
ПРЕДЛОГ 

На основу члана 97. Закона о планирању и изградњи („Сл.гласник РС“, број 72/2009, 81/2009, 24/2011, 

121/2012, 50/2013, 132/2014, 145/2014, 83/2018, 31/2019, 9/2020 и 52/2021) и члана 40. Статута Општине 

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

Градиште на ---- седници одржаној дана_________2023. године , донела је  

 

ОДЛУКУ 

О ДОПУНИ ОДЛУКЕ О ДОПРИНОСУ ЗА УРЕЂИВАЊЕ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА НА 

ТЕРИТОРИЈИ  ОПШТИНЕ ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ 

Члан 1. 

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

(„Сл. Гласник општине Велико Градиште, бр.35/21 и 50/22) у члану 14,  после става 3) додаје се став 4) који 

гласи: 

„Корисници новчане социјалне помоћи на основу  закона којим се уређује социјална заштита који су ово 

право остварили пред  Центром за социјални рад општине Велико Градиште и Голубац и који имају 

пребивалиште на територији општине Велико Градиште, имају право да стамбени објекат у индивидуалној 

стамбеној згради прикључе на водоводну, односно канализациону мрежу без плаћања накнаде за 

прикључак, а корисници ограничене новчане помоћи  прикључак плаћају у износу од 20% прописане цене 

прикључка..“  

Члан 2. 

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 

Чланом 14 Одлуке о доприносу за уређивање грађевинског земљишта на територији општине Велико 

Градиште прописана је накнада за објекте који су изграђени а нису прикључени на водоводну, односно 

канализациону мрежу.  

Чланом 18 Одлуке о пречишћавању и одвођењу отпадних вода прописано је да након изградње 

канализационе мреже и по испуњењу услова за прикључење,  власници објеката су у обавези да објекте 

прикључе на канализациону мрежу у року од 6 месеци од дана испуњености услова. 

Предложеном одлуком корисницима новчане социјалне помоћи којима је ово право трајно признато у 

складу са чланом 82. до 84. Закона о социјалној заштити, признаје се право на прикључак на канализациону, 

односно водоводну мрежу без плаћања накнаде, а корисницима који право на новчану помоћ остварују  у 

ограниченом трајању  у складу са чланом 85. поменутог Закона, признаје се  право на плаћање накнаде за 

прикључак од 20% утврђене цене прикључка како би сви власници индивуалних стамбених објеката могли 

да се прикључе на изграђену водоводну, односно канализациону мрежу. 

Чланом 81. Закона о социјалној заштити прописано је да право на новчану социјалну помоћ припада 

појединцу, односно породици, који својим радом, приходима од имовине или из других извора остварују 

приход мањи од износа новчане социјалне помоћи утврђеног овим законом. 

Породицом, у смислу остваривања права на новчану социјалну помоћ, сматрају се супружници и 

ванбрачни партнери, деца и сродници у правој линији без обзира на степен сродства, као и сродници у 

побочној линији до другог степена сродства под условом да живе у заједничком домаћинству. 

Чланом 85. Закона о социјалној заштити је прописано да појединцу који је способан за рад, односно 

породици у којој је већина чланова способна за рад припада ограничена новчана социјална помоћ у 

трајању до девет месеци у току календарске године, ако испуњава услове прописане овим законом. 

За реализацију ове одлуке нису потребна средства из буџету општине Велико Градиште. 

  

Предлагач: Општинско веће 


