
 ПРЕДЛОГ 

 

На основу чл. 12, 13. и 21. Закона о управљању отпадом („Службени гласник РС“, бр. 6/09, 

88/10, 14/16 и 95/18 – др. закон), чл. 32. став 1. тач. 6) и 20), а у вези са чланом 32.. и 88. 

Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, бр. бр. 129/07, 83/14 - др. закон, 

101/16 - др. закон, 47/18 и 111/21 – др. закон), члана 40. и 129. Статута Општине Велико 

Градиште („Службени гласник општине Велико Градиште, бр. 2/19), 

 Скупштина Општине Велико Градиште на седници одржаној _____ 2023. године 

доноси 

 

ОДЛУКУ 

о успостављању међуопштинске сарадње града Пожаревца, општине Петровац на 

Млави, општине Велико Градиште, општине Кучево, општине Жагубица, општине 

Мало Црниће и општине Голубац 

 

Члан 1. 

 Овом одлуком се успоставља међуопштинска сарадња града Пожаревца, општине 

Петровац на Млави, општине Велико Градиште, општине Кучево, општине Жагубица, 

општине Мало Црниће и општине Голубац која ће бити реализована закључењем Споразума 

о регионалној сарадњи у циљу управљања отпадом. 

Члан 2. 

 Јединице локалне самоуправе: град Пожаревац, општина Петровац на Млави, 

општина Велико Градиште, општина Кучево, општина Жагубица, општина Мало Црниће и 

општина Голубац након усвајања ове одлуке постају потписнице Споразума о формирању 

региона за управљање отпадом. 

Члан 3. 

 Даје се сагласност на Предлог текста Споразума о регионалној сарадњи у циљу 

управљања отпадом, који је саставни део ове одлуке. 

Члан 4. 

 Овлашћује се председник општине Велико Градиште да потпише Споразум о 

регионалној сарадњи у циљу управљања отпадом. 

Члан 5. 

Општина Велико Градиште успоставља међуопштинску сарадњу са градом 

Пожаревац и општинама: Петровац на Млави, Кучево, Жагубица, Мало Црниће и Голубац, 



чији је заједнички циљ да у складу са важећим законским прописима изгради Регионални 

центар за управљање отпадом и образује Регионално предузеће за управљање отпадом. 

Члан 6. 

Ступањем на снагу ове одлуке ставља се ван снаге Одлука о формирању региона за 

управаљање отпадом (Службени гласник општине Велико Градиште бр.11/2013) и отказује 

се учешће у Споразуму о формирању региона за управљање отпадом који је закључен 

између града Пожаревца, општине Петровац на Млави, општине Велико Градиште, 

општине Кучево, општине Жагубица, општине Мало Црниће, општине Жабари и општине 

Голубац закљученог на основу наведене одлуке. 

 

Члан 7 

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

Општине Велико Градиште“.  

 

О б р а з л о ж е њ е 

 Правни основ за доношење ове одлуке садржан је у одредбама 12, 13. и 21. Закона о 

управљању отпадом („Службени гласник РС“, бр. 6/09, 88/10, 14/16 и 95/18 – др. закон), чл. 

32. став 1. тач. 6) и 20), а у вези са чланом 32  и 88. Закона о локалној самоуправи 

(„Службени гласник РС“, бр. бр. 129/07, 83/14 - др. закон, 101/16 - др. закон, 47/18 и 111/21 

– др. закон) и члана 40. Статута општине Велико Градиште („Службени гласник Општине 

Велико Градиште , бр. 2/2019).  

 

Град Пожаревац, општина Петровац на Млави, општина Велико Градиште, општина 

Кучево, општина Жагубица, општина Мало Црниће, општина Жабари и општина Голубац 

закључиле су Споразум о формирању региона за управљање отпадом, са циљем формирања 

Региона за управљање отпадом на територији Браничевског управног округа. Градско веће 

града Пожаревца на седници одржаној  16. јуна 2022. године је на основу члана 6. Споразума 

о формирању региона за управљање отпадом, број 01-501/28/14 од 29.01.2014. године 

донело Решење о образовању Координационог тима за спровођење активности  на 

формирању Регионалне депоније, бр. 09-06-82/2022-13 кога чине представници 

градова/општина свих потписница наведеног Споразума.  

Чланом 12, 13. и 21. Закона о управљању отпадом („Службени гласник РС“, бр. 6/09, 

88/10, 14/16 и 95/18 – др. закон) прописано је да поступак израде и доношења регионалног 

плана се уређује споразумом скупштина јединица локалне самоуправе, у складу са законом, 

као и да две или више јединица локалне самоуправе заједнички обезбеђују и спроводе 

управљање отпадом, под условима и на начин утврђеним законом, Стратегијом и 

споразумом скупштина јединица локалне самоуправе. 

Одредбом члана 32. става 1. тачке 6) и 20) Закона о локалној самоуправи 

(„Службени гласник РС“, бр. бр. 129/07, 83/14 - др. закон, 101/16 - др. закон, 47/18 и 111/21 

– др. закон) прописује се надлежност скупштине јединице локалне самоуправе да доноси 



прописе и друге опште акте, док је чланом 88. истог  прописано  да јединица локалне 

самоуправе, њени органи и службе, као и предузећа, установе и друге организације чији 

је оснивач, остварују сарадњу и удружују се са другим јединицама локалне самоуправе и 

њеним органима и службама у областима од заједничког интереса и ради њиховог 

остваривања могу удруживати средства и образовати заједничке органе, предузећа, 

установе и друге организације и установе, у складу са законом и статутом, те да сарадња 

јединица локалне самоуправе подразумева и уступање обављања појединих послова из 

оквира изворних надлежности другој јединици локалне самоуправе или предузећу, 

установи и другој организацији чији је она оснивач, а да послове из области комуналних 

делатности заједнички обављају на основу споразума о сарадњи јединица локалне 

самоуправе, у складу са законом.  

 

Чланом 40. Статута општине Велико Градиште („Службени гласник општине 

Велико Градиште“, бр. 2/19) утврђује се надлежност Скупштине општине Велико Градисте 

за доношење прописа и других општих аката из надлежности општине, те надлежност 

Скупштине општине Велико Градиште а члан 129. за одлучивање о сарадњи, удруживању 

и чланству са градовима и општинама,. 

 

 На основу наведеног донета је одлука као и диспозитиву. 

 

Процена финансијских ефеката одлуке на буџет општине Велико Градиште. 

Процењујући финансијске ефекте ове одлуке на буџет општине Велико Градиште, 

утврђено је да се за спровођење ове одлуке не изискују посебна финансијска средства нити 

има финансијског ефекта на буџет општине Велико Градиште.  

 

Предлагач: Општинско веће 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ПРЕДЛОГ 

На основу чл. 12, 13. и 21. Закона о управљању отпадом („Службени гласник РС“, 

бр. 6/09, 88/10, 14/16 и 95/18 – др. закон) и Одлуке о успостављању међуопштинске сарадње 

Града Пожаревца, општине Петровца на Млави, општине Велико Градиште, општине 

Кучево, општине Жагубице, општине Мало Црниће и општине Голубац које су донеле  

• Град Пожаревац, бр. _____ од ________ 

• Општина Петровац на Млави, бр. _____ од ________ 

• Општина Велико Градиште, бр. _____ од ________ 

• Општина Кучево, бр. _____ од ________ 

• Општина Жагубица, бр. _____ од ________ 

• Општина Мало Црниће, бр. _____ од ________и  

• Општина Голубац, бр. _____ од ________. 

 

закључује се дана _________ 2023, године 

 

С П О Р А З У М  

О РЕГИОНАЛНОЈ САРАДЊИ У ЦИЉУ УПРАВЉАЊА ОТПАДОМ 

 

 

КОНСТАТАЦИЈЕ 

 

- Град Пожаревац, општина Петровац на Млави, општина Велико Градиште, општина 

Кучево, општина Жагубица, општина Мало Црниће, општина Жабари и општина 

Голубац закључиле су Споразум о формирању региона за управљање отпадом, бр. 

01-501-28/14 од 29. јануара 2014. године. 

- Град Пожаревац је спровео поступак јавне набавке и дана 16.8.2021. године 

закључио Уговор бр. 404-467/21-15 за израду пројектне документације за изградњу 

Регионалне депоније. 

- Градско веће града Пожаревца на седници одржаној  16. јуна 2022. године је у складу 

са чланом 6. Споразума о формирању региона за управљање отпадом, број 01-

501/28/14 од 29.01.2014. године донело Решење о образовању Координационог тима 

за спровођење активности  на формирању Регионалне депоније, бр. 09-06-82/2022-

13 кога чине представници градова/општина свих потписница наведеног Споразума. 

- Општина Жабари је дана 12. октобра 2022. године доставила Одлуку о отказивању 

учешћа у Споразуму о формирању региона за управљање отпадом, бр. 020-85/2022-

01 од 5. октобра 2022. године коју је донела Скупштина општине Жабари. 

 



 

 

Члан 1. 

ПРЕДМЕТ 

 

 Предмет овог Споразума је успостављање регионалне сарадње у циљу управљања 

комуналним отпадом на територији јединице локалне самоуправе које су потписнице овог 

Споразума. 

 

Члан 2. 

ЦИЉЕВИ 

 

 Циљеви овог Споразума су: 

1. формирање региона за управљање отпадом; 

2. израда Студије оправданости за доношење Регионалног плана; 

3. израда Регионалног плана управљања отпадом и 

4. спровођење активности на реализацији Регионалног плана управљања отпадом ради 

успостављања одрживог система управљања отпадом. 

 

Члан 3. 

РЕГИОН ЗА УПРАВЉАЊЕ ОТПАДОМ 

 

 Локалне самоуправе као потписнице овог Споразума су сагласне да су 

потписивањем овог Споразума формирале регион за управљање отпадом. 

 Регион за управљање отпадом чине територије локалних самоуправа потписница 

овог Споразума. 

 

Члан 4. 

РЕГИОНАЛНИ ПЛАН 

 

Потписнице Споразума су сагласне да одмах по потписивању овог Споразума 

приступе изради Студије оправданости за доношење Регионалног плана управљања 

отпадом и отпочну активности око израде Регионалног плана управљања отпадом. 

Потписнице Споразума су сагласне да на територији Града Пожаревца буде локација 

за изградњу Регионалног центра за управљање отпадом.  

Потписнице Споразума сагласне су да одмах по потписивању овог Споразума 

отпочну процедуру добијања сагласности од надлежног министарства за изградњу 

Регионалног плана управљања отпадом. 

Потписнице Споразума сагласне су да град Пожаревац буде носилац реализације, 

као и свих активности око спровођења активности из члана 2. овог Споразума. 

 

Члан 5. 

КООРДИНАЦИОНИ ТИМ 

 



 Решење о образовању Координационог тима за спровођење активности из члана 2. 

овог Споразума доноси Градско веће града Пожаревца и представљајају га иста лица као у 

Решењу бр. 09-06-82/2022-13 од 16. јуна 2022. године, с тим да члан и заменик члана 

представника општине Жабари више није у саставу, на основу Одлуке о отказивању учешћа 

у Споразуму о формирању региона за управљање отпадом, бр. 020-85/2022-01 од 5. октобра 

2022. коју је донела Скупштина општине Жабари. 

Задаци Координационог тима су: 

- пружање стручне помоћи и потребних података, 

- координирање између локалних самоуправа, 

- информисање потписника Споразума о предузетим активностима. 

Координациони тим је паритетан, што значи да свака локална самоуправа предлаже 

једнак број чланова, без обзира на број становника или количину генерисаног отпада, те 

исту чине по један члан и заменик члана сваке потписнице. 

Измене чланова/заменике чланова Координационог тима испред локалних 

самоуправа предлаже градска/општинска већа, а решење о измени доноси Градско веће 

града Пожаревца. 

Мандат Координационог тима траје до формирања Регионалног предузећа за 

управљање отпадом. 

 

Члан 6. 

СПРОВОЂЕЊЕ АКТИВНОСТИ 

 

 Потписнице Споразума се обавезују да ће након израде Студије оправданости за 

доношење Регионалног плана управљања отпадом и усвајања Регионалног плана 

управљања отпадом, посебним уговорима ближе дефинисати међусобна права, обавезе, 

финансирање и одговорности у циљу спровођења активности на реализацији Регионалног 

плана управљања отпадом.  

 

Члан 7.  

ВЕРИФИКАЦИЈА ПРЕДЛОГА СПОРАЗУМА  

 

 Потписнице Споразума су на својим скупштинама донеле Одлуку о успостављању 

међуопштинске сарадње Града Пожаревца, општине Петровца на Млави, општине Велико 

Градиште, општине Кучево, општине Жагубице, општине Мало Црниће и општине Голубац 

и тиме овластили овлашћене представнике да својим потписом верификују овај Споразум. 

 

Члан 8. 

ИСТУПАЊЕ И РАСКИД СПОРАЗУМА 

 

 Иступање потписника Споразума може бити отказивањем учешћа на основу одлука 

Скупштине које се достављају Координационом тиму или искључењем. 

 Сваки потписник Споразума може поднети захтев за искључење другог потписника 

Споразума. 

 Захтев за искључење може поднети уколико неко од потписника Споразума: 

- не испуњава обавезе из овог Споразума, 



- на други начин озбиљно утиче на обављање послова који су му поверени 

Споразумом или 

- сопственим поступцима угрожава другог потписника. 

За искључење је потребна сагласност свих осталих потписника Споразума, уз 

претходно прибављено мишљење Координационог тима. 

Код доношења одлуке о искључивању једног потписника није неопходна његова 

сагласност, већ му се пре доношења одлуке даје могућност да изнесе свој став. 

За престанак овог Споразума потребна је писана сагласност свих потписника 

Споразума, односно одлуке локалних Скупштина. 

 

Члан 9. 

ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

 

 Овај Споразум ступа на снагу даном потписивања од стране овлашћених 

представника Града, односно општина. 

 Ступањем на снагу овог Споразума престаје да важи Споразум о формирању региона 

за управљање отпадом од 29. јануара 2014. године, бр. 01-501-28/14. 

 

 

У Пожаревцу, дана ________ 2023. године    Број: ___________ 

 

 

П О Т П И С Н И Ц И : 

 

 

_________________________________ 

Град Пожаревац 

 

_________________________________ 

Општина Петровац на Млави 

 

_________________________________ 

Општина Велико Градиште 

 

_________________________________ 

Општина Кучево 

 

_________________________________ 

Општина Жагубица 

 

_________________________________ 

Општина Мало Црниће 

 

_________________________________ 

Општина Голубац 


