
 

Сходно члану 13. Одлуке о утврђивању доприноса за уређење грађевиског земљишта (Службени гласник 
општине Велико Градиште бр13/2017) ичлана 70. Статута општине Велико Градиште („Службени гласник 
општине Велико Градиште“, број 2/2019), Општинско веће општине Велико Градиште, на 68. седници одржаној 
дана 21.03.2019. године, донело је 

РЕШЕЊЕ  О УМАЊЕЊУ  ДОПРИНОСА ЗА УРЕЂЕЊЕ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА ЗА 
ИЗГРАДЊУ ОБЈЕКАТА КОЈИ СУ ОД ЗНАЧАЈА ЗА ПРИВРЕДНИ РАЗВОЈ ОПШТИНЕ 

ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ 

Члан 1 

„Стил Градња 012“Д. О.О.из Великог Градишта признаје се умањење од 30% на обрачунати износ доприноса за 
уређење грађевинског земљишта за изградњу објекта- фаза 1  на к.п.бр.2366/181,2366/445,2366/143 и делу 
парцеле 2366/197 КО Велико Градиште.  

Члан 2 

Обавезују се инвеститор да у року од три године од дана правоснажности решења објекат приведе намени. 

У случају да се наведени рок не испоштује, инвеститор је у обавези да обрачунато умањење уплате на рачун 
општине Велико Градише са обрачунатом затезном каматом.  

Члан 3 

Решење је праваснажно даном доношења. 

Члан 4 

Решење објавити у Службеном Гласнику општине Велико Градиште 

Образложење 

По поднетом захтеву бр.464-50/2019-07 од стране „Стил Градња 012“Д. О.О.  из Великог Градишта а на основу 
приложене докуметације, Одељење за привредни и економски развој и дијаспору је дало предлог као у 
диспозитиву узимајући у обзир чињеницу да изградња наведеног објекта доприноси привредном развоју оштине 
Велико Градиште.  
У захтеву је наведено да ће објекат-фаза 1  чинити 44 пансионске јединице и  5 локалаи да ће по изградњи 
запослити  најмање 16 особа. Узимајући у обзир чињеницу да је туризам један од примарних дефинисаних 
приоритета општине Велико Градиште, а да ће изградња овог објекта допринитети повећавању прихода општине 
Велико Градиште кроз наплату боравишних такси, дела пореза на зараде, као и смањити стопу незапослености, и 
повећати број лежајева на Сребрном језеру и проценат туристичке инфраструктуре, изградња овог објекта је од 
значаја за привредни развој општине Велико Градиште. 
Сходно члану 13. Одлуке о утврђивању доприноса за уређење грађевиског земљишта, за изградњу објеката који 
су од значаја за привредни развој општине Велико Градиште може се остварити умањење  до 30% на утврђени 
допринос уз сагласнот општинског Већа. 
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