
 
На основу чланa 94. став 2. и 97. став 7. 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, 83/2018, 31/2019, 37/2019 – др. закон и9/2020 ), чл. 95- 97 Уредбе о правилима 
за доделу државне помоћи (“Службени гласник Републике Србије” бр. 13/2010, 100/2011, 91/2012, 37/2013, 
97/2013 и 119/2014), и члана 40. Статута општине Велико Градиште („Службени гласник општине Велико 
Градиште“ бр. 2/2019), на предлог Општинског већа општине Велико Градиште, Скупштина општине Велико 
Градиште на 4. седници одржаној дана 14.12.2020.године, донела је 

 
ОДЛУКУ 

О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ ОДЛУКЕ О УТВРЂИВАЊУ ДОПРИНОСА ЗА УРЕЂИВАЊЕ 
ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ  

(„Службени гласник општине Велико Градиште“ бр. 16/19 и 13/20) 
 

Члан 1. 
У Одлуци о утврђивању доприноса за уређивање грађевинског земљишта на територији општине Велико 

Градиште („Службени гласник општине Велико Градиште“ бр. 16/2019 и 13/20) у члану 14. став 15. мења се 
тако да гласи: 

„Изузетно, за  изградњу објеката за обављање делатности која је од значаја за привредни развој општине, 
односно за иновативне објекте односно нове садржаје допринос се може умањити до додатних 40%, уз 
сагласност општинског већа, а на предлог надлежног одељења, и то: 
1) за објекте бруто површине до 999,99m2у износу од 20% и  
2) за објекте бруто површине преко 1000m2у износу од 30% 
3) за иновативне објекте, односно нове садржаје, без обзира на површину објекта,  у износу од додатних 

10% .“ 
После става 16. додају се нови ставови 17., 18.,19. и 20. који гласе: 
„Инвеститор коме је признато право на умањење доприноса за уређивање грађевинског земљишта дужан 

је да објекат изгради у складу са грађевинском дозволом у погледу намене објекта и то у року који не може 
бити дужи од 5 година од дана правноснажности грађевинске дозволе.  

Инвеститор је дужан да надлежном одељењу Општинске управе општине Велико Градиште достави 
употребну дозволу као доказ да је објекат изграђен у року и приведен намени сходно грађевинској дозволи. 

Уколико инвеститор коме је признато право на умањење доприноса за уређивање грађевинског земљишта 
не изгради објекат у року из става 17. овог члана или измени намену објекта, дужан је да обрачунато умањење 
доприноса уплати на рачун општине Велико Градиште заједно са затезном каматом у року од 90 дана од дана 
утврђења неиспуњења услова. 

Евиденцију решења којим је признато право на умањење доприноса за изградњу објеката за обављање 
делатности која је од значаја за привредни развој општине, односно за иновативне објекте односно нове 
садржаје води надлежно одељење Oпштинске управе.“ 
  

Члан 2. 
 Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у “Службеном гласнику општине Велико 
Градиште”. 
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