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На основу члана 97. Закона о планирању и изградњи ("Сл. гласник РС", бр. 72/2009, 81/2009 - испр., 

64/2010 - одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 - одлука УС, 50/2013 - одлука УС, 98/2013 - одлука 

УС, 132/2014, 145/2014, 83/2018, 31/2019, 37/2019 - др. закон, 9/2020 и 52/2021) и члана 40. Статута 

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

општине Велико Градиште на 20. седници одржаној дана 16.12.2022..године, донела је 

 

О Д  Л У К У  

о измени Одлуке  

о доприносу за уређивање грађевинског 

земљишта на територији општине Велико 

Градиште 

 
 

У Одлуци о доприносу за уређивање грађевинског земљишта на територији општине Велико Градиште   

(„Службени гласник општине Велико Градиште“ бр. 35/21), мења се члан  члан 14 . тако да сада гласи : 

 

„За објекте који су изграђени и имају употребну дозволу, а нису прикључени на водоводну и 

канализациону мрежу, обрачун доприноса за комуналну инфраструктуру,  водоводну и канализациону 

мрежу, се обрачунава сходо намени објекта , те се висина накнаде утврђује на следећи начин: 

 

 

Висина накнаде за прикључак на водоводну мрежу 

 

Утврђује се накнада за прикључење на објекат водоводне мреже за кориснике насеља на 

територији општине Велико Градиште и износи : 

1. За стамбени простор у индивидуалној стамбеној згради 600,00 евра. 

2.  За пословно-стамбени простор у колективној стамбеној згради 600,00 евра са посебном 

накнадом од 150,00 евра  по свакој стамбеној, односно пословној јединици , у динарској 

противвредности , по средњем курсу НБС на дан уплате која је платива на највише 18 месечних 

рата.  

3. За комерцијалне услужне објекте (хотели, апартмани, тржни центри, трговина на велико и 

мало, дисконтни објекти) пратећи тржни гаржни простор у свим објектима до 1.000,00м2 

укупне бруто површине,  600,00 евра са посебном накнадом од 70,00 евра по пословној 

јединици, у динарској противвредности по средњем курсу НБС на дан уплате, која је платива на 

највише 18 месечних рата. 

4. За комерцијалне и услужне објекте преко 1.000,00м2 укупне  бруто површине (хотели, 

апартмани, тржни центри, трговина на велико и мало, дисконтни објекти), 600,00 евра са 

посебном накнадом од 35,00 евра по пословној јединици која је платива на највише 18 

месечних рата. 

5. За производне објекте без обзира на површину 600,00 евра по објекту у динарској 

противвредности по средњем курсу НБС на дан уплате , која је платива на највише 18 месечних 

рата.  

 

Висина накнаде за прикључак на канализациону  мрежу 

Утврђује се наканда за прикључење на објекте канализационе мреже за кориснике насеља на 

територији општине Велико Градиште и износи: 

1. За стамбени простор у индивидуалној стамбеној згради 900,00 евра. 

2.  За пословно-стамбени простор у колективној стамбеној згради 900,00 евра са посебном 

накнадом од 200 евра  по свакој стамбеној, односно пословној јединици , у динарској 

противвредности , по средњем курсу НБС на дан уплате која је платива на највише 18 

месечних рата.  
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3. За комерцијалне услужне објекте (хотели, апартмани, тржни центри, трговина на велико и 

мало, дисконтни објекти) пратећи тржни гаржни простор у свим објектима до 1.000,00м2 

укупне бруто површине,  900,00 евра са посебном накнадом за 100,00 евра по пословној 

јединици, у динарској противвредности по средњем курсу НБС на дан уплате, која је платива 

на највише 18 месечних рата. 

4. За комерцијалне и услужне објекте преко 1.000,00м2 укупне  бруто површине (хотели, 

апартмани, тржни центри, трговина на велико и мало, дисконтни објекти), 900,00евра са 

посебном накнадом од 50,00 евра по пословној јединици која је платива на највише 18 

месечних рата. 

5. За производне објекте без обзира на површину 900,00 евра по објекту у динарској 

противвредности по средњем курсу НБС на дан уплате , која је платива на највише 18 

месечних рата. „ 

 
Члан 2 

Остали чланови Одлуке о доприносу за уређивање грађевинског земљишта на територији општине 

Велико Градиште остају исти . 

 

Члан 3 

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику општине Велико 

Градиште“. 

 
 

 

Број: 464-327/2022-01-1 

 

 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ 

 

 

 

 

           ПРЕДСЕДНИК СО 

                         Владимир Штрбац с.р. 

 

 
 


