
На основу члана 47. став 6. Закона о 
локалној самоуправи (“Сл. гласник РС”, бр. 
129/2007, 83/2014 - др. закон, 101/2016 - др. 
закон, 47/2018 и 111/2021 - др. закон) и члана 
73. Статута општине Велико Градиште 
(‘’Службени гласник општине Велико 
Градиште’’ бр. 2/2019,3/23), 

Oпштинско веће општине Велико 
Градиште, на 78. седници одржаној 
15.03.2023. године, доноси 

ПОСЛОВНИК
О РАДУ ОПШТИНСКОГ ВЕЋА 

ОПШТИНЕ ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ

I ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 1.

Овим пословником уређује се 
организација, начин рада и одлучивања 
Општинског већа општине Велико Градиште 
(у даљем тексту: Веће), права и дужности 
чланова и друга питања од значаја за рад 
Већа. 

Члан 2.

Веће је извршни орган општине 
Велико Градиште (у даљем тексту: општина), 
са надлежностима утврђеним законом и 
Статутом општине (у даљем тексту: Статут).

Члан 3.

Веће представља председник 
општине, као прЕдседник Већа. 

Члан 4. 

Веће има печат округлог облика 
који садржи грб Републике Србије и текст: 

„Република Србија – општина Велико 
Градиште - Општинско веће“ исписан на 
српском језику, ћириличним писмом.

Текст печата исписује се у 
концентричним круговима око грба 
Републике Србије, у складу са законом.

Члан 5.

Рад Већа доступан је јавности.
За јавност рада Већа одговоран је 

председник општине, као председник Већа.

Члан 6.

Организационе и административно-
техничке послове за потребе Већа обавља 
Општинска управа општине Велико 
Градиште.

Члан 7.

Председник општине (у даљем тексту: 
председник Већа), сазива и председава 
седницама Већа, потписује акте Већа, даје 
члановима Већа посебна задужења, заступа 
ставовe  Већа на седницама Скупштине 
општине (у даљем тексту: Скупштина), 
стара се о јавности рада Већа и врши друге 
послове у складу са Статутом, општим 
актима општине и овим пословником.

Члан 8.

Веће може да одреди области за чије 
праћење ће задужити поједине чланове Већа, 
полазећи од њихове стручности и стеченог 
искуства.

ОПШТИНЕ ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ
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II НАДЛЕЖНОСТИ ВЕЋА

Члан 9.

Општинско веће:

1. предлаже статут, буџет и друге одлуке и 
акте које доноси скупштина;

2. непосредно извршава и стара се о 
извршавању одлука и других аката 
скупштине општине;

3. доноси одлуку о привременом 
финансирању у случају да скупштина 
општине не донесе буџет пре почетка 
фискалне године;

4. врши надзор над радом општинске 
управе, поништава или укида акте 
општинске управе који нису у 
сагласности са законом, статутом и 
другим општим актом или одлуком које 
доноси скупштина општине;

5. решава у управном поступку у другом 
степену о правима и обавезама 
грађана, предузећа и установа и других 
организација у управним стварима из 
надлежности општине;

6. прати реализацију програма пословања 
и врши координацију рада јавних 
предузећа чији је општина оснивач; 

7. подноси тромесечни извештај о раду 
јавних предузећа скупштини општине, 
ради даљег извештавања у складу 
са законом којим се уређује правни 
положај јавних предузећа;

8. стара се о извршавању поверених 
надлежности из оквира права и 
дужности Републике, односно 
аутономне покрајине;

9. поставља и разрешава начелника 
општинске управе, односно начелнике 
управа за поједине области;

10. доноси свој пословник којим детаљније 
уређује начин рада, организације и 
одлучивања Општинског већа;

11. врши и друге послове, у складу са 
законом.

Одлуку из тачке 3. овог члана, Веће 
доноси већином гласова од укупног броја 
чланова Општинског већа.

III  НАЧИН РАДА И ОДЛУЧИВАЊА
ВЕЋА

1. Сазивање седнице и дневни ред

Члан 10.

Општинско веће ради и одлучује о 
пословима из свог делокруга на седницама. 

Седнице Општинског већа одржавају 
се по потреби и по правилу отворене су за 
јавност. 

Члан 11.

Председник Већа је одговоран за  
законит рад Већа. 

Председник Већа је дужан да 
обустави од примене одлуку Већа за коју 
сматра да није сагласна са законом. 

Члан 12.

Редовна седница Општинског већа 
сазива се најкасније 5 дана пре њеног 
одржавања преко интегрисаног електронског 
система предвиђеним за сазивање седница, 
експедовање материјала и електронског 
гласања за Веће односно Скупштину (у 
даљем тексту: интегрисани електронски 
систем), а изузетно слањем предлога 
дневног реда и материјала у штампаној 
форми, поштом, преко курира, односно 
електронском поштом.

Начелник, односно надлежно 
одељење Општинске управе обавештава 
председника Већа о свим благовремено 
приспелим материјалима подобним за 
разматрање, ради утврђивања предлога 
дневног реда.

Председник Већа по правилу 
председава седницом.
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У случају одсуства или спречености 
председника Већа, седницу може сазвати и 
њоме председавати, по усменом овлашћењу 
председника Већа, заменик председника 
општине, који је по функцији заменик 
председника Општинског већа.

Седница се може сазвати и у краћем 
року, када за то постоје оправдани разлози 
(ванредна седница).

Уз позив за седницу, члановима 
Већа доставља се предлог дневног реда, 
записник са претходне седнице, материјали 
за разматрање и одлучивање.

Члан Већа који је спречен да 
присуствује седници или из одређених 
разлога треба да напусти седницу, дужан је 
да о томе обавести председавајућег Већа, о 
чему председавајући обавештава чланове 
Већа.

Због хитности, седница Већа може 
бити одржана и телефонским путем. 

О току седнице одржане телефонским 
путем води се записник који се усваја на 
наредној редовној седници Већа. 

Члан 13.

Седници Већа, обавезно присуствују, 
начелник Општинске управе, Општински 
правобранилац, руководиоци одељења 
Општинске управе. 

Представници локалних јавних 
предузећа, организација, установа, као 
и представници осталих индиректних 
корисника буџета општине Велико Градиште 
су у обавези да присуствују уколико се на 
дневном реду налази тачка која је у вези с 
њиховим радом.

Члан 14.

За редовне седнице Већа, начелник 
Општинске управе у координацији са 
председником Већа одређује датум за 
пријем материјала, као крајњи датум до 
када су обрађивачи дужни да доставе исти и 
датум седнице Већа о чему се обавештавају 
субјекти из члана 13. Пословника.

Субјекти из става 1. су дужни да 
благовремено обавесте председника Већа о 
својим активностима у вези са предлозима за 
седницу Већа пре крајњег датума одређеног 
за доставу материјала.

Материјал који је достављен 
благовремено пролази кроз додатну проверу 
и/или обраду начелника Општинске управе 
и надлежних одељења Општинске управе 
које обављају организационе односно 
административно-техничке послове за 
потребе Већа.

У предлог дневног реда као и у 
предлог допуне дневног реда, изузетно, 
могу се уврстити тачке за које материјал 
није достављен у предвиђеном року за 
доставу материјала, уз претходно одобрење 
Председника, односно заменика председника 
Већа у његовом одсуству.

2. Одржавање, ток седнице и одлучивање

Члан 15.

Веће ради и одлучује на седници којој 
присуствује већина чланова Већа. 

Члан 16.

Председавајући отвара седницу и 
приступа утврђивању дневног реда.

Пре усвајања дневног реда, члан Већа 
има право да предложи измене и допуне 
дневног реда.

По утврђивању дневног реда, 
приступа се усвајању записника са претходне 
седнице.

Члан Већа има право да стави 
примедбе на записник, о којима одлучује 
Веће приликом усвајања записника.

Члан 17.

Разматрање и одлучивање на седници 
Већа врши се по тачкама утврђеног дневног 
реда. 
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Претрес се отвара о свакој тачки 
дневног реда о којој се расправља и одлучује 
у редовном поступку. 

Пре почетка расправе по тачки 
дневног реда, председник Већа даје 
могућност представнику обрађивача 
односно подносиоца акта (извештаји, 
планови, програми, правилници и сл. ),  да 
образложи материјал који се разматра.

Члан 18.

Говорник се мора пријавити за реч.
Пријава се врши преко интегрисаног 

електронског система, а по потреби дизањем 
руке. 

Председавајући Већа даје реч по реду 
пријаве. 

Члан 19.

Излагање сваког учесника у 
расправи, осим представника обрађивача/
подносиоца захтева и председника општине, 
може трајати до пет минута, с тим што сваки 
учесник у расправи о истом питању може 
добити реч још једном у трајању до пет 
минута.

Изузетно, прво излагање сваког 
учесника у расправи може трајати 10 минута, 
када је у току расправа о нацрту одлуке о 
буџету.

Подносилац амандмана има право 
да изложи предлог амандмана у трајању од 
5 минута и може добити реч још једном у 
трајању од 5 минута.

Председавајући ће у случају 
прекорачења времена одређеног за излагање 
опоменути говорника да је време протекло, 
а ако говорник у току наредног минута не 
заврши излагање, одузеће му реч.

Члан 20.

Говорник може говорити само о 
питању које је на дневном реду. 

Говорник у свом говору треба да се 
држи тачке дневног реда о којој се расправља 

и да се не изражава увредљиво о другим 
члановима Већа или било ком другом лицу. 

Председавајући Већа ће, ако се 
говорник не држи тачке дневног реда или 
ако се изражава увредљиво, опоменути 
говорника, а ако овај настави с тим, одузеће 
му реч. 

Члан 21.

Говорника може прекинути или 
опоменути на ред само председавајући Већа. 

Није дозвољено ометање говорника, 
добацивање или коментарисање излагања, 
као и сваки други поступак који омета 
говорника. 

Председавајући је дужан да се брине 
да говорник не буде оментан у свом излагању. 

Члан 22.

У току претреса Општинско веће 
може одлучити да се одређена тачка 
скине с дневног реда или да се материјал 
по одређеној тачки дневног реда врати 
обрађивачу на даље разматрање и допуну. 

       Предлог за измену и допуну 
нацрта, односно предлога акта подноси се 
по правилу у писменој форми, а изузетно 
може бити поднет у усменој форми.

О предлозима за измену и допуну 
аката датих на седници, односно о 
питањима која поставе чланови Већа у вези 
са материјалом који је на дневном реду, 
изјашњава се представник обрађивача.

Члан 23.

По завршеној расправи прелази се 
на гласање по питању из дневног реда које 
се врши преко интегрисаног електронског 
система, а по потреби, усменим саопштењем 
председавајућег 

на самој седници класичним 
видовима гласања (дизањем руке или када 
то услови налажу- 

тајним гласањем). 
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Доношење акта по хитном поступку

Члан 24.

Акт се може изузетно донети по 
хитном поступку, на предлог председника 
Већа.

По хитном поступку може да се 
донесе акт којим се уређују само питања и 
односи настали услед околности које нису 
могле да се предвиде, а недоношење акта по 
хитном поступку могло би да проузрокује 
штетне последице.

Предлог да се акт донесе по хитном 
поступку мора бити образложен.

О предлогу да се акт донесе по хитном 
поступку Веће одлучује као о претходном 
питању, пре утврђивања дневног реда.

Члан 25.

Веће одлучује већином гласова 
присутних чланова, ако законом или Статутом 
за поједина питања није предвиђена друга 
већина.

Члан Већа јавно гласа за предлог, 
против предлога, а може се изјаснити као 
уздржан. 

Тајно гласање се спроводи изузетно, 
када то налажу околности случаја, односно 
када је посебним прописом тако уређено.

Прекид седнице

Члан 26.

Када услед обимности дневног реда, 
или из других разлога не може да се заврши 
расправа по свим тачкама дневног реда 
председавајући, представник предлагача 
и сваки члан Већа могу предложити да се 
седница прекине и закаже наставак седнице 
у одређени дан и час, о чему се писано или 
телефонским путем обавештавају само 
одсутни чланови Већа и позвани субјекти из 
члана 13. и члана 14. овог Пословника који 
нису приступили овој седници.

О овом предлогу Веће се изјашњава 
гласањем, већином присутних чланова Већа.

Одлагање седнице

Члан 27.

Председник Већа може одложити 
седницу коју је сазвао најкасније 24 часа пре 
одржавања седнице само ако за то постоји 
оправдан разлог. 

О одлагању седнице одмах се 
обавештавају чланови Већа и субјекти из 
члана 13. и члана 14. овог Пословника.

Председник Већа на почетку седнице 
може одложити седницу коју је сазвао, само 
у случају када не постоји кворум потребан 
за рад, а у другим случајевима о одлагању 
седнице одлучује Веће.

Члан 28.

На седници Већа води се записник. 
У записник се уносе: име 

председавајућег седницом, имена присутних 
чланова Већа, имена одсутних чланова 
Већа, имена лица која по позиву учествују 
на седнци, дневни ред седнице, имена 
говорника, питања која су разматрана на 
седници, резултат гласања о појединим 
питањима, одлуке, решења и други акти 
донети на седници, као и издвојено мишљење 
члана Већа који то затражи.

Председавајући формулише поједине 
одлуке, решења и друге акте који се уносе у 
записник. 

О вођењу и чувању записника стара 
се надлежно одељење Општинске управе. 

Записник потписују председавајући 
седницом и записничар.

Седнице Већа се снимају.

3. Припрема материјала

Члан 29.

Материјале који се разматрају 
на седници Већа по правилу припрема-
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jу одељења Општинске управе односно 
начелник Општинске управе у чијем 
делокругу су питања на која се материјал 
односи. 

Материјале могу припремати и 
председник Већа, односно његов заменик, 
установе, Општински правобранилац, јавна 
предузећа и друге организације чији је 
оснивач општина, као и школе, здравствене 
установе са територије општине као и 
привредни субјекти који обављају поверене 
послове и то:

 –  на захтев председника Већа,
 – на захтев одељења Општинске управе 
у чијем делокругу је област, односно 
делатност за коју је општина основала 
установу, јавно предузеће и другу 
организацију,

 – по сопственој иницијативи, када је 
питање на које се материјал односи 
од значаја за обављање делатности 
установе, јавног предузећа и друге 
организације чији је оснивач општина,

 – када је то посебним прописом односно 
уговором предвиђено.

Члан 30.

Материјали за седницу Општинског 
већа припремају се у складу са обавезама 
утврђеним прописима и у зависности 
од конкретних питања која су од значаја 
за обављање послова из делокруга 
организације.

Материјал се мора припремити и на 
захтев начелника Општинске управе.

Материјал који достављају 
обрађивачи мора бити формалноправно и 
филолошки уредан.

Материјал се спрема и на захтев 
надлежног Министарства, када се исти 
односи на обављање поверених послова из 
надлежности Републике и за друге случајеве 
предвиђене одлукама,плановима,потреба 
хитности и законом.

Члан 31.

Материјали у смислу овог правилника 
су: прописи и други општи акти, појединачни 
акти и студијско-аналитички материјали.

Прописи и други општи акти су: 
одлуке, просторни и урбанистички планови, 
правилници, упутства, и други општи 
акти, укључујући аутентична тумачења 
и амандмане на предлоге тих аката, које 
организационе јединице Општинске управе 
достављају Већу ради утврђивања предлога 
за Скупштину или ради доношења.

Појединачни акти су решења, 
закључци и други појединачни акти, који се 
достављају Већу ради утврђивања предлога 
за Скупштину, односно ради одлучивања.

Студијско-аналитички материјали 
су програми, извештаји, студије, пројекти, 
анализе, информације и други материјали 
које организационе јединице Општинске 
управе, односно установе, јавна предузећа 
или друге организације које је основала 
општина, Општински правобранилац, 
школе и републичке здравствене установе 
са територије општине, привредни субјекти 
који обављају поверене послове, припремају 
за разматрање и одлучивање у Скупштини, 
односно за Веће.

Поједине материјале изузетно 
Општинско веће разматра као информацију 
и о њима не гласа.

Члан 32.

Одлуку и други општи или 
појединачни акт који Веће предлаже 
Скупштини, обрађивач припрема у форми 
нацрта и доставља га Већу ради утврђивања 
предлога за Скупштину.

Акт из надлежности Већа обрађивач 
припрема и доставља Већу у форми 
предлога.

Члан 33.

Нацрт односно предлог акта мора да 
садржи образложење.
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Образложење треба да садржи: 
- правни основ,
- разлоге за доношење акта,
- опис односно анализу поступка који 

је претходио изради нацрта/предлога акта, 
- посебно образложење разлога у 

случају да се предлажу измене, односно 
допуне акта.

Обрађивач је приликом утврђивања 
нацрта/предлога акта дужан да врши 
анализу материјала који обрађује у погледу 
процесноправних, материјалноправних и 
других врста ризика односно недостатака.

Члан 34.

Амандмане које подноси Веће на 
предлог одлуке чији је предлагач Веће, 
обрађивач припрема у облику у коме га 
усваја Скупштина.

Члан 35.

На предлоге аката које други 
предлагачи (одборници и сл.) подносе 
Скупштини општине Велико Градиште, 
Веће  даје писано мишљење Скупштини 
општине.

4.  Постављење и разрешење 
начелника Општинске управе

Члан 36.

Веће поставља начелника Општинске 
управе на основу јавног огласа, на пет 
година.

Члан 37.

Начелник ступа на положај на основу 
решења о постављењу.

Начелник може после протека 
времена на које је постављен, бити поново 
постављен на исти положај без јавног 
конкурса.

Члан 38.

Општинско веће може разрешити 
начелника Општинске управе на његов 
лични захтев или на предлог председника 
општине ако су за то испуњени законом 
прописани услови.

Веће је дужно да одлучи о захтеву, 
односно предлогу за разрешење у року од 15 
дана од дана достављања захтева, односно 
предлога Већу.

IV АКТИ ВЕЋА

Члан 39.

У вршењу својих надлежности Веће 
доноси одлуке, решења, закључке и друга 
потребна акта.

Акти Већа морају бити сагласни са 
законом, Статутом, одлукама и општим 
актима Скупштине општине. 

Акт који доноси Веће потписује 
председник Већа, односно председавајући 
седницом на којој је акт донет.

Члан 40.

Председавајући седницом потписује 
изворник акта.

Изворник потписан од стране 
председавајућег седницом и оверен печатом 
Већа чува се у документацији коју води 
надлежно одељење Општинске управе. 

О изради изворника аката и њихових 
отправака, достављању субјектима на 
које се односе, чувању изворника аката и 
њиховој евиденцији и објављивању, стара се 
надлежно одељење Општинске управе. 

Члан 41.

Акти Већа, за које је одређено да се 
објављују, објављују се на начин како је то у 
њима одређено и за њих предвиђено другим 
прописима, као и у ‘’Службеном гласнику 
општине Велико Градиште’’.
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V ЈАВНОСТ РАДА

Члан 42.

Јавност рада Већа обезбеђује се 
нарочито обавештавањем јавности о 
заказаним седницама, предлогу дневног 
реда, нацртима, предлозима и донетим 
актима.

Члан 43.

Приликом разматрања важнијих 
питања, Веће на седници може одредити 
начин на који ће о томе бити обавештена 
јавност.

Члан 44. 

У циљу обавештавања јавности 
о раду Већа, на интернет презентацији 
општине објављују се:

- обавештење о времену и месту 
одржавања седнице Већа са предлогом 
дневног реда, 

- предлози односно нацрти аката које 
ће се разматрати на седници Већа,

- акти донети на седници Већа.

Члан 45.
Грађани своје оцене, критике и 

предлоге који се односе на рад Већа, 
председника или члана Већа, упућују Већу 
у писаној форми.

Председник Већа, заменик или члан 
кога одреди Веће (известилац), по правилу, 
на првој наредној седници обавештава Веће 
о свим пристиглим оценама, критикама 
и предлозима грађана и предлаже Већу 
одговарајуће закључке, односно мере које 
треба предузети.

О донетим закључцима, односно 
предузетим мерама, Веће обавештава 
подносиоца у року од 8 дана од дана 
одржавања седнице Већа на којој су 
разматране његове оцене, критике и 
предлози.  

VI ПРЕЛАЗНЕ И  ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 46.

Све именице које се у овом 
Пословнику користе у мушком роду, 
истовремено обухватају и именице у 
женском роду.

Члан 47.

На све што није регулисано овим 
Пословником, примењују се одредбе Закона 
о локалној самоуправи, Закона о запосленима 
у аутономним покрајинама и јединицама 
локалне самоуправе, Статута Општине 
Велико Градиште и других прописа којима 
је уређен рад органа локалне самоуправе.

Члан 48.

Овај Пословник ступа на снагу осмог  
дана од дана објављивања у ‘’Службеном 
гласнику општине Велико Градиште’’. 

Ступањем на снагу овог пословника, 
престаје да важи Пословник Општинског 
већа (‘’Службени гласник општине Велико 
Градипте’’ бр. 7/2019).

Број: 110-5/2023-01-4

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ 
ОПШТИНЕ ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ

Драган Милић,с.р.
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На основу члана 46. став 1. тачка 8. 
Закона о локалној самоуправи (“Сл. гласник 
РС”, бр. 129/2007, 83/2014 - др. закон, 
101/2016 - др. закон, 47/2018 и 111/2021 - др. 
закон) и члана 70. Статута општине Велико 
Градиште („Сл. гласник општине Велико 
Градиште, бр. 2/19, 3/23), 

Општинско веће општине Велико 
Градиште на својој 78. седници одржаној 
15.03.2023. године, доноси

ОДЛУКУ 
О 

КОРИШЋЕЊУ СЛУЖБЕНИХ 
МОБИЛНИХ ТЕЛЕФОНА

Члан 1.

Овом Одлуком је коришћење 
службених мобилних телефона лимитирано 
износом трошкова на месечном нивоу, 
буџетирано за наредни период

Члан 2.

Месечни лимит из Члана 1. ове 
Одлуке је:

1. за Органе општине Велико Градиште и 
то:

 – Председник Општине Велико Градиште 
– 3.700,00 динара

 – Скупштина Општине Велико Градиште 
– 1.050,00 динара

 – Општинска управа општине Велико 
Градиште – 60.000,00 динара

 – Општинско правобранилаштво 
општине Велико Градиште – 1.600,00 
динара

2. Туристичка организација општине 
Велико Градиште – 3.200,00 динара

3. ЈУ Културни центар ‘’Властимир 
Павловић Царевац’’ – 1.650,00 динара

4. Народна Библиотека ‘’Вук Караџић’’ 
Велико Градиште – 5.350,00 динара

5. ЈУ ‘’Спортски центар’’ Велико 
Градиште – 8.050,00 динара

6. ПУ ‘’Мајски цвет’’ Велико Градиште – 
38.300,00 динара

7. Средња школа ‘’Милоје Васић’’ Велико 
Градиште – 17.250,00 динара

8. Дом здравља Велико Градиште – 
60.450,00 динара

9. ОШ Иво Лола Рибар’’ Велико Градиште 
– 65.300,00 динара

10. ОШ ‘’Вук Караџић’’ Мајиловац – 
22.650,00 динара

11. ОШ ‘’Миша Живановић’’ Средњево 
30.750,00 динара

12. Центар за социјални рад општина 
Велико Градиште и Голубац – 9.150,00 
динара

13. ЈКП ‘’Дунав Велико Градиште’’ – 
25.350,00 динара

14. „Народни музеј „Велико Градиште- 
1.050,00 динара

15. Црвени крст Велико Градиште – 
1.600,00 динара

Члан 3.

Износи из Члана 2. ове Одлуке су 
исказани ca ПДВ-oм.

Члан 4. 

Месечна претплата, потрошња 
за додатне картице као и потрошња ван 
приказаног лимита наплаћиваће се као 
обустава од зараде.

Члан 5.

Овлашћују се одговорна лица у 
Органима општине Велико Градиште 
(Председник општине, Скупштина 
општине, Општинско веће, Општинска 
управа, Општинско правобранилаштво), 
јавним установама, јавним предузећима, 
индиректним корисницима Републичког 
буџета чије материјалне трошкове 
финансира јединица локалне самоуправе да 
закључе појединачне уговоре са мобилним 
оператерима са одобреним лимитом.
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Члан 6.

Ова Одлука ступа на наредног дана од 
дана доношења, а објавиће се у „Службеном 
гласнику општине Велико Градиште“. 

Ступањем на снагу  ове одлуке 
престаје да важи Одлука o коришћењу 
службених мобилних телефона („Службени 
гласник општине Велико Градиште“ бр. 
6/2021).

Број: 345-4/2023-01-4

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ 
ОПШТИНЕ ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 
ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ

Драган Милић,с.р.
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На основу члана 70. Статута општине Велико Градиште („Сл. гласник општине Велико Градиште, 

бр. 2/19),  члана 9. Правилника о начину, поступку и критеријумима за избор програма од јавног интереса 
за доделу средстава из буџета општине Велико Градиште црквама и верским заједницама са територије 
општине Велико Градиште (“Сл. гласник РС“, број 39/2020) и  предлога Комисије за доделу средстава из 
буџета општине Велико Градиште за реализацију програма од јавног интереса удружења, цркава и верских 
заједница у општини Велико Градиште за 2023. годину, 

Општинско веће општине Велико Градиште на својој 78. седници одржаној 15.03.2023. године, 
донело је 

 
 

ОДЛУКУ 
о избору програма за финансирање цркава и верских заједница у 2023. години 

 
 

Члан 1. 
 ОДОБРАВА СЕ финансирање доле наведених пројеката/програма цркaва и верских заједница 
поднетих на Јавни конкурс за  суфинансирање/финансирање програма цркава и верских заједница за 2023. 
годину и то у следећим износима и за следеће намене:  
 

РЕД. 
БР. 

НАЗИВ ПОДНОСИОЦА 
ПРОЈЕКТА/ПРОГРАМА НАЗИВ ПРОЈЕКТА/ПРОГРАМА ИЗНОС 

СРЕДСТАВА 

1 401-25/2023-01-2 од 23.1.2023. 
ЦО Тополовник, Тополовник 

„Реконструкција и обнова ограде у порти 
храма Св. Николаја у Кисиљеву“ 

1.000.000,00 

2 401-28/2023-01-2 од 23.1.2023. 
ЦО Сираково, Сираково 

„Осликавање-фрескописање цркве у 
Сиракову“ 

150.000,00 

3 401-30/2023-01-2 од 23.1.2023. 
ЦО Рам, 9. пука 2, Рам 

„Обнова дела кровне конструкције на 
парохијском дому у Раму“ 

50.000,00 

4 401-32/2023-01-2 од 23.1.2023. 
ЦО Десине, Маршала Тита 4, Десине 

„Израда фресака у новој цркви Св. 40 
мученика“ 

100.000,00 

5 
401-33/2023-01-2 од 23.1.2023. 
ЦО Велико Градиште, Житни трг 
бр.1, Велико Градште 

„Прослава православних празника и 
традиције“ 

250.000,00 

6 
401-34/2023-01-2 од 23.1.2023. 
ЦО Гарево, Гарево 
 

„Израде фасаде на црквено парохијском 
дому“ 

200.000,00 

7 
401-37/2023-01-2 од 23.1.2023. 
ЦО Макце, ЈНА 7, Макце 
 

„Обнова и набавка нових богослужбених 
сасуда и организација црквених 
манифестација“ 

50.000,00 

8 401-42/2023-01-2 од 24.1.2023. 
ЦО Браничево, Триброде бб 

„Опремање Цркве светог архангела 
Михаила у Триброду богослужбеним 
сасудима“ 

100.000,00 

9 401-50/2023-01-2 од 24.1.2023. 
ЦО Средњево 

„Уградња централног грејања, набавка 
котла за цркву“ 

100.000,00 

УКУПНО 
 

2.000.000,00 

 
Члан 2. 

 Пренос средстава одобреним пројектима из члана 1. ове одлуке вршиће се у складу са Уговором 
закљученим између Подносиоца пројекта (цркава и верских заједница) и општине Велико Градиште. 

 
Члан 3. 

 Подносиоци пројекта одобрена средства могу користити искључиво за неведене намене. 

Члан 4. 
 Ова одлука је коначна,  ступа на снагу даном доношења. 
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Члан 5. 

            Одлука о додели средстава објавиће се на интернет страници општине   www.velikogradiste.rs и 
огласној табли. 

 

Образложење 

 Надлежност Општинског већа општине Велико Градиште за доношење ове одлуке дефинисана је 
чланом 70. Статута општине Велико Градиште („Сл. гласник општине Велико Градиште, бр. 2/19), а 
чланом 9. Правилника о начину, поступку и критеријумима за избор програма од јавног интереса за доделу 
средстава из буџета општине Велико Градиште црквама и верским заједницама (“Сл. гласник РС“, број 
39/2020) регулисано је да Комисија разматра пријаве у складу са условима Конкурса  и сачињава предлог 
Одлуке о избору пројеката који ће се финансирати, са наведеним износима новчаних средстава. 
 Чланом 4. Правилника регулисана је намена средстава која се распоређују за обављање 
градитељске, добротворне и научне делатности цркава и верских заједница. 
 Јавни конкурс за суфинансирање/финансирање програма/пројеката цркава и верских заједница у 
2023. години, објављен је на интернет страници општине Велико Градиште, дана 9. 1. 2023. године. На 
јавни конкурс поднето је 9 пријава, све пријаве су благовремене, потпуне и у свему испуњавају услове за 
финансирање. 
 Комисија је предложила финансирање пројеката из члана 1. ове Одлуке на основу оцене 
предложених пројеката/програма и намене трошења средстава. Износ одобрених средстава одређен је на 
основу буџета пројекта имајући у виду значај и степен задовољења јавног интереса који се предложеним 
програмом постиже, а водећи рачуна о укупно расположивим средствима у буџету општине за ове намене 
који износи 2.000.000,00 динара. 
 Средства за спровођење ове Одлуке обезбеђена су у буџету општине Велико Градиште за 2023. 
годину. 

Упуство о правном средству: Против ове одлуке може се покренути управни спор подношењем 
тужбе Управном суду у Београду у року од 30 дана од дана објављивања исте. 
 
 
 
Број: 400-7/2023-01-4 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ 
 

                                                                                                                              ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 
                                                                                                                               ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ 

 
  

                                                                                                                            Драган Милић,с.р. 
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На основу члана 70. Статута општине Велико Градиште („Сл. гласник општине Велико Градиште, бр. 

2/19), члана 9. Правилника о начину, поступку и критеријумима за избор програма од јавног интереса за 
доделу средстава из буџета општине Велико Градиште („Службени гласник општине Велико Градиште, бр. 
39/2020)  и предлога Комисије за доделу средстава из буџета општине Велико Градиште за реализацију 
програма од јавног интереса удружења, цркава и верских заједница у општини Велико Градиште за 2023. 
годину,  

Општинско веће општине Велико Градиште на својој 78. седници одржаној 15.03.2023. године, донело 
је 

 
ОДЛУКУ 

о додели средстава удружењима  
 

 
Члан 1.  

 ОДОБРАВА СЕ суфинансирање/финансирање доле наведених програма/пројеката удружења грађана 
поднетих на основу Јавног конкурса за суфинансирање/финансирање програма/пројеката удружења грађана за 
2023. годину, у следећим износима и за следеће намене:  
 
Ред. 
бр. 

НОСИЛАЦ ПРОГРАМА НАЗИВ ПРОГРАМА Област јавног 
интереса 

ИЗНОС 
СРЕДСТАВА 

 

1 
401-9/2023-01-2 од 10.1.2023. 

Удружење жена „У СРЦУ СТИГА“ 
Мајиловац, Жикице Јовановића бб 

„Дани свете Тројице“ 
заштита 
народног 

стваралаштва 70.000,00 

2 

401-11/2023-01-2 од 11.1.2023. 
Удружење „ШАРАН“ 

Велико Градиште, Хајдук Вељкова 
63 

„Такмичење у пецању“ 

заштита 
животиња 

100.000,00 

3 

401-12/2023-01-2 од 11.1.2023. 
клуб одгајивача канаринаца малино 

„БРИЦА“ Велико Градиште, 
 Хајдук Вељкова 63 

„Птице певају“ 

заштита 
животиња 

100.000,00 

4 

401-13/2023-01-2 од 12.1.2023. 
Међуопштинско удружење 
дистрофичара Смедерево,  

Јована Крајишника 8 

„Унапређење положаја и 
квалитета живота 

дистрофичара“ 

рањиве групе 

80.000,00 

5 

401-15/2023-01-2 од 13.1.2023. 
Удружење „Бисери Дунава и 
Ђердапа“Велико Градиште,  

Воје Богдановића 4/5 

„Бисери Великог Градишта“ 

туризам 

80.000,00 

6 

401-18/2023-01-2 од 18.1.2023. 
Удружење „Златна рука“ Ђураково-

Поповац,  
Професора Миленковића бб, 

Поповац 

„Златне руке – етно рај“ 

заштита 
народног 

стваралаштва 

70.000,00 

7 
401-19/2023-01-2 од 18.1.2023. 
МО Савеза слепих Пожаревац 

Драже Марковића 17 

„Сервис услуга са 
програмским активностима 

слепих и слабовидих особа у 
2023. години“ 

рањиве групе 

40.000,00 

8 

401-21/2023-01-2 од18.1.2023. 
срк „РИБОЛОВАЧКА ПРИЧА"  

Војводе Путника 2, Велико 
Градиште 

„ФИДЕР И МЕТОД КАРП 
ЛИГА -  Велико Градиште 

2023“ 

заштита 
животиња 

55.000,00 

9 401-24/2023-01-2 од 20.1.2023. 
куд „Стишки бисери“ Мајиловац 

„Сређивање канцеларијског 
простора и свлачионице“ 

заштита 
народног 

стваралаштва 50.000,00 

10 

401-27/2023-01-2 од23.1.2023. 
Удружење жена 

„ЧЕШЉЕВОБАРКЕ“ Чешљева 
Бара 

„Чешљевобарски сусрети“ 

заштита 
народног 

стваралаштва 
50.000,00 
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11 
401-29/2023-01-3 од 23.1.2023. 

Удружење „КИЗУНА“  
Београд, Јове Илића 2 

„Спортско едукативни камп 
НИПОН“ 

програми за 
младе 

200.000,00 

12 
401-31/2023-01-3 од 23.1.2023. 

Удружење жена 
„ТОПОЛОВЧАНКЕ“ Тополовник 

„Сачувајмо од заборава“ 
заштита 
народног 

стваралаштва 50.000,00 

13 

401-40/2023-01-3 од 23.1.2023. 
Друштво учитеља општина Велико 

Градиште и Голубац,  
др Бошка Вребалова 1а,  

Велико Градиште 

„Изазови и могућности у 
савременој школи“ 

образовање 

130.000,00 

14 

401-43/2023-01-2 од 24.1.2023. 
удружење 

„ВЕЛИКОГРАДИШТАНСКА 
ГИТАРИЈАДА“ 

Велико Градиште, Кнеза Лазара 35 

„7. Великоградиштанска 
гитаријада“ 

култура 

400.000,00 

15 

401-46/2023-01-2 од 24.1.2023. 
Удружење грађана Српско - Грчког 

пријатељства „МОСТ“  
за Браничевски округ, 

 Пожаревац, Братства и јединства 8 

„Колективна венчања на 
Рамској тврђави уз пратњу 
уметника из читавог света“ 

култура 

200.000,00 

16 

401-48/2023-01-2 од 24.1.2023. 
Удружење ликовних стваралаца 

„Ђура Јакшић“ Београд, Мостарска 
2 

„Међународна ликовна 
колонија портрети лозе 

династије Обреновић - да се 
не забораве“ 

култура 

250.000,00 

17 

401-49/2023-01-2 од 24.1.2023. 
„FOCUS EUROPA FOR SOUTH 

EAST EUROPE“  Кнеза Лазара 40,  
Велико Градиште 

„Супруге амбасадора на 
међународној ликовној 

колинији на Сребрном језеру 
под именом Буди човек“ 

култура 

300.000,00 

18 

401-17/2022-01-2 од 24.1.2023. 
Међу општинско удружење 

Цивилних инвалида рата, 
Пожаревац,  

Тржни центар Барили бб 

„Редовне програмске 
активности и сервис  услуга у 

заштити ОСИ-цивилних 
инвалида рата за 2023. 

годину“ 

рањиве групе 

30.000,00 

19 
401-52/2023-01-2 од 24.1.2023. 
Мото клуб „Стишки орлови“ 

Мајиловац 

„Мото скуп Сребрно језеро 
2023. година“ 

култура 

50.000,00 

20 

401-53/2023-01-2 од 24.1.2023. 
Удружење пензионера општине 

Велико Градиште, Велико 
Градиште,  

Кнеза Лазара 28 

„Ми 65+ који смо већ дуго 
дуго млади“ 

брига о старим 
лицима 

150.000,00 

21 
401-54/2023-01-2 од 24.1.2023. 

Удружење „Градиштанац“,  
Доситејева 10, Велико Градиште 

„Манифестација дани пива у 
Великом Градишту“ 

култура 

100.000,00 

22 

401-57/2023-01-2 од 24.1.2023. 
Удружење старих и уметничких 

заната „Лира“ 
Велико Градиште, Виноградска 12 

„Радионица среће“ 

заштита 
народног 

стваралаштва 
40.000,00 

23 

401-58/2023-01-2 од 24.1.2023. 
Кинолошко друштво „Велико 
Градиште“ Велико Градиште, 

Бошка Вребалова бб 

„Национална изложба паса 
свих раса“ 

заштита 
животиња 

50.000,00 

24 

401-59/2023-01-2 од24.1.2023. 
Ловачко удружење „ГОЛУБ“  

др Бошка Вребалова 3А,  
Велико Градиште 

„125 година ловства у 
општини Велико Градиште“ 

заштита 
животиња 

200.000,00 

25 

401-66/2023-041-2 од  25.1.2023. 
(предато пошти 24.1.2023.) 

Удружење „8. дан“ 
Пожаревац, 27. априла бб 

„Сервис услуга са редовним 
програмским активностима 

удружења“ 

рањиве групе 

50.000,00 
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26 

401-63/2023-01-2 од 25.1.2023. 
(предато пошти 24.1.2023.) 
УГ „Стуб 2020“ Пожаревац, 

Витешка 12 

„Сачувајмо реке Браничевског 
округа“ 

заштита и 
унапређење 

животне 
средине 70.000,00 

УКУПНО 2.965.000,00 
 

Члан 2. 
 ОДБАЦУЈУ СЕ пријаве за суфинансирање/финансирање пројеката/програма сходно члану 10. 
Правилника о начину, поступку и критеријумима за избор програма од јавног интереса за доделу средстава из 
буџета општине Велико Градиште („Службени гласник општине Велико Градиште, бр. 39/2020) и то: 
 

Ред. 
бр. НАЗИВ ПОДНОСИОЦА ПРОЈЕКТА НАЗИВ ПРОЈЕКТА 

1 
401-6/2023-01-2 од 10.1.2023. 

Друштво „РОМ“ Велико Градиште,  
Житни трг бр.1 

„Објективом Рома кроз нашу околину“ 

Образложење- Комисија је закључила, да је предложени пројекат финансијски неподобан. Предлог пројекта је 
оцењен са мање од 35 бодова, на основу чега је донета одлука да се исти не одобри сходно члану 10. Правилника 

2 
401-36/2023-01-3 од 23.1.2023. 

Центар за развој Е-талент“, Велико 
Градиште, Обала краља Петра I бр.55 

„Урбани упитник“ 

Образложење- Комисија је закључила, да је предложени пројекат финансијски неподобан. Предлог пројекта је 
оцењен са мање од 35 бодова, на основу чега је донета одлука да се исти не одобри сходно члану 10. Правилника 

3 
401-41/2023-01-2 од 23.1.2023. 

УЛИС „Милена Павловић Барили“ 
Пожаревац, Др Воје Дулића 10 

„Наша Милена“ 

Образложење- Комисија је закључила, да је предложени пројекат финансијски неподобан. Предлог пројекта је 
оцењен са мање од 35 бодова, на основу чега је донета одлука да се исти не одобри сходно члану 10. Правилника 

4 
401-44/2023-01-2 од 24.1.2023. 
Удружење „Нада за шапице“ 

Пожаревац, Бојане Првуловић 17 

„Пробуди свест и помози недужним животињама и 
природи“ 

Образложење- Пријава не садржи ОП образац, што је у супротности са текстом Јавног конкурса и чланом 6.  
Правилника. 

5 

401-45/2023-01-2 од 24.1.2023. 
Удружење за очување традиције, 

културе и едукације Румуна и Срба за 
Браничевски округ „ Различитост 

људе спаја“ Пожаревац,  
Далматинска 35 

„Пут до брже интеграције кроз креативност младих у 
локалној заједници“ 

Образложење- Комисија је закључила, да је предложени пројекат финансијски неподобан. У оквиру потписаног 
споразума о прекограничној сарадњи са општином у  Румунији може се реализовати предложени пројекат без 
додатних трошкова за Општину. Предлог пројекта је оцењен са мање од 35 бодова, на основу чега је донета 
одлука да се исти не одобри сходно члану 10. Правилника 

6 
401-47/2023-01-2 од 24.1.2023. 

Удружење ликовних стваралаца 
„Палета Ђуре Јакшића“ Пожаревац 

„Позоришна представа Лисица и грозд – драма у 3 чина 
на Рамској тврђави“ 

Образложење- Пријава не садржи личну карту одговорног лица, што је у супротности са текстом Јавног конкурса 
и чланом 6.  Правилника. 

7 

401-56/2023-01-2 од 24.1.2023. 
Удружење за заштиту животиња и 

животне средине „Зоја“ 
 Велико Градиште, Виноградска 12 

„Помоћ напуштеним животињама“ 

Образложење- Пријава не садржи ОП образац, исти је накнадно достављен по истеку рока за предају пријава 26. 
1. 2023. године, што је у супротности са текстом Јавног конкурса и чланом 6.  Правилника. 

8 401-60/2023-01-2 од 24.1.2023. 
Ловачко удружење „Фазан-

„Адаптација и реконструкција ловачких просторија и 
домова удружења“ 
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Средњево“ Средњево, Палих бораца 
Средњева 2 

Образложење- Пријава не садржи ОП образац, што је у супротности са текстом Јавног конкурса и чланом 6.  
Правилника. 

9 

401-62/2023-01-2 од 25.1.2023.  
(предато пошти 24.1.2023.)  

Центар за развој локалних медија, 
Пожаревац, Милене Павловић 

Барили 1/2-47 

„Практичне радионице за развијање медијске 
писмености“ 

Образложење- Комисија је закључила, да је предложени пројекат финансијски неподобан. Активности из 
предложеног пројекта реализује средња школа са својим ученицима кроз редовне активности без додатних 
трошкова за Општину. Предлог пројекта је оцењен са мање од 35 бодова, на основу чега је донета одлука да се 
исти не одобри сходно члану 10. Правилника 

10 

401-65/2023-01-2 од 25.1.2023.  
(предато пошти 24.1.2023.)  

МО Глувих и наглувих Пожаревац,  
Воје Дулића 19 

„Сервис психосоцијалне подршке са преводилачким 
сервисом за српски знаковни језик у 2023. години 

Образложење- Пријава не садржи ОП образац, што је у супротности са текстом Јавног конкурса и чланом 6.  
Правилника. 

11 

401-64/2023-01-2 од 25.1.2023.  
(предато пошти 24.1.2023.)  

Плаво срце 012, Пожаревац,  
Стари корзо 25/1 

„Дечији фестивал срце Србије“ 

Образложење- Пријава не садржи решење о упису удружења у регистар, ОП образац и личну карту одговорног 
лица, што је у супротности са текстом Јавног конкурса и чланом 6.  Правилника. 

12 

401-67/2023-01-2 од 25.1.2023. 
(предато пошти 24.1.2023.)  

Омладински савет  
Пожаревац, Стари корзо 36 

„Недеља безбедности ученика на интернету у Великом 
Градишту“ 

Образложење- Комисија је закључила, да је предложени пројекат финансијски неподобан. Активности из 
предложеног пројекта реализују основне школа са својим ученицима кроз редовне активности без додатних 
трошкова за Општину. Предлог пројекта је оцењен са мање од 35 бодова, на основу чега је донета одлука да се 
исти не одобри сходно члану 10. Правилника 

13 

401-61/2023-02 од 25. 1. 2023. 
(предато на писарницу ОУ) 

Удружења одгајивача голубова 
српских високолетача СС 266, 

Велико Градиште, Трг М. 
Милорадовића 7 

„Све нас веже симбол мира Голуб“ 

Образложење- пријава је неблаговремена односно предата по истеку рока за подношење пријава, што је у 
супротности са текстом Јавног конкурса и чланом 7.  Правилника. 

14 
404-68/2023-01-2 од 25. 1. 2023. 

(предато на писарницу ОУ) 
Удружење жена „ Рамски цвет“ Рам 

напомена: На коверти није наведен назив пројекта 

Образложење- пријава је неблаговремена односно предата по истеку рока за подношење пријава, што је у 
супротности са текстом Јавног конкурса и чланом 7.  Правилника. 

15 

401-72/2023-01-2 од 27.1.2023. 
(предато пошти 26.1.2023.)  
Ловачко удружење „Фазан-

Средњево“ Средњево, Палих бораца 
Средњева 2 

напомена: На коверти није наведен назив пројекта 

Образложење- пријава је неблаговремена односно предата по истеку рока за подношење пријава, што је у 
супротности са текстом Јавног конкурса и чланом 7.  Правилника. 
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Члан 3. 

 Пренос средстава одобреним пројектима из члана 1. ове  одлуке вршиће се у складу са Уговором 
закљученим између удружења и општине Велико Градиште а у складу са остварењем буџета.  
 

Члан 4. 
 Подносиоци пројекта одобрена средства могу користити искључиво за намене наведене у уговору у 
оквиру ревидираног буџета. 
 

Члан 5. 
 Ова одлука је коначна,  ступа на снагу даном доношења. 
 

Члан 6. 
            Одлука о додели средстава објавиће се на интернет страници општине  www.velikogradiste.rs 
 
 

Образложење 
 

Надлежност Општинског већа општине Велико Градиште за доношење ове одлуке дефинисана је 
чланом 70. Статута општине Велико Градиште („Сл. гласник општине Велико Градиште, бр. 2/19), а чланом 9. 
Правилника о начину, поступку и критеријумима за избор програма од јавног интереса за доделу средстава из 
буџета општине Велико Градиште („Службени гласник општине Велико Градиште, бр. 39/2020) регулисано је 
да Комисија врши вредновање и рангирање поднетих пријава, сачињава извештај о оцењивању пријава и 
доставља предлог Општинском већу. 
 Јавни конкурс за суфинансирање/финансирање програма удружења грађана за 2023. години, објављен 
је на интернет страници општине Велико Градиште, дана 9. 1. 2023. године. На јавни конкурс поднета је 41 
пријава, од чека је за финансирање/суфинансирање предложено 26 пријава, 12 је одбачено, док су 3 пријаве 
поднете по истеку рока. 
 Разматрајући поднете пријаве Комисија је предложила финансирање пројеката/програма из члана 1. 
ове Одлуке на основу оцене предложених програма удружења, односно области, начина и намене трошења 
средстава предвиђених истим. Износ предложених средстава одређен је на основу буџета пројекта/програма 
имајући у виду значај и степен задовољења јавног интереса који се предложеним програмом постиже, а 
водећи рачуна о укупно расположивим средствима у буџету општине за ове намене, који износи 3.000.000,00 
динара. 
 Средства за спровођење ове Одлуке обезбеђена су у буџету општине Велико Градиште за 2023. 
годину. 

Упуство о правном средству: Против ове одлуке може се покренути управни спор подношењем 
тужбе Управном суду у Београду у року од 30 дана од дана објављивања исте. 
 
 
Број: 400-8/2023-01-4 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ 
 

                                                                                                                              ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 
                                                                                                                               ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ 

 
  

                                                                                                                            Драган Милић,с.р. 
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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, 99/2016,113/2017,95/2
018,31/2019,72/2019, 149/2020, 118/2021, 
138/2022, – др. закон) и на основу члана 25. 
Одлуке о буџету општине Велико Градиште 
за 2023.годину

Општинско веће,  на 78. седници 
одржаној дана 15.03.2023.године доноси 

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

Из средстава утврђених Одлуком 
о буџету општине Велико Градиште за 
2023.годину, раздео 5. функционална 
класификација 110. Економска 
квалификација 499121 текућа резерва 
позиција 193.

1.

О д о б р а в а   с е

Износ од 234.600,00 динара Општој 
болници Пожаревац из Пожаревца.

2.

Средства из тачке 1. ове Одлуке 
уплатити на рачун фирме „Велтекс“ из 
Београда а у име Опште Болнице Пожаревац. 

205-508600-98

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 набавку 
хируршких мантила, чаршава и униформи 

зелене боје за потребе одељења гинекологије 
и породилишта Опште болнице Пожаревац.

Након испоруке робе, Општа болница 
Пожаревац је у обавези да достави доказ 
о примљеној дотацији Општинском већу 
Општине Велико Градиште. 

Средства из тачке 1 ове Одлуке 
распоређују се у оквиру Раздела 4,  позиција 
41, 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: 401-118/2023-01-2

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ 
ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
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 78. седници одржаној 
15.03.2023. 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.2/23 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. 2/23 који се води код Основног суда у 
Великом Градишту.

ОДОБРАВА СЕ Општинском  
правобраниоцу општине Велико Градиште 
да у решавању спорног односа са тужиоцем 
Матејић Живославом из Мајиловца, у 
конкретном судском предмету (П.бр. 2/23) 
закључи споразум о решавању спорног 
односа и понуди да се тужиоцу исплати износ 
од 80.000,00 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 рочишта где 
ће 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.1/23 од 13.02.2023.
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. 2/23 у правној ствари тужиоца 
Матејић Живослава из Мајиловца, против 
објективно одговорне Општине Велико 
Градиште а у вези са нанетим повредама 
збој 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 80.000,00 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 рочишта где ће 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: 401-91/2023-01-4

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ 
ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 
ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ

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 78. седници одржаној 
15.03.2023. године,  донело је, 

Р Е Ш Е Њ Е
О

ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА 
СПОРАЗУМНО РЕШАВАЊЕ СПОРНОГ 

ПРАВНОГ ОДНОСА ПО ПАРНИЦИ 
П.БР.380/22 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. 
380/22 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 Београда 
кога заступа законски заступник отац 
Владимир Ракић, у конкретном судском 
предмету (П.бр. 380/22) закључи споразум 
о решавању спорног односа и понуди да 
се тужиоцу исплати износ од 80.000,00 
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 поднеска тужиоца од 5.12.2022.године 
износ од 9.000,00 динара, на име неодржане 
расправе износ од 6.000,00 динара и на име 

рочишта где ће 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.31/22 од 13.02.2023.
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. 380/22 у правној ствари 
тужиоца малолетног ************ из 
Београда кога заступа законски заступник 
отац Владимир Ракић, против објективно 
одговорне Општине Велико Градиште а у 
вези са нанетим повредама збој 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 80.000,00 
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 поднеска тужиоца од 5.12.2022.године 
износ од 9.000,00 динара, на име неодржане 
расправе износ од 6.000,00 динара и на име 
рочишта где ће 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. 
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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: 401-92/2023-01-4

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’’ 
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 78. седници одржаној 
15.03.2023. године, донело је, 

Р Е Ш Е Њ Е
О

ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА 
СПОРАЗУМНО РЕШАВАЊЕ СПОРНОГ 

ПРАВНОГ ОДНОСА ПО ПАРНИЦИ 
П.БР.451/22 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. 
451/22 који се води код Основног суда у 
Великом Градишту.

ОДОБРАВА СЕ Општинском  
правобраниоцу општине Велико Градиште 
да у решавању спорног односа са тужиоцем 
Маровић Љубицом из Великог Градишта, у 
конкретном судском предмету (П.бр. 451/22) 
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 рочишта где 
ће 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.38/22 од 13.02.2023.
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. 451/22 у правној ствари 
тужиоца Маровић Љубице из Великог 
Градишта, против објективно одговорне 
Општине Велико Градиште а у вези са 
нанетим повредама збој уједа пса луталице. 
Том приликом, разматрајући пристигле 
поднеске и процене успеха у спору, 
Општински правобранилац је мишљења 
да би у конкретном судском предмету 
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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 
рочишта где ће 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: 401-93/2023-01-4

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’’ 18/2016 и 95/2018- аутентично тумачење 
и 2/2023- одлука УС), члана 70. Статута 
општине Велико Градиште („Службени 
гласник општине Велико Градиште“ бр. 
2/2019 и 3/2023), 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 78. седници одржаној 
15.03.2023. године,  донело је, 

Р Е Ш Е Њ Е
О

ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА 
СПОРАЗУМНО РЕШАВАЊЕ СПОРНОГ 

ПРАВНОГ ОДНОСА ПО ПАРНИЦИ 
П.БР.20/23 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. 
20/23 који се води код Основног суда у 
Великом Градишту.

ОДОБРАВА СЕ Општинском  
правобраниоцу општине Велико Градиште 
да у решавању спорног односа са тужиоцем 
Рајчић Ненада 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 по оба вида, као и трошкова поступка 
и то на име састава тужбе износ од 9.000,00 
динара, на име расправе где ће се закључити 
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.2/23 од 27.02.2023.
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. 20/23 у правној ствари тужиоца 
Рајчић Ненада из Великог Градишта 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 накнаде 
штете по оба вида, као и трошкова поступка 
и то на име састава тужбе износ од 9.000,00 
динара, на име расправе где ће се закључити 
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, да је неспорно да постоји 
објективна одговорност општине и да би 
наставком судског поступка трошкови само 
расли, одредило је износ као у диспозитиву. 
Износ одређен у диспозитиву, по мишљењу 
Општинског већа би представљао и правичну 
надокнаду за претрпљену повреду. Имајући 
у виду све изложено 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: 401-104/2023-01-4

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ 
ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 
ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ

Драган Милић,с.р.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ОПШТИНА ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
Број: 401-116/2023-01-4
Датум: 15.03.2023. године
Велико Градиште

На основу члана 136. Закона о 
општем управном поступку (‘’Сл.гласник 
РС’’ 18/2016 и 95/2018- аутентично 
тумачење), 70. Статута општине Велико 
Градиште („Службени гласник општине 
Велико Градиште“ бр. 2/2019), члана 11-
13. Пословника 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,

Општинско веће општине Велико 
Градиште на 78. седници одржаној 
15.03.2023. године  дана,  донело је, 
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Р Е Ш Е Њ Е

ОДБИЈА СЕ захтев Општинског 
правобраниоца за давање сагласности на 
закључење споразума о мирном решењу 
спорног односа, а на предлог пуномоћника 
тужиоца, по парничном предмету П.бр.22/22 
који се води пред Основним судом у Великом 
Градишту, као НЕОСНОВАН.

О б р а з л о ж е њ е

Општинско правобранилаштво 
поднело је захтев бр.11/22 од 27.2.2023.г. 
Општинском већу Општине Велико 
Градиште ради давања сагласности за 
споразумно решавање спорног односа. 

У захтеву је наведено да је тужилац 
малолетна ****************** из Великог 
Градишта чији је законски заступник 
мајка Вукадиновић Ивана, односно њен 
пуномоћник, предложио мирно решење 
спора, у виду закључења поравнања.

Како је по позитивним прописима 
Општински правобранилац дужан да 
предлоге доставља Општинском већу и 
да Општинско веће о поднетим захтевима 
одлучује, Општинско веће је разматрајући 
све чињенице, предметни захтев, његово 
образложење (у току поступка је истицано 
да се ради о власничком псу), а на предлог 
Општинског правобраниоца да се предлог 
пуномоћника тужиоца о мирном решењу 
спора, а самим тим и сам захтев одбију, 
Општинско веће је донело решење као у 
диспозитиву.  

Поука о правном леку: Решење је 
коначно у управном поступку. Против истог 
се може покренути управни спор пред 
Управним судом у Београду у року од 30 
дана од дана пријема овог Решења.

ПРЕДСЕДНИК 
ОПШТИНСКОГ ВЕЋА

Драган Милић,с.р.

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 
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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

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ 
ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ

ПРЕДСЕДНИК
ОПШТИНСКОГ ВЕЋА

ОПШТИНЕ ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ
Драган Милић,с.р.
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