
На основу члана 70. Статута општине 
Велико Градиште („Службени гласник 
РС“, бр. 2/2019), члана 21. Правилника о 
суфинансирању мера енергетске санације 
породичних кућа и станова путем уградње 
соларних панела за производњу електричне 
енергије за сопствене потребе и унапређење 
термотехничког система путем уградње 
калориметрара, циркулационих пумпи, 
термостатских вентила и делитеља топлоте 
по основу Јавног позива за суфинансирање 
програма енергетске санације стамбених 
зграда, породичних кућа и станова, 
Општинско веће је на 68. седници одржаној 
27.10.2022. године, донело

О Д Л У К У
О РАСПИСИВАЊУ ЈАВНОГ 

КОНКУРСА

за суфинансирање уградње соларних 
панела за производњу електричне 
енергије на породичним кућама и 

унапређење термотехничког система 
путем уградње калориметара, 

циркулационих пумпи, термостатских  
вентила и делитеља топлоте на 

територији општина Велико Градиште за 
2022. годину

Члан 1.

РАСПИСУЈЕ СЕ Јавни  конкурс  за 
суфинансирање уградње соларних панела 
за производњу електричне енергије 
на породичним кућама и унапређење 
термотехничког система путем уградње 
калориметара, циркулационих пумпи, 

термостатских  вентила и делитеља топлоте 
на територији општина Велико Градиште за 
2022. годину (у даљем тексту: Јавни конкурс)

Члан 2.

Конкурс спроводи Одељење за локални 
економски развој Општинске управе 
општине Велико Градиште, а оцењивање 
пристиглих пријава по расписаном Јавном 
конкурсу вршиће Комисија за реализацију 
мера енергетске санације.

Члан 3.

Јавни позив ће се објавити на 
званичној интернет страници и огласној 
табли Општинске управе општине Велико 
Градиште.
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На основу Одлуке Општинског веће 
општине Велико Градиште  о расписивању 
Јавног конкурса за учешће домаћинстава 
у спровођењу мере енергетске санације 
уградње соларних панела за производњу 
електричне енергије за сопствене потребе и 
унапређење термотехничког система путем 
уградње калориметара, циркулационих 
пумпи, термостатских  вентила и 
делитеља топлоте број 312-64/2022-01-
4 од _______2022. године и Правилника 
о суфинансирању енергетске санације 
породичних кућа и станова путем уградње 
соларних панела за производњу електричне 
енергије за сопствене потребе и унапређење 
термотехничког система путем уградње 
калориметара, циркулационих пумпи ,  
термостатских  вентила и делитеља топлоте 
по основу јавног позива за суфинансирање 
програма енергетске санације стамбених 
зграда, породичних кућа и станова, ЈП1/22 
(„Службени гласник општине Велико 
Градиште “ број 10/22), општина Велико 
Градиште (у даљем тексту: Правилник)

расписује

ЈАВНИ КОНКУРС

за суфинансирање уградње соларних 
панела за производњу електричне енергије 
на породичним кућама и унапређење 
термотехничког система путем уградње 
калориметара, циркулационих пумпи, 
термостатских  вентила и делитеља топлоте 
на територији општина Велико Градиште за 
2022. годину

I. ПРЕДМЕТ
 
Предмет финансирања обухвата 

следеће: 

1) набавку и уградњу соларних 
панела, инвертера и пратеће инсталације за 
породичне куће за производњу електричне 
енергије за сопствене потребе, уградње 

двосмерног мерног уређаја за мерење 
предате и примљене електричне енергије, и 
израде неопходне техничке документације 
и извештаја извођача радова на уградњи 
соларних панела и пратеће инсталације за 
производњу електричне енергије који су 
у складу са законом неопходни приликом 
прикључења на дистрибутивни систем. 
Снага соларних панела не може бити већа 
од одобрене снаге мерног места, која је 
наведена у рачуну за утрошену електричну 
енергију, а  максимално до и једнако 6 kW и 
остале неопходне инсталације за производњу 
електричне енергије и прикључење на 
дистрибутивни систем у складу са Прилогом 
4 из Јавног позива;

Домаћинстава(за породичне куће и 
станове) и стамбене заједнице не могу да 
конкуришу за више од једне мере енергетске 
ефикасности из овог одељка.

Укупно средства које општина 
заједно са средствима Управе за подстицање 
и унапређење енергетске ефикасности 
Републике Србије додељује путем овог 
конкурса износе за меру из одељка I. став 1. 
тачка 1) Јавног позива 1.000.000,00 динара.

II КОРИСНИЦИ СРЕДСТАВА

Kорисници бесповратних средстава 
су домаћинства изузев: 

1) власника посебних делова 
стамбено-пословног објеката који не служе 
за становање;

2) власника стамбених објеката 
који су у претходне две године после 
достављања Решења о додели бесповратних 
средстава за сличне активности одустали од 
спровођења активности. 

III УСЛОВИ ПРИЈАВЕ НА 
КОНКУРС
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Право учешћа на конкурсу имају 
домаћинства која испуњавају следеће 
услове:

1) да је подносилац пријаве:
(1) власник објекта за који 

подноси пријаву и да је подносилац пријаве 
власник или носилац права над бројилом, 
или

(2) уколико подносилац пријаве 
није власник објекта за који се подноси 
пријава, неопходно је да има пријаву боравка 
на адреси објекта за који подноси пријаву 
и уз пријаву да поднесе писану сагласност 
власника објекта оверену од стране јавног 
бележника да се за објекат може поднети 
пријава;

2) да је прикључен на 
дистрибутивну мрежу електричне енергије 
и да је на последњем рачуну за потпрошњу 
електричне енергије регистрована потрошња 
од минимум 30 kWh.;

3) да је стамбена заједница 
уписана у одговарајући регистар.

Уколико има више од једног власника 
породичне куће, потребно је доставити 
сагласност осталих власника приликом 
пријаве.

Уколико подносилац пријаве није 
власник породичне куће, потребно је 
доставити сагласност власника.

IV МАКСИМАЛНА ВИСИНА 
СРЕДСТАВА СУФИНАНСИРАЊА 

Максимални износ средстава 
подстицаја који се додељује:

1) за меру  из одељка I, тачка 1) која 
се односи на набавку и уградњу соларних 
панела , представља мањи износ од:

- 50% од вредности укупне 
инвестиције са ПДВ ом, а максимално 
420.000 динара са ПДВ-ом, и;

- износа који се добија множењем 
снаге у kW соларних панела из достављене 
профактуре, са  износом од 70.000 динара са 
ПДВ-ом;

V НЕПРИХВАТЉИВИ ТРОШКОВИ

У неприхватљиве трошкове спадају:

• рефундацију трошкова за 
већ набављену опрему и извршене услуге 
(плаћене или испоручене), односно, не 
прихватају се трошкови радова, набавке 
материјала и опреме који настану пре 
првог обиласка Комисије за преглед и 
оцену поднетих захтева за суфинансирање 
пројеката енергетске ефикасности;

• трошкови у вези са 
одобравањем и спровођењем кредитног 
задужења: трошкови одобравања кредита, 
трошкови камата, трошкови кредитног 
бироа, трошкови осигурања кредита 

• набавка опреме коју 
подносилац захтева за бесповратна средства 
сам производи или за услуге које подносилац 
захтева сам извршава;

• други трошкове који нису у 
складу са мерама енергетске санације.

VI ОБАВЕЗНА ДОКУМЕНТАЦИЈА УЗ 
ПРИЈАВУ НА ЈАВНИ ПОЗИВ

Пријава мора да садржи:

1) потписан и попуњен Пријавни 
образац (Прилог 1) за суфинасирање мера 
енергетске ефикасности;

2) један од следећих доказа за 
стамбени објекат:

- доказ о изградњи објекта пре 
доношења прописа о изградњи,

- грађевинску дозволу добијену 
кроз редован поступак обезбеђења дозволе,

- грађевинску дозволу добијену 
из поступка легализације,

- решење о озакоњењу или 
доказ да су започели поступак легализације

3) фотокопију личне карте или 
очитана лична карта подносиоца захтева и 
за лица која живе на адреси породичне куће 
за коју се подноси пријава. За малолетне 
лица доставити фотокопије здравствених 
књижица;
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4) предрачун (профактура) са 
количином и ценом за опрему,  наведену у 
одељку I Јавног позива, са уградњом  коју 
грађанин добија од једног од привредних 
субјеката(извођача радова) са листе (Прилог 
2) коју је објавила Општина а коју грађанин 
изабере са листе;

5) фотокопију рачуна за 
утрошену електричну енергију за стамбени 
објекат за који се конкурише за један од 
претходних месеци..

6) Уколико подносилац пријаве 
није власник породичне куће, потребно је 
доставити сагласност власника (Прилог 9).

7) Уколико у породичној кући 
постоји више од једног бројила онда је 
потребна сагласност свих лица који су 
власници осталих бројила.

8) Изјава да општина може да 
прибави за грађанина из катастра потврду о 
власништву (Прилог 8).

VII ПРЕУЗИМАЊЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 
ЗА ЈАВНИ ПОЗИВ

Конкурсна документација за Јавни 
позив може се преузети на интернет 
страници Општине Велико Градиште , или 
на пријавници општине и садржи:

1) Комплетан текст Јавног 
позива,

2) Прилог 1 - за грађане - 
Пријавни образац и образац о стању 
породичних кућа 

3) Прилог 2 - Листа фирми/
привредних субјеката са које грађани 
изабирају једну фирму  од које морају да 
прибаве предрачун са ценом и количином 
опреме и уградњу.

4) Прилог 3 -  Kритеријуми за 
избор пројеката.

5) Прилог 4 - Општу услови 
за прикључење фотонапонских модула на 
унутрашње инсталације постојећег објекта 
купца за : 

Индивидуална домаћинства са 
директним мерењем;

Издати од стране 
Електродистрибуције Србије д.о.о. Београд, 
03.12.2021. године.

6) Прилог 5 – Брошура 
Министарства рударства и енергетике 
„Корак по корак – Како да постану купци – 
произвођачи електричне енергије“.

7) Прилог 6 – пример рачуна 
за електричну енергију са обележеном 
одобреном снагом

8) Прилог 7 – модел уговора о 
потпуном снабдевању са нето мерењем

9) Прилог 8 - Изјава да општина 
може да прибави за грађанина из катастра 
потврду о власништву 

10)  Прилог 9: Изјава о сагласности 
власника

VIII МЕСТО И РОК ДОСТАВЈЬАЊА 
ПРИЈАВА

Рок за подношење пријава је 21 од 
дана објављивања на званичној интернет 
страници и огласној табли Општине Велико 
Градиште,

Конкурс је отворен закључно са 
даном 21.11.2022. године.

Попуњени, потписани и одштампани 
пријавни образац у три примерка 
(један оригинал и две копије) и пратећа 
документација достављају се у затвореној 
коверти са назнаком:

„ПРИЈАВА ЗА ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА 
УЧЕШЋЕ ГРАЂАНА У СПРОВОЋЕЊУ 
МЕРE ЕНЕРГЕТСКЕ САНАЦИЈЕ ПУТЕМ 
УГРАДЊЕ СОЛАРНИХ ПАНЕЛА ЗА 
ПРОИЗВОДЊУ ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ 
- НЕ ОТВАРАТИ”, са пуном адресом 
пошиљаоца на полеђини коверте.

Пријава се предаје лично на 
писарници Општинске управе општине 
Велико Градиште , или препоручено поштом 
на адресу:

Општина Велико Градиште
Комисија за реализацију мера 

енергетске санације,Житни трг 1,12220 
Велико Градиште.
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За све додатне информације и 
обавештења у вези Јавног позива можете се 
обратити на контакт телефон 012/7662-134 и 
електронску адресу: e-mail: jasmina.strbac@
velikogradiste.rs  

Сва питања и одговори биће 
објављени на интернет страници Општине 
Велико Градиште www.velikogradiste.rs 

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. 

Пријаве послате на било који други 
начин неће бити узете у разматрање. 
Неблаговремене и непотпуне пријаве се 
неће разматрати.

IX КРИТЕРИЈУМИ ЗА ИЗБОР 
ПРОЈЕКАТА

Критеријуми за избор пројеката су 
следећи:

1) постојеће стање спољних 
зидова; 

2) примарни начин грејања; 
3) постојеће карактеристике 

спољне столарије;
4) К фактор заузетости површине 

за породичне куће;
5) коришћење субвенција за 

енергетску санацију (средства општине/
републике)

Детаљни начин бодовања према 
наведеним критеријумима је дат у Прилогу 
3.

X ОЦЕЊИВАЊЕ, УТВРЂИВАЊЕ 
ЛИСТЕ И ИЗБОР КРАЈЊИХ 

КОРИСНИКА

Оцењивање и рангирање пројеката 
грађана, врши се у складу са Правилником и 
применом критеријума из одељка IX  Јавног 
позива.

Пријава ће се сматрати неуредном 
ако у достављеној писаној форми недостаје 
било који документ из одељка VI. Јавног 
позива и у том случају решењем ће бити 
одбачена.

 Пријаве са документацијом 
чија садржина није у складу са Јавним 
позивом се не оцењују и решењем ће бити 
одбијене.

Комисија разматра пријаве и у складу 
са условима  из одељка III Јавног позива, 
утврђује посебну прелиминарну ранг листу 
крајњих корисника за меру из одељка I. став 
1. тачка 1) Јавног позива, а посебно за мере 
из одељка I. став 1. тач. 2) и 3) Јавног позива  
на основу бодовања према критеријумима 
из из одељка IX Јавног позива.

У току поступка оцене и избора 
пројеката Комисија може да од подносиоца 
пријаве, према потреби, затражи додатну 
документацију и информације..  

Листе из става 4. овог одељка 
Комисија објављује на огласној табли 
Општине и званичној интернет страници 
Општине.

Подносиоци пријава имају право 
увида у поднете пријаве и приложену 
документацију по утврђивању листа из 
става 4. овог одељка у року од три дана од 
дана објављивања листе.

На листе из става 4. овог одељка 
подносиоци пријава имају право приговора 
Комисији у року од осам дана од дана њеног 
објављивања. Приговор се подноси на 
писарницу ЈЛС.

Комисија је дужна да размотри 
поднете приговоре на листе из става 4. овог 
одељка као и да донесе одлуку о приговору, 
која мора бити образложена, у року од 
15 дана од дана његовог пријема и на 
основу донетих одлука донесе ревидиране 
прелиминарне листе. 

На основу листа из става 9. овог 
одељка Комисија врши теренски обилазак 
ради увида у стање стамбених објеката, 
са тих листа закључно са редним бројем 
подносиоца пријаве до којег су обезбеђена 
укупна средства за субвенционисање.
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Уколико је Комисија приликом 
теренског обиласка из става 10. овог одељка 
утврдила да је подносилац пријаве дао 
неистините податке у пријави Комисија га 
елиминише из ревидиране прелиминарне 
листе и уместо њега врши теренски 
обилазак првог следећег на листи за 
којег нису обезбеђена средства на основу 
прелиминарне листе.

Приликом теренског обиласка уз 
обавезно присуство подносиоца захтева, 
комисија сачињава записник у два примерка, 
при чему један остаје подносиоцу пријаве, а 
један задржава Комисија. 

На основу записника из става 12. овог 
одељка комисија сачињава коначне листе 
крајњих корисника.

Листе из става 13. овог одељка 
Комисија објављује на огласној табли  
Општине и званичној интернет страници 
Општине.

На листе из става 13. овог одељка 
подносиоци пријава код којих .је извршен 
теренски обилазак, имају право приговора 
Комисији у року од осам дана од дана 
објављивања коначних листа крајњих 
корисника. Приговор се подноси на 
писарницу општине.

Комисија је дужна да одлучи по 
приговорима из става 15. овог одељка у 
року од 15 дана од дана пријема приговора 
и након одлучивања по свим приговорима 
сачини коначне листе крајњих корисника.

Општинско веће општине доноси 
Решење о додели бесповратних средстава 
грађанима за спровођење мера енергетске 
санације.

X НАЧИН РЕАЛИЗАЦИЈЕ 
ДОДЕЉЕНИХ СРЕДСТАВА

Општина ће вршити пренос средстава 
искључиво привредним субјектима -  
извођачима радова, а не домаћинствима или 
стамбеним заједницама, након што грађанин 
или стамбена заједница  изврши целокупну 

уплату извођачу радова и након завршетка 
реализације мере.

Услов да се пренесу средства извођачу 
радова је потврда Комисије да су радови 
изведени како је предвиђено предмером и 
предрачуном који је грађанин или стамбена 
заједница предао када се пријавио за меру 
као и у складу са записником Комисије 
приликом првог изласка.

Грађанин или стамбена заједница 
мора имати уредну документацију (рачуне 
и атесте) које ће доставити надлежној 
комисији.

општина ће вршити пренос средстава 
изабраним извођачима радова у складу 
са закљученим уговором. Грађанин или 
стамбена заједница ће сам сносити трошкове 
изведених радова који буду већи од износа 
субвенције наведене у одељку I (максималног 
износа бесповратних средстава општине).

Контролу извршења уговорених 
обавеза извршиће надлежни органи који су 
задужени за урбанизам односно заштиту 
животне средине, у сарадњи са Комисијом.

Уколико грађанин или стамбена 
заједница није средства наменски утрошио, 
или радови нису изведени у складу са 
предмером и предрачуном који је грађанин 
или стамбена заједница поднео приликом 
пријаве, општина неће уплатити средства 
додељена јавним конкурсом.

Уколико из неког разлога грађанин 
или стамбена заједница не може да реализује 
набавку од одабраног извођача радова, има 
право да изврши набавку од другог са листе и 
да о томе, пре реализације набавке, обавести 
Комисију и достави јој нову профактуру/
предрачун, с тим да износ не може бити већи 
од одобреног.

Саставни део уговора за меру 
уградње соларних панела  је технички 
извештај/елаборат издат од стране изабраног 
привредног субјекта(извођача радова) који 
садржи шему и технички опис инсталације 
соларних панела, као и изјаву да се на 
постојећи кров могу поставити соларни 
панели и да се на унутрашњу инсталацију 
инсталацију могу уградити соларни панели. 
Извештај/елаборат мора садржати све 
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елементе неопходне за издавање Акта о 
прикључењу од стране ОДС-а

Након завршетка радова за меру 
уградње соларних панела  потребно је да 
грађанин достави Комисији, доказ о уплати 
целокупног сопственог удела у финансирању 
радова на уградњи соларних панела и остале 
инсталације  привредном субјекту (извођачу 
радова) (признаница/рачун).

Услови да општина пренесе средства 
субвенције привредном субјекту (извођачу 
радова) за меру уградње соларних панела  
су:

1. Потврда Комисије да су радови 
изведени како је предвиђено предмером и 
предрачуном који је грађанин предао када се 
пријавио на јавни позив. 

2. Да је грађанин потписао 
уговор о потпуном снабдевању са нето 
мерењем са ЕПС снабдевањем. 

3. ОДС изда Акт о прикључењу, 
прикључи купца-произвођача на 
дистрибутивни систем  и упише га у регистар 
купца-произвођача.

Уколико привредни субјекат није 
средства наменски утрошио, или радови 
нису изведени у складу са предрачуном 
који је грађанин поднео приликом пријаве, 
Општина неће уплатити средства додељена 
јавним позивом

Контролу извршења уговорених 
обавеза извршиће Комисија.

Уколико из неког разлога грађанин 
не може да реализује набавку од одабраног 
привредног субјекта, има право да изврши 
набавку од другог са листе и да о томе, пре 
реализације набавке, обавести Комисију и 
достави нову профактуру/предрачун, с тим 
да износ субвенције не може бити већи од 
одобреног.

 



28. октобар 2022. годинеБрој 398

 
ПРИЛОГ 1 

 
Пријавни образац и образац о стању породичних кућа за пријаву на Јавни 

конкурс за учешће домаћинстава у спровођењу мере енергетске санације путем 
уградње соларних панела за производњу електричне енергије за сопствене 

потребе и унапређење термотехничког система путем уградње калориметара, 
циркулационих пумпи ,  термостатских  вентила и делитеља топлоте, Јавни 

позив број__________________ 
  

1. ЛИЧНИ ПОДАЦИ  
 

1. Име и презиме  

2. Број личне карте   

3. Адреса  

4. Број кат. парцеле   

5. Катастарска општина   

6. Број телефона (фиксни)  

7. Број телефона (мобилни)  

 

3. ТРЕНУТНО СТАЊЕ ВАШЕ КУЋЕ 

Површина куће/станау 
квадратним метрима из 
Решења о порезу на имовину 

 
 

Број корисника који станује у 
објекту 
 

 
 

Број спратова у објекту 
 

 

 
 
Тренутно стање спољних зидова (потребно је да заокружите одговор): 

1. не постоји термичка изолација 

2. термичка изолација је уграђена  
Тренутно стање крова (потребно је да заокружите одговор): 

1. не постоји термичка изолација 
2. термичка изолација је уграђена 

 

 
 

 
Постојећи начин грејања: 
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1. Угаљ/ложуље/мазут 
2. Електричнаенергија 
3. Дрва 
4. Природнигас/пелет 
5. Градскатоплана 

Претежни прозори на вашем објекту*: 
1. ЈЕДНОСТРУКИ дрвенипрозори 

Примери: 

 
 
 

2. ДУПЛИ дрвени прозори 
Примери: 

 
 
3. Дрвени прозори (вакуум) стаклом 
     Примери: 
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4. ПВЦ или алуминијумски прозори 

  Пример: 
 

 
 

* потребно је да заокружите одговор. 
 
Напомена:  
 

Евалуација пријава подносиоца  ће се вршити у складу са  критеријумима за избор пројеката из 
Прилога 3 Јавног позива. 
 

Уколико Комисија приликом обиласка објекта подносиоца пријаве констатује да подаци наведени у 
пријави нису истинити, подносилац ће бити дисквалификован.  
 
 
 
 
Датум:________2022.год.           
  

 Потпис подносиоца захтева 
 
 

                                                                                                                ---------------------------
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ПРИЛОГ 3 

 
Kритеријуми за избор пројеката уградње соларних панела и пратеће инсталације 

за производњу електричне енергије за сопствене потребе 
 

Набавка и уградња соларних панела, инвертора и пратеће инсталације за 
производњу електричне енергије за сопствене потребе и израда неопходне 

техничке документације и извештаја извођача радова на уградњи соларних 
панела и пратеће инсталације за производњу електричне енергије који је у складу 

са законом неопходан приликом прикључења на дистрибутивни систем 
(породичне куће) 

Постојеће стање спољних зидова  Број бодова максимално 
Спољни зидови и кров без термичке изолације  5 
Спољни зидови без а кров са термичком изолацијом  10 

Спољни зидови са а кров без термичком изолацијом 15 

Спољни зидови и кров са термичком изолацијом 25 
 

Постојећи начин грејања на:   Број бодова 

Угаљ/ лож уље,/мазут   5 
Електрична енергија  10 
Дрво  15 

Природни гас/пелет/градска топлана  25 

   

Постојеће карактеристике спољне столарије  Број бодова 
Дрвени, једноструки са једним стаклом  5 
Дрвени, двоструки са размакнутим крилима  10 
Дрвени, једноструки са дуплим стаклом или вакум 
стаклом 

 15 

ПВЦ, алуминијум   25 

К фактор заузетости површине за породичне куће 
К<15  20 
15≤К<17,5 19,5 
17,5≤К<20  19 
20≤К<22,5  18,5 
22,5≤К<25 18 
25≤К≤27,5  17,5 
27,5≤К≤30 17 

К>30 16 
Коришћење субвенција за енергетску санацију (средства општине/републике) 

 Број бодова 

Средства нису коришћена у последње три године   5 
Средства су коришћена у последње три године   0 
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О ПОТПУНОМ СНАБДЕВАЊУ СА НЕТО МЕРЕЊЕМ 

Закључен дана  __________________________  између уговорних страна: 

1. Јавно предузеће „Електропривреда Србије“ Београд (Стари град), ул. Балканска 13, Београд-Стари град, Матични број 20053658, ПИБ 
103920327, ЈБКЈС: 83175, које заступа  ______________________________________________  (у даљем тексту: Снабдевач) 

и 

2.  __________________________________________________  
(име и презиме, ЈМБГ) 

______________________________________________________ , (у даљем тексту: Купац-произвођач) 
(адреса) 

Уговорне стране су сагласне: 

- да је Купац-произвођач дана __.__.20__. године поднео захтев Снабдевачу за закључење уговора о потпуном снабдевању са нето мерењем 
(у даљем тексту: Уговор), у коме је изјавио да је у складу са прописима и стандардима изградио постројење за производњу електричне 
енергије из обновљивих извора енергије (у даљем тексту: производни објекат) и прилагодио мерно место за стицање статуса Купца-
произвођача. 

Предмет уговора 
Члан 1. 

Предмет овог Уговора је потпуно снабдевање електричном енергијом објекта Купца-произвођача-категорија домаћинство, који производи 
електричну енергију за сопствену потрошњу а вишак произведене електричне енергије испоручује у дистрибутивни систем, као и начин и 
услови обрачуна потраживања и обавеза у вези са преузетом и испорученом електричном енергијом, преко места примопредаје: 

Адреса:  ________________________ (место), улица  _______________________________________________ , бр.  _____ , спрат  _______ , 
ЕД број  _____________________________ , Наплатни број:  __________________________ , ПОД број  ____________________________ , 
категорија ______________________________________ , група  _________________________________________ . 

Количине електричне енергије 
Члан 2. 

Количине електричне енергије одређују се на основу оствареног преузимања и испоруке од стране Купца-произвођача на месту 
примопредаје. 

Цена електричне енергије 
Члан 3. 

Цена електричне енергије за снабдевање електричном енергијом је регулисана цена и утврђује се у складу са Законом о енергетици и 
Методологијом за одређивање цене електричне енергије за гарантовано снабдевање. Цена електричне енергије је дефинисана Одлуком о 
регулисаној цени електричне енергије за гарантовано снабдевање. 

Начин обрачуна и испостављање рачуна 
Члан 4. 

Оператор дистрибутивног система (у даљем тексту: ОДС) очитава мерне уређаје у складу са законом којим се уређује област енергетике и 
податке доставља, у прописаним роковима, Снабдевачу, и то податке о: 

1) преузетој електричној енергији од стране Купца-произвођача; 

2) испорученој електричној енергији од стране Купца-произвођача. 

Обрачунски период је по правилу један календарски месец. 

На основу добијених података о преузетој односно испорученој електричној енергији, Снабдевач утврђује нето електричну енергију која 
представља разлику укупне преузете и укупне испоручене електричне енергије Купца-произвођача у дистрибутивни систем у току једног 
месеца, утврђене у кМИ, по временима примене тарифа за активну енергију засебно. 

Обрачун електричне енергије се врши методом нето мерења, при коме се вишком испоручене електричне енергије по тарифама, у току једног 
месеца, умањује количина нето електричне енергије по тарифама у току наредног обрачунског периода. 

Снабдевач ће Купцу-произвођачу испостављати рачуне за електричну енергију на основу података достављених од стране ОДС за место 
примопредаје за сваки обрачунски период, а у складу са Методологијом за одређивање цене електричне

Заводни број Снабдевача: 
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енергије за гарантовано снабдевање, по истоврсним тарифним елементима за одговарајућу категорију и групу крајњих купаца којој Купац-
произвођач припада. 

Снабдевач ће Купцу-произвођачу обрачунавати трошкове приступа систему на основу Методологије за одређивање цене приступа систему. 

Снабдевач ће Купцу-произвођачу обрачунавати и накнаде, трошкове, акцизу, ПДВ, таксе и друге обавезе, у складу са прописима. 

Купац-произвођач се обавезује да плаћање по рачунима Снабдевача изврши најкасније до 28. у месецу за претходни месец. 

Адреса за доставу рачуна за предметно место примопредаје: __________________________________________________ (унети аДресу). 

Мејл адреса за доставу рачуна: ______________________________________________________________________ (унети мејл аДресу). 

Дужности снабдевача 
Члан 5. 

Снабдевач је дужан да: 
1) ОДС-у без одлагања достави примерак закљученог Уговора. 
2) закључи уговор о приступу систему са оператором система на који је објекат Купца-произвођача прикључен као и уговор којим 

преузима балансну одговорност за место примопредаје Купца-произвођача. 
3) објекат Купца-произвођача из предмета овог Уговора, током трајања уговорног односа, континуирано снабдева електричном 

енергијом на начин и под условима утврђеним прописима. 
4) Купцу-произвођачу обезбеђује количину електричне енергије коју одређује Купац-произвођач, на основу остварене потрошње на 

месту примопредаје. 
5) редовно Купцу-произвођачу доставља рачуне за електричну енергију. 
6) у својим пословним књигама, евидентира и урачунава уплате Купца-произвођача, сходно закону којим се уређују облигациони 

односи. 
7) Купца-произвођача који је стекао статус енергетски угроженог купца по основу здравственог стања штити од обуставе испоруке 

електричне енергије, у складу са прописима; 
8) о приговору Купца-произвођача на рачун, одлучује у року од осам дана од дана пријема приговора, у складу са 

прописима. 
9) пре подношења захтева ОДС-у за обуставу испоруке електричне енергије у писаној форми упозорава Купца- произвођача да измири 

обавезе из овог Уговора, у року који не може бити краћи од 30 (словима: тридесет) дана од 
дана достављања упозорења, у складу са прописима. 

10) о приговору Купца-произвођача на обуставу испоруке електричне енергије одлучује у року од три дана од дана пријема приговора. 
11) обавештава ОДС да су отклоњени разлози за извршену обуставу испоруке електричне енергије. 
12) у законском року обавести Купца-произвођача о промени цена и других услова снабдевања, с тим да Купац- произвођач има право 

на раскид Уговора, ако не прихвати промену цене и измењене услове. 
13) у писаној форми обавештава Купца-произвођача да су се стекли услови за раскид Уговора, у складу са прописима. 
14) путем средстава јавног информисања и своје интернет странице (ммжерз.гз) обавештава Купца-произвођача о променама свих 

прописа који су од значаја за уговорни однос. 
15) уз рачун или на други погодан начин, Купцу-произвођачу обезбеђује увид у податке о уделу свих врста извора енергије у укупно 

продатој електричној енергији Снабдевача у претходној години, као и у податке о ефектима предузетих активности за повећање 
енергетске ефикасности и за заштиту животне средине за производне капацитете из којих је набављена електрична енергија. 

16) после промене снабдевача издаје Купцу-произвођачу коначни обрачун, најкасније у року од шест недеља од дана промене 
снабдевача. 

17) вишак електричне енергије пренесе на наредне обрачунске периоде у оквиру периода за поравнање потраживања и обавеза између 
Купца-произвођача и Снабдевача из члана 9. овог Уговора, а који не може утицати на претходне обрачунске периоде. 

18) извршава друге обавезе у складу са прописима и Уговором. 

Права Снабдевача 

Право Снабдевача је да: 
1) уколико Купац-произвођач не измири доспели рачун, упозорава Купца-произвођача у писаној форми да измири обавезе 

из Уговора, у складу са прописима. 
2) под условима и на начин утврђен прописима подноси захтев ОДС за обуставу испоруке на месту примопредаје Купца- произвођача 

који и после пријема упозорења пред обуставу испоруке не извршава своје уговорне обавезе. 
3) у складу са прописима, од Купца-произвођача прибавља податке неопходне за закључење и праћење овог уговорног 

односа. 
4) остварује друга права у складу са прописима. 

Дужности купца-произвођача 
Члан 7. 

Купац-произвођач дужан је да: 
1) у року доспећа назначеном на рачуну уплаћује износ рачуна. 
2) за доспели, а неплаћени рачун или део рачуна, плаћа камату у складу са прописима. 

3) потрошњу односно производњу електричне енергије остварује у границама одобрене снаге, у складу са актом о прикључењу ОДС. 
4) вишак произведене електричне енергије предаје у дистрибутивни систем преко места примопредаје. 
5) даје Снабдевачу личне и друге податке неопходне за закључење и праћење уговорног односа, у складу са прописима. 
6) у року од 15 дана од дана настале промене, Снабдевачу пријављује промену власништва, односно права закупа или коришћења над 

објектом који се снабдева електричном енергијом, промену адресе достављања рачуна, промену личног имена, промену намене 
потрошње електричне енергије и друге промене од значаја за уговорни однос, а у противном, Снабдевач неће бити одговоран за 
евентуалну штету која, због овог пропуста Купца-произвођача, може настати за Купца-произвођача. 

Члан 6. 
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7) извршава друге обавезе у складу са прописима и овим Уговором. 

Права Купца - произвођача 
Члан 8. 

Право Купца-произвођача је да: 
1) Снабдевачу поднесе приговор на рачун у року од осам дана од дана пријема рачуна. 
2) Снабдевачу подносе приговор на извршену обуставу испоруке електричне енергије, у складу са прописима. 
3) се заштити од обуставе испоруке електричне енергије уколико је стекао статус енергетски угроженог купца. 
4) промени снабдевача у складу са прописима и овим Уговором. 
5) путем средстава јавног информисања и интернет странице Снабдевача, буде благовремено обавештаван о променама свих прописа 

које су од значаја за уговорни однос. 
6) упути захтев за обуставу испоруке електричне енергије коју спроводи ОДС и која може трајати најмање годину дана, а најдуже две 

године у складу са прописима. 
7) остварује друга права у складу са прописима. 

Поравнање потраживања и обавеза 
Члан 9. 

Период за поравнање потраживања и обавеза измећу Купца-произвођача и Снабдевача је једна година која траје од 1. априла текуће године 
закључно са 31. мартом наредне године (у даљем тексту: годишњи период). 

У случају новоприкљученог мерног места годишњи период из става 1. овог члана траје од датума прикључења објекта Купца- произвођача. 

У случају искључења објекта Купца-произвођача годишњи период из става 1. овог члана престаје на дан искључења објекта Купца-
произвођача. 

Ако је период од дана прикључења мерног места објекта Купца-произвођача до искључења мерног места краћи од годишњег периода из 
става 1. овог члана, период за поравнање потраживања и обавеза измећу Купца-произвођача и Снабдевача траје од дана прикључења објекта 
Купца-произвођача до дана искључења објекта Купца-произвођача. 

У случају обуставе испоруке електричне енергије Купцу-произвођачу, период се привремено прекида до наставка испоруке електричне 
енергије, након престанка разлога који су довели до обуставе електричне енергије. 

У случају промене снабдевача, на дан промене снабдевача годишњи период из става 1. овог члана се завршава и почиње нови. 

У случају раскида уговора, као и у случају да Купцу-произвођачу престане тај статус, годишњи период из става 1. овог члана престаје на дан 
раскида уговора, односно даном губитка статуса Купца-произвођача. 

Купац-произвођач нема право на потраживања за количину испоручене електричне енергије која је већа од количине преузете електричне 
енергије у периоду за поравнање потраживања и обавеза. 

Уколико је на крају периода за поравнање потраживања и обавеза између Купца-произвођача и Снабдевача количина укупно испоручене 
електричне енергије већа од укупно преузете нето електричне енергије од Купца-произвођача, Купац-произвођач без права на накнаду 
предаје Снабдевачу вишак електричне енергије утврђен у текућем обрачунском периоду у коме се врши поравнање потраживања и обавеза 
утврђених по временима примене тарифа за активну енергију. 

Обустава испоруке електричне енергије и искључење 
Члан 10. 

Купац-произвођач је упознат да, у случају да се на месту примопредаје обустави испорука електричне енергије, не престаје Уговор и 
Снабдевач има обавезу да Купцу-произвођачу издаје рачун према тарифама „обрачунска снага“ и „трошак гарантованог снабдевача“ за све 
време трајања обуставе, осим у случају када је на захтев Купца-произвођача обустављена испорука која траје најмање годину дана, а најдуже 
две године. 

У периоду док траје обустава испоруке електричне енергије Купцу-произвођачу, енергија се не испоручује Купцу-произвођачу, нити се 
електрична енергија од њега преузима у систем. 

У случају да дође до обуставе испоруке, Купац-произвођач је дужан да предузме потребне мере заштите живота или здравља људи, 
безбедности имовине и заштите животне средине. 

Трошкове наставка испоруке електричне енергије сноси Купац-произвођач.



28. октобар 2022. годинеБрој 3944

(По пуномоћју број од (унети датум)) 

 

Трајање и примена уговора 
Члан 11. 

Уговор се закључује на период *од ____ . _ .20 __ . године до __ . _ .20 _ . године. 

Уговор се сматра закљученим потписивањем Уговора од стране обе уговорне стране, *а примењује се од дана прикључења производног 
објекта Купца-произвођача на дистрибутивни систем од стране ОДС. 

Измене и допуне уговора 
Члан 12. 

Све измене и допуне овог Уговора вршиће се у писаној форми анексом овог Уговора. 

Престанак уговора 
Члан 13. 

Уговор престаје у случају: 
- искључења објекта Купца-произвођача са дистрибутивног система. 
- једностраног раскида било које уговорне стране у складу са прописима; 
- отказа од стране Купца-произвођача због коришћења права на промену снабдевача; 
- смрти Купца-произвођача који нема наследнике; 
- да Купцу-произвођачу престане тај статус у складу са позитивним прописима; 
- предвиђеним законом којим се уређују облигациони односи, односно којим се уређује енергетика, као и споразумно. 

Отказни рок за сваку од уговорних страна је најмање 30 дана пре планираног престанка Уговора. 

Решавање спорова 
Члан 14. 

Уговорне стране ће евентуалне спорове решавати споразумно, а у случају да то није могуће спор ће решавати стварно и месно надлежан 
суд пребивалишта, односно боравишта Купца-произвођача. 

Завршне одредбе 
Члан 15. 

*Почетком примене овог уговора, престаје да важи уговор о снабдевању електричном енергијом који је закључен између Купца-
произвођача и Снабдевача за наведено место примопредаје. 

На сва питања која нису уређена овим Уговором примењиваће се законски и подзаконски прописи којима се уређују облигациони односи, 
енергетика и коришћење обновљивих извора енергије. 

Овај Уговор је сачињен у 4 (словима: четири) истоветна примерка, од којих Снабдевач задржава 2 (словима: два), Купац- произвођач 1 
(словима: један) и 1 (словима: један) примерак за ОДС. 

За Купца-произвођача 

име и презиме 

за Снабдевача 

име и презиме 
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ИЗЈАВУ 

 

Ја (име и презиме) из ___________(адреса) ЈМБГ___________ БР.ЛК__________ дајем 
сагласност општини Велико Градиште  да у моје име а за потребе Јавног позива ____ 
може извршити увид, прибави и обради личне податке о чињеницама које води 
Републички геодетски завод-катастар непокретности, а које су неопходне у вези 
одлучивања за доделу  субвенције за спровођење мера енергетске санације у оквиру 
Јавног позива______, за парцелу која се налази на територији општине Велико 
Градиште . 

 

У ______                                                                                          
__________________________ 

Дана ______                                                                                        (ИМЕ И ПРЕЗИМЕ) 

                                                                                                 Адреса:____________________ 

                                                                                                 ЈМБГ______________________ 

                                                                                                 БР.ЛК: ____________________                                                                                                          

                                                                                               Издавалац личне:_____________  
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На основу члана 82. Статута општине Велико Градиште („Службени гласник општине Велико 
Градиште“, број 9/08, 5/14, 5/16 и 28/16), члана 21. Правилникa о одобравању и финансирању 
програма којима се задовољавају потребе и интереси грађана у области спорта у општини Велико 
Градиште, („Службени гласник општине Велико Градиште“, број 9/18), а на предлог Комисије за 
остваривање права за доделу средстава из буџета општине Велико Градиште за реализацију програма 
из области спорта,  

Општинско веће општине Велико Градиште на својој 68. седници одржаној дана 27.10.2022. 
године донело је 
 

О Д Л У К У 
о расписивању јавног позива за доделу средстава из буџета општине Велико Градиште за 

финансирање годишњих програма организација у области спорта са седиштем на територији 
општине Велико Градиште за 2023. годину 

 
 

I Расписује се јавни позив за доделу средстава из буџета општине Велико Градиште за 
финансирање годишњих програма организација у области спорта, чије је седиште на подручју 
општине Велико Градиште. 
 

II Текст Јавног позива гласи: 

 
 

На основу члана 82. Статута општине Велико Градиште („Службени гласник општине Велико 
Градиште“, број 9/08, 5/14, 5/16 и 28/16), члана 21. Правилникa о одобравању и финансирању 
програма којима се задовољавају потребе и интереси грађана у области спорта у општини Велико 
Градиште, („Службени гласник општине Велико Градиште“, број 9/18)  

Општинско веће општине Велико Градиште расписује 
 
 

ЈАВНИ ПОЗИВ 
 

за доделу средстава из буџета општине Велико Градиште за финансирање годишњих програма 
организација у области спорта, чије је седиште на подручју општине Велико Градиште у 2023. 

години  
 
Предмет јавног позива 

Предмет јавног позива је додела средстава из буџета општине Велико Градиште за финансирање 
годишњих програма организација у области спорта, у 2023. години, за области  финансирања из 
члана 137. Закона о спорту и то: 

1) подстицање и стварање услова за унапређење спортске рекреације, односно бављења грађана 
спортом, посебно деце, омладине, жена и особа са инвалидитетом – члан 137. став 1. тачка 1); 
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2) организација спортских такмичења од посебног значаја за јединицу локалне самоуправе – 
члан 137. став 1. тачка 3); 

3) учешће спортских организација са територије јединице локалне самоуправе у домаћим и 
европским клупским такмичењима – члан 137. став 1. тачка 5); 

4) физичко васпитање деце предшколског узраста и школски спорт (унапређење физичког 
вежбања, рад школских спортских секција и друштава, општинска, градска и међуопштинска 
школска спортска такмичења и др.) – члан 137. став 1. тачка 5); 

5) делатност организација у области спорта са седиштем на територији јединице локалне 
самоуправе које су од посебног значаја за јединицу локалне самоуправе – члан 137. став 1. 
тачка 8); 

6) едукација, информисање и саветовање грађана, спортиста и осталих учесника у систему 
спорта о питањима битним за одговарајуће бављење спортским активностима и делатностима 
– члан 137. став 1. тачка 12); 

7) периодична тестирања, сакупљање, анализа и дистрибуција релевантних информација за 
адекватно задовољавање потреба грађана у области спорта на територији јединице локалне 
самоуправе, истраживачко-развојни пројекти и издавање спортских публикација – члан 137. 
став 1. тачка 13); 

8) унапређивање стручног рада учесника у систему спорта са територије јединице локалне 
самоуправе и подстицање запошљавања висококвалификованих спортских стручњака и 
врхунских спортиста – члан 137. став 1. тачка 14). 

 

Право учешћа на јавном позиву 

Право учешћа на јавном позиву имају организације у области спорта чије је седиште на подручју 
општине Велико Градиште.  
Спортски савез општине Велико Градиште предлоге годишњих програма организација у области 
спорта са седиштем на територији општине Велико Градиште подноси у име тих организација. 

Носилац програма мора: 
1) да буде регистрован у складу са Законом;  
2) да буде уписан у националну евиденцију у складу са Законом; 
3) да искључиво или претежно послује на недобитној основи, ако Законом није друкчије 

одређено; 
4)  да има седиште на територији општине Велико Градиште, односно регистровани огранак 

за територију општине Велико Градиште, ако Законом или овим правилником није 
другачије утврђено; 

5)  да је директно одговоран за припрему и извођење програма; 
6)  да испуњава, у складу са Законом, прописане услове за обављање спортских активности и 

делатности; 
7) да је са успехом реализовао одобрени програм, уколико је био носилац програма ранијих 

година;  
8) да располаже капацитетима за реализацију програма; 
9) да буде члан одговарајућег надлежног националног гранског спортског савеза. 

 
Носилац програма не може да:  

1) буде у поступку ликвидације, стечаја и под привременом забраном обављања делатности;  
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2) има блокаду пословног рачуна у тренутку закључења уговора о реализацији програма и 
пребацивања (уплате) буџетских средстава на пословни рачун, пореске дугове или дугове 
према организацијама социјалног осигурања;  

3) буде у последње две године правноснажном одлуком кажњен за прекршај или привредни 
преступ у вези са својим финансијским пословањем, коришћењем имовине, раду са децом и 
спречавањем негативних појава у спорту. 

 
Носилац програма из члана 137. став 3. Закона који се састоји у организовању великог 
међународног спортског такмичења из члана 163. Закона може да буде организација у области 
спорта која има сагласност прибављену, у складу са Законом, за организовање тог такмичења, 
односно организација у области спорта која је наменски и привремено основана за техничку 
организацију међународног спортског такмичења организација у области спорта која има 
сагласност за организовање великог међународног спортског такмичења 

 
Носиоцу програма неће се одобрити програм у поступку доделе средстава, ако је:  

1)  био у конфликту интереса;  
2) намерно или с крајњом непажњом лажно приказао податке тражене у обрасцима за подношење 

програма или ако је пропустио да да све потребне информације; 
3) покушао да дође до поверљивих информација или да утиче на Стручну комисију из члана 22. став 

1. овог правилника или на надлежне органе општине током евалуационог периода или неког 
претходног поступка доделе средстава. 

Носилац програма не може добијати средства из буџета општине за реализацију својих 
програма две године од дана када је утврђено да је у потпуности ненаменски употребио одобрена 
средства за реализацију програма или својим пропустом није постигао у битном делу планиране 
ефекте програма. 

Носиоцу програма не могу бити одобрена средстава за реализацију новог програма пре него 
што поднесе извештај о остваривању и реализацији одобреног програма у складу са чланом 34. став 
8. овог правилника. 

Организације у области спорта могу да подносе предлоге програма самостално или удружене 
са другим организацијама. 

Организације које учествују у реализацији програма као партнери, и њихови трошкови 
прихватају се ако испуњавају исте услове који се примењују за носиоца програма. 

Изјава о партнерству даје се на Обрасцу 11. 
У случају партнерских програма, само једна организација биће одговорна за управљање 

одобреним финансијским средствима свих партнерских организација на програму, тако да мора 
имати унутрашњу организацију која ће омогућити такво финансијско пословање. 

 
Критеријуми за вредновање програма 
 

Предлог програма мора да испуњава следеће критеријуме: 

1) да доприноси задовољавању потреба и интереса грађана у области спорта утврђених 
Законом; 

2) да је у складу са Законом, Националном стратегијом развоја спорта у Републици 
Србији и Програмом развоја спорта у општини Велико Градиште; 

3) да је у складу са четворогодишњим програмом развоја надлежног националног 
спортског савеза; 

4) да је у складу са спортским правилима надлежног националног спортског савеза; 
5) да се реализује на територији општине Велико Градиште, односно у Републици 

Србији, осим програма припрема и учешћа на међународним спортским такмичењима; 



28. октобар 2022. године 49Број 39

6) да је у складу са принципима утврђеним у документима међународних организација 
чија је чланица Република Србија; 

7) да има значајан и дуготрајан утицај на развој спорта на територији општине Велико 
Градиште; 

8) да ће се реализовати у текућој години; 
9) да предвиђа ангажовање одговарајућег броја учесника у програму и потребне ресурсе 

за реализацију програма и да не постоји никаква сумња у могућност реализовања програма; 
10) да је, по правилу, предвиђено фазно финансирање програма. 

 
Квалитет програма  

Програми морају бити такви да обезбеде успех програма, узимајући у обзир факторе које носилац 
програма може контролисати и факторе (ситуације, догађаји, услови, одлуке) који су неопходни за 
успех програма али су у приличној мери или у потпуности изван контроле носиоца програма. 
 Спортисти, спортски стручњаци и друга лица ангажована на реализацији програма морају 
испуњавати услове за обављање спортских активности и спортских делатности утврђене Законом, а 
њихово ангажовање се мора вршити у складу са Законом.  
  

Финансирање програма 

Програми се финансирају, у целини или делимично и у висини и под условима који 
обезбеђују да се уз најмањи утрошак средстава из буџета јединице локалне самоуправе постигну 
намеравани резултати. 
 Програми се финансирају једнократно или у ратама, у зависности од временског периода за 
реализацију програма. 
 Потребе грађана из члана 137. став 1. тач. 1), 2) и 6) Закона имају приоритет при избору 
програма којим се задовољавају потребе грађана у области спорта у општини Велико Градиште, 
односно други програми могу бити одобрени тек након што се задовоље потребе грађана из члана 
137. став 1. тач. 1), 2) и 6) Закона. 
Финансијски план (буџет) програма предвиђен предлогом програма треба да буде: 

1) остварив и објективан – да су планирани реални износи по свим изворима средстава и врстама 
трошкова; 

2) обухватан – да садржи све трошкове програма из свих извора финансирања; 
3) структуриран – да је тако формулисан да у потпуности прати захтеве прописаног обрасца за 

израду програма; 
4) уравнотежен – у односу на планиране трошкове; 
5) тачан  и реалан – по свим врстама трошкова. 

 Једној организацији у области спорта не може се одобрити више од 20% средстава од укупне 
суме средстава буџета општине Велико Градиште предвиђених за финансирање програма развоја 
спорта, с тим да се трошкови програма којима се задовољавају потребе и интереси грађана у општини 
Велико Градиште морају односити, по правилу, најмање 15% на активности повезане са спортом 
деце, осим када је то супротно природи предложеног програма, с тим да се активности повезане са 
спортом деце у програму обавезно дефинишу као посебна програмска целина. 
 
 

Финансијски план за реализацију програма састоји се из непосредних трошкова 
реализације програма у вези са зарадама и хонорарима лица ангажованих на непосредној реализацији 
програма, материјалних трошкова и административних трошкова реализације програма (оправдани 
директни трошкови) и додатних оправданих трошкова носиоца програма (оправдани индиректни 
трошкови) који не могу бити већи од 15% од оправданих директних трошкова. 

Оправдани директни трошкови морају бити неопходни за реализацију програма, стварни, 
детаљни и лако проверљиви. 

Оправдани индиректни трошкови су прихватљиви ако не обухватају трошкове који су 
финансијским планом  програма намењени непосредној реализацији неког дела програма. 
Индиректни трошкови нису прихватљиви ако је носилац програма добио из буџета општине Велико 
Градиште за свој рад одговарајућа средства по другом основу.  

Носилац годишњег програма дужан је да промет буџетских средстава врши преко посебног 
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текућег рачуна за реализацију годишњег програма наведеног у предлогу програма, који ће се 
користити искључиво за буџетска средства која добија од општине Велико Градиште, у складу са 
прописима којима се уређује пренос средстава из буџета. 
 
Садржина програма 

Предлози годишњих и посебних програма подносе се посебно за сваког носиоца програма и за сваку 
од области потреба и интереса грађана из члана 137. став 1. Закона. 
Предлог програма садржи детаљне податке о: 

1) носиоцу програма; 
2) области потреба и интересе грађана у којој се остварује програм из члана 137. став 1. 

Закона;  
3) учесницима у реализацији програма  и својству у коме се ангажују;  
4) циљевима и очекиваним резултатима, укључујући које ће проблеме програм решити и 

којим групама популације и на који начин ће програм користити;  
5) врсти и садржини активности и времену и месту реализације програма, односно обављања 

активности;  
6) томе како ће се вршити оцењивање успешности програма (вредновање резултата 

програма);  
7) финансијском плану (буџету) програма, односно потребним новчаним средствима, 

исказаним према врстама трошкова и утврђеним обрачуном или у паушалном износу;  
8) динамичком плану употребе средстава (временски период у коме су средства потребна и 

рокови у којима су потребна);  
9) начину унутрашњег праћења и контроле реализације програма и евалуације резултата;  
10) претходном и будућем финансирању носиоца програма. 
У предлог годишњег и посебног програма уносе се одговарајући подаци о личности из члана 
5. став 10. Закона лица која учествују у реализацији програма. 

Предлози програма разматрају се ако су испуњени следећи формални критеријуми: 
1) да је уз предлог програма достављено пропратно писмо у коме су наведене основне информације 

о носиоцу програма и предложеном програму (назив носиоца програма и назив програма, 
временско трајање, финансијски износ тражених средстава, област општих потреба и интереса 
грађана из члана 137. став 1. Закона) и које је потписало лице овлашћено за заступање предлагача, 
односно носиоца програма; 

2) да је предлог програма поднет на утврђеном обрасцу (апликационом формулару), читко 
попуњеном, језиком и писмом у службеној употреби.  

3) да је потпун, јасан, прецизан и да садржи веродостојне податке; 
4) да је поднет у прописаном року. 
 
Документација и начин доставе 

 Образац предлога програма и документација која се доставља уз предлог програма морају 
бити у потпуности попуњени и достављени у једној запечаћеној коверти/пакету, заштићеној од 
оштећења која могу настати у транспорту, препорученом поштом, куриром, или лично, на адресу 
општине Велико Градиште. 
Предлог програма за који је послат у више коверата, тј. пакета, неће бити узет у обзир. 
Предња страна коверте мора да садржи следеће податке: 
1) назив  програма, 
2) назив подносиоца програма, 
3) назив носиоца програма, 
4) адресу носиоца програма 
5) напомену: „Јавни позив – не отварати“  

Образац за пријављивање предлога програма доступан је код надлежних служби општине 
Велико Градиште и на интернет сајту општине Велико Градиште. 

Када предлог програма подноси надлежни територијални спортски савез за општину Велико 
Градиште, обједињено за свој програм и програме организација у области спорта, предлог програма 
треба да буде поднет засебно за сваког носиоца програма (посебан образац за сваког носиоца 
програма и за сваку од области потреба и интереса грађана из члана 137. став 1. Закона), уз 
подношење збирног прегледа свих предлога према носиоцима програма. 



28. октобар 2022. године 51Број 39

Спортске организације са седиштем на територији општине Велико Градиште које учествују у 
спортским такмичењима у оквиру надлежних националних гранских спортских савеза попуњавају и 
уз предлог годишњег програма достављају и попуњен Образац број 2 - упитник за  категоризацију 
спортских организација. 

 
ПРИЈАВЕ ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА СА ПРОГРАМОМ И ПРАТЕЋОМ ДОКУМЕНТАЦИЈОМ 
ПРЕДАЈУ СЕ НА ПИСАРНИЦИ ОПШТИНЕ ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ, УЛИЦА ЖИТНИ ТРГ БР 1. 

 
 
Начин одобравања програма 

Стручни преглед и оцену поднетих предлога, на основу Закона и Правилника врши Комисија и 
доставља Општинском већу предлог за одобравање програма. Комисија може да, за предлоге 
програма код којих постоји потреба за додатним информацијама или појашњењима или 
кориговањима, пре достављања предлога Општинском већу, тражи додатно објашњење или 
кориговање од подносиоца, односно носиоца програма. 
Предлог програма Комисија оцењује према следећим критеријумима: 

1) испуњеност формалних (административних) услова које треба да испуни предлог програма; 
2) испуњење услова који се тичу подносиоца, односно носиоца програма утврђених Законом и 

овим правилником; 
3) усклађеност циљева програма са потребама и интересима грађана у области спорта из члана 

137. став 1. Закона,  циљевима Националне стратегије развоја спорта у Републици Србији и 
циљевима Програма развоја спорта у општини; 

4) вредновање квалитета предлога програма. 
Приоритет при давању предлога Комисије за одобравање средстава имају програми који су боље 
оцењени према критеријумима тач. 3) и 4) и који обезбеђују да се уз најмањи утрошак средстава из 
буџета општине постигну намеравани резултати. 
При давању предлога за одобравање програма којим се задовољавају потребе и интереси грађана у 
области спорта, Комисија мора водити рачуна да приоритет имају програми који су структурне и 
развојне природе, а између програма организовања, односно учешћа на спортским такмичењима, 
приоритет имају програми који се односе на спортска такмичења вишег ранга, у складу са Законом. 
Са подносиоцем одобреног програма, у складу са Законом, председник општине закључује уговор о 
реализовању програма. 
Председник општине закључује са носиоцем годишњег програма уговор за сваку од области  потреба 
и интереса грађана из члана 137. став 1. Закона за коју је поднет предлог програма. 
Ако се носилац одобреног програма не одазове позиву за закључење уговора у року од осам дана од 
дана пријема позива, сагласно Закону, сматраће се да је одустао од предлога програма. 
Ако су носиоцу програма за реализацију одобреног програма додељена мања средства од средстава 
наведених у финансијском плану програма, носилац програма је обавезан да пре закључења уговора о 
реализовању програма усклади финансијски план програма и план реализације програмских 
активности са висином додељених средстава и одобреним активностима на реализацији програма, и 
да достави Општинском већу допуну, односно измену предложеног програма усаглашену са висином 
одобрених средстава. 
Одобрени износ средстава за реализацију програма преноси се организацији која реализује програм у 
складу са уговором и одобреним квотама буџета општине. 
 

 
Рок за подношење пријава  



28. октобар 2022. годинеБрој 3952

Предлози програма и посебна документација подносе се у року од 15 дана од дана објављивања 
јавног позива на интернет сајту општине Велико Градиште www.velikogradiste.rs, огласној табли 
општине Велико Градиште. 
 
Непотпуне и неблаговремене пријаве на јавни позив, пријаве упућене факсом или електронском 
поштом неће се разматрати. 
 
Резултати јавног позива биће објављени у “Службеном гласнику општине Велико Градиште“ и на 
интернет страни општине www.velikogradiste.rs . 
 
За додатне информације обратити се на телефоне: 012/7662-811,  062/8088752, 062-8010034 
 
III   Средства за финансирање програма у области спорта утврђују се Одлуком о буџету општине 
Велико Градиште за 2023. годину.  

 
                                                   
                                                                                                         ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 
 
 
                                                                                                Драган Милић,с.р. 
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Образац 2 

 
РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

ОПШТИНА ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ 
 

 
УПИТНИК ЗА  КАТЕГОРИЗАЦИЈУ СПОРТСКИХ ОРГАНИЗАЦИЈА 

 
Р. 
бр. КРИТЕРИЈУМИ Подаци 

1. Ранг гране спорта према Националној 
категоризацији спортова  

2. Ранг надлежног националног гранског 
спортског савеза  

3. Традиција организације  

4. Ранг такмичења (навести и колико 
нивоа такмичења постоји у спорту)  

5. 

Постигнути спортски резултати 
(у индивидуалном спорту навести број 
спортиста који је учествовао на 
такмичењу на коме је постигнут 
резултат, по категоријама) 

 

6. Број такмичарских екипа у редовним 
системима такмичења (сви узрасти)  

7. Број  ангажованих спортских 
стручњака са дозволом за рад  

8. Број регистрованих спортиста (сениора, 
јуниора, кадета, пионира)  

9. Број категорисаних спортиста   

10. 
Заступљеност спортиста у 
националним спортским 
репрезентацијама 

 

 
 
Датум: _________________ 

ЗАСТУПНИК СПОРТСКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ 
________________________________ 

 
НАПОМЕНА: Уз овај упитник се подноси документација којом се доказују подаци наведени у 
упитнику. 
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Образац број 11 

 

 
Република Србија 

ОПШТИНА ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ 

 

ИЗЈАВА О ПАРТНЕРСТВУ 

 

НАЗИВ ПРОГРАМА: 

НОСИЛАЦ ПРОГРАМА: 

 

Својим потписом потврђујемо следеће: 
 Упознати смо са предлогом програма и разумели смо своју улогу у програму, те 

обавезе које произилазе из истог уколико буде одобрен за финансирање. 
 Својим капацитетима (људским и материјалним) можемо обезбедити успешно 

спровођење активности у које ћемо бити укључени и за које ћемо бити 
одговорни. 

 Сагласни смо да носилац програма буде носилац програмских активности, 
управља програмом, те у случају да програм буде одобрен, потпише уговор са 
општиномвВелико Градиште , као и евентуални анекс уговора. 

 Преузимамо обавезу редовног планирања и извештавања у програмском и 
финансијском сегменту програма према носиоцу програма, а у складу са 
захтевима из уговора потписаног између општине Велико Градиште и носиоца 
програма. 

 Носиоцу програма и општини Велико Градиште  ћемо омогућити супервизију 
свих програмских активности, као и финансијског пословања у вези са овим 
програмом. 

 

Организација – партнер:  

Заступник:  

Функција:  

Потпис:  

Датум, место, печат:  

 

НАПОМЕНА: Изјава о партнерству треба бити потписана и достављена уз апликациони 

формулар за све кључне партнере на програму 
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Образац 1 

 
Република Србија 

ОПШТИНА ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ 

 

ПРЕДЛОГ ГОДИШЊИХ ПРОГРАМА  

ОРГАНИЗАЦИЈА У ОБЛАСТИ СПОРТА 
КОЈИМА СЕ ЗАДОВОЉАВАЈУ ПОТРЕБЕ И ИНТЕРЕСИ ГРАЂАНА У ОБЛАСТИ 

СПОРТА  
 

У 2023. ГОДИНИ 

 
назив организације 

 

 

 

АПЛИКАЦИОНИ ФОРМУЛАР 
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ДЕО 1 
 
 
1. ПОДАЦИ О ОРГАНИЗАЦИЈИ ПОДНОСИОЦУ ПРЕДЛОГА ПРОГРАМА  
 
 
Пун назив  

Седиште и адреса  

Број телефона  

Факс  

И-мејл  

Интернет страна (веб страна)  

Особа за контакт (име, 
презиме, адреса, мејл, 
телефон, мобилни телефон) 

 

 
НАПОМЕНА: Годишње програме наведене у овом обрасцу подноси Спортски савез 
општине Велико Градиште, сходно члану 138. став 5. Закона о спорту. 
 
2. ПОДАЦИ О ОРГАНИЗАЦИЈИ НОСИОЦУ ПРОГРАМА 
 
Пун назив  

Скраћени назив  

Седиште и адреса  

Број телефона  

Факс  

И-мејл  

Интернет страна (веб страна)  

Број текућег рачуна и назив и 
адреса банке 

 

Број текућег рачуна за 
финансирање годишњих 
програма и назив и адреса 
банке 

 

Порески идентификациони број  

Особа за контакт (име, 
презиме, адреса, мејл, телефон, 
мобилни телефон 

 

Грана/област  спорта  

Ранг гране спорта у 
Националној категоризацији  
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спортова 
Ранг надлежног националног 
гранског спортског савеза 

 

Орган код кога је организација 
регистрована и регистарски 
број 

 

Име и презиме, функција, 
датум избора и дужина мандата 
лица овлашћеног за заступање, 
адреса, мејл, телефон, мобилни 
телефон 

 

Укупан број чланова   

Број регистрованих спортиста  

Број регистрованих жена 
спортиста 

 

Број регистрованих спортских 
стручњака 

 

Укупан број запослених  

Укупан број спортских 
организација чланова 
организације 

 

Укупни приходи у претходној 
години  

 

Укупни приходи у претходној 
години из јавних прихода (сви 
извори), укључујући и јавна 
предузећа и друге организације 
којима је оснивач Република 
Србија и ЈЛС 

 

Планирани приходи у текућој 
години 

 

Да ли  постоје ограничења у 
коришћењу имовине и 
обављању делатности (стечај,  
ликвидација, забрана обављања 
делатности) 

 

Да ли организација има у току 
судске и арбитражне спорове 
(које и вредност спора) 

 

Да ли је организација у 
последње две године 
правноснажном одлуком 
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кажњена за прекршај или 
привредни преступ у вези са 
својим финансијским 
пословањем, коришћењем 
имовине, раду са децом и 
спречавању негативних појава 
у спорту 

Да ли организација има 
блокаду рачуна, пореске дугове 
или дугове према 
организацијама социјалног 
осигурања 

 

Број под којим је организација 
уписана у матичној евиденцији 
и датум уписа 

 

Број и датум решења спортског 
инспектора о испуњености 
услова за обављање спортских 
активности и делатности 
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ДЕО 2/1 
 
1. Област/и потреба и интереса грађана у области спорта на коју се програм односи 
(заокружити област на коју се предлог програма односи): 
 
ГОДИШЊИ ПРОГРАМИ 

1) подстицање и стварање услова за унапређење спортске рекреације, односно 
бављења грађана спортом, посебно деце, омладине, жена и особа са инвалидитетом 
– члан 137. став 1. тачка 1); 

2) организација спортских такмичења од посебног значаја за јединицу локалне 
самоуправе – члан 137. став 1. тачка 3); 

3) учешће спортских организација са територије јединице локалне самоуправе у 
домаћим и европским клупским такмичењима – члан 137. став 1. тачка 5); 

4) физичко васпитање деце предшколског узраста и школски спорт (унапређење 
физичког вежбања, рад школских спортских секција и друштава, општинска, 
градска и међуопштинска школска спортска такмичења и др.) – члан 137. став 1. 
тачка 5); 

5) делатност организација у области спорта са седиштем на територији јединице 
локалне самоуправе које су од посебног значаја за јединицу локалне самоуправе – 
члан 137. став 1. тачка 8); 

6) едукација, информисање и саветовање грађана, спортиста и осталих учесника у 
систему спорта о питањима битним за одговарајуће бављење спортским 
активностима и делатностима – члан 137. став 1. тачка 12); 

7) периодична тестирања, сакупљање, анализа и дистрибуција релевантних 
информација за адекватно задовољавање потреба грађана у области спорта на 
територији јединице локалне самоуправе, истраживачко-развојни пројекти и 
издавање спортских публикација – члан 137. став 1. тачка 13); 

8) унапређивање стручног рада учесника у систему спорта са територије јединице 
локалне самоуправе и подстицање запошљавања висококвалификованих спортских 
стручњака и врхунских спортиста – члан 137. став 1. тачка 14). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
НАПОМЕНА: Када носилац програма подноси више годишњих програма, за сваку 
област потреба и интереса грађана под тачкама 1)–10) попуњавају се посебно само 
делови 2 и 3 обрасца и слажу се по тачкама 1)–10). Заједнички део апликационог 
формулара су делови 1, 4 и 5. 
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ДЕО 2/2 
 
Програм у области (из 2/1):  
 
 

 
 

1. Назив програма  
 
 

2. Локација(е) (навести све локације на којима се програм реализује) 
 
 

3. Средства из буџета општине/града 
 
 

Укупни трошкови 
програма 

Средства буџета 
општине 

% укупних трошкова које 
финансира општина 

   
 

 
4. Кратак садржај (опис) програма – укратко представити: 

(Код организације спортског такмичења од посебног значаја за општину/град 
навести опис организационе шеме и начин непосредног управљања организацијом 
такмичења) 
 
 
5. Детаљан опис активности којима ће се програм реализовати – Означење и опис 

програмских целина и активности – навести хронолошки све активности које ће се 
реализовати у оквиру програма, и сваку описати са једним или два пасуса у којима ће 
се навести подактивности, које ће циљне групе бити обухваћене, како ће се 
реализовати, шта ће бити улога сваког од партнера. 

 
 
6. Време реализације програма и динамика реализације (трајање и план 

активности): 
 
6.1. Време  
6.2. Време почетка реализације  
6.3. Време завршетка реализације  
6.4. Активности/програмске целине по месецима 
 
7. Учесници у реализацији програма: 
 
7.1. Руководилац програма (име, презиме, звање, функција, досадашње искуство) 
7.2. Број учесника (укупан број и број по категоријама – улогама у програму; код 
организације спортског такмичења од посебног значаја за општину/град: очекивани 
број спортских организација и спортиста на такмичењу, број службених лица 
надлежног спортског савеза) 
7.3. Тим који се предлаже за реализацију програма (по функцијама)  
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7.4. Организације партнери (опис партнера) и разлози за предложену улогу сваког 
партнера 

 
 

8. Очекивани резултати програма: 
8.1.Опис опште сврхе која се жели постићи реализацијом програма 
8.2.Опис резултата – резултати (користи које настају као последица успешно 

изведених активности); утицај на циљне групе; публикације и остали 
производи; могућност понављања 

 
 
9. Евалуација програма (како ће се пратити реализација програма, укључујући и 

наменско коришћење средстава, и вршити оцењивање реализације програма; 
хоће ли евалуација бити унутрашња или спољна): 

 
9.1.Како ће се пратити реализација програма? 
9.2.Како ће се пратити наменско коришћење средстава? 
9.3.План евалуације – које ће се процедуре за процену успешности програма 

користити (са становишта ефикасности, успешности, утицаја, 
релевантности и одрживости) – ко ће радити евалуацију, када, шта се оцењује, 
шта ће се, како и зашто пратити и оцењивати; индикатори успешности 
реализације програма? 

 
 
 
10. Финансијски план програма, по изворима прихода и врстама трошкови: 
 
10.1. Укупна вредног програма  
10.2.  Нефинансијско учешће носиоца програма  
10.3. Финансијски план програма 

 
 

Потребна средства за реализацију програма 
 
ИЗВОРИ ПРИХОДА Планирана средства 
Општина Велико Градиште  
Друге јавне власти  (навести који)  
Надлежни спортски савез  
Сопствена средства  
Спонзори (који)  
Донатори (који)  
Остали извори   
УКУПНИ ПРИХОДИ  
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Укупни трошкови за реализацију програма: 
 

ВРСТА ТРОШКОВА УКУПНО 
Директни трошкови  
1. трошкови путовања (превоз) за 
спортисте и спортске стручњаке који 
непосредно учествују у реализацији 
програма   
2. трошкови путовања (превоз) за друга 
лица која  непосредно учествују у 
реализацији програма  
3. трошкови куповине спортске опреме 
(дресови, тренерке, торбе, лопте и др.) и 
реквизита  
4. трошкови куповине остале основне 
опреме потребне за непосредну 
реализацију програма (струњаче, чамци, 
једрилице, гимнастичке справе, кошеви, 
голови и др.)  
5. трошкови смештаја и исхране  
6. трошкови котизације за учешће на 
такмичењу и трошкови лиценцирања, 
пререгистрације и регистрације играча  
7. трошкови изнајмљивања простора    
8. трошкови изнајмљивања опреме и 
реквизита  
9. трошкови прилагођавања спортског 
објекта захтевима одржавања одређеног 
такмичења  
10. хонорари лица која учествују у 
реализацији програма  
11. транспорт опреме и реквизита  
12. осигурање врхунских спортиста и 
спортских стручњака (члан 21. Закона о 
спорту)  
13. осигурање опреме потребне за 
непосредну реализацију програма  
14. осигурање учесника такмичења  
15. финансијске услуге (банкарске и 
књиговодствене)  
16. визе  
17. ширење информација и комуникације   
18. маркетинг и набавка пропагандног 
материјала  
19. превод докумената  
20. штампање публикација и материјала  
21. набавка средстава за опоравак 
спортиста, преписана од стране 
овлашћеног доктора  
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22. здравствени прегледи спортиста и 
медицинска едукација  
23. антидопинг контрола и едукација  
24. спровођење екстерне ревизије 
реализације програма  
25. трошкови зараде лица запослених на 
реализацији програма (бруто зарада)  
26.  спровођење јавних набавки   
27. набавка стручне литературе и 
компјутерских програма  
28. школарине и стручно оспособљавање, 
као и котизације за учешће у стручном 
усавршавању  спортским стручњацима и 
стручњацима у спорту  
29. чланске обавезе према  надлежном 
националном спортском савезу  
30. трошкови обезбеђења и лекарске 
службе на такмичењу  
31.  куповина и изнајмљивање возила  
32. набавка пехара, медаља, диплома и сл.  
33. дневнице спортиста и спортских 
стручњака који учествују на припремама, 
односно спортском такмичењу  
34. дневнице других лица која учествују у 
реализацији програма  
35. лекови, суплементи и медицинска 
помагала  
36. набавка канцеларијске опреме 
(компјутер, телефон, штампач, телевизор, 
пројектор и сл.) неопходне за реализацију 
програма  
37. набавка канцеларијског материјала 
неопходног за реализацију програма 
(оловке, папир и др.)  
38. трошкови котизације за организацију 
спортског такмичења  
Укупни оправдани директни трошкови  
Индиректни трошкови носиоца 
програма (максимално 15% од 
оправданих директних трошкова)  
1. зараде запослених код носиоца програма 
који не реализују непосредно програмске 
активности  
2. остали трошкови (трошкови комуналних 
услуга, ПТТ трошкови, интернет,  набавка 
канцеларијског материјала и сл.)  
Укупни индиректни трошкови  
УКУПНО  
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НАПОМЕНА: Наведени финансијски план програма садржи могуће (допуштене) 
финансијске трошкове, у оквиру којих су наведени дозвољени трошкови по врстама 
трошкова. Сваку врсту трошкова треба поделити на подврсте (нпр. 1. на 1.1, 1.2, 1.3), 
у зависности од природе трошка. На пример: трошкове путовања разделити према 
виду превоза и да ли је у земљи или иностранству; бруто зараде лица запослених на 
реализацији програма разделити према називима радних места, односно улози у 
реализацији програма; набавку спортске опреме разделити на врсту опреме (патике, 
дресови, шортсеви, тренерке, мајице, јакне, лопте, торбе) итд. Финансијски план 
програма може бити приложен и као посебна ексел табела. 
 
 

10.4. Динамички план коришћења средстава 
 
 10.5. Учешће на спортском такмичењу (рекапитулација трошкова) 

– Трошкови припрема за такмичење 
– Трошкови учешћа на такмичењу  
 

11. Како ће реализовање програма бити медијски подржано 
 
 
 

12. Место такмичења у календару такмичења надлежног спортског савеза (код 
програма организације спортског такмичења) 

 
 

13. Посебне напомене: 
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ДЕО 3 
 
СПОРТСКИ САВЕЗ ОПШТИНЕ ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ 
 

ПРЕГЛЕД НОСИЛАЦА ГОДИШЊИХ ПРОГРАМА  
И УКУПНО ПРЕДЛОЖЕНИХ СРЕДСТАВА 

 
 

Р. 
бр. 

ОРГАНИЗАЦИЈА У 
ОБЛАСТИ 
СПОРТА 

Средства 
одобрена у претх. 

години 

Потребна 
средства 

Предлог 
средстава 

1.     
1.1.     
1.2.     
1.3.     
2.     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

 
НАПОМЕНА: Када се за исту организацију у области спорта подноси више годишњих 
програма за различите области потреба и интереса грађана из члана 137. став 1. 
Закона о спорту, у првом реду (1) уносе се укупна средства за све предложене годишње 
програме, а у подредовима (1.1, 1.2, 1.3...) уносе се подаци за сваки предложени годишњи 
програм према областима потреба и интереса грађана из члана 137. став 1. Закона о 
спорту. 
 
 
 
Место и датум: _______________________________ 

 

                                                            М. П. 
ЛИЦЕ ОВЛАШЋЕНО ЗА ЗАСТУПАЊЕ  

       СПОРТСКОГ САВЕЗА ОПШТИНЕ 
ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ 
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ДЕО 4 
 

ПРИЛОЗИ УЗ ПРЕДЛОГ ПРОГРАМА 
 
Носилац програма:  
 
Бр. 

Врста прилога (обавезни) 
Предлагач 
програма 

(означити X) 
Напомене 

1.  пропратно писмо   

2.  копија решења о регистрацији 
организације 

  

3.  примерак обрасца предлога 
програма  

  

4.  
копија уговора о отварању 
рачуна са банком или депо 
картон 

  

5.  
одлуке о суфинансирању 
програма или потврда намере о 
суфинансирању програма 

  

6.  копија финансијског плана за 
текућу годину 

  

7.  
изјава да не постоје препреке из 
члана 118. став 5. и члана 133. 
став 5. Закона о спорту 

  

8.  
одлука надлежног органа 
носиоца програма о утврђивању 
предлога годишњег програма 

  

9.  
изјава о партнерству попуњена 
и потписана од стране свих 
партнера у програму 

  

10.  
копија решења о додели ПИБ-а 
(ако ПИБ није садржан у 
решењу о регистрацији) 

  

11.  

потврда надлежног 
националног гранског 
спортског савеза о чланству 
спортске организације 

  

12.  Други прилози   
13.     
14.     
15.     

 
ПОТПИС ПОДНОСИОЦА ПРЕДЛОГА ПРОГРАМА 

___________________________ 
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ДЕО 5 
 
УПУТСТВА:  
 При креирању програма и попуњавању обрасца треба водити рачуна да програм 

мора да испуњава услове и критеријуме из члана 118. Закона о спорту („Службени  
гласник РС”, број 10/16), услове и критеријуме из Правилника о финансирању 
програма којима се остварује општи интерес у области спорта („Службени 
гласник РС”, број 64/16) и Правилника о одобравању и финансирању програма 
којима се задовољавају потребе и интереси грађана у општини Велико Градиште  
(„Службени гласник општине Велико Градиште“, број 9/18) 

 Предлог програма треба да прати пропратно писмо у коме се наводе најосновније 
информације о организацији и предложеном програму (назив, временско трајање, 
финансијски износ тражених средстава). Пропратно писмо потписује лице 
овлашћено за заступање организације. 

 За набавку добара и услуга потребних за реализацију програма мора се планирати 
спровођење јавне набавке у складу са законом. 

 Из буџета општине/града финансирају се само програми спортских организација 
које су чланови надлежних националних гранских спортских савеза. 

 У оквиру предлога годишњег програма  предложе се и програм активности за које 
се подноси посебан програм, али ако тај програм буде одобрен, носилац програма 
не може у истој области општег интереса из Закона о спорту подносити посебне 
програме и по јавном позиву. 

 За сваку област потреба и интереса грађана из Дела 2/1 попуњава се посебан 
образац. У оквиру обрасца у делу 2/2 тачка 5 (детаљан опис активности) посебно 
се означавају и приказују самосталне програмске целине (на пример, код програма 
припрема и учешћа на спортским такмичењима посебно се приказују припреме а 
посебно учешће на такмичењу, и то посебно за свако такмичење у коме се 
учествује), укључујући и самосталне програмске целине које се састоје из 
активности повезаних са спортом деце. 

 Организација у области спорта која је проглашена за организацију од посебног 
значаја за општину Велико Градиште подноси један годишњи програм за све 
активности које се обављају у оквирима потреба и интереса грађана из члана 137. 
став 1. Закона о спорту, односно у делу 2/1 заокружује тачку 5), а у оквиру дела 
2/2 тачку 5,   наводи све активности које планира да реализује, подељене по 
програмским целинама,  независно од тога да ли су оне обухваћене и другим 
потребама и интересима грађана у области спорта за које се подносе годишњи 
или посебни програми у складу са Правилником о финансирању програма којима се 
задовољавају потребе и интереси грађана у области спорта у општини Велико 
Градиште. 

 Трошкови реализације програма морају бити у оквиру сваке ставке раздвојени на 
подтрошкове, према врсти, са међузбиром (нпр. 1. путни трошкови – 1.1. путни 
трошкови у земљи, 1.2. путни трошкови у иностранству, 1.3. дневнице у земљи, 
1.4. дневнице у иностранству, међузбир Путни трошкови). 

 Обавезно треба поштовати форму при попуњавању обрасца (немојте брисати, 
мењати редослед питања и сл.). Програм треба написати тако да се у обрасцу 
одговара на постављена питања – ништа се не „подразумева“. 

 Образац треба попунити фонтом ариал 10, без прореда. Једино дозвољено 
одступање је болд или италик, ако се нађе за потребно. 

 Образац обавезно потписати плавом хемијском или пенкалом и ставити печат. 
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ИЗЈАВА:  
 

1. Изјављујем да смо упознати и сагласни да надлежни орган општине Велико 
Градиште није у обавези да одобри и финансира предложени програм.  

2. Изјављујем, под материјалном и кривичном одговорношћу, да су подаци наведени 
у овом обрасцу и документима поднетим уз овај образац истинити, тачни и 
веродостојни. 

3. Изјављујем да надлежни орган општине Велико Градиште може сматрати, у 
складу са Законом о спорту, да је предлог програма повучен уколико се не 
одазовемо позиву за закључење уговора у року од осам дана од дана позива или 
не извршимо тражена прецизирања и интервенције у предлогу програма.  

 

Место и датум: _______________________________ 

                                                             
 
РУКОВОДИЛАЦ ПРОГРАМА ЛИЦЕ ОВЛАШЋЕНО ЗА 

М.П.   ЗАСТУПАЊЕ 
ПОДНОСИОЦА ПРЕДЛОГА 
ПРОГРАМА 
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Образац 2 

 

 
 

Република Србија 
ОПШТИНА ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ 

 
 

ПРЕДЛОГ ГОДИШЊЕГ  ПРОГРАМА 
КОЈИМ СЕ ОСТВАРУЈУ ПОТРЕБЕ И ИНТЕРЕСИ ГРАЂАНА  

У ОБЛАСТИ СПОРТА КРОЗ ИЗГРАДЊУ, ОПРЕМАЊЕ И ОДРЖАВАЊЕ 
СПОРТСКИХ ОБЈЕКАТА 

У 2023. ГОДИНИ 

 
____________________________________________________________________ 

назив организације 

 

АПЛИКАЦИОНИ ФОРМУЛАР 
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ДЕО 1 
 
1. ПОДАЦИ О ОРГАНИЗАЦИЈИ ПОДНОСИОЦУ ПРЕДЛОГА ПРОГРАМА  
 
 

Пун назив  

Седиште и адреса  

Број телефона  

Факс  

И-мејл  

Интернет страна (веб страна)  

Особа за контакт (име, 

презиме, адреса, мејл, 

телефон, мобилни телефон) 

 

 
НАПОМЕНА: Годишњи програм наведен у овом обрасцу подноси Спортски савез 
општине Велико Градиште, сходно члану 138. став 5. Закона о спорту. 
 
 

1. ПОДАЦИ О НОСИОЦУ ПРОГРАМА 
 
Пун назив  

Скраћени назив  

Седише и адреса  

Број телефона  

Факс  

И-мејл  

Интернет страна (веб страна)  

Број тек. рачуна и назив и 
адреса банке 

 

ПИБ  

Матични број  

Особа за контакт (име, 
презиме, адреса, мејл, телефон, 
мобилни телефон) 

 

Број под којим је спортски 
објекат уписан у Националну 
евиденцију спортских објеката 
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Категорија спортског објекта у 
Националној категоризацији 
спортских објеката 

 

Стицање статуса спортског 
објекта од националног значаја 

 

Година оснивања  

Орган код кога је организација 
регистрована и регистарски 
број 

 

Укупни приходи у претходној 
години  

 

Планирани приходи у текућој 
години 

 

Да ли  постоје ограничења у 
коришћењу имовине и 
обављању делатности (стечај,  
ликвидација, забрана обављања 
делатности) 

 

Да ли организација има у току 
судске и арбитражне спорове 
(које и вредност спора) 

 

Да ли је организација у 
последње две године 
правноснажном одлуком 
кажњена за прекршај или 
привредни преступ везан за 
њену делатност 

 

Да ли организација има 
блокаду рачуна, пореске дугове 
или дугове према 
организацијама социјалног 
осигурања 

 

Назив програма који је у 
претходној години финансиран 
из јавних прихода,  датум 
подношења извештаја и да ли 
је реализација програма 
позитивно оцењена 

 

Руководилац програма (име, 
презиме, адреса, број телефона, 
мејл адреса) 
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ДЕО 2 
 

1. Назив програма 
 
 

2. Врста програма (изградња; одржавање – реконструкција, адаптација, 
санација; опремање) 

  
 

3. Износ који се потражује  
 
 

Укупни трошкови 
програма 

Износ који се потражује 
од Општине/града  

% укупних трошкова 
програма који се тражи 
од Општине/града  

 
 

  

 
 

4. Подаци о спортском објекту који се гради/одржава/опрема: 
4.1. Назив спортског објекта 
4.2. Локација – насеље, адреса, број катастарске парцеле и КО 
4.3. Врста спортског објекта (затворени спортски објекат, отворени спортски 

објекат, јавни спортски објекат, школски спортски објекат) 
4.4. Површина спортског објекта (укупна и по деловима) 
4.5. Категорија спортског објекта према Нацоналној категоризацији спортских 

објеката 
4.6. Имовинско-правни статус земљишта / спортског објекта (власник) 
4.7. Спортске и друге организације које користе спортски објекат 
4.8. Корисници спортског објекта (број спортиста и број гледалаца, просечна 

година старости спортиста корисника, број сати коришћења) 
4.9. Да ли спортски објекат испуњава прописане услове, у складу са Законом о 

спорту, за обављање спортских активности и делатности на њему (ближе 
описати испуњеност услова)? 

4.10. Да ли је спортски објекат уписан у националну евиденцију спортских 
објеката код Завода за спорт и медицину спорта Републике Србије, у складу са 
Законом о спорту? 

4.11. Степен изграђености (%) – код објеката у изградњи 
4.12. Да ли је урбанистичким условима предвиђена могућност изградње 

спортског објекта на наведеној локацији? 
 
 
 

5. Циљеви програма (кратак опис инвестиције/програма): 
 

5.1.Општи циљеви 
5.2.Посебни циљеви (сврха програма) 

 
 

6. Оправданост и очекивани резултати програма: 
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6.1. Како се програм уклапа у потребе и интересе грађана у области спорта у 

граду/општини и основне циљеве и приоритете Програма развоја спорта 
6.2. Циљне групе и процењен број директних и индиректних корисника 
6.3. Каква је локална и регионална покривеност сличним спортским објектима 
6.4. Опис резултата – користи које настају као последица успешно изведених 

активности; утицај на циљне групе 
6.5. Организације које носилац програма намерава да укључи у реализацију 

програма 
 
 

7. Време реализације програма: 
 
7.1.  Време (месец и година) почетка реализације  
7.2. Време завршетка реализације  
 
 

8.  Подаци о типу/врсти радова (активности) 
 

8.1.Спецификација радова/активности 
 

 
Тип рада – назив Планирани износ средстава за 

извођење радова (активности) 
1.  
2.  
3.  
 
 

8.2. Динамика радова (активности) 
 
 

9. Евалуација програма (како ће се пратити реализација програма, укључујући 
и наменско коришћење средстава, и вршити оцењивање реализације 
програма; хоће ли евалуација бити унутрашња или спољна): 

 
9.1. Како ће се пратити реализација програма? 
9.2. Како ће се пратити наменско коришћење средстава? 
9.3. План евалуације – Које ће се процедуре за процену успешности програма 

користити (са становишта ефикасности, успешности, утицаја, 
релевантности и одрживости) – ко ће радити евалуацију, када, шта се 
оцењује и како, који су индикатори успешности реализације циљева? 

 
 

10.  Одрживост програма 
 

10.1. Финансијски аспекти – како ће се објекат финансирати по завршетку 
програма? 

10.2. Коме ће припадати „власништво“ над резултатима програма? 
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10.3. На који начин ће се управљати (укључујући и  одржавање) изграђеним 
спортским објектом? 

10.4. Анализа потенцијалних ризика и препрека за реализацију програма  и 
начини реакције на њих 

 
 

11.  Буџет програма – план финансирања и трошкови (врста трошкова  и висина 
потребних средстава): 

 
11.1. Укупна вредност програма  
11.2. Износ до сада уложених средстава (из  претходних година – код програма који 
је започет ранијих година) 
11.3. Износ средстава за завршетак целокупног програма 
11.4. Нефинансијско учешће  
11.5. Буџет програма (план финансирања) 

 
Потребна средства за реализацију програма: 

 
ОЧЕКИВАНИ ИЗВОРИ ПРИХОДА Висина планираних средстава 
Град/општина   
Друге јавне власти (навести које)  
Сопствена средства  
Остали извори   
УКУПНИ ПРИХОДИ  
 

Трошкови реализације програма (бруто): 
 

ВРСТА ТРОШКОВА ЈЕД. МЕРЕ  
БРОЈ 
ЈЕД.  

ЦЕНА по 
јединици УКУПНО 

Директни трошкови  – 
спецификација потребних 
радова     
1.     
2.     
3.     
     
Укупни оправдани директни 
трошкови     
Индиректни трошкови 
носиоца програма 
(максимално 15% од укупне 
вредности програма)     
1. Зараде запослених     
2. Остали трошкови     
Укупни оправдани индиректни 
трошкови     
УКУПНО     
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11.6. Временски план употребе средстава 
11.7. Колико је укупно уложено у последњих пет година и из којих извора? 

 
 

12.  Информације о јавним набавкама које су потребне за спровођење програма 
 
 

13.  Да ли за планиране активности постоји потребна документацију и складу са 
законом којим се уређују планирање и изградња објеката (власнички лист, 
употребна дозвола за постојећи спортски објекат, локацијска дозвола, главни 
пројекат, грађевинска дозвола, решење којим се одобрава извођење радова 
на адаптацији или санацији – година издавања, односно прибављања)? 

 
14.  Степен спремности програма 

 
 
 
15.  Подаци о опреми која се набавља (код програма опремања спортског 

објекта) 
 
 
16.  На који начин ће се у јавности промовисати програм и општина Велико 

Градиште као давалац средстава 
 

 
17.  Посебне напомене 
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 ДЕО 3 
 
 

ПРИЛОЗИ УЗ ПРЕДЛОГ ПРОГРАМА 
 
Носилац програма:  
 
Бр. Обавезни прилози (у 

зависности од природе 
програма) 

подносилац 

(означити X) 

Општина/град Напомене 

1. пропратно писмо    
2.  копија решења о 

регистрацији 
организације 

   

3. Примерак обрасца 
предлога програма 

   

5. изјава да не постоје 
препреке из члана 119. 
став 6. и члана 133. став 
4. Закона о спорту 

   

6. одлука надлежног органа 
носиоца програма о 
подношењу предлога 
програма 

   

7. изјава о партнерству 
попуњена и потписана од 
стране свих партнера у 
програму 

   

8. власнички лист за 
земљиште и објекат 

   

9. уговор о заједничком 
улагању 

   

10. локацијска дозвола    
11. грађевинска дозвола или 

решење којим се 
одобрава извођење 
радова на адаптацији или 
санацији спортског 
објекта 

   

12. главни пројекат према 
закону код изградње 
објеката 

   

13. окончана или последња 
привремена ситуација за 
извршене радове 

   

14. извештај надзорног 
органа – код фазне 
изградње 

   

15. изјава да су обезбеђена    
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финансијска средства за 
израду и контролу 
техничке документације, 
ангажовање стручног 
надзора, технички 
преглед и прибављање 
употребне дозволе, 
укњижбе и сл. 

16. Предрачун радова    
 Необавезни прилози    
1 Писмо препоруке    
2     
 
Напомена: У прилогу мора бити приложена сва документација којом се доказује 
испуњеност прописаних услова и критеријума за финансирање програма (предрачун 
радова; власнички лист за земљиште и објекат; уговор о заједничком улагању; решење о 
регистрацији; изјава о непостојању законских препрека за добијање програма; 
локацијска дозвола, грађевинска дозвола или решење којим се одобрава извођење радова 
на адаптацији или санацији спортског објекта; главни пројекат према закону код 
изградње објеката; окончана или последња привремена ситуација за извршене радове и 
извештај надзорног органа – код фазне изградње;  други докази). 
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ДЕО 4 
 
УПУТСТВА:  
 Предлог програма треба да прати пропратно писмо у коме се наводе најосновније 

информације о организацији и предложеном програму (назив, временско трајање, 
финансијски износ тражених средстава). Пропратно писмо потписује лице 
овлашћено за заступање организације. 

 Предлог програма изградње, опремања и одржавања спортског објекта подноси 
власник земљишта или спортског објекта, уз сагласност власника земљишта, 
односно спортског објекта (члан 116. став 5. Закона о спорту). 

 За набавку добара и услуга потребних за реализацију програма мора се планирати 
спровођење јавне набавке у складу са законом. 

 Трошкови реализације програма морају бити у оквиру сваке ставке раздвојени на 
подтрошкове, према врсти, са међузбиром. 

 Обавезно треба поштовати форму при попуњавању обрасца и ништа не мењати у 
односу на већ унет текст у обрасцу (немојте брисати, мењати редослед питања и 
сл.). Програм треба написати тако да се у обрасцу одговара на постављена 
питања – ништа се не „подразумева“. 

 Образац треба попунити фонтом ариал 10, без прореда. Једино дозвољено 
одступање је болд или италик, ако се нађе за потребно. 

 Образац обавезно потписати плавом хемијском или пенкалом и ставити печат. 
 
ИЗЈАВА:  
 

1. Изјављујем да смо упознати и сагласни да Општинско веће није у обавези да 
одобри и финансира предложени програм.  

2. Изјављујем, под материјалном и кривичном одговорношћу, да су подаци наведени 
у овом обрасцу и документима поднетим уз овај образац истинити и 
веродостојни. 

3. Изјављујем да Општинско веће може сматрати, у складу са Законом о спорту, да 
је предлог програма повучен уколико се не одазовемо позиву за закључење 
уговора у року од осам дана од дана позива или не извршимо тражена 
прецизирања и интервенције у предлогу програма.  

Место и датум: _______________________________ 

                                                             
 

М. П. 
 
 

 
РУКОВОДИЛАЦ ПРОГРАМА              ЛИЦЕ ОВЛАШЋЕНО ЗА ЗАСТУПАЊЕ  
                        ПОДНОСИОЦА ПРЕДЛОГА ПРОГРАМА 
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Образац 3 

 
 

Република Србија 
ОПШТИНА ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ 

 
 

ПРЕДЛОГ ГОДИШЊЕГ ПРОГРАМА 
ОРГАНИЗАЦИЈЕ У ОБЛАСТИ СПОРТА 

КОЈИМ СЕ ОСТВАРУЈУ ПОТРЕБЕ И ИНТЕРЕСИ ГРАЂАНА 
У ОБЛАСТИ СПОРТА  

КРОЗ ДАВАЊЕ СТИПЕНДИЈА И НОВЧАНИХ НАГРАДА 

У 2023. ГОДИНИ 

____________________________________________________________ 
назив организације  

АПЛИКАЦИОНИ ФОРМУЛАР 
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ДЕО 1 
 
1. ПОДАЦИ О ОРГАНИЗАЦИЈИ ПОДНОСИОЦУ ПРЕДЛОГА ПРОГРАМА  
 
 
Пун назив  

Седиште и адреса  

Број телефона  

Факс  

И-мејл  

Интернет страна (веб страна)  

Особа за контакт (име, 

презиме, адреса, мејл, 

телефон, мобилни телефон) 

 

 
 
НАПОМЕНА: Годишње програме наведене у овом обрасцу подноси Спортски савез 
општине Велико Градиште, сходно члану 138. став 5. Закона о спорту. 
 

1. ПОДАЦИ О ОРГАНИЗАЦИЈИ НОСИОЦУ ПРОГРАМА 
 
Пун назив  

Скраћени назив  

Седише и адреса  

Број телефона  

Факс  

И-мејл  

Интернет страна (веб страна)  

Број жиро рачуна и назив и 
адреса банке 

 

ПИБ  

Особа за контакт (име, 
презиме, адреса, мејл, телефон, 
мобилни телефон) 

 

Грана/област  спорта  

Категорија спорта у 
Националној категоризацији  
спортова 
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Ранг надлежног националног 
гранског спортског савеза 

 

Ранг спортске организације 
према Категоризацији 
спортских организација у 
општини 

 

Орган код кога је организација 
регистрована и регистарски 
број 

 

Заступник организације  

Руководилац програма  
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ДЕО 2 
 
Области потреба и интереса грађана у области спорта утврђене чланом 137. став 1. 
Закона о спорту на коју се годишњи програм односи (заокружити):  
 
1) стипендирање за спортско усавршавање категорисаних спортиста, посебно 

перспективних спортиста – члан 137. став 1. тачка 10) ЗС;  

2)  награде и признања за постигнуте спортске резултате и допринос развоју спорта – 

члан 137. став 1. тачка 16) ЗС. 

 
1. Назив програма  

 
 
 

2. Износ који се потражује  
 
 
 

3. Учесници у реализацији програма (лица којима се дају стипендије и новчане 
награде): 

 
3.1.За доделу стипендија категорисаном, посебно перспективним спортистима 

(навести за сваког спортисту): 
3.1.1. Име и презиме: 
3.1.2. Датум и место рођења: 
3.1.3. ЈМБГ: 
3.1.4. Место станивања и адреса: 
3.1.5. Број телефона: 
3.1.6. Категорија по Националној категоризацији спортиста: 
3.1.7. Спортска организација за коју наступа: 
 
3.2. За доделу новчане награде за постигнуте спортске резултате: 
3.2.1. Име и презиме: 
3.2.2. Датум и место рођења: 
3.2.3. ЈМБГ: 
3.2.4. Место станивања и адреса: 
3.2.5. Број телефона: 
3.2.6. Назив такмичења на коме је освојена медаља или титула: 
3.2.7. Постигнути спортски резултат: 
 
3.3. За доделу признања и награде спортској организацији 
3.3.1. Назив: 
3.3.2. Седиште и адреса: 
3.3.3. Постигнути спортски резултат: 
 
4. Образложење основа за доделу стипендије и новчане награде  
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5. Финансијски план програма – трошкови (врста трошкова и висина потребних 

средстава): 
 

 
 

6. Како ће реализовање програма бити медијски подржано: 
 
 
 

7. Посебне напомене: 
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 ДЕО 3 
 

ПРИЛОЗИ УЗ ПРЕДЛОГ ПРОГРАМА 
 
Носилац програма:  
 
Бр. Обавезни прилози подносилац 

(означити X) 

ОПШТИНА/ГРАД Напомене 

1. пропратно писмо    
2.  копија решења о 

регистрацији 
организације 

   

3. Примерак обрасца 
предлога програма 

   

5. одлука надлежног органа 
носиоца програма о 
подношењу предлога 
програма 

   

6. одлука о категоризацији 
спортисте 

   

7. званични билтен са 
такмичења на коме су 
постигнути резултати 

   

8. потврда надлежног 
националног гранског 
спортског савеза о 
постигнутом спортском 
резултату 

   

9. копија уговора о 
отварању рачуна са 
банком или депо картон 

   

10. копија решења о додели 
ПИБ-а (ако ПИБ није 
садржан у копији решења 
о регистрацији 
организације) 

   

11. изјава да не постоје 
препреке из члана 118. 
ст. 4. и 5. и члана 133. 
став 5. Закона о спорту 

   

12. доказ о успеху у школи у 
претходној школској 
години 

   

13. оригинално уверење о 
држављанству 

   

14.  копија акта којим је 
утврђена здравствена 
способност спортисте, у 
складу са Законом о 
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спорту (стипендије) 
 Необавезни прилози    
1.     
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ДЕО 4 
 
УПУТСТВА:  
 Предлог програма треба да прати пропратно писмо у коме се наводе најосновније 

информације о организацији и предложеном програму. Пропратно писмо 
потписује лице овлашћено за заступање организације. 

 Део 2. обрасца се попуњава у зависности од природе, врсте и садржине програма. 
 Обавезно треба поштовати форму при попуњавању обрасца и ништа не мењати у 

односу на већ унет текст у обрасцу (немојте брисати, мењати редослед питања и 
сл.). Програм треба написати тако да се у обрасцу одговара на постављена 
питања – ништа се не „подразумева“. 

 Образац треба попунити фонтом ариал 10, без прореда. Једино дозвољено 
одступање је болд или италик, ако се нађе за потребно. 

 Образац обавезно потписати плавом хемијском или пенкалом и ставити печат. 
 
ИЗЈАВА:  
 

1. Изјављујем да смо упознати и сагласни да Општинско веће није у обавези да 
одобри и финансира предложени програм.  

2. Изјављујем, под материјалном и кривичном одговорношћу, да су подаци наведени 
у овом обрасцу и документима поднетим уз овај образац истинити и 
веродостојни. 

3. Изјављујем да Општинско веће може сматрати, у складу са Законом о спорту, да 
је предлог програма повучен уколико се не одазовемо позиву за закључење 
уговора у року од осам дана од дана позива или не извршимо тражена 
прецизирања и интервенције у предлогу програма.  

Место и датум: _______________________________ 

 

                                                             
М. П. 

 
 
 
 
 
РУКОВОДИЛАЦ ПРОГРАМА              ЛИЦЕ ОВЛАШЋЕНО ЗА ЗАСТУПАЊЕ  
                        ПОДНОСИОЦА ПРЕДЛОГА ПРОГРАМА 
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На основу  чл. 61 и 69 Закона о 
буџетском систему (Слжбени гласник РС 
бр. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 
93/2012, 62/2013, 63/2013, 108/2013, 
142/2014, 68/2015, 103/2015, 99/2016,113/20
17,95/2018,31/2019,72/2019 и 149/2020) и на 
основу члана 25. Одлуке о буџету општине 
Велико Градиште за 2021.годину

Општинско веће,  на 68. седници 
одржаној дана 27.10.2022.године доноси 

О  Д  Л  У  К  У
О   КОРИШЋЕЊУ  СРЕДСТАВА  
ТЕКУЋЕ  БУЏЕТСКЕ  РЕЗЕРВЕ

Из средстава утврђених Одлуком 
о буџету општине Велико Градиште за 
2022.годину, раздео 5. функционална 
класификација 110. Економска 
квалификација 499121 текућа резерва 
позиција 196.

1.

О д о б р а в а   с е

Износ од 150.000,00 динара на основу 
захтева Председника Скупштине општине 
Велико Градиште из В.Градишта.

2.

Средства из тачке 1. ове Одлуке унети 
у буџет и извршити потребна књижења.

3.

О реализацији ове Одлуке стараће 
се Одељење за финансије. Наведена 
средства увећати на позицији Скупштине 
у буџету општине Велико Градиште а иста 
ће се преносити на основу достављене 
финансијске документације. 

Одлука ступа на снагу даном 
доношења.

О б р а з л о ж е њ е

Новац је потребан ради спровођења 
избора у Месним заједницама.

Средства из тачке 1 ове Одлуке 
распоређују се у оквиру Раздела 1,  пројекат 
2101-4003, функционална класификација 
110: позиција 9, ек. кл. 423500 Стручне 
услуге.

Број: 401-378/2022-01-4 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ 
ОПШТИНЕ ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Драган Милић,с.р.

На основу  чл. 61 и 69 Закона о 
буџетском систему (Слжбени гласник РС 
бр. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 
93/2012, 62/2013, 63/2013, 108/2013, 
142/2014, 68/2015, 103/2015, 99/2016,113/20
17,95/2018,31/2019,72/2019 и 149/2020) и на 
основу члана 25. Одлуке о буџету општине 
Велико Градиште за 2021.годину

Општинско веће,  на 68. седници 
одржаној дана 27.10.2022.године доноси 

О  Д  Л  У  К  У
О   КОРИШЋЕЊУ  СРЕДСТАВА  
ТЕКУЋЕ  БУЏЕТСКЕ  РЕЗЕРВЕ

Из средстава утврђених Одлуком 
о буџету општине Велико Градиште за 
2022.годину, раздео 5. функционална 
класификација 110. Економска 
квалификација 499121 текућа резерва 
позиција 196.

1.

О д о б р а в а   с е

Износ од 155.000,00 динара на 
основу захтева Начелника општинске управе 
општине Велико Градиште из В.Градишта.
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2.

Средства из тачке 1. ове Одлуке унети 
у буџет и извршити потребна књижења.

3.

О реализацији ове Одлуке стараће се 
Одељење за финансије. Наведена средства 
увећати на позицији Општинске управе у 
буџету општине Велико Градиште а иста 
ће се преносити на основу достављене 
финансијске документације. 

Одлука ступа на снагу даном 
доношења.

О б р а з л о ж е њ е

Новац је потребан ради реализацију 
пројекта енергетске ефикасности 
,постављања фото напонских соларних 
панела и остале неопходне опреме..

Средства из тачке 1 ове Одлуке 
распоређују се у оквиру Раздела 
4,  програмска активност 0501-0001, 
функционална класификација 620: позиција 
79/1 ек. кл. 511300 Капитално одржавање 
зграда и објеката.

Број: 401-365/2022-01-4

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ 
ОПШТИНЕ ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ  
Драган Милић,с.р.

На основу  чл. 61 Закона о буџетском 
систему (Слжбени гласник РС бр. 54/2009, 
73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 
62/2013, 63/2013, 108/2013, 142/2014, 
68/2015, 103/2015, 99/2016,113/2017,95/201
8,31/2019 и 72/2019) и на основу члана 25. 
Одлуке о буџету општине Велико Градиште 
за 2022.годину

Општинско веће,  на 68. седници 
одржаној дана  27.10.2022.године доноси 

О  Д  Л  У  К  У
О   КОРИШЋЕЊУ  СРЕДСТАВА  
ТЕКУЋЕ  БУЏЕТСКЕ  РЕЗЕРВЕ

Из средстава утврђених Одлуком 
о буџету општине Велико Градиште за 
2022.годину, раздео 5. функционална 
класификација 110. Економска 
квалификација 499121 текућа резерва 
позиција 196.

1.

О д о б р а в а   с е

Износ од 15.000,00 динара на основу 
захтева М.З. Печаница из Печанице.

2.

Средства из тачке 1. ове Одлуке унети 
у буџет и извршити потребна књижења.

3.

О реализацији ове Одлуке стараће се 
Одељење за финансије. Наведена средства 
увећати на позицији М.З.Печанице у 
буџету општине Велико Градиште а иста 
ће се преносити на основу достављене 
финансијске документације.

Одлука ступа на снагу даном 
доношења.

О б р а з л о ж е њ е 
 
Новац је потребан за радове на дому 

културе у Печаници.
Средства из тачке 1 ове Одлуке за 

износ од 15.000,00 динара распоређују 
се у оквиру Раздела 4,  позиција 103, 
функционална класификација 160, економска 
класификација 425100 Текуће поправке и 
одржавање осталих објеката , програмска 
активност 0602-0002 Функционисање 
месних заједница.
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Број: 401-356/2022-01-4

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ 
ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ

ПРЕДСЕДНИК  ОПШТИНЕ
Драган Милић,с.р.

На основу  чл. 61 Закона о буџетском 
систему (Слжбени гласник РС бр. 54/2009, 
73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 
62/2013, 63/2013, 108/2013, 142/2014, 
68/2015, 103/2015, 99/2016,113/2017,95/201
8,31/2019 и 72/2019) и на основу члана 25. 
Одлуке о буџету општине Велико Градиште 
за 2022.годину

Општинско веће,  на 68. седници 
одржаној дана 27.10.2022.године доноси 

О  Д  Л  У  К  У
О   КОРИШЋЕЊУ  СРЕДСТАВА  
ТЕКУЋЕ  БУЏЕТСКЕ  РЕЗЕРВЕ

Из средстава утврђених Одлуком 
о буџету општине Велико Градиште за 
2022.годину, раздео 5. функционална 
класификација 110. Економска 
квалификација 499121 текућа резерва 
позиција 196.

1.

О д о б р а в а   с е

Износ од 40.000,00 динара на основу 
захтева М.З. Тополовник из Тополовника.

2.

Средства из тачке 1. ове Одлуке унети 
у буџет и извршити потребна књижења.

3.

О реализацији ове Одлуке стараће се 
Одељење за финансије. Наведена средства 

увећати на позицији М.З. Тополовник у 
буџету општине Велико Градиште а иста 
ће се преносити на основу достављене 
финансијске документације.

Одлука ступа на снагу даном 
доношења.

О б р а з л о ж е њ е 

Новац је потребан ради санације на 
водоводној мрежи. 

Средства из тачке 1 ове Одлуке за 
износ од 40.000,00 динара распоређују 
се у оквиру Раздела 4,  позиција 103, 
функционална класификација 160, економска 
класификација 425100 Текуће поправке и 
одржавање осталих објеката, програмска 
активност 0602-0002 Функционисање 
месних заједница.

Број: 401-375/2022-01-4

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ 
ОПШТИНЕ ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Драган Милић,с.р.

На основу  чл. 61 Закона о буџетском 
систему (Слжбени гласник РС бр. 54/2009, 
73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 
62/2013, 63/2013, 108/2013, 142/2014, 
68/2015, 103/2015, 99/2016,113/2017,95/201
8,31/2019 и 72/2019) и на основу члана 25. 
Одлуке о буџету општине Велико Градиште 
за 2022.годину

Општинско веће,  на 68. седници 
одржаној дана 27.10.2022.године доноси 

О  Д  Л  У  К  У
О   КОРИШЋЕЊУ  СРЕДСТАВА  
ТЕКУЋЕ  БУЏЕТСКЕ  РЕЗЕРВЕ

Из средстава утврђених Одлуком 
о буџету општине Велико Градиште за 
2022.годину, раздео 5. функционална 
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класификација 110. Економска 
квалификација 499121 текућа резерва 
позиција 196.

1.

О д о б р а в а   с е

Износ од 3.500.000,00 динара на 
основу захтева М.З. Затоње из Затоња.

2.

Средства из тачке 1. ове Одлуке унети 
у буџет и извршити потребна књижења.

3.

О реализацији ове Одлуке стараће 
се Одељење за финансије. Наведена 
средства увећати на позицији М.З. Затоње 
у буџету општине Велико Градиште а иста 
ће се преносити на основу достављене 
финансијске документације.

Одлука ступа на снагу даном 
доношења.

О б р а з л о ж е њ е 

Новац је потребан ради извођења 
радова на осветлењу плаже.

Средства из тачке 1 ове Одлуке за 
износ од 3.500.000,00 динара распоређују 
се у оквиру Раздела 4,  позиција 105/2, 
функционална класификација 160, економска 
класификација 511200 Изградња зграда и 
објеката, програмска активност 0602-0002 
Функционисање месних заједница.

Број: 401-375/1/2022-01-4

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ 
ОПШТИНЕ ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 
Драган Милић,с.р.

На основу  чл. 61 Закона о буџетском 
систему (Слжбени гласник РС бр. 54/2009, 
73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 
62/2013, 63/2013, 108/2013, 142/2014, 
68/2015, 103/2015, 99/2016,113/2017,95/201
8,31/2019 и 72/2019) и на основу члана 25. 
Одлуке о буџету општине Велико Градиште 
за 2022.годину

Општинско веће,  на 68. седници 
одржаној дана 27.10.2022.године доноси 

О  Д  Л  У  К  У
О   КОРИШЋЕЊУ  СРЕДСТАВА  
ТЕКУЋЕ  БУЏЕТСКЕ  РЕЗЕРВЕ

Из средстава утврђених Одлуком 
о буџету општине Велико Градиште за 
2022.годину, раздео 5. функционална 
класификација 110. Економска 
квалификација 499121 текућа резерва 
позиција 196.

1.

О д о б р а в а   с е

Износ од 300.000,00 динара на основу 
захтева ЈУСЦ из Великог Градишта.

2.

Средства из тачке 1. ове Одлуке унети 
у буџет и извршити потребна књижења.

3.

О реализацији ове Одлуке стараће се 
Одељење за финансије. Наведена средства 
увећати на позицији ЈУСЦ у буџету општине 
Велико Градиште а иста ће се преносити 
на основу достављене финансијске 
документације.

Одлука ступа на снагу даном 
доношења.

О б р а з л о ж е њ е

Новац је потребан ради регулисања 
рачуна за конулане услуге (одвоз смећа, и 
водовода) услед повећања цена истих.
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Средства из тачке 1 ове Одлуке за 
износ од 300.000,00 динара распоређују 
се у оквиру Раздела 4, позиција 131, 
функционална класификација 810, 
економска класификација 421300 Комуналне 
услуге, програмска активност 1301-0004 
Функционисање локалних спортских 
установа

Број: 401-367/2022-01-4 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ 
ОПШТИНЕ ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Драган Милић,с.р.

На основу  чл. 61 Закона о буџетском 
систему (Слжбени гласник РС бр. 54/2009, 
73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 
62/2013, 63/2013, 108/2013, 142/2014, 
68/2015, 103/2015, 99/2016,113/2017,95/201
8,31/2019 и 72/2019) и на основу члана 25. 
Одлуке о буџету општине Велико Градиште 
за 2022.годину

Општинско веће,  на 68. седници 
одржаној дана  27.10.2022.године доноси 

О  Д  Л  У  К  У
О   КОРИШЋЕЊУ  СРЕДСТАВА  
ТЕКУЋЕ  БУЏЕТСКЕ  РЕЗЕРВЕ

Из средстава утврђених Одлуком 
о буџету општине Велико Градиште за 
2022.годину, раздео 5. функционална 
класификација 110. Економска 
квалификација 499121 текућа резерва 
позиција 196.

1.

О д о б р а в а   с е

Износ од 70.000,00 динара 
Националном савету Влаха у републици 
Србији из Петровца на Млави

2.

Средства из тачке 1. ове Одлуке 
уплатити на рачун Националног савета 
Влаха у републици Србији

840-257723-49

3.

О реализацији ове Одлуке стараће се 
Одељење за финансије.

Одлука ступа на снагу даном 
доношења.

О б р а з л о ж е њ е
 

Новац је потребан ради помоћи 
приликом штампања уџбеника „Vuorba s-o 
vorbin“.

Средства из тачке 1 ове Одлуке за 
износ од 70.000,00 динара распоређују 
се у оквиру Раздела 4,  позиција 43, 
функционална класификација 130, 
економска класификација 481991 Дотације 
осталим непрофитним институцијама, 
програм 15 Опште услуге локалне 
самоуправе, програмска активност 0602-
0001 Функционисање локалне самоуправе и 
градских општина.

Број: 400-49/2022-01-4

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ 
ОПШТИНЕ ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 
Драган Милић,с.р.
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На основу  чл. 61 и 69 Закона о 
буџетском систему (Слжбени гласник РС 
бр. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 
93/2012, 62/2013, 63/2013, 108/2013, 
142/2014, 68/2015, 103/2015, 99/2016,113/20
17,95/2018,31/2019,72/2019 и 149/2020) и на 
основу члана 25. Одлуке о буџету општине 
Велико Градиште за 2021.годину

Општинско веће,  на 68. седници 
одржаној дана  27.10.2022.године доноси 

О  Д  Л  У  К  У
О   КОРИШЋЕЊУ  СРЕДСТАВА  
ТЕКУЋЕ  БУЏЕТСКЕ  РЕЗЕРВЕ

Из средстава утврђених Одлуком 
о буџету општине Велико Градиште за 
2022.годину, раздео 5. функционална 
класификација 110. Економска 
квалификација 499121 текућа резерва 
позиција 196.

1.

О д о б р а в а   с е

Износ од 76.281,00 динара на основу 
захтева ЈУ Народни музеј из В.Градишта.

2.

Средства из тачке 1. ове Одлуке унети 
у буџет и извршити потребна књижења.

3.

О реализацији ове Одлуке стараће се 
Одељење за финансије. Наведена средства 
увећати на позицији ЈУ Народног музеја у 
буџету општине Велико Градиште а иста 
ће се преносити на основу достављене 
финансијске документације. 

Одлука ступа на снагу даном 
доношења.

О б р а з л о ж е њ е

Новац је потребан ради исплате 
солидарне помоћи запосленом услед смрти 
члана породице.

Средства из тачке 1 ове Одлуке за 
износ од 76.281,00 динара распоређују 
се у оквиру Раздела 4, позиција 169/1, 
функционална класификација 820, 
економска класификација 414300 Пом,оћ 
у случају смрти запосленог или члана уже 
породице, програмска активност 1201-
0003 Унапређење система очувања и 
представљање културно-истријског наслеђа.

Број: 401-360/2022-01-4

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ 
ОПШТИНЕ ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 
Драган Милић,с.р.

На основу  чл. 61 Закона о буџетском 
систему (Слжбени гласник РС бр. 54/2009, 
73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 
62/2013, 63/2013, 108/2013, 142/2014, 
68/2015, 103/2015, 99/2016,113/2017,95/201
8,31/2019 и 72/2019) и на основу члана 25. 
Одлуке о буџету општине Велико Градиште 
за 2022.годину

Општинско веће,  на 68. седници 
одржаној дана 27.10.2022.године доноси 

О  Д  Л  У  К  У
О   КОРИШЋЕЊУ  СРЕДСТАВА  
ТЕКУЋЕ  БУЏЕТСКЕ  РЕЗЕРВЕ

Из средстава утврђених Одлуком 
о буџету општине Велико Градиште за 
2022.годину, раздео 5. функционална 
класификација 110. Економска 
квалификација 499121 текућа резерва 
позиција 196.
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1.

О д о б р а в а   с е

Износ од 30.000,00 динара Удружењу 
„Плаво Срце 012“  из Пожаревца

2.

Средства из тачке 1. ове Одлуке 
уплатити на рачун Удружења „Плаво Срце 
012“  из Пожаревца 

40-11032658-05

3.

О реализацији ове Одлуке стараће се 
Одељење за финансије.

Одлука ступа на снагу даном 
доношења.

О б р а з л о ж е њ е 

Новац је потребан ради помоћи 
приликом организовања манифестације 
„Срце Србије и града Пожаревца“.

Средства из тачке 1 ове Одлуке за 
износ од 30.000,00 динара распоређују 
се у оквиру Раздела 4,  позиција 43, 
функционална класификација 130, 
економска класификација 481991 Дотације 
осталим непрофитним институцијама, 
програм 15 Опште услуге локалне 
самоуправе, програмска активност 0602-
0001 Функционисање локалне самоуправе и 
градских општина.

Број: 401-357/2022-01-2

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ 
ОПШТИНЕ ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ  
Драган Милић,с.р.

На основу  чл. 61 Закона о буџетском 
систему (Слжбени гласник РС бр. 54/2009, 
73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 
62/2013, 63/2013, 108/2013, 142/2014, 
68/2015, 103/2015, 99/2016,113/2017,95/201
8,31/2019 и 72/2019) и на основу члана 25. 
Одлуке о буџету општине Велико Градиште 
за 2022.годину

Општинско веће,  на 68. седници 
одржаној дана 27.10.2022.године доноси 

О  Д  Л  У  К  У
О   КОРИШЋЕЊУ  СРЕДСТАВА  
ТЕКУЋЕ  БУЏЕТСКЕ  РЕЗЕРВЕ

Из средстава утврђених Одлуком 
о буџету општине Велико Градиште за 
2022.годину, раздео 5. функционална 
класификација 110. Економска 
квалификација 499121 текућа резерва 
позиција 196.

1.

О д о б р а в а   с е

Износ од 210.000,00 динара на основу 
захтева Основне школе “Иво Лола Рибар“ из 
Великог Градишта.

Средства из тачке 1. ове Одлуке унети 
у буџет и извршити потребна књижења.

2.

О реализацији ове Одлуке стараће се 
Одељење за финансије. Наведена средства 
увећати на позицији ОШ Иво Лола Рибар 
у буџету општине Велико Градиште а иста 
ће се преносити на основу достављене 
финансијске документације.

Одлука ступа на снагу даном 
доношења.

О б р а з л о ж е њ е

Новац је потребан за куповину белих 
магнетних табли за централну школу као и 
за сва подручна одељења.
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Средства из тачке 1 ове Одлуке за 
износ од 210.000,00 динара распоређују 
се у оквиру Раздела 4,  позиција 96, 
функционална класификација 912, 
економска класификација 512600 Опрема 
за образовање, програмска активност 2003-
0001 Функционисање основних школа.

Број: 401-373/2022-01-4

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ 
ОПШТИНЕ ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Драган Милић,с.р.

На основу  чл. 61 Закона о буџетском 
систему (Слжбени гласник РС бр. 54/2009, 
73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 
62/2013, 63/2013, 108/2013, 142/2014, 
68/2015, 103/2015, 99/2016,113/2017,95/201
8,31/2019 и 72/2019) и на основу члана 25. 
Одлуке о буџету општине Велико Градиште 
за 2022.годину

Општинско веће,  на 68. седници 
одржаној дана  27.10.2022.године доноси 

О  Д  Л  У  К  У
О   КОРИШЋЕЊУ  СРЕДСТАВА  
ТЕКУЋЕ  БУЏЕТСКЕ  РЕЗЕРВЕ

Из средстава утврђених Одлуком 
о буџету општине Велико Градиште за 
2022.годину, раздео 5. функционална 
класификација 110. Економска 
квалификација 499121 текућа резерва 
позиција 196.

1.

О д о б р а в а   с е

Износ од 125.000,00 динара на основу 
захтева Основне школе “Вук Караџић“ из 
Мајиловца.

Средства из тачке 1. ове Одлуке унети 
у буџет и извршити потребна књижења.

2.

О реализацији ове Одлуке стараће се 
Одељење за финансије. Наведена средства 
увећати на позицији ОШ Вук Караџић у 
буџету општине Велико Градиште а иста 
ће се преносити на основу достављене 
финансијске документације.

Одлука ступа на снагу даном 
доношења.

О б р а з л о ж е њ е

Новац је потребан за куповину белих 
магнетних табли за централну школу као и 
за сва подручна одељења.

Средства из тачке 1 ове Одлуке за 
износ од 125.000,00 динара распоређују 
се у оквиру Раздела 4,  позиција 96, 
функционална класификација 912, 
економска класификација 512600 Опрема 
за образовање, програмска активност 2003-
0001 Функционисање основних школа.

Број: 401-374/2022-01-4 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ 
ОПШТИНЕ ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Драган Милић,с.р.

На основу  чл. 61 Закона о буџетском 
систему (Слжбени гласник РС бр. 54/2009, 
73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 
62/2013, 63/2013, 108/2013, 142/2014, 
68/2015, 103/2015, 99/2016,113/2017,95/201
8,31/2019 и 72/2019) и на основу члана 25. 
Одлуке о буџету општине Велико Градиште 
за 2022.годину
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Општинско веће,  на 68. седници 
одржаној дана 27.10.2022.године доноси 

О  Д  Л  У  К  У
О   КОРИШЋЕЊУ  СРЕДСТАВА  
ТЕКУЋЕ  БУЏЕТСКЕ  РЕЗЕРВЕ

Из средстава утврђених Одлуком 
о буџету општине Велико Градиште за 
2022.годину, раздео 5. функционална 
класификација 110. Економска 
квалификација 499121 текућа резерва 
позиција 196.

1.

О д о б р а в а   с е

Износ од 140.000,00 динара на основу 
захтева Основне школе “Миша Живановић“ 
из Средњева.

Средства из тачке 1. ове Одлуке унети 
у буџет и извршити потребна књижења.

2.

О реализацији ове Одлуке стараће се 
Одељење за финансије. Наведена средства 
увећати на позицији ОШ Миша Живановић 
у буџету општине Велико Градиште а иста 
ће се преносити на основу достављене 
финансијске документације.

Одлука ступа на снагу даном 
доношења.

О б р а з л о ж е њ е

Новац је потребан за куповину белих 
магнетних табли за централну школу као и 
за сва подручна одељења.

Средства из тачке 1 ове Одлуке за 
износ од 140.000,00 динара распоређују 
се у оквиру Раздела 4,  позиција 96, 
функционална класификација 912, 
економска класификација 512600 Опрема 
за образовање, програмска активност 2003-
0001 Функционисање основних школа.

Број: 401-372/2022-01-4

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ 
ОПШТИНЕ ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Драган Милић,с.р.

На основу  чл. 61 Закона о буџетском 
систему (Слжбени гласник РС бр. 54/2009, 
73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 
62/2013, 63/2013, 108/2013, 142/2014, 
68/2015, 103/2015, 99/2016,113/2017,95/201
8,31/2019 и 72/2019) и на основу члана 25. 
Одлуке о буџету општине Велико Градиште 
за 2022.годину

Општинско веће,  на 68. седници 
одржаној дана 27.10.2022.године доноси 

О  Д  Л  У  К  У
О   КОРИШЋЕЊУ  СРЕДСТАВА  
ТЕКУЋЕ  БУЏЕТСКЕ  РЕЗЕРВЕ

Из средстава утврђених Одлуком 
о буџету општине Велико Градиште за 
2022.годину, раздео 5. функционална 
класификација 110. Економска 
квалификација 499121 текућа резерва 
позиција 196.

1.

О д о б р а в а   с е

Износ од 40.000,00 динара на основу 
захтева М.З. Рам из Рама.

2.

Средства из тачке 1. ове Одлуке унети 
у буџет и извршити потребна књижења.

3.

О реализацији ове Одлуке стараће 
се Одељење за финансије. Наведена 
средства увећати на позицији М.З.Рам у 
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буџету општине Велико Градиште а иста 
ће се преносити на основу достављене 
финансијске документације.

Одлука ступа на снагу даном 
доношења.

О б р а з л о ж е њ е 

Новац је потребан за набавку 
материјала за МЗ.

Средства из тачке 1 ове Одлуке за 
износ од 40.000,00 динара распоређују 
се у оквиру Раздела 4,  позиција 104, 
функционална класификација 160, 
економска класификација 426900 Остали 
материјал за посебне намене, програмска 
активност 0602-0002 Функционисање 
месних заједница.

Број: 401-376/2022-01-4

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ 
ОПШТИНЕ ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Драган Милић,с.р.

На основу  чл. 61 Закона о буџетском 
систему (Слжбени гласник РС бр. 54/2009, 
73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 
62/2013, 63/2013, 108/2013, 142/2014, 
68/2015, 103/2015, 99/2016,113/2017,95/201
8,31/2019 и 72/2019) и на основу члана 25. 
Одлуке о буџету општине Велико Градиште 
за 2022.годину

Општинско веће,  на 68. седници 
одржаној дана 27.10.2022.године доноси 

О  Д  Л  У  К  У
О   КОРИШЋЕЊУ  СРЕДСТАВА  
ТЕКУЋЕ  БУЏЕТСКЕ  РЕЗЕРВЕ

Из средстава утврђених Одлуком 
о буџету општине Велико Градиште за 
2022.годину, раздео 5. функционална 

класификација 110. Економска 
квалификација 499121 текућа резерва 
позиција 196.

1.

О д о б р а в а   с е

Износ од 70.000,00 динара Џудо клуб 
ВГСК из Великог Градиште.

2.

Средства из тачке 1. ове Одлуке 
уплатити на рачун Џудо клуба ВГСК из 
Великог Градишта 

160-487555-74

3.

О реализацији ове Одлуке стараће се 
Одељење за финансије.

Одлука ступа на снагу даном 
доношења.

О б р а з л о ж е њ е 

Новац је потребан за нову спортску 
манифестацију која се по први пут организује 
у оквиру Џудо савеза Србије на нивоу 
републике и иста није планирана годишњим 
програмом.

Средства из тачке 1 ове Одлуке 
распоређују се у оквиру Раздела 4,  позиција 
94, функционална класификација 810, 
економска класификација 481911 Дотације 
спортским омладинским организацијама, 
програм 14 Развој спорта и омладине, 
програмска активност 1301-0001 Подршка 
локалним спортским организацијама 
удружењима и савезима.

Број: 401-379/2022-01-4

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ 
ОПШТИНЕ ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Драган Милић,с.р.
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На основу члана 46. Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласник РС“ бр. 
129/07, 83/2014 - др. закон и 101/2016 - др. 
Закон и 47/2018), члана 70. Статута општине 
Велико Градиште („Сл. гласник општине 
Велико Градиште“ бр. 2/2019), чланова 121., 
137. и 138. Закона о спорту (“Сл. гласник 
РС”, бр. 10/2016) и члана 31. 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. 09/18, бр. 34/21 бр. 37/21), 
на предлог Комисије за доделу средстава 
из буџета општине Велико Градиште за 
реализацију програма из области спорта у 
општини Велико Градиште,

 Општинско веће општине 
Велико Градиште на својој 68. седници 
одржаној дана 27.10.2022. године, донело је

РЕШЕЊЕ

1. УСВАЈА СЕ Захтев ЖОК 
ВГСК бр.401-956/2022-02 oд 08.09.2022.г. 

2. ДОЗВОЉАВА СЕ смањење 
одобрених средстава планираних за 2022.г. и 
то за планиране трошкове у укупном износу 
од 130.000,00 динара.

3. Сходно промени из става 
2. диспозитива овог Решења Председник 
општине Велико Градиште ће са ЖОК ВГСК, 
закључити анекс/е постојећих уговора.

4. Овлашћени представник 
именованог спортског удружења закључује 
анекс уговора по позиву.

О б р а з л о ж е њ е:

Дана 08.09.2022.г. Комисији за 
доделу средстава из буџета општине Велико 
Градиште за реализацију програма из 
области спорта у општини Велико Градиште 
се обратио ЖОК ВГСК из Великог Градишта 
са обавештењем да од августа 2022. године 
нису у могућности да спроведу програм у 
делу који се односи на учешће у лигашким 
такмичењима у организацији ОС Србије. 
До краја године ЖОК ВГСК наставиће са 

планираним активностима афирмације 
женске одбојке и физичком васпитању деце.

Из наведеног разлога Комисија 
предлаже да се ЖОК ВГСК умање одобрена 
средства за 130.000,00 динара.

Из свега напред изнетог Општинско 
веће општине Велико Градиште донело је 
Решење као у диспозитиву.

Број: 401-361/2022-01-4

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
ОПШТИНЕ ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ  
Драган Милић,с.р.

На основу члана 46. Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласник РС“ бр. 
129/07, 83/2014 - др. закон и 101/2016 - др. 
Закон и 47/2018), члана 70. Статута општине 
Велико Градиште („Сл. гласник општине 
Велико Градиште“ бр. 2/2019), чланова 121., 
137. и 138. Закона о спорту (“Сл. гласник 
РС”, бр. 10/2016) и члана 31. 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. 09/18, бр. 34/21 бр. 37/21), 
на предлог Комисије за доделу средстава 
из буџета општине Велико Градиште за 
реализацију програма из области спорта у 
општини Велико Градиште,

Општинско веће општине Велико 
Градиште на својој 68. седници одржаној 
дана 27.10.2022. године, донело је

 
РЕШЕЊЕ

1. УСВАЈА СЕ Захтев Спортског 
удружења „Стишки Курјак“ из Курјачаа бр. 
401-977/2022-02 oд 23.09.2022.г. 

2. ДОЗВОЉАВА СЕ смањење 
одобрених средстава планираних за 2022.г. и 
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то за планиране трошкове у укупном износу 
од 150.000,00 динара.

3. Сходно промени из става 
2. диспозитива овог Решења Председник 
општине Велико Градиште ће са Спортским 
удружењем „Стишки Курјак“ из Курјача, 
закључити анекс/е постојећих уговора.

4. Овлашћени представник 
именованог спортског удружења закључује 
анекс уговора по позиву.

О б р а з л о ж е њ е:

Дана 23.09.2022.г. Комисији за 
доделу средстава из буџета општине Велико 
Градиште за реализацију програма из 
области спорта у општини Велико Градиште 
се обратило Спортско удружење „Стишки 
Курјак“ из Курјача са обавештењем да 
није у могућности да започне такмичење 
у Удруженој општинској лиги Велико 
Градиште – Голубац у јесењем делу 
такмичарске 2022/2023 године и предложило 
да се потпише анекс уговора за неутрошена 
средства. 

Из наведеног разлога Комисија 
предлаже да се Спортском удружењу 
„Стишки Курјак“ из Курјача умање одобрена 
средства за 150.000,00 динара.  

Из свега напред изнетог Општинско 
веће општине Велико Градиште донело је 
Решење као у диспозитиву.

Број: 401-362/2022-01-4

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ 
ОПШТИНЕ ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ  
Драган Милић,с.р.

На основу члана 46. Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласник РС“ бр. 
129/07, 83/2014 - др. закон и 101/2016 - др. 
Закон и 47/2018), члана 70. Статута општине 
Велико Градиште („Сл. гласник општине 
Велико Градиште“ бр. 2/2019), чланова 121., 
137. и 138. Закона о спорту (“Сл. гласник 
РС”, бр. 10/2016) и члана 31. 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. 09/18, бр. 34/21 бр. 37/21), 
на предлог Комисије за доделу средстава 
из буџета општине Велико Градиште за 
реализацију програма из области спорта у 
општини Велико Градиште,

Општинско веће општине Велико 
Градиште на својој 68. седници одржаној 
дана 27.10.2022. године, донело је

РЕШЕЊЕ

1. УСВАЈА СЕ Захтев Спортског 
удружења „Дунавац 1929“ из Кисиљева бр. 
401-973/2022-02 oд 20.09.2022.г. 

2. ДОЗВОЉАВА СЕ смањење 
одобрених средстава планираних за 2022.г. и 
то за планиране трошкове у укупном износу 
од 120.000,00 динара.

3. Сходно промени из става 
2. диспозитива овог Решења Председник 
општине Велико Градиште ће са СУ 
„Дунавац 1929“ из Кисиљева, закључити 
анекс/е постојећих уговора.

4. Овлашћени представник 
именованог спортског удружења закључује 
анекс уговора по позиву.

О б р а з л о ж е њ е:

Дана 20.09.2022.г. Комисији за 
доделу средстава из буџета општине Велико 
Градиште за реализацију програма из 
области спорта у општини Велико Градиште 
се обратило Спортско удружење „Дунавац 
1929“ из Кисиљева са обавештењем да 
није у могућности да започне такмичење 
у Удруженој општинској лиги Велико 
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Градиште – Голубац у јесењем делу 
такмичарске 2022/2023 године и предложило 
да се потпише анекс уговора за неутрошена 
средства. 

Из наведеног разлога Комисија 
предлаже да се Спортском удружењу 
„Дунавац 1929“ из Кисиљева умање 
одобрена средства за 120.000,00 динара.

Из свега напред изнетог Општинско 
веће општине Велико Градиште донело је 
Решење као у диспозитиву.

Број: 401-363/2022-01-4

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ 
ОПШТИНЕ ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ  
Драган Милић,с.р.

Сходно члану 12. Одлуке о допиносу  
за уређење грађевинског земљишта за 
територију општине Велико Градиште 
(Службени гласник општине Велико 
Градиште бр. 35/2021) и члана 70. Статута 
општине Велико Градиште („Службени 
гласник општине Велико Градиште“, број 
2/2019), Општинско веће општине Велико 
Градиште, на  68. седници одржаној дана 
27.10.2022.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

Усваја се захтев финансијера Fast pro-
jekt   д.о.о. Тополовник,  ул. Партизанска бр. 
2, МБ 2156451, ПИБ 112342667 (бр. Захтева 
464-295/2022-077 од 17.10.2022.године) и 

признаје право на умањење на обрачунати 
износ доприноса за уређење грађевинског 
земљишта  за изградњу објеката на к.п.бр. 
4647  К.О. Велико Градиште, инвеститора 
Васиљевић (Мирослав) Виолете из 
Тополовника и то 30% по основу бруто 
површине објекта који се гради. 

Члан 2

Обавезује се инвеститор да објекат/е 
изгради у скаду са грађевинском дозволом 
у погледу намене објекта, у року који не 
може бити дужи од пет година од дана 
правоснажности грађевинске дозволе.

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

Уколико инвеститор не изгради 
објекат у року из става 1. овог члана, 
или промени 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.

Члан 3

Решење је коначно даном доношења.

Члан 4

Решење објавити у Службеном 
гласнику општине Велико Градиште.

Образложење

Правни основ за доношење овог 
решења садржан је у члану 12. Одлуке 
о допиносу  за уређење грађевинског 
земљишта за територију општине Велико 
Градиште (Службени гласник општине 
Велико Градиште бр. 35/2021) којим је 
прописано да Општинско веће може 
утврдити умањење доприноса за изградњу 
објеката који су од значаја за привредни 
развој општине, до 999,99 м2  умањење од 
20%, а за објекте бруто површине преко 1.000 



28. октобар 2022. годинеБрој 39100

м2 ово умањење је прописано од 30%. За 
иновативне објекте, односно нове садржаје  
објекта прописано је  умањење од  40% на 
утврђени износ доприноса, а на предлог 
Одељења за локални економски развој .

Имајући у виду да се ради о објекту 
апартманског типа, спратности Су+П+2+Пк 
, бруто површине од 3.631,20 m2 на к.п.бр. 
4647  у КО Велико Градиште, за који је 
прибављена локацијска и грађевинска 
дозвола Одељење за локални економски 
развој је дало предлог као у диспозитиву 
узимајући у обзир чињеницу да изградња 
наведеног објекта доприноси привредном 
развоју општине Велико Градиште, оносно 
турризму као основној привредној грани.

На основу свега напред изнетог 
Општинско веће општине Велико Градиште 
је донело Решење као у диспозитиву.

Упутство о правном средству: Против 
овог решења не може се изјавити жалба, али 
се може покренути управни спор тужбом код 
Управног суда у Београду у року од 30 дана 
од дана пријема решења. Тужба се предаје 
суду непосредно или поштом.

Број: 464-300/2022-01-4

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ 
ОПШТИНЕ ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ

Драган Милић,с.р.

На основу члана 136. Закона о 
општем управном поступку (Сл.гласник 
РС бр. 18/2016 и 95/2018- аутентично 
тумачење), 70. Статута општине Велико 
Градиште (‘’Службени гласник општине 
Велико Градиште’’ бр. 2/2019), члана 11. 
и 12. Пословника о раду Општинског већа 
општине Велико Градиште („Службени 
гласник општине Велико Градише“ бр. 
7/19) и члана 5. Одлуке о одржавању јавних 
зелених површина („Службени гласник 
општине Велико Градише“ бр. 2/22) 

Општинско веће општине Велико 
Градиште на 68. седници одржаној 
27.10.2022. године,  је донело,

Р Е Ш Е Њ Е

УСВАЈА СЕ Годишњи програм 
одржавања зелених површина за 2023. 
годину ког је припремило Одељење за 

локални и економски развој Општинске 
управе општине Велико Градиште.

О б р а з л о ж е њ е

Одлуком о одржавању јавних 
зелених површина су уређени услови и 
начин обављања комуналне делатности 
одржавања зелених површина на територији 
општине Велико Градиште, права и обавезе 
вршиоца и корисника комуналне делатности 
као и начин вршења надзора над њеним 
обављањем као и друга питања од значаја за 
обављање ове делатности.

Сходно члану 5. став 1. Одлуке 
о одржавању јавних зелених површина 
одржавање јавних зелених површина 
одржава се према годишњем програму 
одржавања.

Следећим ставом истог члана је 
прописано да годишњи програм припрема 
вршилац комуналне делатности најкасније 
до 1. новембра, док исти усваја Општинско 
веће.

Због свега напред изнетог одлучено 
је као у диспозитиву Решења.   

Број: 501-101/2022-01-4

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ 
ОПШТИНЕ ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ

ПРЕДСЕДНИК
ОПШТИНСКОГ ВЕЋА

ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ
Драган Милић,с.р.
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ГОДИШЊИ ПРОГРАМ ОДРЖАВАЊА ЗЕЛЕНИХ ПОВРШИНА  

ЗА 2023. ГОДИНУ 
Сходно члану 4 и 5. Одлуке о одржавању јавних зелених површина Службенои 

гласник општине Велико Градиште 10/2018) Одељење за локални економски развој, 
као координатор комуналном делатности одржавања јавних зелених површина која се 
одржавају вршењем услуге преко изабраног пружаоца услуге путем јавне набаваке, 
дефинисао је следеће активности у оквиру програма: 
 

 
А. СПЕЦИФИКАЦИЈА ЈАВНИХ ЗЕЛЕНИХ ПОВРШИНА ЗА РЕДОВНО КОШЕЊЕ:     

    Табела 1:  
ПАРКОВСКЕ ПОВРШИНЕ КОЈЕ СЕ КОСЕ У ГРАДУ  

  
  ЛОКАЦИЈА 

ПОВРШИНА* 
(м2) ОПИС ЛОКАЦИЈЕ  

 I категорија   
1 Градски парк 13120 Парк на Дунаву од Општине до Царинарнице 
2 Житни трг 3670 Партери код  СДКА, цркве, суда, касине, парк у центру трга, 

3 Код платана 665 
Око платана и код адвоката и двориште иза адвокатски канцеларија 
. 

4 Под липом 868 Код Дома здравља, површина под липама . 
5 Трг М. Милорадовића 1505 Парк у централном делу – сверу. 
6 Парк код аутобуске станице 1700 Од аутобуског стајалиша до спортске кафане 
7 Код Лукоил пумпе 700 Уз пешачкуи стазу и између Лукоил пумпе и Дома здравља 
8 Солана 3198 Од царинарнице  и улице Обала крања Петра до шеталишта 
9 Кеј и код царине 1218 Од Градског парка до Солане 

10 Обала краља Петра 1876 
Зелени појас између пешачке стазе и коловоза до ЦС "Рит", 
зелено оствро на улгу са ул. Београдском. 

11 Код бунара 200 Плато код бунара на углу Карађорђеве и улице Обилићеве 
12 Кружни ток код „Моде“ 300 Зелена острвца и делови око кружног тока код „Моде“ 
13 Кружни ток код „Панораме“ 50 Кружни ток на Сребрном језеру код хотела 
14 Зелено острво у ул. Језерској 250 Површина између саобраћајних трака  

 УКУПНО (I  катег.паркови) 29320  
 II категорија   

15 Орашчар 3759 Централни део 2600 и делови у корову око 
16 Парк у Бошка Бухе 1412 Парк и делови око ограде где је коров, дечије игралиште. 
17 Код хале 1267 Између спортске  хале и ул. Бошка Вребалова 

 УКУПНО (II катег.паркови) 6438  

  УКУПНО 35758 
 

    Табела 2:  
УЛИЧНО И ЛИНИЈСКО ЗЕЛЕНИЛО ПО ГРАДУ 

  
  ЛОКАЦИЈА 

ПОВРШИНА 
(м2) ОПИС ЛОКАЦИЈЕ 

 I категорија    
2 Кнеза Лазара 570 Зелени појас између пешачких стаза и коловоза. 
3 Солунских ратника 5784 У ширини до 8 метара лева и десна страна улице. 

4 Воје Богдановића 4461 
Од трга Младена Милорадовића до табле излаз из 
насељеног места према Голупцу. 

5 Мода - Бели Багрем 10678 Од Пожаревачког Пута до улаза у Бели Багрем. 

6 
ЦС Рит - раскрсница Бели 
Багрем 3263 Од ул. Лоле Рибара до скретања према Б.Багрему. 

7 ул. Бошка Вребалова 10312 
Од ул. Виноградске до табле излаз из насељеног места према 
Куману. 

 УКУПНО (I  катег.линијско 35068  
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зеленило ) 

 II категорија   

8 ул. Албанске споменице 3800 
Од ул. Воје Богдановића до табле излаз из насељеног места 
према Пожежену. 

9 Превод - споменик 2450 Око Споменика на улазу у град из правца Пожаревца 
10 ул. Војводе Миленка 870 Уз улицу са широм зоном око стамбених зграда. 
11 ул. Војводе Путника 488 Уз улицу и двориште Савеза возача. 

12 
Дечије игралиште у ул. Пере 
Металца  1200 

Иза стамбених зграда на старом бувљаку (Ринглов) око 
дечијег игралишта и делови улице. 

 
УКУПНО (II катег.линијско 
зеленило ) 8808  

 III категорија   
13 ул. Пинкум 250 Угао Мирослава Тирше и Пинкум. 

14 ул. Пере Металца 850 
Део улице - угао Пере Металца и Хајдук Вељкове и код 
трафоа. 

15 ул. Светосавска 101 угао Жике Поповића и Светосавске улице. 

16 ул. Жике Поповића 775 
Од раскрснице са улицом Пере Металца до улице Браће 
Буђони и раскрсница испод гробља. 

17 Код Идее 132 Око стамбене зграде где је ИДЕА. 

18 
Унутрашња дворишта у ул. 
Кназа Лазара и Вука Караџића 1800 

Дворишта иза Матијевића, иза Комерцијалне банке, код 
бироа за запошљавање, иза поште, иза СДК-а, у В.Караџића. 

19 ул. Саве Ковачевића 840 Шире зелене траке на више локацију дуж улице. 
20 Ул. Жичка 300 Простор иза фудбалског стадиона на почетку улице Жичке. 
21 Ул. Виноградска  200 Запуштене површине испред руинираних објеката. 
22 Локација Морнара 550 Унутрашње двориште библиотеке и остале површине у кругу. 

23 
Ул. Браће Буђони и око 
Мајурског канала 500 Део око канала и према раскрсници са ул. Ж.Поповића. 

 
УКУПНО (III катег.линијско 
зеленило ) 6298  

  УКУПНО 50174 
  

Табела 3:  
ПУТЕВИ И УЛИЦЕ У БЕЛОМ 
БАГРЕМУ  

  
  ЛОКАЦИЈА 

ПОВРШИНА* 
(м2) НАПОМЕНА 

 II категорија   
1 ул. Језерска 1280 од улаза у Б.Багрем до доњег кружног тога 
2 ул. Језерске звезде 1100 од ул. Језерске до горњег кружног тока 
3 Плажа 6233 од смештаја "Талија" до "Брке" и понтона до "Риминија" 
4 ул. Рударево 2000 од ул. Младих горана до улаза у насеља Рударево 
5 ул. Ритска 1200 од ул. Језерске до ул. Градиштанске 

6 Дама 4856 
од ул. Обала краља Петра до ул. Ритске (5 м ширине 
укупно) 

7 Брана и зимовник 7078 цела Брана и део зимовника   
8 Шпиц 8200 од пута ка Затоњу до краја шпица (полуострва) 
9 Ул. Стари бели багрем 1600 Од улице Градиштанске до улице Ритске 

10 Шеталиште уз Дунав 2040 Од тениских терена до бране 
  УКУПНО (II категорија) 35587 

 
        
* Површине су оквирне и варијабилне, а реалне површине зависе од стања на терену и променљиве су  

 
у зависности од климатских прилика, годишњег доба (месеца извођења радова), активности на суседним 

 
површинама и других околности. 

  Број понављања кошења у току календарске године  је у распону од 7-12  пута. 
Период извођења радова од априла до октобра/новембра месеца. 
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Табела 4:  
ТАБЕЛАРНИ ПРИКАЗ БРОЈА ПОНАВЉАЊА КОШЕЊА У ТОКУ ГОДИНЕ ПО ПРИОРИТЕТИМА 

 

Табела 5: УКУПНЕ КОЛИЧИНЕ ТРАВЊАКА ЗА КОШЕЊЕ ПО КАТЕГОРИЈАМА (ЈЕДНО ПОНАВЉАЊЕ): 

Редни 
број 

Локација I категорија 
m2 

II категорија 
m2 

III категорија 
m2 

1 Парковске површине 29320 6438 / 
2 Улично и линијско 

зеленило 
35068 8808 6298 

3 Бели Багрем и Сребрно 
језеро  

/ 35587 / 

укупно  64388 50833 6298 
 

Табела 6:  
УКУПНЕ КОЛИЧИНЕ ТРАВЊАКА ЗА КОШЕЊЕ ПО КАТЕГОРИЈАМА У ТОКУ ГОДИНЕ ( ЗБИР): 
Редни 
број 

Локација I категорија 
(11 

понављања)m2 

II категорија 
(9 

понављања)m2 

III категорија 
(7 

понављања)m2 
1 Парковске површине  322520 57942 / 
2 Улично и линијско 

зеленило 
385748 79272 

 
44086 

3 Бели Багрем и Сребрно 
језеро  

/ 320283 / 

укупно  708268 457497 39326 
    1.209.851 м2 

 

 Парковски травњаци из I категорије се искључиво косе косачицом (изизев локације број 
3. Код платана) и са њих се прикупља трава која се одвози на депонију (локације под 
редним бројевима од 1-9. изузев броја 3.). Све неравнине и денивелације, као и 
неприступачне површине између засада и растиња се поправњају машинским 
тримером, при чему се води рачуна да не дође до оштећења засада или не причине 
штете другим лицима и имовини. 

 Остали травњаци одржавају се моторним тримерима или косачицама водећи рачуна да 
не дође до оштећења засада и не проузрокује се повреда или штета другим лицима и 
имовини. 

 
ПРОЦЕЊЕНА ВРЕДНОСТ РАДОВА                                                                               4.600.000,00 РСД 

 
 
 
 

Месец 
вегетацијске 

сезоне 

I приоритет броја кошења II приоритет броја 
кошења 

III приоритет броја 
кошења 

Април 2 1 1 
Мај 2 2 1 
Јун 2 2 1 
Јул 1 1 1 
Август 2 1 1 
Септембар 1 1 1 
Октобар/новембар 1 1 1 
УКУПНО 11 9 7 
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Б. СПЕЦИФИКАЦИЈА ЈАВНИХ ЗЕЛЕНИХ ПОВРШИНА ЗА ОРЕЗИВАЊЕ ДРВЕЋА И САДЊУ: 
 

Укупан број јединки дрвенастих стабала предвиђених за орезивање у 2023. години је 651 
комада. Орезивање ће се вршити у насељима Велико Градиште и Бели Багрем у хладнијем 
периоду године (период мировања вегетације) од јануара до априла и од октобра до 
децембра.  
Уколико дође до непредвиђених околности поједина стабла или група стабала орезиваће се по 
хитном поступку по настајању непредвиђених околности (ветроломова, физичких оштећења,  
оправданих захтева физичких и правних лица и друго). 
 
Табела 1: ЛОКАЦИЈЕ ПРЕДВИЂЕНЕ ЗА ОРЕЗИВАЊЕ ДРВЕЋА СА КОЛИЧИНАМА ЗА 2023. ГОДИНУ 
 

Ред. 
Број 

ЛОКАЦИЈА 

УКУПНА БР. 
СТАБАЛА НА 
НАВЕДЕНОЈ 
ЛОКАЦИЈИ 

(КОМ) 

УКУПАН БР. 
СТАБАЛА НА 

КОЈИМА ЋЕ СЕ 
ОБАВЉАТИ 
РАДОВИ* 

(КОМ) 
НАПОМЕНА 

(врста интервенције) 
1 Градски парк  351 52 Издизање грана, уклањање сувих 

стабала и грана  
2 Житни трг 39 30 Орезивање и обликовање крошње 

на дрвореду јасенова, обликовање 
жалосних дудова. 

3 Трг Младена 
Милорадовића 

15 8 Издизање и обликовање крошњи 

4 Под липом 17 14 Липе, уклањање сувих грана и 
обликовање крошњи, скидање 
летораста 

5 Парк код аутобуске 
станице 

16 5 Укањање сувих и поломљених 
грана 

6 Улица Кнеза Лазара 178 170 Облковање крошњи и уклањање 
сувих грана, дрворед јасенова и 
јавора, скидање летораста 

7 Улица Бошка Вребалова 220 220 Дрворед платана скидање 
летораста за 2023. годину 

8 Улица Воје Богдановића 74 11 Дрворед платана, издизање 
крошњи, скидање летораста 

9 Улица Солунских ратника  124 120 Дрворед платана издизање и 
обликовање крошњи, скидање 
летораста 

10 Улица Вељка Влаховића 9 9 Издизање крошњи  

11 Улица Доситејева 28 28 Обликовање крошњи липа, 
обликовање велике липе, скидање 
летораста 

12 Улица Жике Поповића 27 5 Обликовање крошњи липа, 
скидање летораста 

13 Улица Албанске 
споменице 

86 56 Обликовање крошњи – јасенови и 
јавори, скидање летораста 

14 Улица Обала краља Петра 63 31 Издизање крошњи 
15 Улица Саве Ковачевића 9 5 Издизање крошњи  
16 Солана 58 17 Обликовање крошњи и издизање 
17 Улица 11.октобра 21 12 Обликовање крошњи и издизање, 

сеча оштећених стабала, скидање 
летораста 

18 Пут Мода – Бели Багрем 126 120 Обликовање крошњи на дрвореду 
јасена, сеча сувих стабала, скидање 
летораста 

19 Улица Браће Буђони 6 6 Обликовање крошњи  

20 Улица Стари Бели Багрем 12 5 Орезивање, издизање стабала 
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21 Појединачна стабла по  
граду 

49 49 Издизање крошњи, обликовање 
крошњи и сеча 

 

108 96 Издизање крошњи, обликовање 
крошњи и сеча 

 УКУПНО  1587 1020  
 
 

Табела 2: ПРЕГЛЕД ОПЕРАЦИЈА НА ОДРЖАВАЊУ ДРВЕНАСТИХ БИЉАКА НА ГОДИШЊЕМ НИВОУ 

Ред. 
број 

Операција одржавања Количина (ком) 

1 Издизање крошње и уклањање сувих и поломљених грана 
из крошње са одвозом грања на депонију 

81 

2 Орезивање и обликовање крошње дрвећа до 6м висине са 
одвозом грања на депонију 

190 

3 Орезивање и обликовање крошње дрвећа преко 6м висине 
са одвозом грања на депонију  

98 

4 Сеча сувог стабла са вађењем пања и одвозом на депонију 2 
5 Сеча сувог стабла без вађењa пања и одвозом на депонију 

 
30 

6 Мање корекције и уклањање летораста или издизање 
ситнијих грана (без ангажовања веће механизације) 

620 

 УКУПНО  1020 
 

ПРОЦЕЊЕНА ВРЕДОСТ РАДОВА                                                                                         1.800.000,00 РСД 

Садња дрвенастих врста обавља се у периоду мировања вегетације пролећна садња (фебруар- 
април) и јесења садња (крај октобра – половина децембра).  У нашим условима потенцирамо 
јесењу садњу јер биљка има дужи период адаптације на нове услове станишта.  

 Табела 3:  
ПЛАН САДЊЕ НОВИХ ДРВЕНАСТИХ САДНИЦА СА КОЛИЧИНАМА И ВРСТАМА ЗА 2023. ГОДИНУ 
 

Ред. 
број 

ЛОКАЦИЈА САДЊЕ КОЛИЧИНА (КОМ) ВРСТА САДНИЦЕ 

1 Улица Пожаревачки пут  10 Јаворолисни платан 
2 Улица Жике Поповића 10 Кугласти багрем 
3 Улица Кнеза Лазара  3 Кугласти багрем 
4 Улица Вељка Влаховића  30 Црвена шљива или 

црвени јасен 
5 Попуна постојећих дрвореда  20 Црвена шљива  
6 Попуна постојећих дрвореда 10 Црвени храст 
7 Попуна постојећих дрвореда 20 Више врста 
8 Остале локације по граду - нове 20 Више врста 
9 Саднице са голим кореном за 

грађане 
100 Једногодишњи расад 

парковских 
дрвенастих садница 

 УКУПНО 223  
 

ПРОЦЕЊЕНА ВРЕДОСТ РАДОВА                                                                                             600.000,00 РСД 

 

В: САДЊА СЕЗОНСКОГ ЦВЕЋА:  

Сезонско цвеће је растиње које се сади у цветњацима у току календарске године и његова 
трајност је једна или два вегетациона сезоне. Ове биљке се саде у два наврата у зависности од 
саме врсте и њених карактеристика. 
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У пролећном делу године садња се обавља у току априла и маја месеца са престанком 
пролећних мразева. Саде се биљке које се развијају у току топлијег периода године. Основне 
врсте су: шећерак ( Begonia sp.), сенецио ( Senecio maritimum), салвија ( Salvia sp.), кадифа 
(Tagetes sp.), мушкатле (Pelargonium sp.) и друге. 
У јесењем делу године садња се обавља у току октобра и новембра месеца, а саде се биљке 
које су отпорне на ниске температуре и цветају у току хладнијег периода године. Основна врста 
садње Viola tricolor ( Дан и ноћ), а од осталих врста заступљене су хризантемум (Chrysanthemum 
sp.), украсни купус (Brassica sp.) и др. 
Локације за садњу су дате у табели бр.1: 
 
Табела 1: СПЕЦИФИКАЦИЈА СЕЗОНСКОГ ЦВЕЋА ЗА 2022.  
 
Ред. 
број 

ЛОКАЦИЈА САДЊЕ ПРОЛЕЋНА 
САДЊА количина 

садница  
(ком) 

ЈЕСЕЊА САДЊА 
количина 
садница  

(ком) 

ПОВРШИНА 
ЦВЕТЊАКА 

(М2) 

1 Житни трг (партер код 
управе за трезор) 

800  800  26 

2 Житни трг (партер код 
Касине) 

  450 400  14 

3 Житни трг (партер код 
гимназије) 

100 100  6 

4 Трг Младена Милорадовића 300  300 8 
5 Градски парк 500  520  15 
6 Пирамиде за цвеће (3 

комада) 
750 650 / 

7 Жардињере по граду (42 
комада) 

220 150  / 

8 Двориште зграде општине 450 300 12 
9 Цветњаци код аутобуске 

станице 
50 / 1 

10 Канделабри уличне расвете 
(саксије на носачима) 

250 /  

11 Табле добродошлице на 
улазима у насеље ( 3 табле) 

150 120  

12 Канделабри уличне расвете у 
насељу Бели Багрем 

50 /  

10 Цвеће за јавне површине у  
Насељима Тополовник, 
Бискупље и Ђураково. 

300 300  

 УКУПНО 4370 3640 82 
 

ПРОЦЕЊЕНА ВРЕДОСТ РАДОВА                                                                                             435.000,00 РСД 

 

Г: РЕДОВНО ОДРЖАВАЊЕ 3ЕЛЕНИЛА – ОСТАЛИ ПОСЛОВИ: 

 

Ред. 
број 

ОПИС ОПЕРАЦИЈЕ ЈЕД. 
МЕРЕ 

КОЛИЧИНА  

1 Припрема цветњака за садњу цвећа  
( 2 пута годишње – грабуљање, риљање, ситњење земље, 
ђубрење, мешање супстрата) 
82 м2 * 2 = 164 м2 

м2 164 

2 Садња сезонског цвећа у припремљење цветњаке са 
транспортом од магацина до места садње. 

ком 8010 
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3 Орезивање, загртање/ одгртање и окопавање ружа 
(2 пута годишње – пролеће/јесен) 
5500 ком *2 = 11000 ком 

ком 11000 

4 Садња дрвенастих садница на предвиђене локације. ком 123 
5 Садња ружа у постојећом ружичњацима, замена дотрајалих и 

пропалих јединки почетком вегетационе сезоне. Проширење 
постојећих засада. Набавка и садња 500 ком на локацијама на 
Житном тргу, улици Обала краља Петра, парк код аутобуске 
станице, Градски парк и језерска улица у Белом Багрему. Са 
орезивањем и загртањем. 

ком 500 

6 Окопавање и плевљење ружа  
( период мај – октобар )  
2 пута месечно  
680 м2 *12 = 8160 

м2 8160 

7 Садња шибља и вишегодишњег цвећа (перена) на зеленим 
површинама 600 ком 

ком 600 

8 Окопавање и плавњење живе ограде  
( период април – септембар)  
1-2 пута месечно у зависности од временских прилика 
300 м2 * 10 = 3000 м2 

м2 3000 

9 Окопавање и плевљање перена (трајница), и шибља  
(период април – септембар) 
1-2 пута месечно у зависности од временских прилика 
395 м2 *10 = 3950 м2 

м2 3950 

10 Заливање цветњака, сезонског цвећа (период мај – октобар) 
-Просечан број  понављања на месечном нивоу  8 пута  
82 м2* 48 = 3936 м2 

м2 3936 

11 Заливање ружа, живе ограде, перена, шибља 
(период мај – октобар) 
-Просечан број  понављања на месечном нивоу  8 пута  
680м2 + 300м2+395м2= 1375м2 * 48 =  66000 м2 

м2 66000 

12 Заливање младог дрвећа у дрворедима и осталим јавним 
зеленим површинама (период мај- октобар)  
-Просечан број понављања 6 пута месечно  
-Минимална количина воде по садници по заливању 20 литара 
300 ком + 36 пута = 10800 ком 

ком 10800 

13 Орезивање живе ограде  
(период април- септембар, 2 пута месечно) 
300 м2 * 10 пута = 3000 м2 

м2 3000 

14 Орезивање шибља  
(период одржавања мај – септембар, једном месечно)  
395 м2 * 5 пута = 1975 м2 

м2 1975 

15 Скидање летораста и заперака са дрворедних садница у току 
сезоне ( 5 понављања) 
 1400 ком * 5 пута = 7000 ком 

ком 7000 

16 Скидање прецветалих цветова са ружа   
(период - јун, јул, август, септембар, октобар)  
680м2 * 5 =3400м2 

м2 3400 

17 Орезивање трајница калемарским маказама или маказама за 
живу ограду. 
Једном годишње 395м2 
 

м2 395 

18 Грабуљање травњака од лишћа, гранчица и другог отпадног 
материјала са парковских површина  
Период  извођења радова током целе године, различитог 
интезитета, укупан број понављања 28 пута  
Јануар(2), фебруар(1), март (2), април (2), мај (2), јун(2), јул(2), 
август(2), септембар(2), октобар(3), новембар(4), децембар(4) 

 
 
м2 

 
 
644000 
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Грабуљају се следеће парковске површине: Градски парк, Житни 
трг - партери, Трг Младена Милорадовића, парк код аутобуске станице, под 
липом и део Солане у укупној површини од 23000 м2 
23000 м2 * 28 = 644000 м2 

19 Утовар и одвоз прикупљеног лишћа.  
Период  извођења радова током целе године, различитог 
интезитета, укупана количина отпадног материја 650 м3  
 

м3 650 

20 Кречење дрвећа у улици Кнеза Лазара  
Заштитно премазивање раствореним хидратисаним кречом 
стабала до висине од 1,6 м ( заштита од штеточина) 
Укупно три кречења годишње у априли, јуну и октобру 
175 ком * 3 = 525 ком 

ком 525 

21 Третирање хемијским средствима. 
Врши се третирање течним хемијским средствима против 
болести и штеточина на ружама и шибљу. 
Третирање се обавља 2-3 пута годишње  
680м2+300м2+395м2= 1375м2 *3 = 4125м2 

м2 4125 

22 Постављање анкера на младим садницама, везивање и 
учвршћивање трака и фиксирање садница у току пролећне и 
јесење садње. 
По 1 садници – 0,25 h  
123 комада садница * 0,25h = 30 h  45 min 
 
 

h 30,45  

23 Исправљање анкера, поправка или замена везова, замена 
анкера. 
300 комада садница * 0,25h = 75 h  

h 75  

24 Остале активности које нису обухваћене Програмом, а за које 
се појави потреба реализације – рад НК радника по сату  

h 500 

 

ПРОЦЕЊЕНА ВРЕДНОСТ РАДОВА                                                                                      3.500.000,00 РСД 

 

УКУПНА ВРЕДНОСТ РАДОВА У ОКВИРУ ПРОГРАМА   10.935.000,00 РСД* 

*све вредности су дате са урачунатим ПДВ-ом 
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1 

 

  На основу члана 4 став 2., члана 5. и члана 25.  Одлуке о   одржавању чистоће на 
површинама јавне намене (''Службени гласник општине Велико Градиште'' бр. 13/2020), 
Општинско веће општине Велико Градиште на 68. седници одржаној дана 27.10.2022. године, 
доноси  

 

ГОДИШЊИ ПРОГРАМ ОДРЖАВАЊА ХИГИЈЕНЕ НА ЈАВНИМ ПОВРШИНАМА 
ЗА 2023. ГОДИНУ 

 

А. СПЕЦИФИКАЦИЈА ЈАВНИХ ПОВРШИНА (СТАЗА) ЗА ОДРЖАВАЊЕ ХИГИЈЕНЕ И ЧИСТОЋЕ: 

Табела 1: ПАРКОВСКЕ СТАЗЕ И ДРУГИ ПЕШАЧКИ ЗАСТОРИ КОЈИ СЕ ЧИСТЕ У ГРАДУ 

 

 
ЛОКАЦИЈА 

ПОВРШИНА* 
(м2) НАПОМЕНА 

 I категорија   
1 Градски парк  2170 Све стазе у оквиру градског парка 
2 Житни трг 1430 Стазе уз зелене површине на тргу 
3 Трг Младена Милорадовића 855 Стазе уз зелене површине на тргу и 

тротоари 
4 Под липом 369 Стазе уз зелене површине и тротоари 
5 Парк код аутобуске станице 490 Стазе уз зелене површине и тротоари 
 Укупно (I категорија стаза град) 5314  
 II категорија   
6 Градски кеј 3612 Стазе на вертикалном кеју између парка 

и Дунава 
7 Обала краља Петра 5675 Пешачка стаза од градског кеја до црпне 

станице „Рит“ уз Дунав 
8 Улица Бошка Вребалова  1360 Пешачка стаза од Виноградске улице до 

„Моде“ 
9 Улица Војводе Путника 1395 Тротоар  
 Укупно (II категорија стаза град) 10647  
 УКУПНО 15969   
 

Табела 2: ПЕШАЧКЕ СТАЗЕ И ДРУГИ ЗАСТОРИ КОЈИ СЕ ЧИСТЕ У БЕЛОМ БАГРЕМУ 

 
ЛОКАЦИЈА 

ПОВРШИНА* 
(м2) НАПОМЕНА 

 I категорија   
1 Шеталачка улица 2420 Од дечијег игралишта код Брке до улаза у 

Ауто-камп 
 Укупно (I категорија) 2420  
 II категорија   
2 Језерска улица 1032 Од улаза у Бели Багрем до кружног тока 
3 Језерске звезде 1280 Пешачка стаза у улици 
4 Карпатска улица 460 Од Инфо-центра до кружног тога код 

хотела Сребрно језеро 
5 Ритска улица 1875 Тротоари 
6 Рударево улица 2445 Тротоари 
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 Укупно (II категорија стаза) 7098  
 УКУПНО 9512  

* 
 
Површине су оквирне и варијабилне, а реалне површине зависе од стања на терену и променљиве су у 
зависности од климатских прилика, годишњег доба (месеца извођења радова), активности на суседним 
површинама и других околности. 

 
Број понављања чишћења у току календарске године је у распону од 21-28 пута. 

 
 

   

Табела 3: ЧИШЋЕЊЕ СТАЗА ПО МЕСЕЦИМА У ТОКУ КАЛЕНДАРСКЕ ГОДИНЕ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Табела 4: УКУПНЕ КОЛИЧИНЕ СТАЗА ЗА ЧИШЋЕЊЕ ПО КАТЕГОРИЈАМА  ЈЕДНО ПОНАВЉАЊЕ: 

Редни 
број 

Локација I категорија 
m2 

II категорија 
m2 

1 Парковске стазе и други 
пешачки застори по граду 

5314 10647 

2 Пешачке стазе и други 
застори у Белом Багрему 

2420 9512 

укупно  7734 20159 
 

Табела 5: УКУПНЕ КОЛИЧИНЕ СТАЗА ЗА ЧИШЋЕЊЕ ПО КАТЕГОРИЈАМА У ТОКУ ГОДИНЕ ( ЗБИР): 
Редни 
број 

Локација I категорија 
(28 понављања) 

m2 

II категорија 
(21 понављања) 

m2 
1 Парковске стазе и други 

пешачки застори по граду 
148792 223587 

2 Пешачке стазе и други 
застори у Белом Багрему 

67760 199752 

укупно  216552 507914 
 

Напомена: 

Поред поменутих стаза које се чисте једном до два пута годишње су: 

Месец 
календарске 

године 

I приоритет чишћења   
(број понављања) 

II приоритет 
чишћења 

 (број понављања) 
Јануар 2 1 
Фебруар 2 1 
Март 3 1 
Април 2 2 
Мај 2 2 
Јун 2 2 
Јул 2 2 
Август 2 2 
Септембар 2 2 
Октобар 3 2 
Новембар 3 2 
Децембар 3 2 
УКУПНО 28 21 
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- Тротоар у ул. Албанске споменице – 1120 м2, 
- Тротоар у ул. Воје Богдановића – 485 м2 

Укупна површина једног чишћења ових застора је 1605м2, односно на годишњем нивоу додатних 
3210м2  

ПРОЦЕЊЕНА ВРЕДОСТ РАДОВА                                                                                      2.100.000,00 РСД 

 

 

 

Б. ЗИМСКО ЧИШЋЕЊЕ СТАЗА: 

- У току зимских месеци ако се укаже потреба за чишћење парковских стаза и тротоара од 
снежних наноса чисте се следеће површине  
 

Табела 6: ПАРКОВСКЕ СТАЗЕ И ДРУГИ ПЕШАЧКИ ЗАСТОРИ КОЈИ СЕ ЧИСТЕ ОД СНЕЖНИХ НАНОСА 
У ГРАДУ 

 
ЛОКАЦИЈА 

ПОВРШИНА* 
(м2) НАПОМЕНА 

 I категорија   
1 Градски парк  2170 Све стазе у оквиру градског парка 
2 Житни трг 1430 Стазе уз зелене површине на тргу 
3 Трг Младена Милорадовића 855 Стазе уз зелене површине на тргу и 

тротоари 
4 Под липом 369 Стазе уз зелене површине и тротоари 
5 Парк код аутобуске станице 490 Стазе уз зелене површине и тротоари 
 Укупно (I категорија стаза град) 5314  
 II категорија   
6 Градски кеј 3612 Стазе на вертикалном кеју између парка 

и Дунава 
7 Обала краља Петра 5675 Пешачка стаза од градског кеја до црпне 

станице „Рит“ уз Дунав 
8 Улица Бошка Вребалова  1360 Пешачка стаза од Виноградске улице до 

„Моде“ 
9 Улица Војводе Путника 1395 Тротоар  
10 Улица Воје Богдановића  486 Пешачка стаза према Бољетинском 

насељу 
11 Улица Албанских споменица 1120 Тротора  
 Укупно (II категорија стаза град) 12252  
 УКУПНО 17566   
 

Табела 7: ПЕШАЧКЕ СТАЗЕ И ДРУГИ ЗАСТОРИ КОЈИ СЕ ЧИСТЕ ОД СНЕЖНИХ НАНОСА У БЕЛОМ 
БАГРЕМУ 

 
ЛОКАЦИЈА 

ПОВРШИНА* 
(м2) НАПОМЕНА 

 I категорија   
1 Шеталачка улица 2420 Од дечијег игралишта код Брке до улаза у 

Ауто-камп 
 Укупно (I категорија) 2420  
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Табела 8: ЧИШЋЕЊЕ СТАЗА ОД СНЕЖНИХ НАНОСА ПО МЕСЕЦИМА У ТОКУ КАЛЕНДАРСКЕ 
ГОДИНЕ  

 

 

 
 
 
 
 
 
 

Табела 9: УКУПНЕ КОЛИЧИНЕ СТАЗА ЗА ЧИШЋЕЊЕ ОД СНЕЖНИХ НАНОСА ПО 
                   КАТЕГОРИЈАМА  ЈЕДНО ПОНАВЉАЊЕ: 
 
Редни 
број 

Локација I категорија 
m2 

II категорија 
m2 

1 Парковске стазе и други 
пешачки застори по граду 

5314 12252 

2 Пешачке стазе и други 
застори у Белом Багрему 

2420 / 

укупно  7734 12252 
 

Табела 10: УКУПНЕ КОЛИЧИНЕ СТАЗА ЗА ЧИШЋЕЊЕ ОД СНЕЖНИХ НАНОСА 
                     ПО КАТЕГОРИЈАМА У ТОКУ ГОДИНЕ ( ЗБИР): 
 
Редни 
број 

Локација I категорија 
(16 понављања) 

m2 

II категорија 
(11 понављања) 

m2 
1 Парковске стазе и други 

пешачки застори по граду 
85024 134772 

2 Пешачке стазе и други 
застори у Белом Багрему 

38720 / 

укупно  123744 134772 
 

ПРОЦЕЊЕНА ВРЕДОСТ РАДОВА                                                                                       400.000,00 РСД 

 

 

В:   ОДРЖАВАЊЕ ЧИСТОЋЕ И ХИГИЈЕНЕ ЈАВНОГ ТОАЛЕТА: 

 

Тоалет на Сребрној језеру је отворен у периоду од 15. априла – 15. октобра. За несметано 
функционисање и одржавање хигијене тоалета неопходно је ангажовање 1 радника у периоду 
од  9.00 h – 17.00 h ( 8 сати) од 15. априла – 31 маја и 1. септембра – 15. октобра, односно 2 
радника у сменама од 8.00 h – 20.00 h ( по 6 сати) у току високе сезоне  1. јун -  31. август 
Обавезе радника поред одржавања чистоће и хигијене јавног тоалета и одржавање чистоће и 
хигијене на простору око тоалета током целог ангажовања, а ван високе сезоне и одржавање 
чистоће на шеталишту и на плажи.  
 

Месец 
календарске 

године 

I приоритет броја чишћења II приоритет броја 
чишћења 

Јануар 5 3 
Фебруар 4 3 
Март 2 1 
Новембар 1 1 
Децембар 4 3 
УКУПНО 16 11 
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ПРОЦЕЊЕНА ВРЕДНОСТ РАДОВА (са набавком материјала и средстава за хигијену):         600.000,00 рсд 
 
 
УКУПНА ВРЕДНОСТ РАДОВА У ОКВИРУ ПРОГРАМА   3.100.000,00 РСД* 

*све вредности су дате са урачунатим ПДВ-ом 

 

Број: 501-100/2022-01-4 

 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ 

 

                                                              ПРЕДСЕДНИК 

                                                              ОПШТИНСКОГ ВЕЋА 

 

                                                            Драган Милић,с.р. 
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На основу члана 136. Закона о општем 
управном поступку (‘’Сл.гласник РС’’ 
18/2016 и 95/2018- аутентично тумачење), 
члана 70. Статута општине Велико 
Градиште („Службени гласник општине 
Велико Градиште“ бр. 2/2019), члана 11. 
и 12. Пословника о раду Општинског већа 
општине Велико Градиште („Службени 
гласник општине Велико Градише“ бр. 7/19) 
и чл.5 Одлуке о општинском правобраниоцу 
општине Велико Градишта („Службени 
гласник општине Велико Градише“ 
бр.11/2014), а по захтеву Општинског 
правобраниоца за прибављање сагласности,

Општинско веће општине Велико 
Градиште на 68. седници одржаној 
27.10.2022.године,  донело је, 

Р Е Ш Е Њ Е
О

ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА 
СПОРАЗУМНО РЕШАВАЊЕ СПОРНОГ 

ПРАВНОГ ОДНОСА ПО ПАРНИЦИ 
П.БР.266/22 ПРЕД ОСНОВНИМ СУДОМ 

У ВЕЛИКОМ ГРАДИШТУ

ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ  
Општинском  правобраниоцу општине 
Велико Градиште да закључи споразум о 
решавању спорног односа у предмету П.бр. 
266/22 који се води код Основног суда у 
Великом Градишту.

ОДОБРАВА СЕ Општинском  
правобраниоцу општине Велико Градиште 
да у решавању спорног односа са тужиоцем 
Миљковић Миодрагом из Великог Градишта 
у конкретном судском предмету закључи 
споразум о решавању спорног односа и 
понуди да се тужиоцу исплати износ од 
120.000,00 динара на име нематеријалне 
штете за оба вида, као и трошкова поступка 
и то на име састава тужбе износ од 9.000,00 
динара и на име и рочиште где ће евентуално 
бити закључено поравнање износ од 
10.500,00 динара као и износ од 6.000,00 
динара на име неодржане расправе.

О б р а з л о ж е њ е

Општинско правобранилаштво 
поднело је захтев бр.20/22 од 23.09.2022.
године  Општинском већу Општине Велико 
Градиште за прибaвљање сагласности ради 
закључења споразума о решавању спорног 
односа. 

У захтеву је наведено да је пред 
Основним судом у Великом Градишту у 
току парница П.бр. 266/22 у правној ствари 
тужиоца Миљковић Миодрага из Великог 
Градишта у конкретном судском предмету 
закључи споразум о решавању спорног 
односа, против објективно одговорне 
Општине Велико Градиште, а у вези са 
нанетим повредама због уједа пса луталице. 

Том приликом, разматрајући 
пристигле поднеске и процене успеха 
у спору, Општински правобранилац је 
мишљења да би у конкретном судском 
предмету требало закључити споразум о 
решавању спорног односа и понудити да 
се тужиоцу исплати износ од 120.000,00 
динара на име нематеријалне штете за оба 
вида, као и трошкова поступка и то на име 
састава тужбе износ од 9.000,00 динара и 
на име и рочиште где ће евентуално бити 
закључено поравнање износ од 10.500,00 
динара као и износ од 6.000,00 динара на 
име неодржане расправе, на шта је и тражена 
сагласност Општинског већа. Општинско 
Веће је разматрајући захтев Општинског 
правобраниоца, узимајући у обзир све 
чињенице и то да је самим тужбеним 
захтевом постављен већи износ и да би 
наставком судског поступка трошкови само 
расли, одредио је износ као у диспозитиву. 
Износ одређен у диспозитиву, по мишљењу 
Општинског већа би представљао и 
правичну надокнату за претрпљену повреду. 
Имајући у виду све изложено,а нарочито да 
се ради о објективној одговорности општине 
Општинско веће је донело одлуку као у 
диспозитиву. 

Поука о правном средству: Решење је 
коначно у управном поступку. Против истог 
жалба није дозвољена, али је могуће тужбом 
покренути управни спор пред Управним 



28. октобар 2022. године 115Број 39

судом у Београду у року од 30 дана од дана 
пријема овог решења.

Број: 401-327/2022-01-4

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ 
ОПШТИНЕ ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ

ПРЕДСЕДНИК 
ОПШТИНСКОГ ВЕЋА

Драган Милић,с.р.

На основу члана 136. Закона о општем 
управном поступку (‘’Сл.гласник РС’’ 
18/2016 и 95/2018- аутентично тумачење), 
члана 70. Статута општине Велико 
Градиште („Службени гласник општине 
Велико Градиште“ бр. 2/2019), члана 11. 
и 12. Пословника о раду Општинског већа 
општине Велико Градиште („Службени 
гласник општине Велико Градише“ бр. 7/19) 
и чл.5 Одлуке о општинском правобраниоцу 
општине Велико Градишта („Службени 
гласник општине Велико Градише“ 
бр.11/2014), а по захтеву Општинског 
правобраниоца за прибављање сагласности,

          Градиште на 68. седници 
одржаној 27.10.2022.године,  донело је, 

Р Е Ш Е Њ Е
О

ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА 
СПОРАЗУМНО РЕШАВАЊЕ СПОРНОГ 

ПРАВНОГ ОДНОСА ПО ПАРНИЦИ 
П.БР.295/21 ПРЕД ОСНОВНИМ СУДОМ 

У ВЕЛИКОМ ГРАДИШТУ

ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ  
Општинском  правобраниоцу општине 
Велико Градиште да закључи споразум о 
решавању спорног односа у предмету П.бр. 
295/21 који се води код Основног суда у 
Великом Градишту.

ОДОБРАВА СЕ Општинском  
правобраниоцу општине Велико Градиште 
да у решавању спорног односа са тужиоцем 
малолетним ************* из Великог 
Градишта, чији је законски заступник 
мајка Ђурић Маја у конкретном судском 
предмету закључи споразум о решавању 
спорног односа и понуди да се тужиоцу 
исплати износ од 100.000,00 динара на 
име нематеријалне штете за оба вида, као 
и трошкова поступка и то на име састава 
тужбе износ од 9.000,00 динара и на име 4 
одржане расправе укључујући и рочиште где 
ће бити закључено поравнање износе од по 
10.500,00 динара као и износ од по 6.000,00 
динара на име 3 неодржане расправе,и на 
име једног образложеног поднеска 9.000,00 
динара, на име такси и то за тужбу износ 
од 5.900,00 динара и за поравнање износ од 
2.950,00 динара.

О б р а з л о ж е њ е

Општинско правобранилаштво 
поднело је захтев бр.14/22 од 23.09.2022.
године  Општинском већу Општине Велико 
Градиште за прибaвљање сагласности ради 
закључења споразума о решавању спорног 
односа. 

У захтеву је наведено да је пред 
Основним судом у Великом Градишту у 
току парница П.бр. 295/21 у правној ствари 
малолетног ************** из Великог 
Градишта, чији је законски заступник мајка 
Ђурић Маја у конкретном судском предмету 
закључи споразум о решавању спорног 
односа, против објективно одговорне 
Општине Велико Градиште, а у вези са 
нанетим повредама због уједа пса луталице. 

Том приликом, разматрајући 
пристигле поднеске и процене успеха 
у спору, Општински правобранилац је 
мишљења да би у конкретном судском 
предмету требало закључити споразум о 
решавању спорног односа и понудити да се 
тужиоцу исплати износ од 100.000,00 динара 
на име нематеријалне штете за оба вида, као 
и трошкова поступка и то на име састава 
тужбе износ од 9.000,00 динара и на име 4 
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одржане расправе укључујући и рочиште где 
ће бити закључено поравнање износе од по 
10.500,00 динара као и износ од по 6.000,00 
динара на име 3 неодржане расправе,и на 
име једног образложеног поднеска 9.000,00 
динара, на име такси и то за тужбу износ 
од 5.900,00 динара и за поравнање износ 
од 2.950,00 динара, на шта је и тражена 
сагласност Општинског већа. Општинско 
Веће је разматрајући захтев Општинског 
правобраниоца, узимајући у обзир све 
чињенице и то да је самим тужбеним 
захтевом постављен већи износ и да би 
наставком судског поступка трошкови само 
расли, одредио је износ као у диспозитиву. 
Износ одређен у диспозитиву, по мишљењу 
Општинског већа би представљао и 
правичну надокнату за претрпљену повреду. 
Имајући у виду све изложено,а нарочито да 
се ради о објективној одговорности општине 
Општинско веће је донело решење као у 
диспозитиву. 

Поука о правном средству: Решење је 
коначно у управном поступку. Против истог 
жалба није дозвољена, али је могуће тужбом 
покренути управни спор пред Управним 
судом у Београду у року од 30 дана од дана 
пријема овог решења.

Број: 401-328/2022-01-4

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
ОПШТИНЕ ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ

ПРЕДСЕДНИК 
ОПШТИНСКОГ ВЕЋА

Драган Милић,с.р.

На основу члана 136. Закона о општем 
управном поступку (‘’Сл.гласник РС’’ 
18/2016 и 95/2018- аутентично тумачење), 
члана 70. Статута општине Велико 
Градиште („Службени гласник општине 
Велико Градиште“ бр. 2/2019), члана 11. 
и 12. Пословника о раду Општинског већа 
општине Велико Градиште („Службени 
гласник општине Велико Градише“ бр. 7/19) 
и чл.5 Одлуке о општинском правобраниоцу 
општине Велико Градишта („Службени 
гласник општине Велико Градише“ 
бр.11/2014), а по захтеву Општинског 
правобраниоца за прибављање сагласности,

Општинско веће општине Велико 
Градиште на 68. седници одржаној 
27.10.2022.године,  донело је, 

Р Е Ш Е Њ Е
О

ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА 
СПОРАЗУМНО РЕШАВАЊЕ СПОРНОГ 

ПРАВНОГ ОДНОСА ПО ПАРНИЦИ 
П.БР.184/22 ПРЕД ОСНОВНИМ СУДОМ 

У ВЕЛИКОМ ГРАДИШТУ

ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ  
Општинском  правобраниоцу општине 
Велико Градиште да закључи споразум о 
решавању спорног односа у предмету П.бр. 
184/22 који се води код Основног суда у 
Великом Градишту.

ОДОБРАВА СЕ Општинском  
правобраниоцу општине Велико Градиште 
да у решавању спорног односа са тужиоцем 
Николић Славка из Великог Градишта у 
конкретном судском предмету закључи 
споразум о решавању спорног односа и 
понуди да се тужиоцу исплати износ од 
100.000,00 динара на име нематеријалне 
штете за оба вида, као и трошкова поступка 
и то на име састава тужбе износ од 9.000,00 
динара, на име неодржане расправе износ 
од 6.000,00 динара и на име и рочиште где 
ће евентуално бити закључено поравнање 
износ од 10.500,00 динара.
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О б р а з л о ж е њ е 

Општинско правобранилаштво 
поднело је захтев бр.16/22 од 21.10.2022.
године  Општинском већу Општине Велико 
Градиште за прибaвљање сагласности ради 
закључења споразума о решавању спорног 
односа. 

У захтеву је наведено да је пред 
Основним судом у Великом Градишту у 
току парница П.бр. 184/22 у правној ствари 
тужиоца Николић Славка из Великог 
Градишта у конкретном судском предмету 
закључи споразум о решавању спорног 
односа, против објективно одговорне 
Општине Велико Градиште, а у вези са 
нанетим повредама због уједа пса луталице

Том приликом, разматрајући 
пристигле поднеске и процене успеха у спору, 
Општински правобранилац је мишљења 
да би у конкретном судском предмету 
требало закључити споразум о решавању 
спорног односа и понудити да се тужиоцу 
исплати износ од 100.000,00 динара на име 
нематеријалне штете за оба вида, као и 
трошкова поступка и то на име састава тужбе 
износ од 9.000,00 динара, на име неодржане 
расправе износ од 6.000,00 динара и на име и 
рочиште где ће евентуално бити закључено 
поравнање износ од 10.500,00 динара, на 
шта је и тражена сагласност Општинског 
већа. Општинско Веће је разматрајући 
захтев Општинског правобраниоца, 
узимајући у обзир све чињенице и то да 
је самим тужбеним захтевом постављен 
већи износ и да би наставком судског 
поступка трошкови само расли, одредио 
је износ као у диспозитиву. Износ одређен 
у диспозитиву, по мишљењу Општинског 
већа би представљао и правичну надокнату 
за претрпљену повреду. Имајући у виду све 
изложено,а нарочито да се ради о објективној 
одговорности општине Општинско веће је 
донело решење као у диспозитиву. 

Поука о правном средству: Решење 
је коначно у управном поступку. Против 

истог жалба није дозвољена, али је могуће 
тужбом покренути управни спор пред 
Управним судом у Београду у року од 30 
дана од дана пријема овог решења.

Број: 401-370/2022-01-4

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ 
ОПШТИНЕ ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ

ПРЕДСЕДНИК 
ОПШТИНСКОГ ВЕЋА

Драган Милић,с.р.

На основу члана 136. Закона о општем 
управном поступку (‘’Сл.гласник РС’’ 
18/2016 и 95/2018- аутентично тумачење), 
члана 70. Статута општине Велико 
Градиште („Службени гласник општине 
Велико Градиште“ бр. 2/2019), члана 11. 
и 12. Пословника о раду Општинског већа 
општине Велико Градиште („Службени 
гласник општине Велико Градише“ бр. 7/19) 
и чл.5 Одлуке о општинском правобраниоцу 
општине Велико Градишта („Службени 
гласник општине Велико Градише“ 
бр.11/2014), а по захтеву Општинског 
правобраниоца за прибављање сагласности,

Општинско веће општине Велико 
Градиште на 68. седници одржаној 
27.10.2022.године,  донело је, 

Р Е Ш Е Њ Е
О

ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА 
СПОРАЗУМНО РЕШАВАЊЕ СПОРНОГ 

ПРАВНОГ ОДНОСА ПО ПАРНИЦИ 
П.БР.288/22 ПРЕД ОСНОВНИМ СУДОМ 

У ВЕЛИКОМ ГРАДИШТУ

ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ  
Општинском  правобраниоцу општине 
Велико Градиште да закључи споразум о 
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решавању спорног односа у предмету П.бр. 
288/22 који се води код Основног суда у 
Великом Градишту.

ОДОБРАВА СЕ Општинском  
правобраниоцу општине Велико Градиште 
да у решавању спорног односа са тужиоцем 
Стојановић Зораном из Великог Градишта 
у конкретном судском предмету закључи 
споразум о решавању спорног односа и 
понуди да се тужиоцу исплати износ од 
95.000,00 динара на име нематеријалне 
штете за оба вида, као и трошкова поступка 
и то на име састава тужбе износ од 9.000,00 
динара, на име неодржане расправе износ 
од 6.000,00 динара и на име и рочиште где 
ће евентуално бити закључено поравнање 
износ од 10.500,00 динара.

О б р а з л о ж е њ е 

Општинско правобранилаштво 
поднело је захтев бр.27/22 од 21.10.2022.
године  Општинском већу Општине Велико 
Градиште за прибaвљање сагласности ради 
закључења споразума о решавању спорног 
односа. 

У захтеву је наведено да је пред 
Основним судом у Великом Градишту у 
току парница П.бр. 288/22 у правној ствари 
тужиоца Стојановић Зорана из Великог 
Градишта у конкретном судском предмету 
закључи споразум о решавању спорног 
односа, против објективно одговорне 
Општине Велико Градиште, а у вези са 
нанетим повредама због уједа пса луталице. 

Том приликом, разматрајући 
пристигле поднеске и процене успеха 
у спору, Општински правобранилац је 
мишљења да би у конкретном судском 
предмету требало закључити споразум о 
решавању спорног односа и понудити да се 
тужиоцу исплати износ од 95.000,00 динара 
на име нематеријалне штете за оба вида, као и 
трошкова поступка и то на име састава тужбе 
износ од 9.000,00 динара, на име неодржане 
расправе износ од 6.000,00 динара и на име и 
рочиште где ће евентуално бити закључено 
поравнање износ од 10.500,00 динара, на 
шта је и тражена сагласност Општинског 

већа. Општинско Веће је разматрајући 
захтев Општинског правобраниоца, 
узимајући у обзир све чињенице и то да 
је самим тужбеним захтевом постављен 
већи износ и да би наставком судског 
поступка трошкови само расли, одредио 
је износ као у диспозитиву. Износ одређен 
у диспозитиву, по мишљењу Општинског 
већа би представљао и правичну надокнату 
за претрпљену повреду. Имајући у виду све 
изложено,а нарочито да се ради о објективној 
одговорности општине Општинско веће је 
донело одлуку као у диспозитиву. 

Поука о правном средству: Решење је 
коначно у управном поступку. Против истог 
жалба није дозвољена, али је могуће тужбом 
покренути управни спор пред Управним 
судом у Београду у року од 30 дана од дана 
пријема овог решења.

Број: 401-371/2022-01-4

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ 
ОПШТИНЕ ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ

ПРЕДСЕДНИК 
ОПШТИНСКОГ ВЕЋА

Драган Милић,с.р.

На основу члана 136. Закона о општем 
управном поступку (‘’Сл.гласник РС’’ 
18/2016 и 95/2018- аутентично тумачење), 
члана 70. Статута општине Велико 
Градиште („Службени гласник општине 
Велико Градиште“ бр. 2/2019), члана 11. 
и 12. Пословника о раду Општинског већа 
општине Велико Градиште („Службени 
гласник општине Велико Градише“ бр. 7/19) 
и чл.5 Одлуке о општинском правобраниоцу 
општине Велико Градишта („Службени 
гласник општине Велико Градише“ 
бр.11/2014), а по захтеву Општинског 
правобраниоца за прибављање сагласности,

Општинско веће општине Велико 
Градиште на 68. седници одржаној 
27.10.2022.године,  донело је, 
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Р Е Ш Е Њ Е
О

ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА 
СПОРАЗУМНО РЕШАВАЊЕ СПОРНОГ 

ПРАВНОГ ОДНОСА ПО ПАРНИЦИ 
П.БР.382/22 ПРЕД ОСНОВНИМ СУДОМ 

У ВЕЛИКОМ ГРАДИШТУ

ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ  
Општинском  правобраниоцу општине 
Велико Градиште да закључи споразум о 
решавању спорног односа у предмету П.бр. 
382/22 који се води код Основног суда у 
Великом Градишту.

ОДОБРАВА СЕ Општинском  
правобраниоцу општине Велико Градиште 
да у решавању спорног односа са тужиоцем 
Миловановић Војканом из Великог Градишта 
у конкретном судском предмету закључи 
споразум о решавању спорног односа и 
понуди да се тужиоцу исплати износ од 
100.000,00 динара на име нематеријалне 
штете за оба вида, као и трошкова поступка 
и то на име састава тужбе износ од 9.000,00 
динара и на име и рочиште где ће евентуално 
бити закључено поравнање износ од 
10.500,00 динара.

О б р а з л о ж е њ е

Општинско правобранилаштво 
поднело је захтев бр.30/22 од 21.10.2022.
године  Општинском већу Општине Велико 
Градиште за прибaвљање сагласности ради 
закључења споразума о решавању спорног 
односа. 

У захтеву је наведено да је пред 
Основним судом у Великом Градишту у 
току парница П.бр. 382/22 у правној ствари 
тужиоца Миловановић Војкана из Великог 
Градишта у конкретном судском предмету 
закључи споразум о решавању спорног 
односа, против објективно одговорне 
Општине Велико Градиште, а у вези са 
нанетим повредама због уједа пса луталице. 

Том приликом, разматрајући 
пристигле поднеске и процене успеха 
у спору, Општински правобранилац је 
мишљења да би у конкретном судском 

предмету требало закључити споразум о 
решавању спорног односа и понудити да се 
тужиоцу исплати износ од 100.000,00 динара 
на име нематеријалне штете за оба вида, као 
и трошкова поступка и то на име састава 
тужбе износ од 9.000,00 динара и на име и 
рочиште где ће евентуално бити закључено 
поравнање износ од 10.500,00 динара, на 
шта је и тражена сагласност Општинског 
већа. Општинско Веће је разматрајући 
захтев Општинског правобраниоца, 
узимајући у обзир све чињенице и то да 
је самим тужбеним захтевом постављен 
већи износ и да би наставком судског 
поступка трошкови само расли, одредио 
је износ као у диспозитиву. Износ одређен 
у диспозитиву, по мишљењу Општинског 
већа би представљао и правичну надокнату 
за претрпљену повреду. Имајући у виду све 
изложено,а нарочито да се ради о објективној 
одговорности општине Општинско веће је 
донело решење као у диспозитиву. 

Поука о правном средству: Решење је 
коначно у управном поступку. Против истог 
жалба није дозвољена, али је могуће тужбом 
покренути управни спор пред Управним 
судом у Београду у року од 30 дана од дана 
пријема овог решења.

Број: 401-369/2022-01-4

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ 
ОПШТИНЕ ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ

ПРЕДСЕДНИК 
ОПШТИНСКОГ ВЕЋА

Драган Милић,с.р.
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