
Сходно члану 14. Одлуке о допиносу  за уређење грађевинског земљишта за територију општине Велико 

Градиште (Службени гласник општине Велико Градиште бр.2/2019 и  35/2021) и члану 70. Статута општине 

Велико Градиште („Службени гласник општине Велико Градиште“, број 2/2019), Општинско веће општине 

Велико Градиште, на 78. седници одржаној дана 15.03.2023. године, донело је 

РЕШЕЊЕ О ОДБИЈАЊУ ЗАХТЕВА ЗА 

О УМАЊЕЊЕ  ДОПРИНОСА ЗА УРЕЂЕЊЕ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА ЗА ИЗГРАДЊУ 

ОБЈЕКАТА КОЈИ СУ ОД ЗНАЧАЈА ЗА ПРИВРЕДНИ РАЗВОЈ ОПШТИНЕ ВЕЛИКО 

ГРАДИШТЕ 

 

Члан 1 

Одбија се захтев  „Евротрговина “д.о.о. ,ул./ бр. бб Шапине (бр. Захтева 464-82/2023-07 од 10.03.2023.године) 

и не признаје право на додатно  умањење на обрачунати износ доприноса за уређење грађевинског земљишта  за 

изградњу објеката на к.п.бр. 2242/2 и 2242/20 К.О. Велико  Градиште  и то 10% по основу иновативних објеката, 

односно нових садржаја.  

 

Члан 2 

Решење је коначно даном доношења. 

 

Члан 3 

Решење објавити у Службеном гласнику општине Велико Градиште. 

 

Образложење 

Правни основ за доношење овог решења садржан је у члану 14. 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 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 Сур+Пр+3+Пц, бруто површине од 

12.304,82 m2, односно нето површине 11.127,90 m2,  на к.п.бр. 2242/2 и 2242/20 К.О. Велико Градиште (Фаза 1- 

бруто површине од 6.196,45 m2, односно нето површине 5659,01 m2 , Фаза 2- бруто површине од 6.108,37 m2, 

односно нето површине 5.468,89 m2) што укупно чини 174 апатмана а да је спа центар предвиђен у оквиру 

једног локалана , у укупној површини  од 31.86 м2, сматра се неоснованим захтев за додатно умањење. 

У оквиру захтева је наведено да је планирано постављење соларних панела за потребе заједничке потрошње што 

се не сматра иновативном инвестицијом нити новим садржајем из области туризма већ из мера енергетске 

ефикасноти и обновљивих извора енергије .   

Такође, подносилац захтева је навео и формирање садржаја за децу –игралишта које је такође, с обзирм да је 

доступно на три локлације на Сребрном језеру и у плану на још две, не сматра иновативним садржајем.  

 

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: 464-84/2023-01-4 
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