
                      

ПРЕДЛОГ    

  На основу члана 36. став 1. 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, 145/2014 и 83/2018), члана 6. Закона о локалној самоуправи 

(„Службени гласник РС“, број 129/2007, 83/2014- др.закон, 101/2016 – др.закон и 47/2018) и члана 40. 

Статута општине Велико Градиште („Службени гласник општине Велико Градиште“, бр. 2/2019), 

Скупштина Општине Велико Градиште на  седници одржанoј дана 2019. године, доноси: 

 

ОДЛУКУ  

О ПОВЕРАВАЊУ ДЕЛАТНОСТИ ПРОСТОРНОГ И УРБАНИСТИЧКОГ ПЛАНИРАЊА И 

УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТОВАЊА 

 

Члан 1. 

Поверава се Јавном комуналном предузећу „Дунав Велико Градиште“ из Великог Градишта 

делатност просторног и урбанистичког планирања и урбанистичког пројектовања.  

Обавеза ЈКП ''Дунав Велико Градиште'' из Великог Градишта је да поседује одговарајућу 

лиценцу сходно члану 36. Закона о планирању и изградњи. 

Члан 2. 

         Надзорни одбор Предузећа усагласиће одредбе Статута Предузећа у року од 30 дана од дана 

ступања на снагу ове Одлуке. 

Члан 3. 

        Ова Одлука ступа на снагу 8 дана од дана доношења, а објавиће се у „Службеном гласнику општине 

Велико Градиште“. 

Образложење 

Дана 3.4.2019.године, ЈКП ''Дунав Велико Градиште'' из Великог Градишта је поднело Захтев 

за доношење Одлуке којом ће се поверити овом јавном предузећу делатност просторног и 

урбанистичког планирања као и урбанистичког пројектовања. 

 Разматрајући овај захтев, Скупштина општине је налазећи потребу за активнијим учешћем 

овог комуналног предузећа у креирању просторних и урбанистичких планова и урбанистичких 

пројеката, а самим тим и остваривање прихода из ове делатности, како за потребе комуналног 

предузећа, тако и општине Велико Градиште, одлучила да донесе Одлуку о поверавању делатности 

просторног и урбанистичког планирања и урбанистичког пројектовања. 

 Поменута делатност ће бити коначно поверена овом комуналном предузећу. Исто је у обавези 

да поседује одговарајућу лиценцу по поступку прописаним чланом 36. Закона о планирању и 

изградњи. 

 Пошто је ово делатност која се поверава ЈКП ''Дунав Велико Градиште'' из Великог Градишта, 

Надзорни одбор овог комуналног предузећа је потребно да усагласи одредбе Статута Предузећа у 

року од 30 дана од дана ступања на снагу ове Одлуке. 

 На основу свега изнетог, предлажемо Скупштини да донесе Одлуку као у диспозитиву. 

Предлагач: Општинско веће 




