог терена основном
инфраструктуром. Шумовита обала језера својом лепотом, пешчаним плажама и погодним
местима за пецање право је место за пријатан и активан одмор.
Река Пек извире у подножју Црног Врха, а улива се у Дунав код Великог Градишта и убраја
се у највеће реке југоисточне Србије. Позната је још и као Златни Пек пошто у свом кориту
крије ситне честице злата. Осим злата, река Пек има и доста рибе, где међу бројним врстама
доминирају скобаљ и клен. Изградњом хидроелектране „Ђердап“ и подизањем нивоа
Дунава, на ушћу Пека формирао се мањи залив који је убрзо постао станиште за многе
птичије врсте, а нарочито за птице селице, које имају своју аду у близини Великог Градишта,
код села Рам. Пре неколико година, једна међународна експедиција идентификовала је само
на овом месту око 136.000 јединки у оквиру 25 птичијих врста. На ово место се може доћи
чамцем изнајмљеним преко ловачких удружења. Такође, на Пеку постоји и излетиште Јаз
које је погодно за купање.
Када је реч о рељефу, више од 60% чине равнице, 25% брежуљкасто земљиште, а брдско
подручје чини само 15% укупне површине територије општине Велико Градиште.
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Према правилнику о катастарском класирању и бонитирању земљишта, преовлађујући
типови земљишта на територији општине су: чернозем, чернозем излужени, еутрични
камбисол, гајњача, еутрични камбисол у оподзољавању, гајњача у оподзољавању, хумоглеј,
ритска црница, минерално барско земљиште, лесоидна пескуша, мрка пескуша, живи и слабо
везани песак, алувијални нанос песковите иловаче безкарбонантан, алувијални
наносиловасти, делувијални нанос, литосал и регосал. Када је реч о бонитетној класи
земљишта, не постоје валидни подаци за територију општине Велико Градиште.
Стање и трендови у руралном подручју

Демографске карактеристике и трендови
Према попису становништва из 2011. године, на територији општине Велико Градиште
живи 17.610 становника, што чини 0,25% популације Републике Србије. Просечна густина
насељености је 51 становник/км². При томе се уочава законитост да у граду, у укупном
периоду пописа становништва (1948-2011), постоји тренд пораста, док у свим сеоским
насељима, нарочито између два последња пописна периода, се бележи тренд пада броја
становника. Удео становништва млађег од 15 година износи 13,2%, а удео радно способног
становништва у укупном становништву у односу на просек за Србију је повољан и износи
64%.

Гарфикон 1: Графички приказ броја становника по местима из којих су се исељавали
грађани Општине Велико Градиште
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На графикону 1. приказан је број исељених становника по насељима, одакле се може видети
да су насеља са најизраженијим одливом становништав Тополовник (571), Чешљева Бара
(414) и Мајиловац (405).

Гарфикон 2: Графички приказ држава где су се исељавали грађани Општине Велико
Градиште
На графикому 2. може се видети које земље су најинтересантније за исељавање, односно где
се највише становника општине Велико Градиште иселило, тако да долазимо до податка да је
убедљиво највиче становника исељено у Аустрију 2.787, затим у Италију 1.707, Немачку 171,
Швајцарску 158 и Француска 117, а у остале земље број је значајно нижи.
Удео пољопривредног становништва у укупном броју становника на територији општине
Велико Градиште износи 66,92%, при чему има 2.654 пољопривредних газдинстава, од којих
су 1.860 регистрована пољопривредна газдинства (од тог броја 1.631 су активна, а 229
пасивна).
Када је реч о правној структури регистрованих пољопривредних газдинстава, 99,8% чине
породична пољопривредна газдинства, а тек 0,2% правна лица и предузетници.
Према подацима са последњег пописа пољопривреде, површина коришћеног
пољопривредног земљишта износи 17.691 ха, што чини 51% укупне површине територије
општине.
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Диверзификација руралне економије
Већина руралног становништва, осим пољопривреде, има мало других извора дохотка, па се
због тога тражи могућност алтернативног начина запошљавања. Ту посебан значај може да
има развој других економских (непољопривредних) активности на пољопривредним
газдинствима, као и развој различитих врста активности и сервиса који нису тесно везани за
пољопривреду. Генерално гледано, постоји знатан потенцијал у туризму руралног подручја,
који је само делимично искоришћен. Подршком додатним могућностима запошљавања могу
се у неким срединама зауставити негативни трендови депопулације и напуштање села.
Диверзификација активности на газдинствима неопходна је за запошљавање и одрживи
развој руралних подручја, и њоме се може придонети бољем уравнотежењу регионалног
развоја у економском и социјалном смислу.
Изузетна разноликост градиштанских села у културолошким карактеристикама и изузетно
богато историјско наслеђе су квалитетан предуслов развоја етно туризма. Релевантни
потенцијали за села са подручја општине Велико Градиште: Рамска тврђава у селу Рам,
манастир Нимник у Курјачу, реке Дунав и Пек, као и Сребрно језеро.
Рурална инфраструктура
Водоводи су изграђени у насељима: Велико Градиште, Кусиће, Пожежено,
Кумане,Тополовник, Триброде, Царевац, Печаница, Камијево и Средњево. У насељу
Триброде због превеликог коришћења вештачких ђубрива, пестицида и хербицида у
пољопривреди дошло је до загађења подземних вода и локални водовод се не користи за
санитарне потребе. Остала насеља се снабдевају из индивидуалних бунара и јавних
изворишта. Дужина водоводне мреже је 35 км и укупно је прикључено 3.030 домаћинстава.
Постоји један део водоводне мреже, коју треба реконструисати јер је застарела и
нефункционална. Tоком 2017. године окончан је пројекат “Водоизвориште Острово“, чијом
се реализацијом планира обезбеђење водоснадбевања за око 20.000 људи. Током 2018.
године планирана је реализација изградње дела магистралног цевовода од Великог Градишта
до насеља Рам у делу од Великог Градишта до насеља Тополовник, тако да би изграђена
секундарна водоводна мрежа насељима Кумане и Тополовник била у систему снабдевања
водом са овог водоизворишта.
Канализационом мрежом је обухваћен само већи део насеља Велико Градиште. Дужина
канализационе мреже је 28 км и око 1,300 домаћинстава је прикључено на њу.
Што се тиче информатичко – комуникационе инфраструктуре, рурално подручје општине
Велико Градиште се одликује добром покривеношћу фиксном и мобилном телефонијом, тако
да је приступ интернету и другим видовима имформисања доступан великом броју сеоских
домаћинстава.
Централним делом општине пролазе магистрални пут Београд - Кладово који је главна
комуникацијска веза Великог Градишта са осталим градовима, као и железничка пруга
дужине 17 км. Од Београда општина Велико Градиште је удаљена око 116 км, а од
Пожаревца, седишта Браничевског округа, 35 км. Укупна дужина путева у општини је 180
км, од тога 29 км магистралних, 53 км регионалних и 98 км локалних путева (од тога је
дужина неасфалтираних локалних путева који су под туцаником 23 км).
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Поред друмског, развијен је и речни саобраћај. Дунав је река која протиче кроз 10 земаља
Европе и повезује западну Европу са Црним морем. Велико Градиштанско пристаниште
прихвата бродове свих величина и намена, од луксузних туристичких до транспортних
баржи и шлепова. Велико Градиште је пристаниште и обавезна улазно - излазна царина за
све стране бродове који Дунавом долазе из црноморских лука на путу за разне европске
дестинације.
Најближи аеродром општини Велико Градиште је аеродром „Никола Тесла“ у Београду.
У руралној средини где су углавном, заступљене индивидуалне куће са двориштем, баштом
и њивама, постоје велике количине биљног отпада, а прикупљање отпада поверено је од 1.
новембра 2009. године конзорцијуму фирми (Spider Serbia, Spider Environmental Services SA i
Depo Sistem) на ропк од 25 година. На територији општине се налази 27 дивљих депонија.

Показатељи развоја пољопривреде
Пољопривредно земљиште
Општина Велико Градиште располаже са 17.691 ха коришћеног пољопривредног земљишта,
при чему је просечна величина коришћеног пољопривредног земљишта по газдинству 6,67
хектара. Површина под ораницама и баштама је 15.667 хектара (88,56%), што је изнад
просека за територију Републике Србије који износи 73%. Под воћњацима је 390 хектара
(2,20%), под виноградима 113 хектара (0,64%), ливаде и пашњаци се простиру на 1459
хектара (8,25%), док се под окућницом, расадима и сл. налази 63 хектара (0,36%).
Од укупне површине коришћеног пољопривредног земљишта, под житом се налази 12.716
хектара (81,16%), што је знатно већи проценат у односу на територију Републике Србије где
износи 50%. Под индустријским биљем се налази 1.251 хектар (7,98%), под поврћем 270
хектара (1,72%), под крмним биљем 1.168 хектара (7,45%), док се цвеће, украсно биље и
угари налазе на 151 хектару (0,96%).
Површина пољопривредног земљишта у јавној својини на територији општине Велико
Градиште износи 1.461,65 хектара, од чега се у закуп даје 1.108,19 хектара (према интерним
евиденцијама).
Државно земљиште је значајан ресурс који се данас не користи правилно. То земљиште је
потенцијални извор прихода за локалну самоуправу, али се може користити и као важан
инструмент за подршку локалним пољопривредницима у повећању и специјализацији
производње.
Према подацима из последњег пописа пољопривреде, површина коришћеног
пољопривредног земљишта које се наводњава износи 333 хектара, при чему 227
пољопривредних газдинстава наводњавају коришћено пољопривредно земљиште (КПЗ).
На слици 5. приказана је педолошка карта општине Велико Градиште коју је сачинио
Институт за земљиште из Београда.
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Слика 5: Педолошка карта Општине Велико Градиште
(Извор: Институт за земљиште Београд)
Вишегодишњи засади
Воћарство је једна од најпродуктивнијих пољопривредних грана. Захваљујући великом броју
воћних врста омогућено је коришћење подручја са веома различитим земљишним и
климатским условима, па самим тим и земљишта слабијих физичких, хемијских и других
особина. Велико Градиште својим географским положајем, климатским и земљишним
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карактеристикама, традицијом, незагађеном природом пружа одличне услове за развој
интензивног и профитабилног воћарства и пратеће прерађивачке индустрије. Иако је
производња воћа значајно интензивирана још увек постоје многи проблеми који прате ову
област, а то су: уситњеност парцела, екстензивни узгој на већини површина и интензивни
узгој у појединим деловима где је традиција прерасла у посао, затим изражена
неорганизованост и низак ниво стручности произвођача, технике и технологије производње,
недостатак квалитетних производа на тржишту, неизвестан пласман, неадекватан сортимент
и стари засади, споро увођење стандарда.
Према Попису пољопривреде из 2012. године 1221 газдинстава има 390 ха воћа што указује
да је просечна површина под воћем по газдинству око трећине (0,32) хектара. Поред тога,
само 24% засада су интензивни засади, тј. у њима се примењују агротехничке мере, док је
297 ха (76%) екстензивно. Преовлађује производња коштичавог воћа пре свега шљиве, а
затим вишње и брескве, а од јабучастог воћа преовлађује јабука док је производња осталих
воћних култура знатно мања. У структури пољопривредног земљишта површине под воћем у
Великом Градишту су скоро дупло мање од просека у Србији.
Производња коштичавог воћа - најзаступљеније врсте воћа је шљива. Углавном се гаји у
подручјима у којима многе друге културе не дају велике приносе, а то су обично
сиромашнија земљишта. Шљива је засађена на око 189 ха, што представља 48,4% воћњака у
општини Велико Градиште.
Када је реч о производњи јабучастог воћа, најдоминантнија је производња јабука (90 ха), а
затим крушака на 21 ха.
Орах и лешник заузимају површину од 36 хектара на територији општине Велико Градиште.
Када је реч о виноградима, у Великом Градишту постоје 897 домаћинстава који се баве
виноградарством, а виногради се налазе на само 113 ха, при чему засади и асортиман нису за
квалитетна и врхунска вина.
Сточни фонд
Због негативних промена у пољопривреди и сточарству које су се десиле у протеклом
периоду (пад куповне моћи, смањење домаћег и губитак иностраног тржишта, и сл.),
породична газдинствима остала су релативно неразвијена, тржишно недовољно усмерена, са
традиционалним технологијама, тако да она данас имају више социјални него економски
значај. Савремени робни произвођачи се јављају у малом броју и њихов развој је доста
успорен.
Сточни фонд општине Велико Градиште тренутно чини 3.156 говеда, 10.401 оваца, 1.493
коза, 29.849 свиња 145.842 живине, 24 коња и 5.278 кошница. Сточарска производња се
наслања на производњу пшенице, кукуруза, луцерке, детелине и испаше на ливадама и
пашњацима.
Највећи број газдинстава, њих 312, има 1-2 грла говеда, 246 газдинстава има 3-9 грла говеда,
а тек 56 газдинстава има преко 10 грла говеда.
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Интензивно свињарство и живинарство су развијени у деловима у којима постоји обимна
производња житарица, првенствено кукуруза.
Када је реч о свињарству, највећи број газдинстава, њих 896, има 3-9 грла, 601 газдинство
има 10-19 грла, 226 газдинстава има од 20-49 грла, а 225 газдинстава има 1-2 грла свиња.
Кад је реч о узгоју живине, према подацима из Пописа пољопривреде из 2012.године, 2132
газдинства се баве узгојом живине, при чему су најбројнија газдинства са 1-2 грла живине и
њих има 1726, док су газдинства са 300-499 грла живине малобројна, односно, има их само 3.
Међутим, треба напоменути и да је број газдинстава која имају преко 500 грла живине 26.
Механизација, опрема и објекти
По опремљености пољопривредном механизацијом општина Велико Градиште је око
регионалног просека. Пољопривредна газдинства располажу у просеку са 0,6 двоосовинских
трактора, а просечна површина коришћеног пољопривредног земљишта обрађена
сопственим двоосовинским трактором износи 8,5 ха. Средња и мала пољопривредна
газдинства су опремљена половном механизацијом, која је технолошки превазиђена на
газдинствима земаља са развијеном пољопривредом. Пољопривредна механизација на
газдинствима је застарела, у просеку старија од 10 година, односно преко 98% је застарела
механизација. Пољопривредници у Великом Градишту већином користе технички мање
захватне машине, са релативно већом потрошњом горива и губицима при руковању (већим
растуром при жетви), што додатно утиче на раст производних трошкова. Према резултатима
пописа пољопривреде из 2012. године на територији општине Велико Градиште, има 4.826
једноосовинских и двоосовинских трактора, 311 комбајна, и 16.936 прикључних машина.
Опремљеност објеката за смештај стоке је врло неуједначен и зависи од степена
специјализације и величине стада. Мали број пољопривредних газдинстава су током
последње деценије имала значајне инвестиције у унапређење стандарда, изградњу и
проширење постојећих капацитета. Ови објекти су технички добро опремљени и испуњавају
захтеве предвиђене стандардима о добробити животиња. И поред тога, управљање стајњаком
и његово складиштење остаје један од кључних проблема са којим се суочава већина
великих, али и део малих произвођача.
Опремљеност пољопривредних газдинстава објектима за складиштење репроматеријала и
финализацију пољопривредних производа је ниска. Углавном се користе постојеће
„економске зграде“ и помоћни објекти на газдинству.
Према резултатима пописа пољопривреде из 2012. године на територији општине Велико
Градиште има 18 хладњача, 1 сушара, 4 стакленика и 416 пластеника.
Радна снага
Број пољопривредних газдинстава на територији општине Велико Градиште, према
резултатима Пописа пољопривреде из 2012. године је 2.654 газдинстава. Највећи број
пољопривредних газдинстава, 65 %, има једног до два члана газдинства или стално
запосленог који обављају пољопривредну делатност. Газдинства са три до четири члана који
обављају пољопривредну делатносу у укупном броју учествују са 29 %.
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Укупан број чланова газдинства и стално запослених на газдинству на територији општине
Велико Градиште износи 6.338, при чему се највећи део од 99 % односи на породична
пољопривредна газдинства. Пољопривредне активности на породичном газдинству обављају
искључиво чланови породице и рођаци док стално запослених у оквиру ове категорије
газдинства готово и да нема. У структури чланова газдинстава који су ангажовани у сектору
пољопривреде на територији општине преовлађују жене са 60,4 %.
Удео појединих категорија ангажоване радне снаге на газдинствима са територије општине у
укупном броју годишњих радних јединица у пољопривреди износи: 42 % од стране носилаца
газдинстава, 52 % од стране чланова породице и рођака носиоца, свега 2 % од стране стално
запослених на газдинствима и 4,3 % сезонске радне снаге и лица ангажованих на уговор.
На основу података Пописа пољопривреде из 2012. године може се видети да је учешће
ангажоване радне снаге стално запослених и сезонских радника знатно испод просека
Републике.
Највећи број носилаца породичних газдинстава уједно су управници - менаџери на
газдинствима. Што се тиче нивоа
њихове обучености из области пољопривредне
производње 83,3 % имају само пољопривредно искуство стечено праксом, док само 3 %
имају стечено средње и високо стручно образовање из области пољопривреде.
Једно од најделикатнијих питања будућег развоја сектора пољопривреде је изразито
неповољна старосна и образовна структура пољопривредне радне снаге. Овај проблем
значајан је како са аспекта социјалне структуре руралних средина, тако и у погледу
капацитета људских потенцијала за усвајање нових технологија, промену производне
структуре и многе друге.
Структура пољопривредних газдинстава
Према резултатима Пописа пољопривреде из 2012. године на територији општине Велико
Градиште евидентирана са .2654 пољопривредна газдинстава.
На основу резултата Пописа пољопривреде из 2012. године структура пољопривредних
газдинстава (ПГ) према величини коришћеног пољопривредног земљишта се креће :
• укупно 2.654 ПГ на 17.691 ха;
o до 1 ха 337 ПГ на – 190 ха ;
o од 1 до 2 ха- 342 ПГ на 511 ха;
o од 2-5 ха- 797 ПГ на 2729 ха ;
o од 5-10ха-732 ПГ на 5101 ха;
o од 10 до 20ха – 253 ПГ на 3383 ха;и
o преко 20 ха - 61 ПГ на 1486 ха и
o без земљишта 67 ПГ.
Просечно коришћено пољопривредно земљиште је 6,67 ха.
На основу резултата Пописа пољопривреде из 2012. године структура пољопривредних
газдинстава (ПГ) према броју условних грла стоке (УГ) је следећа:
• Укупан број условних грла је 12.240
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мање од 4 условна грла – 1.998 ПГ;
од 5 до 9 УГ – 461 ПГ;
од 10-14 УГ – 112 ПГ;
од 15-19 УГ-36 ПГ;
од 20 - 49 УГ -36 ПГ;
преко 50 УГ - 8 ПГ;
преко 100 УГ - 2 ПГ;
преко 500 УГ - 1ПГ.

Производња пољопривредних производа
Ресурси на којима се заснива пољопривреда у одређеном подручју имају важну, али не и
пресудну улогу на конкурентност.
Општина Велико Градиште сврстава се у пољопривредну општину због великог удела
становништва које се бави пољопривредном производњом. У укупној површини општине
велики део је плодно земљиште које се због редуковане примене пестицида и неорганоског
ђубрива још увек сматра не загађеним и погодним за производњу органске хране. Од
пољопривредних култура највише су заступљене житарице чији су приноси на
задовољавајућем нивоу али се уз пуну примену агротехничких мера могу постићи и бољи
резултати. Озбиљна препрека постизању бољих резултата у пољопривредној производњи је
непотпуна примена агротехничких мера, неквалитетан семенски материјал, дотрајала и
неадекватна механизација, као и велики неповољан утицај абиотичких фактора (утицаји
неживе природе на производњу [климатски услови – светлост, температура, влажност,
струјање ваздуха, сунчево зрачење, ... / земљиште – хемијске и физичке особине земљишта /
орографски – рељеф (нагиб терена, окренутост странама света, разуђеност обале ...)].
Без обзира на постигнуте резултате пољопривредна производња је ипак неекономична,
поготово на малим пољопривредним газдинствима, а разлог су високи трошкови
производње, коришћење превазиђених технологија, уситњени поседи, лоша едукација
пољопривредних произвођача.
12000
10000

8000
6000

РС

4000

ЦЕНТРАЛНА СРБИЈА

2000

ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ

0

Графикон1: Просечни приноси биљних култура у Великом Градишту у односу на
регион и РС, 2011
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Сточарство је водећа грана у структури вредности пољопривредне производње; Најважније
гране сточарства у општини Велико Градиште су говедарство, свињарство, живинарство и
пчеларство док овчарство и козарство имају мањи значај.
У општини Велико Градиште има 3.156 говеда (1.386 крава), 29.849 свиња (4.318 крмача),
10.401 оваца (7.461 оваца за приплод), 1.493 коза, 145.842 живине и 5.278 пчелињих
друштава.
Сточарство је, према уделу у укупном броју условних грла, најзаступљеније у Региону
Шумадије и Западне Србије (39,8%) и Региону Војводине (34%), а најмање у Региону Јужне
и Источне Србије (20,7%);
Просечна густина сточарске производње у Републици Србији износи 0,6 условних грла по
хектару коришћене пољопривредне површине док је у Општини Велико Градиште то 0,22
условних грла по хектару површине.
Газдинства са линијама сточарске пољопривредне производње користе 70% пољопривредног
земљишта и доминантан удео осталих ресурса (радне снаге, механизације и др.);
Број пољопривредних газдинстава која се баве сточарском производњом смањио се у
периоду између два пописа пољопривреде, више него што је то случај са бројем газдинстава
која се баве биљном производњом. Укупан број условних грла је смањен. Укупан број говеда
се смањује у Региону Јужне и Источне Србије задњих 5 година, исти тренд је и у Републици
Србији док за општину Велико Градиште не постоје поуздани подаци, али се претпоставља
да је тренд опадања укупног броја говеда исти као и у региону. Укупан број свиња има тренд
опадања како у РС, тако и у региону. Укупан број оваца варира, међутим последње две
године показује благи пораст. Док је укупан број коза у РС у стагнацији у Региону јужне и
источне Србије тај број опада. Укупан број живине у региону је у порасту док је у РС тренд
опадања након пар година раста. Укупан број кошница пчела је у наглом порасту у општини
Велико Градиште.
Сточарство у Републици Србији је засновано на газдинствима мале и средње економске
величине, која у свом власништву имају 2/3 условних грла стоке, као што је и у општини
Велико Градиште. Најзаступљенија раса говеда у општини Велико Градиште је сименталска,
много мање је заступљена холштајн-фризијска, а средњу заступљеност имају мелези и грла
под контролом плодности.
Пољопривредници, носиоци пољопривредног газдинства кључни су ресурс пољопривредне
производње. У структури носилаца газдинстава са сточарском производњом, њих 2/3 је своје
знање стекло кроз праксу и има завршену највише основну школу. Свега 1/3 газдинстава има
наследника, а старосна структура је нарочито неповољна у региону Србија – исток.
Органска производња је заступљена на занемарљивим површинама.
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Земљорадничке задруге и удружења пољопривредника
На територији општине Велико Градиште постоје и активно функционишу
земљорадничких задруга, и то:
• Земљорадничка задруга „Пољопривредник“, Велико Градиште,
• Земљорадничка задруга „Агро-Пољопривредник“, Велико Градиште,
• Земљорадничка задруга „Развитак“ Мајиловац,
• Земљорадничка задруга „Стиг“ Курјаче,
• Земљорадничка задруга “Диван“, Макце и
• Општа земљорадничка задруга „Заједница“, Средњево.

6

Добро развијен и организован задружни сектор доприноси уравнотеженом регионалном
развоју и одрживом развоју. У Великом Градишту функционише довољан број задруга у
областима ратарства. Заједнички наступ при уговарању производње и продаји, набавка
репроматеријала, или преговори са државним институцијама ради регулисања својих права
или заједничких интереса изискује већу промоцију предности у удруживање у
земљорадничке задруге.
Од удружења активна су четири у области пољопривреде, и то:
• Удружење пољопривредника „Велико Градиште“, Велико Градиште,
• Удружење привредних рибара Доњег Подунавља, секција Велико Градиште,
• Удружење цвећара Општине Велико Градиште и
• Друштво пчелара општине Велико Градиште и Голубац, Велико Градиште.
Удружење Цвећара општине Велико Градиште, после периода неактивности, отпочело је са
поновним активностима и припрмама за организовање манифеастације “Дани цвећа“ у
насељу Кусуиће, а Удружење привредних рибара Доњег Подунавља, секција Велико
Градиште незаобилазни је учесник у туристичкој манифестацији “Аласке вечери“ у Великом
Градишту.
У складу са постојећим производним ресурсима у пољопривредној производњи формирана
су специјализована пољопривредна удуржења, која актвино учествују у креирању и
реализацији сопствених улагања,као што су Удружење пољопривредника „Велико
Градиште“ и Друштво пчелара општине Велико Градиште и Голубац. Удуржења имају
своје стратешке и акционе планове, израђене у сарадњи са локалном самоуправом и у складу
са наведеним плановима реализују активности и инвестиције на пољопривредним
газдинствима и у оквиру удружења.
Активности удружења пољопривредника која се подржавају од стране локалне самоуправе
су учешће на манифестацијама ради пормоције производа и партнерство у релизацији
пројеката из области пољопривреде и руралног развоја.
Трансфер знања и информација
Корисници често информације прихватају са резервом и ретко се усуђују да инвестирају
сопствена средства у стицање нових знања и вештина. Несигурности корисника доприноси и
то што трансфер знања који се врши у сврхе промоције нових производа и технологија,
путем медија и на друге начине, може бити необјективан и усмерен превасходно на профит
преносиоца. Нове технологије брже и ефикасније се прихватају од стране већих
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пољопривредних газдинстава. Генерално посматрано, између различитих делова аграрног
сектора нема битних разлика у позицијама за стицање знања, изузев што сложенији видови
производње захтевају већи обим информација о модерним технологијама.
Локална самоуправа у сарадњи са Пољопривредном стручном службом из Пожаревца,
Задружним савезом Пожаревац, Развојном регионалном агенцијом Браничево и другим
релевантним чиниоцима руралног развоја и пољопривреде, у највећој мери доприноси
информисаности и трансферу стручних знања крајњим корисницима. Информисаност се
спроводи путем јавног информисања и путем организованих скупова са мештанима.
Обуке пољопривредника и сеоског становништва раде се путем организованих једнодневних
и вишедневних семинара и радионица и свакодневним радом на терену на газдинствима.
Потребно је побољшати ниво ефикасности и функционалности система преноса знања и
информација у пољопривреди иако је у ери интернета већина података доступна, ипак је
размена искустава и “жива реч“ незаменљива, тако да пољопривредницима треба омогућити
што више саветовања, посете сајмовима и фармерима у ЕУ и суседним земљама, где ће се на
лицу места упознати са новим технологијама и достигнућима у пољопривреди.
У наредном периоду посебно треба посветити пажњу упознавању пољопривредних
произвођача са оним што се у пољопривреди дешава у Европској унији, али такође и
помагати пољопривредним произвођачима да што квалитетније и на што лакши начин
приступају фондовима који финасирају развој конкурентности самих газдинстава.
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ТАБЕЛАРНИ ПРИКАЗ ПЛАНИРАНИХ МЕРА
И ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА

Редни број

Табела 1. Мере директних плаћања

Назив мере

Шифра
мере

Планирани
буџет за
текућу
годину без
пренетих
обавеза
(у РСД)

1

Регрес за
репродуктив
ни материјал
(вештачко
осемењавање)

100.1.1

720.800,00

Износ
Износ
подстиподстицаја по
цаја по
јединици
кориснику
мере
(%) (нпр.
(апсолут
30%, 50%,
ни износ
80%)
у РСД)

1.400,00

50-70

Максимални износ
подршке
по
кориснику
(ако је
дефинисан) (РСД)

Пренете
обавезе

/

179.200,00

720.800,00

У КУ П Н О:

179.200,00

Табела 2. Мере руралног развоја

Назив мере

Шифра мере

Максимални
износ
подршке по
кориснику
(ако је
дефинисан)
(РСД)

Редни број

Планирани
Износ
буџет за
подстицаја по
текућу годину
кориснику
без пренетих
(%) (нпр. 30%,
обавеза (у
50%, 80%)
РСД)

1

Инвестиције у
физичку имовину
пољопривредних
газдинстава

101

700.000,00

50%

50.000,00

0,00

2

Успостављање и
јачање удружења
у области
пољопривреде

102

1.000.000,00

100%

500.000,00

0,00

3

Одрживо
коришћење
пољопривредног
земљишта

201.1

30.000,00

30 - 100 %

0,00

У КУ П Н О:

400.000,00
2.100.000,00

Пренете
обавезе

0,00
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1

2

Назив мере

Подстицаји
за
спровођење
одгајивачких програма, ради
остваривања одгајивачких циљева
у сточарству
Подстицаји
за промотивне
активности
у пољопривреди и
руралном
развоју
У КУ П Н О:

Шифра мере

Редни број

Табела 3. Посебниx подстицајa
Планирани
буџет за
текућу
годину без
пренетих
обавеза (у
РСД)

Износ
подстицаја
по јединици
мере
(апсолутни
износ у РСД)

Износ
подстица
ја по
корисник
у (%)
(нпр.
30%,
50%,
80%)

Максимални износ
подршке
по
кориснику
(ако је
дефинисан) (РСД)

Пренете
обавезе

401

360.000,00

360.000,00

100%

/

0,00

402

640.000,00

640.000,00

100%

/

0,00

1.000.000,00

1.000.000,00

Б у џ е т
Укупан износ средстава из буџета општине Велико Градиште
планираних за реализацију Програма подршке за спровођење
пољопривредне политике и политике руралног развоја (без
пренетих обавеза)
Планирана средства за директна плаћања

0,00

Вредност у РСД

3.820.800,00
720.800,00

Планирана средства за подстицаје мерама руралног развоја

2.100.000,00

Планирана средства за посебне подстицаје

1.000.000,00

Пренета обавезе
УКУПНО за реализацију Програма у 2018 години и пренете обавезе:

179.200,00
4.000.000,00
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Циљна група и значај промене која се очекује за кориснике
Програмом мера подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног
развоја за територију општине Велико Градиште утврђујe се структура мера, односно намена
и начин коришћења средстава за 2018. годину, у укупном износу од 4.000.000,00 динара,
која су Одлуком о буџету општине Велико Градиште за 2018. годину (''Службени гласник
општине Велико Градиште'' број 14/2017), опредељена на буџетскoj позицији 60. средства
за Буџетски фонд за пољопривреду и рурални развој општине Велико Градиште.
Потенцијални корисници мера подршке су регистрована пољопривредна газдинства са
територије општине Велико Градиште са активним статусом у складу са Правилником о
упису у регистар пољопривредних газдинстава и обнови регистрације, затим удружења и
асоцијације пољопривредних произвођача и удружења грађана која су основана ради
обављања промотивних и непољопривредних делатности за развој села и заштиту животне
средине, предузетници и правна лица за пружање саветодавних и других услуга.
Реализација Програма, односно дефинисане мере допринеће:
• модернизацији производње и јачању производне конкурентности:
o повећање продуктивности газдинства,
o смањење производних трошкова;
• достизању националних и стандарда ЕУ на пољу:
o заштите животне средине,
o јавног здравља,
o здравља животиња и биљака,
o добробити животиња,
o заштите на раду;
• повећању квалитета производа, хигијене и безбедности хране;
• побољшању конкурентности породичних пољопривредних газдинстава;
• увођењу нових технологија и иновација, и отварање нових тржишних
могућности;
• побољшању квалитета производа уз испуњавање националних и ЕУ стандарда
у области безбедности хране и заштите животне средине;
• очувању производње традиционалних производа;
• повезивању сектора пољопривреде и сектора туризма;
• унапређењу непољопривредних делатности на сеоском подручју;
• добијању производа веће додате вредности у циљу повећања доходка и
побољшању одрживих услова за живот сеоског становништва.
Пољопривредна политика и политика руралног развоја Републике Србије обухвата низ мера
и активности које предузимају надлежни органи у циљу обезбеђивања квалитетне и
здравствено исправне хране, јачања конкурентности пољопривредних производа на
тржишту, подизања нивоа животног стандарда пољопривредника, пружања подршке
руралном развоју и заштити животне средине од негативних утицаја пољопривредне
производње.

Програм мера подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја Општине Велико Градиште за 2018. годину

159

160

Број 3

30. март 2018. године

Општина Велико Градиште – Општинско веће

Информисање корисника о могућностима које пружа Програм подршке за спровођење
пољопривредне политике и политике руралног развоја
По усвајању Програма мера подршке за спровођење пољопривредне политике и политике
руралног развоја за територију општине Велико Градиште за 2018. годину од стране
Општинског већа, исти се објављује на званичном сајту општине Велико Градиште
www.velikogradiste.org.rs.
Информисање потенцијалних корисника о мерама Програма, врши се такође, путем
организовања и одржавања трибина и предавања за локалано сеоско становништво, путем
локалних медија, друштвених мрежа, дистрибуцијом штампаних обавештења преко
Пољопривредно саветодавне стручне службе (ПССС) и сеоских месних канцеларија
(флајери, обавештења и др.).
Информисање потенцијалних корисника врши се и непосредним контактом у просторијама
општинске управе и канцеларији за младе.
Мониторинг и евалуација (Праћење и вредновање)
Општинска управа општине Велико Градиште у оквиру унутрашње организације има
саветника за послове пољопривреде , док су послови пољопривреде Одлуком о локалној
самуправи додељени Одељењу за Привреду и економски развој и дијаспору који обавља
послове на изради предлога Програма и реализацији мера након усвајања истог. Током
периода реализације Програма, мониторинг и евалуацију врше све унутрашње јединице у
оквиру управе, свака из своје области деловања.
Такође, у процесу мониторинга и евалуације учествују и други органи и стручна тела
Општине Велико Градиште:
• Општинско веће – усвајање годишњег извештаја,
• Комисија за расподелу и контролу управљања средствима Буџетског фонда за
пољопривреду и рурални развој Општине Велико Градиште – врши контролу и
процену успешности спровредених мера и одлучују о захтевима по појединим
мерама,
• Одељење за финансије – врши контролу документације и законску исправност
поднетих захтева, у оквиру своје надлежности,
• Комисије и друга радна тела која се формирају у периоду реализације самог
Програма, а које углавном имају задатак процене потенцијалних корисника
мера и контроле наменског коришћења одобрених средстава.
На основу систематизованих података радних тела и комисија и крајњих корисника,
надлежни орган општинске управе прати годишњу реализацију, остварене резултате и
ефекте спроведених мера Програма и даје предлог о даљем спровођењу истих или увођењу
нових мера подршке.
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II. ОПИС ПЛАНИРАНИХ МЕРА
1. Назив и шифра мере:

Директна плаћања 100
Регреси 100.1
Регрес за репродуктивни материјал (вештачко осемењавање)
101.1.1

Образложење
У складу са Законом о подстицајима у пољопривреди и руралном развоју (“Службени
гласник РС“ бр. 10/13, 142/14, 103/15 и 101/2016), јединице локалне самоуправе могу да
утврђују мере које се односе на директна плаћања за регресе за репродуктивни материјал и
то за вештачко осемењавање. Ова мера је у складу са националном Стратегијом
пољопривреде и руралног развоја 2014.– 2024.
Општина Велико Градиште је по подацима Републичког завода за статистику за 2014. годину
сврстана у Регион јужне и источне Србије. По подацима тај регион је на претпоследњем
месту по укупном броју говеда за 2014. годину а постоји тренд опадања у односу на 2011.
годину. Од укупног броја говеда у РС за 2014. годину само 19%, односно 181.000 грла
припада региону јужне и источне Србија, при чему је само регион Београда са лошијим
процентом учешћа у укупном броју говеда у РС. Знатан утицај на пољопривреднике и
њихове ставове и очекивања могу имати институције и субјекти из окружења те тако
Општина Велико Градиште жели да помогне власницима РПГ-а тако што ће да подстакне
побољшање расног састава у говедарству тј, давати регрес за репродуктивни материјал
(вештачко осемењавање) квалитетних приплодних крава и јуница власника РПГ на
територији општине Велико Градиште.
Регрес за репродуктивни материјал (вештачко осемењавање) - сточни фонд општине Велико
Градиште тренутно чини 3.156 говеда. Сточарство уназад пар година се постепено опоравља,
модернизује и повећава се квалитет. Сточарска производња се углавном одвија на малим
фармама, односно пољопривредним газдинствима. Производне способности грла су
различите. Унапређење сточарства у делу унапређења расног састава говеда на територији
општине Велико Градиште врши се за регистрована пољопривредна газдинства.
Регресирањем за репродуктивни
материјал (вештачко осемењавање) остварује се
поправљање расног састава говеда на територији општине у циљу повећања производње и
квалитета млека и меса код комерцијалних произвођача. И у прошлој години општина
Велико Градиште је издвојила средства Програмом мера подршке пољопривредницима за
ову меру што је наишло на опште одобравање код пољопривредника који се баве
говедарском производњом. Побољшање расног састава у говедарској производњи ће
директно утицати на побољшање квалитета и квантитета у говедарској производњи што ће у
кратком временском периоду имати утицаја на економски статус пољопривредних
газдинстава који се баве овим видом пољопривредне производње, а дугорочно социјалном и
сваком другом развоју руралне средине у односу на урбану средину. Очекује се побољшање
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у старосној структури пољопривредних газдинстава, која није повољна, нарочито у нашем
региону где је изражен тренд миграције великог дела руралног становништва на привремени
рад у иностранство.
Циљеви мере
Реализација ове мере позитивно утиче на економски и социјалнијални развој руралне
средине:
• подизање конкурентности производње и стварање тржишно одрживог
произвођача;
• обезбеђивање услова за уравнотежен развој говедарства;
• боље коришћење расположивих ресурса;
• јачање вертикалне интеграције у производњи млека и меса;
• подизање стандарда живота у руралној средини и пољопривредних
произвођача кроз повећање и стабилност дохотка пољопривредних
газдинстава.
Веза са мерама Националног програма за рурални развој Републике Србије (НПРР)
Ова мера је у складу са Национални Програм за рурални развој и пољопривреду.
Провера двоструког финасирања врши се тако што подносилац захтева за финасирање уз
захтев потписује изјаву под пуном материјалном и кривичном одгворношћу да не постоји
његов захтев у другим јавним фондовима за финансирање ове мере. Такође, приликом
подношења захтева другом јавном фонду, за евентуално финасирање ове мере, корисник од
Општинске управе прибавља потврду да не постоји поднет захтев код Аграрног буџета
општине Велико Градиште за ту меру.
Крајњи корисници
Крајњи корисници мере су физичка лица – носиоци регистрованог пољопривредног
газдинства.
Економска одрживост
За реализацију ове мере није потребно подносити бизнис план или пројекат о економској
одрживости улагања.
Општи критеријуми за кориснике
• Корисник мора да има регистровано пољопривредно газдинство уписано у
Регистар
пољопривредних газдинстава, са активним статусом и са
пребивалиштем и производњом на територији општине Велико Градиште,
• Потписана изјава да не постоји захтев за исто улагање у другим јавним
фондовима;
• Корисник мора да испуни доспеле обавезе по раније одобреним захтевима
финансираним из средстава буџета општине Велико Градиште.
Специфични критеријуми
За реализацију ове мере не постоје специфични критеријуми и корисник је у обавези да
испуни само опште критеријуме.
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Листа инвестиција у оквиру мере
Шифра
инвестиције

100.1.1

Назив инвестиције
Регрес за репродуктивни материјал (вештачко осемењавање)

Критеријуми селекције
Критеријуми селекције се не примењују при реализацији ове мере, већ се средства
одобравају по редоследу пријема потпуних захтева до утрошка планираних средстава.
Интензитет помоћи
Износ регреса за репродуктивни материјал (вештачко осемењавање говеда) је 1.400,00
динара по приплодном грлу у периоду од 01.01.2018. до 31.12.2018. године.
Индикатори /показатељи
Редни
Назив показатеља
број
Укупан број подржаних газдинстава за регрес за репродуктивни материјал
1.
(вештачко осемењавање)
Укупан број регресираних вештачких осемењавања приплодних говеда
2.
Административна процедура
Реализација регресирања за репродуктивни материјал спроводи се на следећи начин:
▪ објављивање јавног позива за подношење захтев за регрес на основу утврђених
критеријума, који расписује Председник општине;
▪ подношење захтева за регрес уз који се прилаже:
o потписана изјава да не постоји захтев за исто улагање у другим јавним
фондовима;
o картон за вештачко осемењавање (признаница) о извршеном плаћању за
вештачко осемењавање у периоду од 1. јануара до 31. децембра текуће године;
o извод из регистра пољопривредних газдинстава о сточном фонду (говеда), који
издаје Управа за трезор;
o фотокопија пасоша за осемењено грло;
o фотокопија личне карте и
o фотокопија картице текућег рачуна за уплату регреса.
▪ доношење одлуке о исплати регреса за репродуктивни материјал – вештачко
осемењавање.
Комисија за расподелу и контролу управљања средствима Буџетског фонда за пољопривреду
и рурални развој општине Велико Градиште утврђује да ли су испуњени прописани услови за
остваривање права на коришћење регреса и доноси одлуку о исплати средстава. Средства се
одобравају корисницима који испуњавају услове, редом на основу поднетих комплетних
захтева до утрошка расположивих средстава.
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Захтеви за регрес за вештачко осемењавање говеда, пољопривредна газдинства подносе
током целе године, а комисија одржава седнице сходно пристиглим захтевима. Захтеви
пристигли до 15. децембра 2018. године биће обрађени и предати Одељењу за фианасије
ради исплате. После наведеног рока, или након утрошка предвиђених средстава, захтеви ће
бити обрађени током наредне године.
Пријаве се предају у услужни центар Општинске управе општине Велико Градиште или
поштом на адресу: Општина Велико Градиште, Житни трг 1, Велико Градиште 12220.
Благовременом доставом сматра се препоручена пошиљка предата пошти најкасније до
истека последњег дана утврђеног рока за предају конкурсне документације (печат поште),
без обзира на датум приспећа.
Део средстава у износу од 179.200,00 динара искорстиће се за измирење обавеза из 2017.
године за Регрес за репродуктивни материјал (вештачко осемењавање) за 128 грла, по
Програму мера подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног
развоја за територију општине Велико Градиште за 2017. годину.

2.

Назив и шифра мере:
• Инвестиције у физичку имовину пољопривредних газдинстава, 101
o Подизање нових или обнављање постојећих (крчење и подизање)
вишегодишњих засада воћака, хмеља и винове лозе, 101.4.1

Образложење
Основне карактеристике пољопривредног сектора на територији општине Велико Градиште
произилазе из неповољне структуре пољопривредних газдинстава.
Уситњеност поседа, мали број грла стоке на породичним фармама, неадекватни производни
и смештајни објекти, слаба примена савремених технологија производње и увођење новог
сортимента су карактеристике пољопривреде општине Велико Градиште.
Тренутно, постоји општи недостатак количина пољопривредних производа одговарајућег
квалитета, посебно јагодичастог и другог воћа који би се користили првенствено за
покривање локалних и регионалних потреба, а по потреби и за извоз.
Пољопривредна газдинства, због неповољног економског и социјалног стања, нису у
могућности да сама обезбеде довољно средстава за модернизацију производње, односно
заснивање нових засада воћа и винове лозе, што ће допринети побољшању економске
ситуације газдинства. Удео интензивних воћних засада у којима се примењују адекватне
агротехничке мере, у општини Велико Градиште, износи 2,20%.
Ова мера је у складу са националном Стратегијом пољопривреде и руралног развоја 2014 –
2024.
Циљеви мере
Општи циљеви:
Самозапошљавање, стабилност дохотка пољопривредних газдинстава, повећање производње,
диверзификација прихода пољопривредних газдинстава.
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Специфични циљеви
Повећање површина у засањеним воћним врстама и повећање броја произвођача који се баве
овом производњом, повећање наводњаваних површина системом кап по кап.
Веза са мерама Националног програма за рурални развој Републике Србије (НПРР)
Ова мера је у складу са Национални Програм за рурални развој и пољопривреду.
Провера двоструког финасирања врши се тако што подносилац захтева за финасирање уз
захтев потписује изјаву под пуном материјалном и кривичном одгворношћу да не постоји
његов захтев у другим јавним фондовима за финансирање ове мере. Такође, приликом
подношења захтева другом јавном фонду, за финасирање ове мере, корисник од Општинске
управе прибавља потврду да не постоји поднет захтев код Аграрног буџета општине Велико
Градиште за ту меру.
Крајњи корисници
Крајњи корисници су физичка лица–носиоци регистрованих пољопривредних газдинстава, са
седиштем на територији општине Велико Градиште.
Економска одрживост
Није потребна
Општи критеријуми за кориснике
• Корисник мора да има регистровано пољопривредно газдинство уписано у
Регистар
пољопривредних газдинстава, са активним статусом и са
пребивалиштем и производњом на територији општине Велико Градиште,
• Потписана изјава да не постоји захтев за исто улагање у другим јавним
фондовима, за подизање истог засада;
• Корисник мора да испуни доспеле обавезе по раније одобреним захтевима
финансираним из средстава буџета општине Велико Градиште;
• Корисник мора да достави доказ о власништву земљиште или закључен уговор
о закупу земљишта на најмање 10. година,
• Корисник мора да достави рачун о купљеним сертификованим садницама
воћних врста и винове лозе, за одређену површину земљишта.
Специфични критеријуми
• за инвестиције у Подизање нових или обнављање постојећих (крчење и
подизање) производних(са наслоном) и матичних засада воћака, хмеља и
винове лозе, прихватљиви корисници су пољопривредна газдинства:са 0,1- 50
ха јагодастих врста воћака и хмеља; 0,3- 100 ха другог воћа; 0,1 – 50 ха цвећа;
0,2 – 100 ха винове лозе, на крају инвестиције.
• захтеви се могу подности за површине земљишта на којима се заснивају воћни
засади и засади винове лозе до укупно 0,50 хектара.
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Листа инвестиција у оквиру мере
Шифра
инвестиције

101.4.1.

Назив инвестиције
Подизање нових или обнављање постојећих (крчење и подизање)
вишегодишњих засада воћака, хмеља и винове лозе – набавка садног
материјала

Критеријуми селекције
Критеријуми селекције се не примењују при реализацији ове мере, већ се средства
одобравају по редоследу пријема потпуних захтева до утрошка планираних средстава.
Интензитет помоћи
Интензитет помоћи износи: 50 % од укупно прихватљивих трошкова за садни материјал
умањен за износ средстава на име пореза на додату вредност.
Максимални износ повраћаја средстава је 50.000,00 динара по једном захтеву.
Подстицаји се додељују као наменска и бесповратна средства.
Индикатори – показатељи
Редни
број
1.
2.

Назив показатеља
Укупан број поднетих захтева
Површина под новим вишегодишњим засадима

Административна процедура
Ова мера ће бити спроведена на основу јавног позива, који расписује председник општине, а
достављени захтеви ће бити административно проверени од стране Одељења за привредни и
економски развој и дијаспору Општинске управе општине Велико Градиште у смислу
комплетности, административне усаглашености и прихватљивости инвестиције.
Средства за меру Подизање нових или обнављање постојећих производних засада воћака,
(101.4.1) одобрава Комисија за расподелу и контролу управљања средствима Буџетског
фонда за пољопривреду и рурални развој општине Велико Градиште.
Комисија ће одлуке о одобрењу средстава доносити у складу са утврђеним критеријумима.
Комисија врши проверу навода из захтева и може да захтева достављање додатне
документације.
Средства се одобравају корисницима који испуњавају услове, редом на основу поднетих
комплетних захтева, до утрошка расположивих средстава, а крајњи рок за подношење
захтева је 15.12.2018. године. Пристигли захтеви после овог рока, а који испуњавају услове,
биће исплаћени кроз програм за 2019. годину
Сви корисници ових средстава за које Комисија утврди да нису адекватно искористили
добијена средства из буџета општине Велико Градиште, биће у обавези да добијена средства
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врате буџету општине Велико Градиште са обрачунатом законском затезном каматом и биће
им ускраћено право конкурисања за субвенције општине Велико Градиште у наредних 5.
година.
Пријаве се предају у услужни центар Општинске управе општине Велико Градиште или
поштом на адресу: Општина Велико Градиште, Житни трг 1, Велико Градиште 12220.
Благовременом доставом сматра се препоручена пошиљка предата пошти најкасније до
истека последњег дана утврђеног рока за предају конкурсне документације (печат поште),
без обзира на датум приспећа.

3.

Назив и шифра мере:
• Успостављање и јачање удружења у области пољопривреде, 102

Образложење
У циљу побољшања рада и проширења активности Удружења пољопривредника на
територији општине Велико Градиште током 2018. године, Општина Велико Градиште, кроз
Програм пољопривреде и руралног развоја, планира да помогне одређене активности ових
удружења. Ово тим пре што одрживи развој пољопривреде и руралних подручја захтева што
ефикасније и функционалније организовање пољопривредних произвођача.
Кроз активности удружења пољопривредних произвођача створиће се услови за
прилагођавање условима тржишта производа и произвођача чланова удружења.
Циљеви мере
Унапређење рада постојећих или формирање нових организација произвођача и прерађивача.
Специфични циљеви:
▪ Побољшање конкурентности чланова организационих група и увођење нових
профитабилних производњи на газдинствима фармера чланова организационих група;
▪ Јачање капацитета за апсорпцију предприступних фондова;
▪ Промовисање активности удружења на разним манифестацијама у земљи и
иностранству;
▪ Унапређење система иновирања на газдинствима удружених фармера.
Веза са мерама Националног програма за рурални развој и пољопривреду
Ова мера је у складу са Национални Програм за рурални развој и пољопривреду.
Провера двоструког финасирања врши се тако што подносилац захтева за финасирање уз
захтев потписује изјаву под пуном материјалном и кривичном одгворношћу да не постоји
његов захтев у другим јавним фондовима за финансирање ове мере. Такође, приликом
подношења захтева другом јавном фонду, за финасирање ове мере, корисник од Општинске
управе прибавља потврду да не постоји поднет захтев код Аграрног буџета општине Велико
Градиште за ту меру.
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Крајњи корисници
Удружења из области пољопривредне производње и друге асоцијације пољопривредних
произвођача.
Економска одрживост
За реализацију ове мере није потребно подносити бизнис план или пројекат о економској
одрживости улагања.
Општи критеријуми за кориснике
▪ Да се пројекат не финансира или је поднет на конкурс у другим јавним фондовима;
▪ Корисник мора да испуни доспеле обавезе по раније одобреним захтевима
финансираним од стране локалне самоуправе;
▪ Корисник мора да је уписан у одговарајући регистар.
Специфични критеријуми:
Не постоје специфични критеријуми
Листа инвестиција у оквиру мере
Шифра
инвестиције
102

Назив инвестиције
Успостављање и јачање удружења у области пољопривреде

Критеријуми селекције:
Критеријуми селекције се не примењују при реализацији ове мере, већ се средства
одобравају на основу поднетих захтева.
Интензитет помоћи
Износ подстицаја по кориснику је до 100% од укупног износа предвиђених средстава, а
максимално 500.000,00 динара по једном захтеву.
Индикатори/показатељи
Редни
број
1.
2.
3.

Назив показатеља
Укупан број подржаних пројеката
Број новоформираних удружења
Број чланова удружења

Административна процедура
После објављивања јавног позива за подношење захтева за унапређење рада постојећих и
успостављање нових организација пољопривредних произвођача и прерађивача, који
расписује Председник општине, достављени захтеви ће бити административно проверени од
стране Одељења за привредни и економски развој и дијаспору Општинске управе општине
Велико Градиште у смислу комплетности, административне усаглашености и
прихватљивости инвестиције.
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Унапређење рада постојећих и успостављање нових организација пољопривредних
произвођача и прерађивача одобрава Комисија за расподелу и контролу управљања
средствима Буџетског фонда за пољопривреду и рурални развој општине Велико Градиште,
на основу поднетих захтева. Комисија ће одлуке о опредељивању средстава доносити у
складу са утврђеним критеријумима. Комисија врши проверу навода из захтева и може да
захтева достављање додатне документације.
Пријаве се предају у услужни центар Општинске управе општине Велико Градиште или
поштом на адресу: Општина Велико Градиште, Житни трг 1, Велико Градиште 12220.
Благовременом доставом сматра се препоручена пошиљка предата пошти најкасније до
истека последњег дана утврђеног рока за предају конкурсне документације (печат поште),
без обзира на датум приспећа.

4.

Назив и шифра мере:
• Одрживо коришћење пољопривредног земљишта, 201.1
o Одрживо управљање земљиштем, 201.1.1
➢ Заштита водоизворишта Острово 7000*3

Образложење
Завршетком изградње постројења за производњу пијаће воде “Острово 7000*3“, у значајној
мери унапређен је квалитет и квантитет пијаће воде, али изградња овог постројења намеће и
одређена ограничења у коришћењу одрећених пољопривредних површина, у зони санитарне
заштите водоизворишта “Острово 7000*3“, која за директну последицу имају смањење
приноса на овим површинама, а самим тим и добити у оквиру пољопривредне производње
која се на њима реализује, јер је на истим забрањена употреба минералних ђубрива,
хербицида и пестицида и других средстава која могу негативно да утичу на квалитет
подземних вода.
У циљу надокнаде пољопривредним произвођшачима за изгубљену добит због ограниченог
коришћења пољопривредног земљишта у зони санитарне заштите водоизворишта "Острово
7000*3", у буџету општине планирана су одређена средства, као директна агроеколошка
плаћања.
Ова мера је у складу са националном Стратегијом пољопривреде и руралног развоја 2014 –
2024. године.
Циљеви мере
Очување квалитета подзених вода и квалитета снабдевања пијаћом водом становника
општине Велико Градиште, са новог водоизворишта “Острово 7000*3“, чија је изградња
обављена средстима Европске уније.
Специфични циљеви
Надокнада изгубљене добити пољопривредним произвођачима.
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Веза са мерама Националног програма за рурални развој и пољопривреду
Ова мера је у складу са Национални Програм за рурални развој и пољопривреду.
Провера двоструког финасирања врши се тако што подносилац захтева за финасирање уз
захтев потписује изјаву под пуном материјалном и кривичном одгворношћу да не постоји
његов захтев у другим јавним фондовима за финансирање ове мере. Такође, приликом
подношења захтева другом јавном фонду, за финасирање ове мере, корисник од Општинске
управе прибавља потврду да не постоји поднет захтев код Аграрног буџета општине Велико
Градиште за ту меру.
Крајњи корисници
Крајњи корисници средстава ове мере су регистрована пољопривредна домаћинства са
територије КО Острово, који имају пољопривредне парцели у зони уже и шире санитарне
заштите водоизворишта.
Економска одрживост
За реализацију ове мере није потребно подносити бизнис план или пројекат о економској
одрживости улагања.
Општи критеријуми за кориснике
o Корисник мора да има регистровано пољопривредно газдинство уписано у
Регистар пољопривредних газдинстава, са активним статусом и са
пребивалиштем и производњом на територији општине Велико Градиште;
o Корисник мора да потпише изјаву да није поднео захтев за исто улагање у
другим јавним фондовима;
o Корисник мора да има пољопривредну парцелу у зони санитарне заштите
водоизворишта “Острово 7000*3“.
Специфични критеријуми
Специфични критеријуми за кориснике по овој мери је тај што корисник мора да докаже да
је приступио ограниченом коришћењу пољопривредног земљишта, на један од следећих
начина:
• Пријавио своју парцелу за сертификацију за органску производњу,
• Засејао исту неком од травних мешавина, уз изјаву да исту неће третирати
хемиским препаратима и ђубрити минералним ђубривима,
• Засејао исту неком од сорти луцерке, уз изјаву да исту неће третирати
хемиским препаратима и ђубрити минералним ђубривима,
• Засадио исту садницама ораха.
Листа инвестиција у оквиру мере
Шифра
инвестиције
201.1.1

Назив инвестиције
Одрживо управљање земљиштем
- Заштита водоизворишта Острово 7000*3
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Критеријуми селекције
Критеријуми селекције се не примењују при реализацији ове мере, већ се средства
одобравају на основу поднетих захтева.
Интензитет помоћи
Општина Велико Градиште финансира надокнаду произвођшачима за изгубљену добит због
ограниченог коришћења пољопривредног земљишта у зони санитарне заштите
водоизворишта "Острово 7000*3", у износу од 30.000,00 динара по хектару, а до 100%
висине програмом планираних средстава.
Подстицаји за одрживо коришћење пољопривредног земљишта додељују се као наменска и
бесповратна средства.
Индикатори – показатељи
Редни
број

Назив показатеља

1.

Број поднетих захтева, број парцела и површина истих

2.

Износ средстава која се потражују и износ одобрених средстава

Административна процедура
После објављивања јавног позива за подношење захтева за Одрживо управљање земљиштем,
који расписује Председник општине, достављени захтеви ће бити административно
проверени од стране Одељења за привредни и економски развој и дијаспору Општинске
управе општине Велико Градиште у смислу комплетности, административне усаглашености
и прихватљивости инвестиције.
Средства за меру - Одрживо коришћење пољопривредног земљишта - надокнада
произвођшачима за изгубљену добит због ограниченог коришћења пољопривредног
земљишта у зони санитарне заштите водоизворишта "Острово 7000*3" – одобрава Комисија
за расподелу и контролу управљања средствима Буџетског фонда за пољопривреду и
рурални развој општине Велико Градиште.
Комисија ће одлуке о одобрењу средстава доносити у складу са опоштим и специфичним
критеријумима, уз претходни обилазак свих парцела за које су поднети захтеви и
сачињавањем записника са свом потребном документацијом.
Комисија врши проверу
навода из захтева и може да захтева достављање додатне документације.
Средства се одобравају корисницима који испуњавају услове, редом на основу поднетих
комплетних захтева, до утрошка расположивих средстава, а крајњи рок за подношење
захтева је 15.12.2018. године.
Сви корисници ових средстава за које Комисија утврди да нису адекватно искористили
добијена средства из буџета општине Велико Градиште, биће у обавези да добијена средства
врате буџету општине Велико Градиште са обрачунатом законском затезном каматом и биће
им ускраћено право конкурисања за субвенције општине Велико Градиште у наредних 5.
година.
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Пријаве се предају у услужни центар Општинске управе општине Велико Градиште или
поштом на адресу: Општина Велико Градиште, Житни трг 1, Велико Градиште 12220.
Благовременом доставом сматра се препоручена пошиљк а предата пошти најкасније до
истека последњег дана утврђеног рока за предају конкурсне документације (печат поште),
без обзира на датум приспећа.

5.

Назив и шифра мере:
• Одрживо коришћење пољопривредног земљишта, 201.1
o Одрживо управљање земљиштем, 201.1.1
➢ Израда студије плодности пољпопривредног земљишта у
општини Велико Градиште

Образложење
У циљу праћења стања плодности државног и приватног пољопривредног земљишта на
територији Општине Велико Градиште, кад је садржај основних хранидбених елемената у
питању, као и стање киселости земљишта, потребно је направити Студију плодности
пољопривредног земљишта и извршити потребну анализу и дати препоруке кад је ситуација
на терену у питању.
Циљеви мере
Израдом ове студије створила би се могућност лакшег праћења ситуације на терену и
пружања потребне помоћи пољопривредним произвођачима, кроз будуће мере руралног
развоја.
Веза са мерама Националног програма за рурални развој и пољопривреду
Ова мера је у складу са Национални Програм за рурални развој и пољопривреду.
Провера двоструког финасирања врши се тако што подносилац захтева за финасирање уз
захтев потписује изјаву под пуном материјалном и кривичном одгворношћу да не постоји
његов захтев у другим јавним фондовима за финансирање ове мере.
Крајњи корисници
Крајњи корисници средстава ове мере су Пољопривредне стручне службе које се баве
испитивањем пољопривредног земљишта.
Економска одрживост
За реализацију ове мере није потребно подносити бизнис план или пројекат о економској
одрживости улагања.
Општи критеријуми за кориснике
• Правно лице доставља изјаву којом потврђује да је способан да обави сва потребна
теренска и лабораторијска истраживања у циљу реализације студије;
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• За инвестицију за коју подноси захтев, не сме користити подстицаје по неком другом
основу (субвенције, подстицаји, донације), односно да иста инвестиција није предмет
- другог поступка за коришћење подстицаја;
• Нема евидентираних доспелих неизмирених дуговања према јединици локалне
самоуправе, по основу раније остварених подстицаја, субвенција;
• Уколико је корисник правно лице или предузетник, мора бити у активном статусу и
уписан у регистар привредних субјеката.
Специфични критеријуми
Нема специфичних критеријума.
Листа инвестиција у оквиру мере
Шифра
инвестиције
201.1.1

Назив инвестиције
Одрживо управљање земљиштем
– израда Студије плодности пољопривредног земљишта

Критеријуми селекције
Обављање ових послова биће поверено Пољопривредној стручној службии која је
регистрована за обављање послова анализе пољопривредног земљишта и која достави
најповољније финансијске услове за обављање послова израде тражене студије.
Интензитет помоћи
Интрнзитет помоћи је 100% од прихватљивих трошкова.
Индикатори – показатељи
Редни
број

Назив показатеља

1.

Стање храњљивих елемената у пољопривредном земаишту

2.

Степен киселости пољопривредног земљишта (pH)

Административна процедура
Ова мера ће бити спроведена од стране општине Велико Градиште, на основу јавног позива,
који расписује председник општине, а достављени захтеви ће бити административно
проверени од стране Комисија за расподелу и контролу управљања средствима Буџетског
фонда за пољопривреду и рурални развој општине Велико Градиште, у смислу
комплетности, административне усаглашености и прихватљивости инвестиције.
Обављање ових послова биће поверено Пољопривредној стручној служби, која достави
најповољније услове за обављање послова израде Студије, а на основу решења које доноси
председник општине.
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Одмах по усвајању Програма, информације ће бити објављене на оглсној таблами Општине
Велико Градиште, као и на интернет страници општине Велико Градиште, као и путем
канала кабловске телевизије.
Захтев који испуњаваја услове и буде прихватљив, биће финансиран до висине поднетог
захтева, а највише до висине опредељених средстава за ову меру.
Исплата средстава врши се на основу Решења председника општине, и закљученог Уговора,
а на предлог Комисија за расподелу и контролу управљања средствима Буџетског фонда за
пољопривреду и рурални развој општине Велико Градиште.
Пријаве - понуде се предају у услужни центар Општинске управе општине Велико Градиште
или поштом на адресу: Општина Велико Градиште, Житни трг 1, Велико Градиште 12220.
Благовременом доставом сматра се препоручена пошиљка предата пошти најкасније до
истека последњег дана утврђеног рока за предају конкурсне документације (печат поште),
без обзира на датум приспећа.

6. Назив и шифра мере:
• Подстицаји за спровођење одгајивачких програма, ради остваривања одгајивачких циљева у сточарству, 401
Oбразложење
Од тренутка када је престала обавеза откупљивача млека да воде матичну евиденцију говеда
на територији где су вршили откуп млека, матична евиденција је из године у годину
стагнирала, до те мере да је само један мањи број грла обухваћен овом евиденцијом.
Сада велики број одгајивача стоке на нашој територији још увек има грла непознатог
порекла (без педигреа) а процес увођења овух грла у матичну евиденцију траје од 1 до 3
године зависно од врсте стоке. Имајући у виду да се сточарство уназад пар година постепено
опоравља, модернизује, а и повећава се квалитет, без обзира што се сточарска производња и
даље углавном одвија на малим фармама, односно пољопривредним газдинствима.
Производне способности грла су различите и углавно познате самим произвођачима, али
њихов потенцијал и порекло нису евидентирани на прописан начин.
Општина Велико Градиште уназад неколико година помаже својим произвођачима млека
који имају регистрована пољопривредна газдинства,
кроз меру давања регреса за
репродуктивни материјал – вештачко осемењавање, што чини и у овом Програму.
Мера регреса за вештачко осемењавање сама по себи не доприноси много ако се иста не
упари и са мерама везаним за матичну евиденцију квалитетних приплодних грла, како би се
створили услови за унапређење одгајивачког програма на територији општине Велико
Градиште, а самим тим подстиче проширење сточног фонда, унапређење расног састава
стоке и повећање економске добити регистрованих газдинстава.
Како би стимулисала већи број пољопривредних произвођача да се укључи у систем вођење
матичне евиденције Општина Велико Градиште жели да помогне пољопривредним
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произвођачима власницима РПГ-а тако што ће да суфинансира део трошкова насталих у
поступку увођења грла у матичну евиденцију, које произвођачи плаћају Селекцијским
службе односно Основним одгајивачким организацијама које су регистровани за вођење
селекције и матичне евиденције по решењу надлежног Министарства.
Ова мера је у складу са Стратегијом пољопривреде и руралнoг развоја Републике Србије за
период 2014 – 2024. годинe, у делу III. 3.3. Мере и активности за реализацију стратешких
циљева - Смернице за подршку посебним подстицајима: Пројекција буџета предвиђа раст
средстава за подршку посебним подстицајима у пољопривреди, посебно у погледу
подстицаја за трансфер знања и технолошки напредак. Овим средствима финансираће се: 4)
програми селекције.
Циљеви мере
Општи циљ ове мере је унапређење сточарства на територији општине Велико Градиште.
Специфичан циљеви
• Унапређење матичне евиденције у сточарству на територији општине Велико
Градиште,
• Побољшање расног састава стоке,
• Повећање прихода домаћинства са територије општине Велико Градиште у виду
субвенција за квалитетна приплодна грла,
• Подизање стандарда живота у руралној средини и пољопривредних произвођача кроз
повећање и стабилност дохотка пољопривредних газдинстава.
Веза са мерама Националног програма за рурални развој и пољопривреду
Ова мера је у складу са Национални Програм за рурални развој и пољопривреду.
Провера двоструког финасирања врши се тако што подносилац захтева за финасирање уз
захтев потписује изјаву под пуном материјалном и кривичном одгворношћу да не постоји
његов захтев у другим јавним фондовима за финансирање ове мере.
Крајњи корисници
Правна лица или предузетници који су регистровани за вођење селекције и матичне
евиденције по решењу надлежног Министарства и обављају своју делатност.
Економска одрживост
За реализацију ове мере није потребно подносити бизнис план или пројекат о економској
одрживости улагања.
Општи критеријуми за кориснике
• Правно лице, или предузетник уписан у Регистар одгајивачких организација и
организација са посебним овлашћењем код надлежног Министарства;
• За инвестицију за коју подноси захтев, не сме користити подстицаје по неком другом
основу (субвенције, подстицаји, донације), односно да иста инвестиција није предмет
- другог поступка за коришћење подстицаја;
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• Нема евидентираних доспелих неизмирених дуговања према јединици локалне
самоуправе, по основу раније остварених подстицаја, субвенција;
• Уколико је корисник правно лице или предузетник, мора бити у активном статусу и
уписан у регистар привредних субјеката;
• Корисник мора да је измирио доспеле јавне дажбине према јединици локалне
самоуправе.
Специфични критеријуми
Нема специфичних критеријума.
Листа инвестиција у оквиру мере
Није предвиђена у листи инвестиција.
Критеријуми селекције
Обављање ових послова биће поверено Селекцијској службе односно Основним
одгајивачким организацијама које су регистровани за вођење селекције и матичне
евиденције, која достави најприхватљивији Одгајивачки програм рада, као и најповољније
финансијске услове за обављање послова селекције говеда, свиња, оваца и коза, а на основу
решења које доноси председник општине.
Интензитет помоћи
Интрнзитет помоћи је 100% од прихватљивих трошкова.
Индикатори /показатељи
Редни
број

Назив показатеља

1.

Расе домаћих животиња обухваћен мерама селекције - матичне евиденције

2.

Број грла домаћих животиња, по врстама, обухваћен мерама селекције - матичне
евиденције

Административна процедура
Ова мера ће бити спроведена од стране општине Велико Градиште, на основу јавног позива,
који расписује председник општине, а достављени захтеви ће бити административно
проверени од стране Комисија за расподелу и контролу управљања средствима Буџетског
фонда за пољопривреду и рурални развој општине Велико Градиште, у смислу
комплетности, административне усаглашености и прихватљивости инвестиције.
Обављање ових послова биће поверено Селекцијској службе односно Основним
одгајивачким организацијама које су регистровани за вођење селекције и матичне
евиденције, која достави најповољније услове за обављање послова селекције говеда, свиња,
оваца и коза, а на основу решења које доноси председник општине.
Одмах по усвајању Програма, информације ће бити објављене на оглсним таблама у
насељима општине Велико Градиште, као и на интернет страници општине Велико
Градиште, као и путем канала кабловске телевизије.
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Захтеви који испуњавају услове и прихватљиви су, биће финансирани све до висине
опредељених средстава за ову меру.
Исплата средстава врши се на основу Решења председника општине и закљученог Уговора,
а на предлог Комисија за расподелу и контролу управљања средствима Буџетског фонда за
пољопривреду и рурални развој општине Велико Градиште.
Пријаве - понуде се предају у услужни центар Општинске управе општине Велико Градиште
или поштом на адресу: Општина Велико Градиште, Житни трг 1, Велико Градиште 12220.
Благовременом доставом сматра се препоручена пошиљк а предата пошти најкасније до
истека последњег дана утврђеног рока за предају конкурсне документације (печат поште),
без обзира на датум приспећа.

7. Назив и шифра мере:
• Подстицаји за промотивне активности у пољопривреди и руралном развоју, 402
o Информативне активности: сајмови, изложбе, манифестације, студијска
путовања, 402.1
Образложење
Одрживи развој пољопривреде и руралних подручја захтева да буде заснован на праћењу
нoвих технологија, стручном усавршавању и константном трансферу знања и информација.
Пољопривредни произвођачи и сеоско становништво све теже успевају да самостално, без
икакве стручне помоћи примењују иновације у производњи, пласману, развоју
непољопривредних делатности, маркетингу и другим активностима везаним за развој
руралних средина.
На недостатак знања и додатних вештина код сеоског становништва упућују и подаци да
само 2% носиоца газдинстава имају стечено средње и високо стручно образовање из
области пољопривреде, а највећи део носиоца газдинстава имају знање стечено праксом.
Ова мера је у складу са националном Стратегијом пољопривреде и руралног развоја 2014.–
2024.
Облици стицања нових знања – стручно оспособљавање и активности стицања вештина и
показне активности биће усмерене на пољопривредне произвођаче, сеоско становништво и
на стручњаке локалног агросектора, из свих пољопривредних и непољопривредних области,
а посебно акценат ће се ставити на интегралну органску биљну производњу, који ће
резултате стручног усавршавања користити за даљи рурални развој на подручју општине
Велико Градиште.
Подршка информативним активностима обухватиће подршку промоције развојних
потенцијала и потреба села, очувања традиције, подршку активностима везаним за подизање
нивоа пласмана производа и услуга и активностима везаним за развој села у образовном,
здрвственом, културном, спортском, социолошком и осталим аспектима, који ће утицати на
побољшање квалитета живота сеоског становништва.
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Од информативних активности Општина Велико Градиште планира да пољопривредне
произвођаче са своје територије одведе на једна пољопривредни сајм у иностранству и на
пољопривредни сајам у Новом Саду.
Циљеви мере
✓ развој пољопривреде и руралних подручја заснован на знању;
✓ функционално повезивање свих актера локалног агросектора;
✓ повећање доступности и квалитета знања, унапређење социјалне и економске
инклузије малих и средњих газдинстава и микропредузећа у руралним срединама;
✓ одрживи развој, заштита ресурса, побољшање биодиверзитета и смањење миграције
становништва;
Специфични циљеви
✓ повећање нивоа стручног знања и вештина сеоског становништва;
✓ примена нових технологија и иновација, а посебно обука произвођача за органску
пољопри-вредну производњу;
✓ техничко и кадровско унапређење институција укључених у систем креирања и
трансфера знања;
✓ проширење понуде образовних и тренинг програма свих нивоа и типова образовања.
Јачање капацитета за прихватање знања кроз развијање свести и мотивисаности за
образовањем.
Веза са мерама Националног програма за рурални развој и пољопривреду
Ова мера је у складу са Национални Програм за рурални развој и пољопривреду.
Крајњи корисници
Крајњи корисник средстава ове мере је: Општина Велико Градиште.
Економска одрживост
За реализацију ове мере није потребно подносити бизнис план или пројекат о економској
одрживости улагања.
Општи критеријуми за кориснике
Не постоје
Специфични критеријуми
Не постоје
Листа инвестиција у оквиру мере
Шифра
инвестиције

Назив инвестиције

402.1

Информативне активности: сајмови, изложбе, манифестације, студијска
путовања
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Критеријуми селекције
Критеријуми селекције не постоје.
Интензитет помоћи
Општина Велико Градиште финансира део мере која се односи на информативне активности:
• посете сајмовима,
• посете изложби,
• манифестације везане за пољопривреду,
• студијска путовања, са 100% учешћа.
Индикатори – показатељи
Редни
број

Назив показатеља

1.

Број организованих манифестација, сајмова, изложби и студијских путовања

2.

Број едукованих пољопривредника који су посетили сајамске манифестације са
територије општине Велико Градиште

Административна процедура
Средства за меру - Информативне активности: сајмови, изложбе, манифестације, студијска
путовања - одобрава Комисија за расподелу и контролу управљања средствима Буџетског
фонда за ољопривреду и рурални развој општине Велико Градиште, а на основу исказане
заинтертесованости пољопривредних произвођача, односно поднетих захтева од стране
организатора манифестације. Комисија ће одлуке о опредељивању средстава доносити у
складу са утврђеним критеријумима. Избор пружаоца услуге вршиће у складу са Законом о
јавним набавкама.
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2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011

2011
2011
2011
2011
2011
2011

Година

рзс**
рзс**
рзс**
рзс**
рзс*
рзс*
рзс*

рзс**
рзс*

рзс*
рзс*
рзс*
рзс*
рзс*
рзс*
Правилник

Извор податка
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Навести да ли су на територији АП/ЈЛС идентификована насељена места или цела територија општине, односно сва насељена места на територији општине која испуњавају бар један од
критеријума наведених у Правилнику о подручјима са отежаним условима рада у пољопривреди („Службени гласник РС“, број 29/13) која се могу окарактерисати као подручја са отежаним
условима рада у пољопривреди (ПОУРП), имајући у виду да је МПЗЖС посредством националног стратешког документа препознало потребу да се кроз систем подршке уваже отежавајуће
околности за пољопривредну производњу које постоје у овим подручјима.
2 Однос броја старог (60 и више година) и младог (0-19 година) становништва.

број

17.610
5488
51
-14,76
-21,44
13,2
22,7
44,8
1,65
4203

Јужна и источна Србија
Браничевска област
Општина Великo Градиште
344
26
26
-

Вредност показатеља

Број 3

%
%
%
%
година

број
број

назив
назив
назив
назив
км²
број
број
број

Јединица
мере

III. ИДЕНТИФИКАЦИОНА КАРТА

ОПШТИ ПОДАЦИ
Административни и географски положај
Аутономна покрајина
Регион
Област
Град или општина
Површина
Број насеља
Број катастарских општина
Подручја са отежаним условима рада у пољопривреди (ПОУРП)1
Демографски показатељи
Број становника
Број домаћинстава
Густина насељености (број становника / површина, км²)
Промена броја становника 2011/2002 (2011/2002*100-100)
У руралним подручјима АП/ЈЛС 2011/2002 (2011/2002*100-100)
Учешће становништва млађег од 15 година
Учешће становништва старијег од 65 година
Просечна старост
Индекс старења2
Без школске спреме и са непотпуним основним образовањем

Назив показатеља

Табела: Општи подаци и показатељи
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3

2015

Рељеф је претежно равничарски
јер преко 60% чине равнице.
Више брежуљкасто земљиште
чини 25 %, а брдско подручје
само 15 % укупне површине
територије општине Велико
Градиште.
Чернозем, Чернозем излужени,
Еутрични камбисол, Гајњача,
Еутрични камбисол у оподзољавању, Гајњача у оподзољавању,
хумоглеј,
ритска
црница, минерално барско
земљиште, лесоидна пескуша,
мрка пескуша, живи и слабо
везани песак, алувијални нанос
пе-сковите
иловаче
безкарбонатан, алувијални нанос
иловасти, делувијални нанос,
литосол и регосол.
Не постоје валидни подаци о
бонитетној класи земљишта.
Клима
је
умерено-
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2015

2011
2011
2011
2011

5441
4489
1081
66,92

Према Правилнику о катастарском класирању и бонитирању земљишта („Службени гласник РС“, број 63/2014).

број
број
број
%

интерни

интерни

интерни

рзс*
рзс*
рзс*
рзс*

Број 3

Клима (умерено-континентална, субпланинска, ...)

Преовлађујући педолошки типови земљишта и бонитетна класа3

Основно образовање
Средње образовање
Више и високо образовање
Учешће пољопривредног у укупном становништву
Природни услови
Рељеф (равничарски, брежуљкасти, брдски, планински)
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ºC

ha
%
ha
m³

Средња годишња температура
Хидрографија (површинске и подземне воде)

Површина под шумом
Учешће површина под шумом у укупној површини АП/ЈЛС
Пошумљене површине у претходној години
Посечена дрвна маса
ПОКАЗАТЕЉИ РАЗВОЈА ПОЉОПРИВРЕДЕ
Стање ресурса
Број пољопривредних газдинстава:
Број регистрованих пољопривредних газдинстава (РПГ):
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2654
Укупно: 1.860
Активних: 1.631

континентална са дугим топлим
летима и релативно високим
температурама. Током јула и
августа Велико Градиште је
често најтоплији град у Србији.
Годишње сума падавина за
подручје
општине
Велико
Градиште износи 694 мм (694
лит/м2)
11,6
Река Дунав, река Пек, мањи
водотокови (Кисиљевачка река,
Чешљевобарска река, Пландиште, Сираковачка река) и
бујични
потоци,
вештачки
водотокови - мрежа мелиорационих канала “РИТ“ и хидротехнички објекат “Сребрно
језеро“;
Подземне воде.
4535,07
13,18
16,23
727

2012
2017

2011
2011
2011
2011

2015
2015

2015

рзс***
Управа за аграрна
плаћања (УАП)

рзс*
рзс*
рзс*
рзс*

интерни
интерни

интерни

Број 3

број
број

мм

Просечна количина падавина
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ha, %

ha
ha
број
ha
ha
ha
%
број

Жита, индустријско биље, поврће, крмно биље, остало5

Просечна величина поседа (КПЗ) по газдинству
Обухваћеност пољопривредног земљишта комасацијом
Пољопривредна газдинства која наводњавају КПЗ
Наводњавана површина КПЗ
Површина пољ.земљишта у јавној својини на територији АП/ЈЛС6
Површина пољ.земљишта у јавној својини која се даје у закуп:
физичка лица : правна лица

Говеда, свиње, овце и козе, живина, кошнице пчела

5

4
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Пасивних: 229
100,00
0,00
17.691
51
Оранице и баште 15.667
(88,56%)
Воћњаци 390 (2,20%)
Виногради 113 (0,64%)
Ливаде и пашњаци 1.459
(8,25%)
Остало 63 (0,36%)
Жита 12.716 (81,16%)
Инд. биље 1.251(7,98%)
Поврће 270 (1,72%)
Крмно биље 1.168 (7,45%)
Остало 151 (0,96%)
6,67
Нема валидних података
227
333
1461,65
1.144,68
Физичка лица: 67,46%
Правна лица: 32,54%
Говеда
3.156
2012

2015
2017

2012

2012

2015
2015
2012
2012
2012

рзс***

рзс***
интерни
рзс***
рзс***
интерни
интерни
интерни

рзс***

рзс***

УАП
УАП
рзс***

Број 3

Окућница, расадници и др.
Цвеће и украсно биље, угари и др.
6
Укључујући и утрине и пашњаке који су враћени сеоским заједницама на коришћење.

%
%
ha
%
ha, %

породична пољопривредна газдинства
правна лица и предузетници
Коришћено пољопривредно земљиште (КПЗ)
Учешће КПЗ у укупној површини ЈЛС
Оранице и баште, воћњаци, виногради, ливаде и пашњаци, остало4
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%
број
број

(на породичном ПГ : на газдинству правног лица / предузетника)
Годишње радне јединице9
Земљорадничке задруге и удружења пољопривредника10

2012
2012
2015

2012

2012

2012
2012

2012

рзс***
рзс***
Интерни / АПР

рзс***

рзс***

рзс***
рзс***

рзс***

8

7
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Пољопривредни објекти за смештај стоке, пољопривредних производа на газдинству (кошеви за кукуруз, амбари и силоси) и пољопривредних машина и опреме.
Укључујући и носиоца пољопривредног газдинства.
9
Јединица мере која представља количину људског рада утрошену за обављање пољопривредне делатности на газдинству; представља еквивалент рада једног лица, тј. Пуно
радно време у једној години: 8 сати дневно, 225 радних дана у години.

број

Свиње 29.849
Овце и козе 11.894
Живина 145.842
Кошнице пчела 5.278
Укупно: 22.071
Трактори 4.826
Комбајни 311
Прикљ. машине: 16.934
11.273
Укупно: 439
Хладњаче: 18
Сушаре: 1
Стакленици: 4
Пластеници: 416
Мин. ђубрива: 14.218ха (2.259
ПГ)
Стајњак: 1.544ха (1.312ПГ)
Течни стајњак: 299ха (84ПГ)
Средства за заштиту биља:
11.251ха (2.208ПГ)
Укупно: 6.338
Жене: 2.810
Мушкарци: 3.528
99% : 1%
3.457
Укупно: 8

Број 3

Чланови газдинства8 и стално запослени на газдинству:

ha, број ПГ

број
број

Пољопривредни објекти7
Хладњаче, сушаре, стакленици и пластеници

Употреба мин. ђубрива, стајњака и средстава за заштиту биља

број

Трактори, комбајни, прикључне машине
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11

2011

Навести број регистрованих задружних организација и удружења пољопривредних произвођача, активно функционалних на територији АП/ЈЛС
Остварени обим производње најзначајнијих пољопривредних производа са становишта АП/ЈЛС.

т, лит., ком.

Сточарска производња

Пшеница: 12.793
Кукуруз: 33.381
Ш.репа: 240
Сунцокрет: 1.313
Пасуљ: 742
Кромпир: 3.962
Детелина: 699
Луцерка: 6.366
Ливаде: 5.151
Пашњаци: 1.394
Јабуке: 1.539
Шљиве: 1.723
Виногради: 2.148
Не постоје валидни подаци

Задруге: 6
ЗЗ Пољопривредник
ЗЗ Агро-пољопривредник
ЗЗ Развитак
ЗЗ Диван
Општа ЗЗ Заједница
ЗЗ Стиг
Удружења: 2
Удружење
пољопривредника
“Велико Градиште“
Друштво пчелара општине
Велико Градиште и Голубац

интерни

рзс***

Број 3

10

количина
тона

Производња пољопривредних производа 11:
Биљна производња

Општина Велико Градиште – Општинско веће

30. март 2018. године

185

постројења

3.030
2.550
488
0

Навести укупну дужину путева на територији АП/ЈЛС (укључујући државне путеве I и II реда и општинске путеве).

Нема
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12

број

број
број
хиљ .m³
хиљ. m³

број

Поште и телефонски претплатници

за

прои-

Укупна дужина путева у општини
је 179 км, од тога 32 км магистралних, 49 км регионалних и
98 км локалних путева (од тога
је дужина неасфалтираних
локалних путева који су под
туцаником 23 км). Дужина
железничке пруге која пролази
кроз општину је 17 км.
Пошта Србије РЈ ПС Пожаревац
у свом саставу има 4 поштанске
јединице на територији општине
Велико Градиште и то:
12220 В. Градиште
12221 Мајиловац
12226 Тополовник
12253 Средњево
Тел. претплатници: 6.100
2011
2011
2011
2011
2011

2011

2012

интерни

рзс*
рзс*
рзс*
рзс*

рзс*

рзс* и Локална
стратегија одрживог развоја од
2010-2014
за
општину Велико
Градиште

Број 3

Водопривредна инфраструктура
Домаћинства прикључена на водоводну мрежу
Домаћинства прикључена на канализациону мрежу
Укупне испуштене отпадне воде
Пречишћене отпадне воде
Енергетска инфраструктура
Производња и снабдевање електричном енергијом13

km

ПОКАЗАТЕЉИ РУРАЛНОГ РАЗВОЈА
Рурална инфраструктура
Саобраћајна инфраструктура
Дужина путева12
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да / не
број

Трансфер знања и информација
Пољопривредна саветодавна стручна служба
Пољопривредна газдинства укључена у саветодавни систем18

2012
2012
2011

интерни
ПССС

рзс** рзс***
рзс***
рзс*

рзс*
рзс*

рзс*

Број 3
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14

13

Навести број објеката за производњу (хидроелектране, термоелектране и др.), трансформацију и пренос електричне енергије на територији АП/ЈЛС.
Установе за децу предшколског узраста, основне и средње школе, високе школе и факултети на територији АП/ЈЛС.
15
На пољопривредним газдинствима и привредним друштвима, предузећима, установама, задругама, организацијама и др.
16
Осим пољопривредне, а у вези су са газдинством (нпр.прерада пољопривредних производа, рурални туризам, активности у шумарству, обрада дрвета, народна радиност,
производња енергије из обновљивих извора, узгој рибе и др.).
17
Домаћи и страни.
18
Навести број одабраних пољопривредних газдинстава која се интензивно прате више пута годишње и број осталих пољопривредних газдинстава која се укључују у
саветодавни систем на друге начине, углавном преко учешћа на групним предавањима и кроз повремене посете саветодаваца пољопривредним газдинствима.

Не
-

6338
107
Туриста: 12.026
Ноћења: 21.362
Просечан бр. ноћења: 1,65

број
број
број

Број становника на једног лекара
Број корисника социјалне заштите
Диверзификација руралне економије
Запослени у сектору пољопривреде, шумарства и водопривреде15
Газдинства која обављају друге профитабилне активности16
Туристи и просечан број ноћења туриста17 на територији АП/ЈЛС

број
број

Укупно: 48
Предшколске установе: 22
Основне школе: 24
Специјална основна школа: 1
Средње школе: 1
729
2158

зводњу електричне енергије,
снабдевање електричном енергијом се врши преко ПД „Центар“ Крагујевац, ЕД Електроморава Пожаревац, РЈ Вел.
Градиште
број

Социјална инфраструктура
Објекти образовне инфраструктуре14
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М.П.

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ

Председник
Општине Велико Градиште
Драган Милић,с.р.

Број 3
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Објашњење скраћеница:
РЗС* - “Општине и региони у Републици Србији“, Републички завод за статистику www.webrzs.stat.gov.rs
РЗС** - Попис становништва 2011, Републички завод за статистику www.webrzs.stat.gov.rs
РЗС*** - Попис пољопривреде 2012 (Књига пописа 1 и Књига пописа 2), Републички завод за статист. www.webrzs.stat.gov.rs

Број: 320-21/2018-01-4
У Великом Градишту, 21.03.2018.
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