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На основу члана 82. Статута општине Велико
Градиште („Сл. гласник општине Велико Градиште,
бр. 9/2008), члана 11. Пословника о раду
Општинског већа општине Велико Градиште („Сл.
гласник општине Велико Градиште“, бр. 8/2009) и
чланова 8. и 9. Правилника о начину, поступку и кри-
теријумима за избор програма од јавног интереса за
доделу средстава из буџета општине Велико
Градиште,

Општинско веће општине Велико Градиште
на својој 39. седници од 25.09.2013. године, донело
је:

ОДЛУКУ о допуни Одлуке

о избору програма удружења грађана који се

финансирају из буџета општине Велико Градиште за

2013. годину

I У Одлуци о избору програма удружења гра-
ђана који се финансирају из буџета општине Велико
Градиште за 2013. годину број 400-56/2013-01-4 од
10.06.2013. године у поглављу I додају се тачке:

14) Клуб одгајивача голуба српских високоле-
тача

15) Спортско риболовни клуб „Риболовачка
прича

16) Удружење грађана за особе са и без инва-
лидитета „Заједно смо“

Пренос ће се вршити директно на наменски
подрачун.

II Средства за ове намене планирана су у буџе-
ту општине Велико Градиште за 2013. годину, у
оквиру Раздела 2- Председник и Општинско веће,
Глава 2.5 Дотације, Функција 160 – Опште јавне
услуге које нису класификоване на другом месту,
Економска класификација 481 – Дотације, изузев
Црвеног крста Велико Градиште који је планиран на
Функцији 070 – социјална помоћ угроженом станов-
ништву, КУД Стишки бисери, који је планиран на
функцији 820-услуге културе које нису класификова-
не надругом месту, Друштво за неговање традиција
ослободилачких ратова Србије до 1918. године –
Београд, подружница Велико Градиште, Савез удру-
жења бораца и Удружење пензионера Велико
Градиште који су планирани на функцији 020-ста-
рост.

III Пренос средстава из ове одлуке врши се у
складу са Уговором закљученим између удружења и
општине Велико Градиште.

Број: 400-76/2013-01-4

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ
ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ  

Драган Милић,с.р

На основу члана 13. став 3. Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник Републике Србије“,
број 129/2007) и члана 15. став 3. Статута општине
Велико Градиште („Службени гласник општине
Велико Градиште“, бр. 9/2008), а на предлог
Општинског већа општине Велико Градиште,

Скупштина општине Велико Градиште, на 18
седници одржаној дана 16.09.2013.године, доноси 

О Д Л У К У

О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О УСПОСТАВЉАЊУ

САРАДЊЕ СА ОПШТИНОМ РЕШИЦА-

РУМУНИЈА

Члан 1.
У Одлуци о успостављању сарадње са општи-

ном Решица-Република Румунија 69-3/2013-01-1
(„Службени гласник општине Велико Градиште“
број 6/2013 и 10/2013) у називу Одлуке о успостсв-
љању сарадње између општине Велико Градиште,
Република Србија и општине  Решица, Република
Румунија после речи „Решица“ брише се реч
„Република.“
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Намена износ

Награде такмича-
рима златне алке

21.000,00

Пехари и дипломе 29.000,00

Укупно: 50.000,00

Намена износ

Пехари 10.000,00

Медаље 10.000,00

Дипломе 5.000,00

Мајице за так-
мичаре

25.000,00

Укупно: 50.000,00

Намена износ

Гориво 30.000,00

Трошкови ПТТ
саобраћаја

20.000,00

Укупно: 50.000,00



Члан 2.
Остали чланови одлуке остају непромењени.

О б р а з л о ж е њ е
Скупштина општине Велико Градиште на

својој седници одржаној 25.04.2013. године донела је
Одлуку о успостављању сарадње са општином
Решица-Република Румунија („Службени гласник
општине Велико Градиште“ број 2/2013. године).

Одлука је, у смислу члана 13.став 3 Закона о
локалној самоуправи („Службени гласник Републике
Србије“ број 129/2007.) достављена Влади
Репиблике Србије ради давања сагласности.

Министарство Регионалног развоја и локалне
самоуправе својим актом број 016-00-00007/2013-04
од 21.05.2013.године обратило се Скупштини
општине Велико Градиште ради обавештења да ли
су сретства за остваривање наведене сарадње обезбе-
ђена у буџету општине обзиром да је та чињеница
услов за добијање позитивног мишљења од стране
Министарства финансија и привреде.

Актом Општинске управе број 69-1/2013-01-1
од 03.06.2013. године извештено је Министарство па
су средства за ове намене обезбеђена Одлуком о
буџету општине Велико Градиште за 2013.године.

Министарство Регионалног развоја и локалне
самоуправе као надлежно министарство телефон-
ским путем је дана 25.06.2013. године обавестио
начелника Општинске управе да сматра да назив
Одлуке треба кориговати.

По достављању кориговане Одлуке донете од
стране Слупштине општине Министарство регио-
налног развоја и локалне самоуправе својим актом
број 016-00-00007/2013-04 од 15.08.2013.године оба-
вестило је Скупштину општине да у називу Одлуке
треба изоставити одредницу „Република“која се
односи на Румунију.

У циљу добијања сагласности од стране Владе
Републике Србије предлаже се доношење наведене
Одлуке.

Број:69-4/2013

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВЕЛИКО
ГРАДИШТЕ

ПРЕДСЕДНИК СО

Томислав Ивановић,с.р.

На основу члана 35. став 7. Закона о планира-
њу и изградњи ("Службени гласник РС", број 72/09,
81/09-исправка, 64/10-одлука УС, 24/11, 121/12,
24/13-одлука УС и 50/13-одлука УС), члана 29.
Правилника о садржини, начину и поступку израде

планских докумената ("Службени гласник РС", број
31/10, 69/10 и 161/11) и члана 40. Статута општине
Велико Градиште ("Службени лист општине Велико
Градиште", број 9/2008), после прибављеног мишље-
ња Комисије за планове СО Велико Градиште, на
предлог Општинског већа општине Велико
Градиште,

Скупштина општине Велико Градиште, на 18
седници одржаној дана16.09.2013. године, донела је 

ОДЛУКУ

о усвајању Плана детаљне регулације коридора

далековода 110 kV између ТС "Бела Црква" и ТС

"Велико Градиште", деоница на територији

општине Велико Градиште 

Члан 1.
УСВАЈА СЕ План детаљне регулације кори-

дора далековода 110 kV између ТС "Бела Црква" и
ТС "Велико Градиште", деоница на територији
општине Велико Градиште (у даљем тексту: План),
који је урађен у складу са одредбама Закона о плани-
рању и изградњи и Просторног плана општине
Велико Градиште ("Службени лист општине Велико
Градиште", број 2/2011). 

Стручни обрађивач Плана је Институт за
архитектуру и урбанизам Србије из Београда, а
наручилац и инвеститор израде Плана је ЈП
"Електромрежа Србије" из Београда.

Члан 2.
Границом Плана обухваћена је површина од

1.070.017,9 m2 (107 ha 0 a 17,9 m2). 
Граница Плана је ближе одређена на графич-

ким приказима Плана и следећим пописом обухваће-
них катастарских парцела:

1) K.О. Кусиће
- целa парцела: 3008;
- део парцела: 666, 667, 668, 669, 670, 671, 677,

694, 695, 696, 697, 698, 699, 700, 703, 704, 705, 706,
707, 708, 709, 710, 711, 712, 713, 721,722, 723, 732,
733, 734, 735, 736, 737, 745, 746, 747, 748, 2228,
2239/1 (ТС "Велико Градиште"), 2239/2, 2240/1, 2241,
2247/1, 2248, 2254, 2256, 2257, 2259, 2260, 2264,
2265, 2266, 2267, 2268, 2269, 2270, 2275, 2293, 2294,
2295, 2296, 2297, 3005, 3006, 3007, 3009, 3010, 3011,
3012, 3013, 3014, 3015, 3016, 3017, 3018, 4861, 4862,
4863, 4872 и 4876.

2) К.О. Кумане
- целе парцеле: 170, 342, 1660, 1931, 1973,

1981;
- део парцела: 169, 171, 172, 178, 179, 180, 193,

194, 195, 196, 197, 198, 199, 282, 324, 325, 326, 327,
328, 329, 330, 331, 341, 343, 349, 350, 351, 352, 353,
354, 355, 356, 428, 429, 430, 431, 432, 433, 434, 435,
498, 499, 500, 501, 502, , 503, 504, 505, 506, 507, 508,
509, 510, 511, 512, 513, 514, 515, 516, 517, 518, 519,
520, 521, 525, 526, 527, 528, 529, 530, 531, 532, 533,
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534, 688, 691, 693, 707, 708, 710, 711, 714, 719, 723,
732, 733, 1653, 1654, 1655, 1656, 1657, 1658, 1659,
1661, 1663, 1664, 1665, 1668/1, 1668/2, 1670, 1691,
1692, 1693, 1694, 1695, 1697, 1702, 1703, 1705, 1706,
1707, 1708, 1709, 1710, 1711, 1714, 1715, 1730, 1818,
1819, 1824, 1825, 1826, 1827, 1828, 1829, 1831, 1832,
1836, 1837, 1839, 1840, 1841, 1842, 1843, 1845, 1846,
1848, 1849, 1850, 1862, 1863, 1917, 1918, 1919, 1929,
1930, 1932, 1934, 1967, 1968, 1969, 1971, 1974, 1975,
1976, 1977, 1978, 1979, 1980, 1982, 1984, 1985, 1986,
1987, 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 4286 и 4287.

3) К.О. Тополовник
- део парцела: 360, 361, 362, 363, 364, 365, 366,

367, 368, 369, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 409,
410, 411, 412, 413, 414, 415, 416, 434, 435, 436, 437,
438, 439, 453, 454, 456, 457, 458, 459, 460, 461, 462,
463, 464, 465, 466, 467, 468, 850, 851, 852, 853, 854,
855, 874, 875, 876, 877, 878, 879, 910, 911, 912, 913,
914, 915, 1269, 1306, 1313, 1314, 1315, 1342, 1343,
1344 и 1345.

4) К.О. Кисиљево
- целе парцеле: 1255, 2639
- део парцела: 665, 666, 667, 668, 669, 670, 671,

672, 673, 674, 675, 684/1, 684/2, 684/3, 684/4, 686, 687,
688, 689, 690, 691, 701, 702, 703, 713, 714, 714, 717,
718, 719, 720, 721, 722, 723, 841, 842, 843, 844, 845,
846, 847, 848, 849, 850, 858, 859, 860, 861, 862, 863,
904, 905, 906, 907, 908, 909, 910, 934, 935, 936, 937,
938, 939, 940, 941, 942, 943, 944, 945, 946, 947, 948,
949, 950, 951, 952, 953, 954, 955, 956, 957, 958, 959,
960, 961, 962, 963, 964, 965, 966, 967, 968, 999, 1130,
1139, 1140, 1141, 1144, 1145, 1152, 1153, 1154, 1155,
1168, 1169/1, 1170, 1226, 1227, 1228, 1229, 1230, 1231,
1233, 1233, 1242, 1243, 1247, 1248, 1248, 1251, 1252,
1253, 1254, 1276, 1784, 1785, 2637, 2638, 2640, 2641 и
2765.

5) К.О. Поповац
- део парцела: 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252,

253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263,
265, 266, 267 и 321.

6) К.О. Бискупље
- целе парцеле: 626, 1190;
- део парцела: 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307,

308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 317, 318, 319, 320/19,
321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 327, 328, 329, 330,
331, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 421, 422, 425,
426, 599, 600, 602, 603, 607, 608, 609, 610, 619, 620,
623, 624, 625, 627, 628, 630, 632, 633, 634, 635, 636,
637, 638, 653, 654, 918, 1182, 1184, 1185, 1186, 1187,
1188, 1189, 1191, 1192, 1200, 1201, 1202, 1203, 1204,
1205, 1206, 1334, 1335, 1336, 1337, 1339, 1340, 1341,
1342, 1343, 1344, 1345, 1346, 1350, 1351, 1354, 1355,
1358, 1372, 1373, 1374, 1375, 1376, 1377, 1378, 1379,
1380, 1381, 1382, 1383, 1384, 4183 и 4184.

7) К.О. Затоње
- целе парцеле: 738, 739, 740, 742, 743, 744,

4046, 4047, 4246, 4535;
- део парцела: 366, 731, 732, 733, 734, 735, 736,

737, 741, 745, 746, 785, 1294, 1295, 1310, 1311, 1312,

1314, 1315, 1318, 1319, 1324, 1325, 1326, 1336, 1337,
1345, 1346, 1347, 1353, 1354, 1359, 1360, 1361, 1362,
1365, 1366, 1367, 1370, 1371, 1372, 1373, 1374,
1398/2, 1403, 1762/1, 1762/11, 1762/15, 1762/20,
1762/2, 1762/21, 1762/3, 1762/4, 1762/5, 1762/6,
1762/7, 1762/8, 1767, 1768, 1769, 1770, 1771, 1772,
1773, 1775, 1776, 1777, 1778, 1779, 1780, 1781, 1782,
1783, 1785, 1786, 1787, 1788, 3662, 3663, 3667, 3673,
3674, 3675, 3676, 3677, 3679, 3680/1, 3681, 3682/1,
3814, 3816/1, 3817/1, 3818, 3819, 3821, 3822, 3823,
3825, 3829, 3830, 3831, 3832, 3833, 3834, 3835, 3843,
3864, 3865, 3866, 4044, 4045, 4048, 4049, 4210, 4211,
4212, 4213, 4214, 4231, 4232, 4233, 4234, 4240, 4241,
4242, 4244, 4245, 4247, 4248, 4251/1, 4252, 4253,
4254, 4255, 4260, 4261, 4265, 4266, 4267, 4268,
4514/2, 4519, 4520, 4521, 4522, 4523, 4527, 4528,
4530, 4531, 4532, 4533, 4534, 4536, 4538, 5000,
5001/1, 5003, 5004, 5005, 5027, 5028, 5031, 5035,
5036, 5038, 5039, 5040, 5041, 5042, 5044, 5045, 5046,
5047, 5048, 5049/1, 5049/2, 5050, 5051, 5052, 5054,
5055, 5056, 5059, 5060, 5061, 5349, 5354, 5360, 5361,
5369, 5370, 5373 и 5377.

8) К.О. Рам
- целе парцеле: 1256, 1370, 1376, 1440;
- део парцела: 224/1, 224/5, 225, 231, 232, 338,

345, 346, 348, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359,
360, 361, 363, 369, 442, 443, 444, 445, 446, 447, 448,
449, 451/2, 501, 502, 503, 504, 506, 507, 508, 509, 511,
513, 517, 690, 691, 695, 696, 697, 698, 699, 700, 720,
723, 1251, 1252, 1253, 1254, 1255, 1257, 1258, 1260,
1261, 1283, 1284, 1287, 1288, 1289, 1291, 1292, 1366,
1368, 1369, 1371, 1372, 1374, 1375, 1376, 1377, 1378,
1399, 1431, 1432, 1433, 1434, 1435, 1436, 1437, 1438,
1439, 1441, 1442, 1470, 1940, 1942, 1944 и 1950.

У случају међусобног неслагања графичког
приказа границе планског обухвата и пописа обу-
хваћених парцела, меродавна је ситуација у графич-
ком делу Плана.

Члан 3.
Циљ доношења Плана је обезбеђење планске

основе за изградњу деонице преносног далековода
110 kV између ТС 110/35 kV "Бела Црква" и ТС
110/35 kV "Велико Градиште" на територији општи-
не Велико Градиште, у дужини од око 21,4 km.

Члан 4.
План се усваја са следећим садржајем:
I ОПШТИ ДЕО
1. Повод и циљ израде плана 
2. Предмет плана 
3. Опис границе плана са пописом обухваће-

них парцела 
4. Правни и плански основ за израду плана 
5. Обавезе, услови и смернице из планских

докумената вишег реда и других развојних докуме-
ната 

II ПОЛАЗНЕ ОСНОВЕ 
1. Концепт планског решења 

Broj 11 14. oktobar 2013.12



1.1. Концепт и правила уређења простора
1.2. Концепт правила грађења
1.3. Преглед прикупљених података и услова

надлежних институција
1.4. Подлоге за израду Плана
III ПЛАНСКИ ДЕО 
1. ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА
1.1. Подела простора у планском обухвату на

посебне зоне/појасе
1.2. Правила коришћења простора по посеб-

ним зонама/појасима
1.3. Регулација коридора далековода и биланс

површина
1.4. Правила за издвајање површина јавне

намене и установљавање права службености
1.5. Општа правила усаглашавања са другим

објектима и инсталацијама
1.5.1. Правила усаглашавања са путевима
1.5.2. Правила усаглашавања са водним објек-

тима 
1.5.3. Правила усаглашавања са електроенер-

гетском и телекомуникационом мрежом
1.5.4. Правила усаглашавања са комуналним

објектима и осталим инсталацијама
1.6. Правила заштите пољопривредног и шум-

ског земљишта
1.7. Правила обезбеђења потреба одбране,

заштите од елементарних непогода и акцидената
1.8. Опште и посебне мере заштите животне

средине, природног и културног наслеђа
1.8.1. Заштита животне средине
1.8.2. Заштита природних добара
1.8.3. Заштита културних добара
1.9. Правила за међупланско усаглашавање,

изградњу других објеката и уређења површина
2. ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА
2.1. Услови за техничко решење инсталације

далековода
2.1.1. Услови за извођење радова
2.1.2. Услови за извођачке путеве и градилиш-

та
2.2. Правила за формирање грађевинске пар-

целе, издвајање површина јавне намене и установље-
ње права службености

2.3. Правила за постављање стуба далековода
2.4. Правила за висинску регулацију далеково-

да
2.5. Процена динамике реализације и носилац

инвестиционих активности
IV ГРАФИЧКИ ПРИКАЗИ ПЛАНА
V ДОКУМЕНТАЦИОНА ОСНОВА
VI СМЕРНИЦЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПЛАНА

Члан 5.
Саставни део образложења ове Одлуке је

Извештај о извршеној стручној контроли сачињен од
стране Комисије за планове СО Велико Градиште.

Члан 6.
О спровођењу ове Одлуке стараће се

Одељење за урбанизам, комунално стамбене и имо-
винско правне послове Општине Велико Градиште.

Члан 7.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана

објављивања у "Службеном гласнику општине
Велико Градиште".

Образложење
Правни основ за израду Плана садржан је у

одредбама Закона о планирању и изградњи
("Службени гласник РС", број 72/09, 81/09-исправка,
64/10-одлука УС, 24/11, 121/12, 24/13-одлука УС и
50/13-одлука УС), Правилника о садржини, начину и
поступку израде планских докумената ("Службени
гласник РС", број 31/10, 69/10 и 16/11) и Одлуци
Скупштине општине Велико Градиште о изради
Плана детаљне регулације коридора далековода 110
kV између ТС "Бела Црква" и ТС "Велико
Градиште", деоница на територији општине Велико
Градиште (број 353-106/2013-1 од 25.04.2013. годи-
не).

Плански основ за израду Плана садржан је у:
- Просторном плану Републике Србије од

2010. до 2020. године ("Службени гласник РС", број
88/2010); у поглављу V. Просторни развој Републике
Србије 2010-2014-2020., тачка 3.2.2. Енергетска
инфраструктура, Табела 43. Стратешки пројекти
електропреноса у периоду до 2014. године, планира-
на је изградња далековода 110 kV Велико Градиште-
Бела Црква. "Одговорност за реализацију" носи ЈП
"Електромрежа Србије". 

- Просторном плану општине Велико
Градиште ("Службени гласник општине Велико
Градиште", број 2/2011); правилима грађења и смер-
ницама за спровођење планских решења, предвиђена
је израда урбанистичког плана за инфраструктурне
објекте ван грађевинских подручја где се потребна
површина обезбеђује путем утврђивања јавног инте-
реса.

На основу члана 5. Одлуке о изради Плана
детаљне регулације коридора далековода 110 kV
између ТС "Бела Црква" и ТС "Велико Градиште",
деоница на територији општине Велико Градиште,
приступило се изради нацрта Плана. После  изврше-
не стручне контроле, Комисија за планове СО
Велико Градиште утврдила је нацрт Плана и упутила
на јавни увид у трајању од 30  дана. Нацрт плана је
био изложен у згради Општине Велико Градиште,
улица Житни трг бр. 1, у приземљу, соба број 1, у
периоду од 31.07.2013. до 29.08.2013. године.

Јавна седница Комисије за планове

Скупштине општине Велико Градиште одржана је

6.09.2013 године у згради Општине Велико

Градиште. Како у току јавног увида није било подне-
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тих писаних примедби, Комисија за планове

СOВелико Градиште је констатовала да се План

може упутити у даљу процедуру доношења од стра-

не СО Велико Градиште. Поступајући по мишљењу

Комисије за планове, стручни обрађивач је доставио

План на усвајање надлежном органу, Скупштини

општине Велико Градиште.

Пошто су у свему обезбеђени услови, то се у

складу са чланом 35. став 7. Закона о планирању и

изградњи ("Службени гласник РС", број 72/09, 81/09-

исправка, 64/10-одлука УС, 24/11, 121/12, 24/13-

одлука УС и 50/13-одлука УС) предлаже Скупштини

општине Велико Градиште да усвоји Одлуку каква је

дата у предлогу.

Број: 353-282/2013-01-1

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВЕЛИКО
ГРАДИШТЕ

ПРЕДСЕДНИК СО

Томислав Ивановић,с.р.

На основу члана 40. Закона о локалној само-

управи („Службени гласник РС“ бр. 129/07) као и

члана 70. Статута општине Велико Градиште

(„Службени гласник општине Велико Градиште“, бр.

9/2008) и члана 38. Пословника Скупштине општине

Велико Градиште („Службени гласник општине

Велико Градиште“ бр. 11/2008)

Скупштина општине Велико Градиште, на 18.

седници одржаној 16.09.2013. године, донела је

Р   Е   Ш   Е   Њ   Е 

О ПОСТАВЉЕЊУ СЕКРЕТАРА СКУПШТИНЕ

ОПШТИНЕ ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ

Члан 1.

БОЈАН Љ.МИЛОСАВЉЕВИЋ, дипломирани

правник из Кусића, општина Велико Градиште,

поставља се за секретара Скупштине општине

Велико Градиште.

Мандат секретара Скупштине општине траје

до истека мандата Скупштине општине.

Члан 2.

Решење ступа на снагу даном доношења.

Члан 3.

Решење објавити у „Службеном гласнику

општине Велико Градиште“.

Број:020-122/2013-01-1

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВЕЛИКО
ГРАДИШТЕ

ПРЕДСЕДНИК СО

Томислав Ивановић,с.р.

На основ члана 32. Закона о локалној само-

управи („Службени гласник РС“ бр. 129/2007), члана

40. Статута општине Велико Градиште („Службени

гласник општине Велико Градиште бр. 9/2008) и

члана 52. Закона о планирању и изградњи

(„Службени гласник РС“ бр. 72/2009, 81/2009,

24/2011 и 121/12), а на основу предлога ресорних

Министарства и на захтев Општинског већа

Скупштина општине Велико Градиште на 18

седници одржаној дана 16.09.2013. године донела је,

Р   Е   Ш   Е   Њ   Е 

О ДОПУНИ РЕШЕЊА О ОБРАЗОВАЊУ

КОМИСИЈЕ ЗА ПЛАНОВЕ ОПШТИНЕ ВЕЛИКО

ГРАДИШТЕ

Члан 1.

ДОПУЊУЈЕ СЕ решење о образовању

Комисија за планове општине Велико Градиште бр.

350-27/2013-01-1 од 05.082013 године („Службени

гласник општине Велико Градиште“ бр. 10/2013) у

члану 1. па се после тачке 5. на предлог надлежних

Министарстава, ИМЕНУЈУ следећа лица:

6. Милош Гардашевић из Пожаревца дипл.

инжењер архитектуре, PD MG Partners d.o.o.

Пожаревац, бр. лиценце 200 0234 03 и 300 1733 03 на

предлог Министарства грађевина и урбанизма РС, за

члана,

7. Сузана Милошевић из Петровца на Млави

ул. Бате Булића бб дипл. просторни планер,

Дирекција за изградњу из развој Петровац на Млави,

бр. лиценце 100 0177 11, на предлог Министарства

природних ресурса, рударства и просторног плани-

рања РС, за члана.

Члан 2.

Задатак чланова Комисије из члана 1. овог

допуњеног Решења утврђен је одредбама Закона о

планирању и Решењем о образовању Комисије за

планове општине Велико Градиште.

Члан 3.

Мандат именованих, чланова Комисије, траје

4. године.
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Члан 4.
Ово решење ступа на снагу даном доношења а

објавиће се у „Службеном гласнику општине Велико
Градиште“.

О б р а з л о ж е њ е
Правни основ за доношење решења у предло-

гу садржан је у одредби члана 52. Закона о планира-
њу и изградњи („Службени гласник РС“ бр. 72/09,
81/09, 24/11 и 121/12) којим је предвиђено да се ради
обављања стручних послова у поступку израде пла-
нова и спровођења планских докумената као и дава-
ње стручног мишљења по захтеву надлежних органа
управе, скупштина јединице локалне самоуправе,
образује Комисију за планове.

Чланом 32. Закона о локалној самоуправи и
чланом 40. Статута општине Велико Градиште
(„Службени гласник општине Велико Градиште“ бр.
9/2008) предвиђено је да јединица локалне самоупра-
ве доноси одговарајуће планове, јединице локалне
самоуправе, као што су генерални урбанистички
план, план генералне регулације, план детаљне регу-
лације и др.

Председник и чланови Комисије именују се из
реда стручњака за област просторног планирања и
урбанизма као и других области који су од значаја за
обављање стручних послова у области планирања,
уређења простора и изградње са одговарајућим
лиценцама у складу са законом.

Начин образовања Комисије предвиђен је
законом а један број чланова именује се на предлог
надлежнних Министарстава.

Решење о образовању Комисије за планове
општине Велико Градиште, из реда представника
локалне самоуправе, Скупштина општине Велико
Градиште донела је 05.08.2013 године под бр. 350-
27/2013-01-1 и исто је објављено у „Службеном глас-
нику општине Велико Градиште“ бр. 10/2013.

Након прибављених сагласности од стране
ресорнних Министарства, решење о образовању
Комисије за планове допуњује се недостајућим чла-
новима у формира се Комисија у пуном капацитету.

Средства за рад Комисије обезбеђују се у
буџету јединице локалне самоуправе раздео 2, глава
2.4, позиција 28,-израда планова и програма, функ-
ционална класификација 474.

Из свега напред изнетог, предлаже се
Скупштини да донесе решење какво је у предлогу
дато.

Број:350-36/2013-01-1

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВЕЛИКО
ГРАДИШТЕ

ПРЕДСЕДНИК СО

Томислав Ивановић,с.р.

На основу члана  39. Закона о права пацијена-
та („Службени гласник РС“ бр. 45/2013), члана 38.
Закона о локалној самоуправи („Службени гласник
РС“ бр. 129/07) и члана 18. Статута општине Велико
Градиште („Службени гласник општине Велико
Градиште“ бр. 9/2008), на прелдлог Општинског већа
општине Велико Градиште

Скупштина општине Велико Градиште на 18
седници одржаној дана 16.09.2013. године, донела је,

О   Д   Л   У   К   У

О ОРГАНИЗОВАЊУ ФИНАНСИРАЊУ И

УСЛОВИМА РАДА САВЕТНИКА ПАЦИЈЕНАТА У

ОПШТИНИ ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ

Члан 1. 
Оснива се саветник за заштиту права

пацијената као орган општине Велико Градиште (у
даљем тексту: саветник пацијената) који обавља
послове заштите права пацијената по поднетим при-
говорима и пружа информације и савете у вези са
правима пацијената  у складу са Законом и овом
Одлуком.

Оснивач органа је Скупштина општине
Велико Градиште, улица Житни трг број 1.

Члан 2.
Седиште органа је у општини Велико

Градиште ул. Житни трг бр. 1. канцеларија бр. 43.
Помоћне и друге послове за потребе саветни-

ка пацијената обавља Одељење за општу управу и
јавне службе Општинске управе општине Велико
Градиште. 

Члан 3.
Послове саветника за заштиту права пацијена-

та врши саветник пацијената које поставља
Скупштина општине Велико Градиште на период од
4 године, који може бити поново постављен.

Члан 4.
За саветника права пацијената у општини

Велико Градиште може бити постављено лице које је
држављанин Републике Србије, које има завршен
правни факултет, положен стручни испит за рад у
органима државне управе и најмање 3. године радног
искуства у струци са познавањем прописа из области
здравства а које испуњава и друге опште услове.

Члан 5.
Саветник права пацијената за свој рад одгова-

ра Скупштини општине Велико Градиште.
Саветник пацијената обавља функцију на

основу Закона и других прописа донетих на основу
закона у складу са Уставом, Законом и овом
Одлуком.

Саветник права пацијената најмање једном
годишње доставља оснивачу извештај о раду.
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Члан 6
Саветник права пацијената може предузимати

правне радње и користити правна средства при
заштити права пацијната по поднетим приговорима
пацијената, пружати потребне информације и савете
а у вези са правима пацијената.

Саветник пацијената има службену легитима-
цију којом се идентификује приликом предузмања
службених радњи.

Члан 7.
Саветник права пацијената може предузимати

службене радње у свом седишту и у здравственим
установана и приватној пракси на територији општи-
не Велико Градиште. 

Здравствена установа, приватна пракса и др.
дужни су да саветнику пацијената у присуству здрав-
ственог радника омогуће увид у медицинску доку-
ментацију пацијента која је у вези са наводима из
приговора.

Здравствена установа, приватна пракса као и
друга лица која обављају послове из здравствене
делатности дужни су да на захтев саветника посту-
пају без одлагања а најкасније у роковима предвиђе-
ним Законом о правима пацијената.

Члан 8.
Саветник права пацијената дужан је да благо-

времено и ажурно поступа о роковима предвиђеним
Законом, по поднетим приговорима, по захтевима за
информацијама и саветима а у вези са правима
пацијената.

Члан 9.
На организацију и рад саветника пацијената

сходно се примењују одредбе одлуке о Општинској
управи општине Велико Градиште.

На запосленог саветника сходно се примењују
одредбе закона којим се уређују права, обавезе и
одговорности из радних односа у државним органи-
ма.

Члан 10.
Трошкови рада саветника права пацијената

надокнађују се из трошкова за накнаде и издатке које
имају радници Општинске управе.

Послови саветника права пацијената обавља-
ће лице из реда запосленик радника општине Велико
Градиште као придодати посао уз већ своје постојеће
радне задатке и обавезе.

Члан 11.
Седиште саветника пацијената у згради

Општинске управе општине Велико Градиште видно
је обележено, именом и презименом саветника,
његовим радним временом, адресом и бројем теле-
фона.

Члан 12.
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 садр-

жан је у одредбама чланова 38 и 39. Закона о зашти-
ти права пацијената („Службени гласник РС“, бр.
45/2013), члана 38. Закона о локалној самуправи
(„Службени гласник РС“, бр. 129/07), као и члана 18.
Статута општине Велико Градиште („Службени
гласник општине Велико Градиште“ бр. 9/08) и које
прописују да заштиту права пацијената обезбеђује
јединица локалне самоуправе као једно од изворних
права јединице локалне самоуправе.

Заштиту права пацијената обезбеђује поред
других и јединица локалне самуправе тако што одре-
ђује лице које ће обављати послове саветника за
заштиту права пацијената и оснивањем Савета за
здравље као радног тела Скупштине општине, одно-
сно јединице локалне самоуправе. Саветник
пацијената може бити именован за једну или више
јединица локалне самоуправе.

Законом о здравственој заштити пацијентима
је гарантован низ права која морају поштовати сви
здравствени радници као и остала запослена лица у
здравственим установама. Пацијент има право пре
свега на здравствену заштиту као и право на сва оба-
вештења која су му неоходна за одлучивање о свом
здрављу и лечењу. Са друге стране подаци које имају
здравствене установе службена су тајна те установе.
Сва та права пацијената могу се сврстати у следећа:
право на доступност здравствене заштите, заштита
од дискриминације, право на информисаност и
заштиту података, право на одлучивање и приговор,
право на поштовање пацијентовог радног времена
као и право на накнду штете.  

Законом о правима пацијената та права су про-
ширена и систематизована као: право на доступну
здравствену заштиту, право на превентивне мере,
право на квалитет пружања здравствене услуге,
право на безбедност пацијента, право на обавеште-
ње, право детета на поверљиво саветовање, право на
слободан избор, право на друго стручно мишљење,
право на приватност и поверљивост, право на при-
станак, право на поверљивост података о здравстве-
ном стању пацијента, право на олакшање патњи и
бола, право на поштовање пацијентовог времена као
и право на накнаду штете.

Одредбе ове Одлуке несумљиво представљају
наставак нормативне активности у области примене
Закона у пракси по којима законодавац одређене над-
лежности у области заштите права пацијената прено-
си на ниво јединице локалне самоуправе, пошто се и
ту остварује примарни ниво здравствене заштите.
Саветник права пацијената сагласно одредбама
Закона, обавља послове заштите права пацијената по
поднетим приговорима а пружа и потребне информа-
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ције и савете у вези заштите права пацијената.
Услови рада саветника пацијената ближе ће бити
одређени Одлуком о постављењу саветника
пацијената.

За реализацију ове Одлуке нису предвиђена
финансијска средства буџета општине Велико
Градиште, пошто ће дужност саветника пацијената
обављати лице које се налази на раду у Општинској
управи општине Велико Градиште.

Из свега напред изнетог предлаже се
Скупштини да донесе Одлуку каква је у предлогу
дата.

Број: 511-4/2013-01-1

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВЕЛИКО
ГРАДИШТЕ

ПРЕДСЕДНИК СО

Томислав Ивановић,с.р.

На основу члана 21. Закона о управљању

комуналним отпадом „Службени гласник РС“ бр.

36/09 и 88/10) члана 20. Закона о локалној самоупра-

ви („Службени гласник РС“ бр. 129/07) и члана 40.

Статута општине Велико Градиште („Службени

гласник општине Велико Градиште“ бр. 9/2008), на

предлог Општинског већа општине Велико

Градиште

Скупштина општине Велико Градиште на 18

седници одржаној дана 16.09.2013. године, донела је,

О Д Л У К У

О ФОРМИРАЊУ РЕГИОНА ЗА УПРАВЉАЊЕ

ОТПАДОМ

Члан 1.

ПРИСТУПА СЕ формирању региона за

управљање отпадом на територији Браничевског

управног округа којег чине јединице, чланице локал-

не самоуправе у окружењу и то: град Пожаревац,

општине Петровац на Млави, Жабари, Велико

Градиште, Кучево, Жагубица Мало Црниће и

Голубац. 

Члан 2.

ОВЛАШЋУЈЕ СЕ Председник општине

Велико Градиште да у име општине Велико

Градиште потпише Споразум о формирању региона

за управљање отпадом, који је прилог ове Одлуке.

Члан 3.
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења а

објавиће се у „Службеном гласнику општине Велико
Градиште“.

О б р а з л о ж е њ е
Основ за доношење ове Одлуке у Предлогу је

садржан у члану 21. Закона о управљању комунал-
ним отпадом („Службени гласник РС“ бр. 36/09 и
88/2010) којим је прописано да две или више једини-
ца локалне самоуправе могу заједнички обезбедити
управљање отпадом у колико је то њихов заједнички
интерес, под условима утврђеним Законом и спора-
зумом скупштина општина, као јединица локалних
самоуправа.

Одредбама, напред наведеног Закона, једна од
законских могућности је формирање региона за
управљање отпадом као просторне целине, која обу-
хвата више суседних јединица локалне самоуправе.
Јединице локалне самоуправе потписнице споразума
заједнички управљају отпадом у циљу успоставља-
ња одрживог система у овој области.

Општине Браничевског округа, наведене у
члану 1. ове Одлуке, су на заједничком састанку,
Савета округа одржаног 29.05.2013 године, закључи-
ле да је потребно постићи споразум о међусобној
сарадњи у циљу формирања региона за управљање
чврстим комуналним отпадом.

Скупштина општине Велико Градиште је
током 2010 године, предузимала одређене активно-
сти око приступања споразуму горе наведених
општина међутим до реализације споразума није
дошло из разних разлога. Доношење овакве Одлуке
оправдавају законски разлози, тачније одредба члана
97. Закона о управљању комуналним отпадом
(„Службени гласник РС“ бр. 36/09 и 88/10), којим је
утврђена обавеза локалне самоуправе да у року од
године дана од ступања на снагу закона одреди лока-
цију за изградњу и рад постројења за складиштење,
третман или одлагање отпада на својој територији
или да више општина заједнички обезбеде и уреде
питања управљања отпадом.

Из свега напред изнетог предлаже се
Скупштини да донесе одлуку каква је у предлогу
дата.

Број:501-53/2013-01-1
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На основу члана 32. Закона о локалној саму-

прави (“Службени гласник РС”, бр. 129/07), члана 42.

Закона о правима пацијената („Службени гласник

РС“ бр. 45/2013), члана 40. Статута општине Велико

Градиште (“Службени гласник општине Велико

Градиште”, бр. 9/2008) на предлог Општинког већа

општине Велико Градиште,

Скупштина општине Велико Градиште на 18

седници одржаној дана 16.09.2013. године, донела је,

Р   Е   Ш  Е  Њ  Е

О ОБРАЗОВАЊУ САВЕТА ЗА ЗДРАВЉЕ

ОПШТИНЕ ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ

Члан 1. 

ОБРАЗУЈЕ СЕ, Савет за здравље у општини

Велико Градиште, и чији састав се именују следећа

лица:

1. Jовица Костић из Великог Градишта ул.

Доситејева бр. 6. Председник савета за здравље, из

реда представника локалне самоуправе,

2. Бојан Бонић из Бискупља, члан савета, од

представник из реда удружења грађана,

3. Мирољуб Живковић из Великог Градишта

ул. В. Влаховића бр. 27. члан савета, од представни-

ка из реда пацијената,

4. Недељко Васић из Великог Градишта ул.

Хајдук Вељкова бр. 63. члан савета, од представника

из реда здравствених установа и

5. Милева Братић из Пожаревца ул. Вука

Караџића бр. 7. члан савета, од представника

фиријале Републичког фонда за здравствено осигу-

рање.

Члан 2.

Поред задатака утврђених Статутом општине

Велико Градиште, Савет за здравље општине Велико

Градиште, обавља и задатке из области заштите

права пацијената и то:

- разматра приговоре о повреди појединачних

права пацијената на основу достављених и прикуп-

љених доказа и утврђених чињеница,

- о утврђеним чињеницама обавештава подно-

сиоца приговора и директора здравствене установе,

односно осивача приватне праксе на коју се приговор

односи и даје одговрајуће препоруке,

- разматра извештаје саветника пацијената,

прати остваривање права пацијената на територији

општине Велико градиште и предлаже мере за

заштиту и промоцију права пацијената,

- подноси годишњи извештај о свом раду и

предузетим мерама за заштиту права пацијената

Скупштини општине Велико Градиште као и

Министарству здравља Републике Србије као и орга-

ну управне надлежном за послове здравља.

- годишњи извештај доставља и заштитнику

грађана.

Члан 3. 

Савет за здравље општине Велико Градиште

именују се на период од 4 (четири) године.

Члан 4.

Савет за здравље општине Велико Градиште

као скупштинско радно тело има право на накнаду за

свој рад у складу са прописима.

Члан 5. 

У свом раду Савет за здравље општине

Велико Градиште дужан је да поступа у складу са

позитивним прописима као и са прописима којима се

уређује заштита података о личности.

Члан 6.

Стручне и даминистративне послове за потре-

бе Савета обављају органи Општинске управе

општине Велико Градиште-служба за скупштинске

послове.

Члан 7.

Ово решење ступа на снагу осмог дана од дана

доношења а објавиће се у „Службеном гласнику

општине Велико Градиште“.

О б р а з л о ж е њ е

Правни основ за доношење Решења из пред-

лога су одредбе члана 42. и 43. Закона о правима

пацијената („Службени гласник РС“ бр. 45/2013) као

и одредбе члана 18. ст. 1. тач. 17 Статута општине

Велико Градиште („Службени гласник општине

Велико Градиште“ бр. 9/2008).

Законом о правима пацијната који је ступио на

снагу уређена су права пацијената приликом кориш-

ћења здравствених услуга. Јединицама локалне

самоуправе на које је својевремено Министарство

здравља пренело оснивачка права над здравственим

установама на својој територији, наложено је да у

року од 6. месеци од ступања на снагу Закона о пра-

вима пацијената (Закон ступио на снагу дана

30.05.2013 године), да обезбеде услове, организују

рад и обезбеде потребна финансијска средства за рад

саветника пацијената и Савета за здравље на својој

територији.

Заштиту права пацијената обезбеђује општине

Велико Градиште, као оснивач, одређивањем лица

које обавља послове саветника за заштиту права

пацијента и образовањем савета за здравље. Заштиту
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права осигураног лица обезбеђује, поред оснивача и

организација здравственог осигурања код које је то

лице осигурано. 

О личности саветника пацијената, који као и

савет има одређена права и дужности приликом

спровођења Закона, Скупштина општине Велико

Градиште, одлучиваће на својој седници која ће бити

одржана током септембра месеца, па овом приликом

Скупштина општине само формира колективни

орган, Савет за здравље општине Велико Градиште.

Потребна средства Савета за здравље општи-

не Велико Градиште обезбеђена су буџетом општине

Велико Градиште са раздела 1. глава 1.1 функција

110 позиција 7. ек. класификација 423. 

Како се предметним Законом, Законом о пра-

вима пацијената, уређују права пацијената приликом

коришћења здравствене заштите, начин остваривања

и начин заштите ових права као и друга питања у

вези са правима и дужностима пацијената а обзиром

да су ступањем на снагу овог Закона престале да

важе многе одредбе старог Закона о здравственој

заштити („Службени гласник РС“ бр. 107/05, 72/09,

88/10, 99/10, 57/11 и 119/12) то се предлаже

Скупштини општине да донесе Решење како је у

предлогу дато. 

Број: 02-17/2013-01-1
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