
На основу члана 146.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  УС, 
98/2013 – одлука УС, 132/2014 И 145/2014), члана 
32.Закона о локалној самоуправи („Службени 
гласник РС“, број 129/2007 и 83/2014 – др.закон) 
и чл.18, 40 и 82 Статута општине Велико 
Градиште („Службени гласник општине Велико 
Градиште“, бр.9/2008, 5/14, 5/16, 28/16 и 14/17) и 
члана 15.15.став 3 Одлуке о постављању мањих 
монтажних објеката привременог карактера 
на јавним површинама („Сл.гласник општине 
Велико Градиште број 28/2016) и Правилника 
о техничким и другим условима за постављање 
мањих привремених монтажних објеката и 
уређаја на јавним површинама, став III, чланови 
од 25-35, Oпштинско веће на својој 46. седници 
одржаној дана 01.06.2018. године донело је,

ПРОГРАМ
Постављања привремених објеката – 

билборда, огласних паноа, јарбола
и светлећих реклама и других рекламних 

ознака на територији општине
Велико Градиште за период  од 2018 до 2022. 

године

I OПШТЕ ОДРЕДБЕ

 Овим Програмом утврђују се локације 
– места за постављање привремених објеката 
– билборда, огласних паноа, јарбола, светлећих 
реклама и других рекламних ознака на јавним 
површинама у општини  Велико Градиште

II ЛОКАЦИЈЕ И ОБЈЕКТИ

 Локација број 1 –Трг Младена 
Милорадовића –сквер-парковска површина:
Могуће је поставити више објеката тако да се 
при томе не угрози безбедност и сугурност 
свих учесника у саобраћају, не угрозе постојећи 

инфраструктурни водови као и карактеристичне 
биљне врсте – парковско зеленило.

 Локација број 2-улица Воје 
Богдановића –пут за Голубац:
Могуће је поставити објекте на сваком 
укрштању међне линије приватних парцела са 
јавним путем- саобраћајницом а да се при томе 
не угрози безбедност сигурност свих учесника у 
саобраћају, не угрозе инфраструктурни водови.

 Локација број 3 –улица Бошка 
Вребалова – пут за Пожаревац почев од 
раскрснице на Тргу Младена Милорадовића 
па до улаза у насеље Велико Градиште:
Могуће је поставити објекте на сваком 
укрштању међне линије приватних парцела са 
јавним путем- саобраћајницом а да се при томе 
не угрози безбедност  сигурност свих учесника 
у саобраћају, не угрозе инфраструктурни 
водови.Водити рачуна о власничкој структури 
– јавни путје по стању катастарског операта у 
власништву Републике Србије и корисник су ЈП 
Путеви Србије.

 Локација број 4 – улица Солунских 
ратника –заобилазница
Могуће је поставити објекте на сваком укрштању 
међне линије приватних парцела са јавним 
путем- саобраћајницом а да се при томе не 
угрози безбедност  сигурност свих учесника у 
саобраћају, не угрозе инфраструктурни водови.

 Локација број 5 – Парковска површина 
– доњи градски парк:
Могуће је поставити више објеката тако да се 
при томе не угрози безбедност и сугурност 
свих учесника у саобраћају, не угрозе постојећи 
инфраструктурни водовикао и карактеристичне 
биљне врсте – парковско зеленило.

ОПШТИНЕ ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ
Година XV        Број 6         ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ                    2. јун 2018.
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 Локација број 6-улица Албанске 
Споменице –од угла Бошка Вребалова до 
гробља
Могуће је поставити објекте на сваком 
укрштању међне линије приватних парцела са 
јавним путем- саобраћајницом а да се при томе 
не угрози безбедност сигурност свих учесника у 
саобраћају, не угрозе инфраструктурни водови.

 Локација број 7– Пут „Мода-Бели 
Багрем“ до краја Језерске улице
Могуће је поставити више објеката тако да се 
при томе не угрози безбедност и сугурност 
свих учесника у саобраћају, не угрозе постојећи 
инфраструктурни водовикао и карактеристичне 
биљне врсте – парковско зеленило.

Типологија привремених објеката у 
зависности од локације

1. На свим локацијама ће се поставити 
објекти према решењу управљача пута  
и у складу са  дефинисаним условима 
у Закону о јавним путевима (Сл. 
гласник РС бр. 101/05 , 123/07 , 101/11 
, 93/12 , 104/13 ) За објекте који су већ 
постављени на предвиђеним локацијама 
важе услови по којима су постављени на 
датим локацијама.

2. Рекламним ознакама се сматрају објекти 
до 4м2, , објекти веће површине сматраће 
се билбордима.

III УСЛОВИ ЗА ПОСТАВЉАЊЕ 
ПРИВРЕМЕНИХ ОБЈЕКАТА-БИЛБОРДА, 
ОГЛАСНИХ ПАНОА, ЈАРБОЛА, 
СВЕТЛЕЋИХ РЕКЛАМА И ДРУГИХ 
РЕКЛАМНИХ ОЗНАКА

 Време давања локација на привремено 
коришћење

Рок давања земљишта на привремено 
коришћење је пет година или до привођења 
дате локације другој намени са могућношћу 
продужења рока. Лице коме је дата локација 
у закуп на одређено време, а на привремено 
коришћење дужно је да пре закључивања уговора 
достави главни идејни пројекат (одређује 
урбанистичка служба) за изградњу привременог 
објекта и пројекат уклањања, са прерачуном 
трошкова рушења. Корисник локације је у 

обавези да при закључивању уговора депонује 
меницу ради обезбеђења средстава за уклањање 
објекта.

Ако власник у року утврђеном уговором 
не уклони објекат, рушење и одношење 
грађевинског материјала извршиће општина о 
трошку корисника локације.

 Начин давања локације

Програм постављања ових привремених 
објеката биће реализован у свему према одлуци 
Скупштине општине Велико Градиште по 
усвајању овог програма путем јавно објављеног 
огласа за јавно надметање.

Закључивање уговора о закупу 
земљишта датог  на привремено коришћење или 
продужење постојећег, ће предходити издавању 
акта о урбанистичким условима, при чему лице 
коме је локација дата у закуп дужно да поднесе 
ситуациони план који садржи диспозицију, 
висину, габарит и намену објекта.

Власници постојећих објекта који нису 
измирили своје обавезе из ранијих година неће 
моћи да конкуришу за било коју  од локацију из 
овог програма, а њихове локације биће дате на 
јавно надметање.

IV ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

 Овај програм ступа на снагу осмог дана 
од дана објављивања у „Службеном гласнику 
општине Велико Градиште“.

Број: 350-7/2018-01-4

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ
ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ

Драган Милић,с.р.
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На основу члана 82 Статута општине 
Велико Градиште (‘’Сл. Гласник општине Велико 
Градиште’’, бр. 9/08, 5/14, 5/16, 28/16 и 14/17) и 
члана 3. Одлуке о оснивању Савета за запошљавање 
општине Велико Градиште (‘’Сл. Гласник општине 
Велико Градиште’’, бр. 3/2018)
 Општинско веће општине Велико Градиште 
на својој 46. седници одржаној дана 01.06.2018. 
године, донело је 

Р   Е   Ш   Е   Њ   Е
О ИМЕНОВАЊУ САВЕТА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ 

ОПШТИНЕ ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ

Члан 1.
Именује се Савет за запошљавање општине 

Велико Градиште у следећем саству:
1. Војче Радуловић из Кусића, председник 

Савета, представник Националне службе 
за запошљавање,

2. Јасмина Штрбац из Великог Градишта, 
члан, представник локалне самоуправе,

3. Зоран Ташић из Средњева, члан, 
представник образовних установа,

4. Неда Брајковић из Великог Градишта, 
члан, представник Центра за социјални 
рад,

5. Дејан Станојевић из Мајиловца, члан, 
представник послодаваца.

 
Члан 2.

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

О    б     р    а    з     л    о    ж     е     њ    е

 Чланом 3. Одлуке о оснивању Савета за 
запошљавање општине Велико Градиште (‘’Сл. 
Гласник општине Велико Градиште’’, бр. 3/2018) 
прописано је да председника и чланове Савета за 
запошљавање општине Велико Градиште именује и 
разрешава Општинско веће.

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.

 На основу наведеног донето је решење  као у 
диспозитиву.

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

Број: 020-10/2018-01-4

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ
ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ

ПРЕДСЕДНИК
ОПШТИНЕ ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ

Драган Милић,с.р.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ОПШТИНА ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ
ОШТИНСКА УПРАВА
Бр. 320-57/2018-01-3
Дана 30.05.2018 године.
Велико Градиште

На основу члана 44.Закона о локалној 
самоуправи( „Сл.гласник РС“ број 129/07,83/2014-
и др закон), члана  74. Статут општине Велико 
Градиште(„Сл.глсаниг општине Велико Градиште“, 
бр.   9/2008,5/2014,5/2016,28/2016 и 14/2017), у вези  
Одлуке о буџету општине Велико Градиште за 2018.
годину(„Сл.гласник општине Велико Градиште“ бр.  
14/2017 ),а у складу са Програмом мера подршке за 
спровођење пољопривредне политике и политике 
руралног развоја општине Велико Градиште за 
2018.годину бр.  320-21/2018-01-4 од 21.03.2018.
године Начелник општинске управе општине Велико 
Градиште, д о н о с и:

РЕШЕЊЕ
о

Образовању Комисије за припрему и 
реализацију програма мера подршке за 
спровођење пољопривредне политике и 

политике руралног развоја општине Велико 
Градиште у 2018/2019.години

Члан 1 

Образује се Комисија за припрему 
и реализацију програма мера подршке за 
спровођење пољопривредне политике и политике 
руралног развоја општине Велико Градиште у 
2018/2019.години у следећем саставу:

1) Гордана Јецић, дипл.технолог, помоћник 
Председника општине Велико Градиште 
из Великог Градшта за председника 
комисије

2) Mирослав Живковић, пољопривредник  
из Царевца,за члана
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3) Милан Стојковић, пољопривредни 

произвођач из Сиракова, за члана
4) Данијел Живановић, дипл.правник из 

Великог Градишта, за члана
5) Александар Игњатијевић из Великог 

Градишта, дипл.инж. пољопривреде

Члан 2 

Задатак Комисије је да реализује мере 
из Програма мера подршке за спровођење 
пољопривредне политике и политике руралног 
развоја општине Велико Градиште у 2018.
години, врши обраду поднетих захтева по 
конкурсу и у форми предлога решења достави 
Начелнику општинске управе на усвајање и 
потписивање.

Задатак Комисије је и да припреми 
предлог Програма мера подршке за спровођење 
пољопривредне политике и политике руралног 
развоја општине Велико Градиште за 2019.
годину и достави Министарству пољопривреде 
и заштити животне средина на сагласност, а 
затим Општинском већу на усвајање припреми 
конкурс за реализацију програма мера подршке 
за спровођење пољопривредне политике и 
политике руралног развоја општине Велико 
Градиште у 2019.години, врши обраду поднетих 
захтева по конкурсу и у форми предлога решења 
достави Начелнику општинске управе на 
усвајање.

Комисија врши контролу наменског 
коришћења средстава код корисника подстицаја.

Члан 3 

Стручне и административне послове за 
потребе Комисије вршиће Одељење за привредни 
и економски развој и дијаспору Општинске управе 
Општине Велико Градиште.

Чланови Комисије имају право на накнаду за 
свој рад у комисији.

Члан 4 

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

Ступањем на снагу овог Решења престаје да 
важи Решење бр.020-15/2017-01-3 од 03.07.2017. и 
Решење бр. 320-47/2018-01-3 од 03.05.2018. године.

О б р а з л о ж е њ е

Општинско Веће општине Велико Градиште 
на седници одржаној дана   21.03.2018.године              у 
складу са одредбама Закона о подстицајима у 
пољопривреди и пољопривреди и руралном развоју 
(„Службени Гласник РС“, бр. 10/13 и 142/14) уз 
Сагласност Министарства пољопривреде и заштите 
животне средине донело је Програм мера подршке 
за спровођење пољопривредне политике и политике 
руралног развоја општине Велико Градиште за 2018.
годину.

Програмом мера подршке општине Велико 
Градиште настоји да позитивно утиче на социјални 
и економски развој руралних средстава на својој 
територији .Програмом подршке утицаће се на 
подизање конкурентности производње и стварање 
тржишно одрживог произвођача хране, обезбеђивању 
услова за уравнотеженији развој биљне и сточарске 
производње, боље коришћење расположивих ресурса 
као и подизање стандарда живота пољопривредних 
произвођача у руралним средининама.

Општинска управа као орган који обавља 
поверене послове Републике и послове за органе 
јединице локалне самоуправе је дужна да на основу 
Програма уреди административне процедуре које 
ће у наредном преиоду бити спроведене у циљу 
реализације мера из Програма. Са тим у вези 
приликом реализације тих мера мора постојати тело 
које ће утврђивати да ли су испуњени прописани 
услови за остваривање права на коришћење регреса 
као и да донесе политике и политике руралног развоја 
општине Велико Градиште за 2018.годину.

Имајући у виду одредбу члана 13.Закона о 
подстицајим у пољопривреди и руралном развоји 
као и потребу реализације Програма мера подршке 
за спровођење пољопривредне политике и политике 
руралног развоја општина Велико Градиште за 
2018.годину   Начелник  је формирао Комисију за 
реализацију програма мера подршке за спровођење 
пољопривредне политике и политике руралног 
развоја општине Велико Градиште, са задацима 
наведеним у диспозитиву решења.

Начелник општинске управе
Општине Велико Градиште

Сузана Ђорђевић дипл.правник
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На основу Одлуке о отпису камате на 
доспеле обавезе по основу одређених локалних 
јавних прихода (‘’Службени гласник општине 
Велико Градиште’’ бр.28/2016) и Одлуке о 
измени одлуке о отпису камате на доспеле 
обавезе по основу одређених локалних јавних 
прихода општине Велико Градиште (‘’Службени 
гласник општине Велико Градиште’’ бр.14/2017), 
члана 82. Статута Општине Велико Градиште 
(‘’Службени гласник Општине Велико 
Градиште, бр. 9/08, 5/14, 5/16, 28/16 и 14/17), и 
члана 170. Закона о општем управном поступку 
(‘’Службени гласник РС’’ бр.30/2010.... 18/16),
 Општинско веће општине Велико 
Градиште на својој 46. седници одржаној дана 
01.06.2018. године, донело је  

З А К Љ У Ч А К

1. Општинско веће општине Велико Градиште 
сагласно је да се рок 30.04.2018. године, 
из Одлуке о отпису камате на доспеле 
обавезе по основу одређених локалних 
јавних прихода (‘’Службени гласник 
општине Велико Градиште’’ бр.28/2016) 
и Одлуке о измени одлуке о отпису камате 
на доспеле обавезе по основу одређених 
локалних јавних прихода општине Велико 
Градиште (‘’Службени гласник општине 
Велико Градиште’’ бр.14/2017) до којег су 
обвезници могли да остваре право на отпис 
камате, продужи због државног празника на 
03.05.2018. године и да се све уплате главног 
дуга извршене до 03.05.2018. године сматрају 
као измирење главног дуга и текућих 
обавеза, па да самим тим могу да користе 
права из Одлуке о отпису камате на доспеле 
обавезе по основу одређених локалних 
јавних прихода (‘’Службени гласник 
општине Велико Градиште’’ бр.28/2016) 
и Одлуке о измени одлуке о отпису камате 
на доспеле обавезе по основу одређених 
локалних јавних прихода општине Велико 
Градиште (‘’Службени гласник општине 
Велико Градиште’’ бр.14/2017).

2. Овај закључак ступа на снагу даном 
доношења и објавиће се у ‘’Службеном 
гласнику општине Велико Градиште’’.

О б р а з л о ж е њ е

Изменама и допунама Закона о пореском 
поступку и пореској администрацији који је 
донет 2010. године и објављен у Службеном 
гласнику број 53. чланом 52. изједначено је 
право локалне пореске администрације да може, 
за оне приходе, којима она газдује, другим 
речима за које утврђује висину, начин плаћања 
и остале битне елементе, да примени принцип 
отписа камате на доспела потраживања која су 
се гомилала из пртходних година.

Скупштина општина Велико Градиште је 
донела Одлуку о измени одлуке о отпису камате на 
досепеле обавезе по основу одређених локалних 
јавних прихода која се примењује од 01.01.2018. 
године са роком важења до 30.04.2018. године. 
Обзиром да су због првомајског празника службе 
наплате радиле скраћено, то се указала потреба 
да се продужи рок остваривања права на отпис 
камате са крајњим датумом уплате 03.05.2018. 
године, како порески обвезници не би били 
оштећени у остваривању права по основу ове 
Одлуке.

Овај закључак ступа на снагу даном 
доношења и објавиће се у  ‘’Службеном гласнику 
општине Велико Градиште’’. 

Број: 401-156/2018-01-4

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ
ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ

ПРЕДСЕДНИК
ОПШТИНЕ ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ

Драган Милић,с.р.
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