
На основу члана 40. ст. 1. тач. 23.
Статута општине Велико Градиште
(„Службени гласник општине Велико
Градиште“ бр. 9/2008) а у складу са чланови-
ма 54. и 57. Закона о основама система образо-
вања и васпитања („Службени гласник РС“ бр.
72/09, 52/11 и 55/13)

Скупштина општине Велико Градиште
на 19 седници одржаној дана 03.10.2013. годи-
не, донела је,

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ИЗВЕШТАЈ
О ИЗВРШЕЊУ ГОДИШЕЊЕГ ПЛАНА РАДА

ЗА 2012/2013. ГОДИНУ ПРЕДШКОЛСКЕ
УСТАНОВЕ „МАЈСКИ ЦВЕТ“ ВЕЛИКО

ГРАДИШТЕ

Члан 1.
Даје се сагласност, Предшколској уста-

нови „Мајски цвет“ Велико Градиште, на
Извештај о извршењу годишњег плана рада за
2012/2013. годину, којег је усвојио Управни
одбор Предшколске установе „Мајски цвет“,
на седници одржаној 10.09.2013. године.

Члан 2.
Ово решење ће се објавити у

„Службеном гласнику општине Велико
Градиште“

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

предлогу је садржан у члану 57. ст. 1. тач. 2.
Закона о основама система образовања и вас-
питања („Службени гласник РС“ бр. 72/09,
52/2011 и 55/13) и члану 40. Статута општине
Велико Градиште („Службени гласник општи-
не Велико Градиште“ бр. 9/2008) којим је
предвиђено да Скупштина општине Велико
Градиште разматра извештаје о раду и даје
сагласности на Програме рада јавних предузе-
ћа и других служби чији је оснивач.

Управни одбор Предшколске уставнове
„Мајски цвет“ из Великог Градишта поднео је
оснивачу Извештај о извршењу годишњег
плана рада за 2012/2013. годину, којег је

усвојио на својој седници одржаној дана
10.09.2013. године.

Број:60-13/2013-01-1

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВЕЛИКО
ГРАДИШТЕ

ПРЕДСЕДНИК СО

Томислав Ивановић,с.р

На основу члана 40. ст. 1. тач. 23.
Статута општине Велико Градиште
(„Службени гласник општине Велико
Градиште“ бр. 9/2008), а у складу са чланови-
ма 54. и 57. Закона о основама система обра-
зовања и васпитања („Службени гласник РС“
бр. 72/09, 52/11 и 55/13)

Скупштина општине Велико Градиште
на 19. седници одржаној дана 03.10.2013.
године, донела је,

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ГОДИШЊИ

ПЛАН РАДА ЗА ШКОЛСКУ 2013/2014.
ГОДИНУ ОСНОВНЕ ШКОЛЕ „ВУК

КАРАЏИЋ“ МАЈИЛОВАЦ

Члан 1.
Даје се сагласност, Основној школи

„Вук Караџић“ Мајиловац, на Годишњи план
рада за школску 2013/2014 годину, којег је
усвојио Школски одбор Основне школе „Вук
Караџић“ на седници одржаној дана
06.09.2013. године.

Члан 2.
Ово решење ће се објавити у

„Службеном гласнику општине Велико
Градиште“.
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О б р а з л о ж е њ е
Правни основ за доношење решења у

предлогу је садржан у члану 57. Закона и
основама система образовања и васпитања
(„Службени гласник РС“ бр. 72/09, 52/11 и
55/13) и члану 40. Статута општине Велико
Градиште („Службени гласник општине
Велико Градиште“ бр. 9/2008) којим је пред-
виђено да Скупштина општине Велико
Градиште разматра извештаје о раду и даје
сагласности на Програме рада јавних предузе-
ћа и других служби чији је оснивач.

Основна школа „Вук Караџић“ из
Мајиловца поднела је оснивачу, Годишњи
план рада за школску 2013/2014 годину, којег
је усвојио Школски одбор на седници одржа-
ној дана 06.09.2013. године.

Број:610-26/2013-01-1

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВЕЛИКО
ГРАДИШТЕ

ПРЕДСЕДНИК СО

Томислав Ивановић,с.р

На основу члана 40. ст. 1. тач. 23.
Статута општине Велико Градиште
(„Службени гласник општине Велико
Градиште“ бр. 9/2008), а у складу са чланови-
ма 54. и 57. Закона о основама система обра-
зовања и васпитања („Службени гласник РС“
бр. 72/09, 52/11 и 55/13)

Скупштина општине Велико Градиште
на 19. седници одржаној дана 03.10.2013.
године, донела је,

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ГОДИШЊИ

ПЛАН РАДА ШКОЛЕ ЗА ШКОЛСКУ
2013/2014. ГОДИНУ ОСНОВНЕ ШКОЛЕ „ИВО

ЛОЛА РИБАР“ ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ

Члан 1.
Даје се сагласност, Основној школи

„Иво Лола Рибар“ Велико Градиште, на
Годишњи план рада за школску 2013/2014
годину, којег је усвојио Школски одбор

Основне школе „Иво Лола Рибар“ на седници
одржаној дана 13.09.2013. године.

Члан 2.
Ово решење ће се објавити у

„Службеном гласнику општине Велико
Градиште“

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

предлогу је садржан у члану 40. Статута
општине Велико Градиште („Службени глас-
ник општине Велико Градиште“ бр. 9/2008)
којим је предвиђено да Скупштина општине
Велико Градиште разматра извештаје о раду и
даје сагласности на Програме рада јавних
предузећа и других служби чији је оснивач.

Основна школа „Иво Лола Рибар“ из
Великог Градишта поднела је оснивачу,
Годишњи план рада за школску 2013/2014
годину, којег је усвојио Школски одбор на сед-
ници одржаној дана 13.09.2013. године,
сагласно одредби члана 57. Закона о основама
ситема образовања и васпитања („Службени
гласник РС“ бр. 72/09,  52/11 и 55/13).

Број:610-24/2013-01-1

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВЕЛИКО
ГРАДИШТЕ

ПРЕДСЕДНИК СО

Томислав Ивановић,с.р

На основу члана 40. ст. 1. тач. 23.
Статута општине Велико Градиште
(„Службени гласник општине Велико
Градиште“ бр. 9/2008), а у складу са чланови-
ма 54. и 57. Закона о основама система обра-
зовања и васпитања („Службени гласник РС“
бр. 72/09, 52/11 и 55/13),

Скупштина општине Велико Градиште
на 19. седници одржаној дана 03.10.2013.
године, донела је,

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ГОДИШЊИ

ПЛАН РАДА ШКОЛЕ ЗА ШКОЛСКУ
2013/2014. ГОДИНУ ОСНОВНЕ ШКОЛЕ
„МИША ЖИВАНОВИЋ“ СРЕДЊЕВО



Члан 1.
Даје се сагласност, Основној школи

„Миша Живановић“ Средњево на Годишњи
план рада школе за школску 2013/2014. годи-
ну, којег је усвојио Школски одбор Основне
школе „Миша Живановић“ на седници одржа-
ној дана 13.09.2013. године.

Члан 2.
Ово Решење ће се објавити у

„Службеном гласнику општине Велико
Градиште“

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

предлогу садржан је у члану 40. Статута
општине Велико Градиште („Службени глас-
ник општине Велико Градиште“ бр. 9/2008),
којим је предвиђено да Скупштина општине
Велико Градиште разматра извештаје и про-
граме о раду и даје сагласности на Програме
рада јавних предузећа и других служби чији је
оснивач.

Основна школа „Миша Живановић“ из
Средњева поднела је оснивачу Годишњи план
рада школе за школску 2013/2014. годину,
којег је усвојио Школски одбор на својој сед-
ници одржаној дана 13.09.2013. године,
сагласно одредби члана 57. Закона о основама
ситема образовања и васпитања („Службени
гласник РС“ бр. 72/09, 52/11 и 55/13).

Број: 610-28/2013-01-1

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВЕЛИКО
ГРАДИШТЕ

ПРЕДСЕДНИК СО

Томислав Ивановић,с.р

На основу члана 40. ст. 1. тач. 23.
Статута општине Велико Градиште
(„Службени гласник општине Велико
Градиште“ бр. 9/2008) а у складу са чланови-
ма 54. и 57. Закона о основама система обра-
зовања и васпитања („Службени гласник РС“
бр. 72/09, 52/11 и 55/13)

Скупштина општине Велико Градиште
на 19. седници одржаној дана 03.10.2013.
године, донела је,

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ИЗВЕШТАЈ
О РЕАЛИЗАЦИЈИ ГОДИШЕЊЕГ ПЛАНА И

ШКОЛСКОГ ПРОГРАМА ЗА ШКОЛСКУ
2012/2013. ГОДИНУ ОСНОВНЕ ШКОЛЕ „ИВО

ЛОЛА РИБАР“ ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ

Члан 1
Даје се сагласност, Основној школи

„Иво Лола Рибар“ Велико Градиште, на
Извештај о реализацији годишњег плана и
школског програма за школску 2012/2013.
годину, којег је усвојио Школски одбор
Основне школе „Иво Лола Рибар“ на седници
одржаној дана 13.09.2013. године.

Члан 2.
Ово решење ће се објавити у

„Службеном гласнику општине Велико
Градиште“.

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

предлогу је садржан у члану 40. Статута
општине Велико Градиште („Службени глас-
ник општине Велико Градиште“ бр. 9/2008)
којим је предвиђено да Скупштина општине
Велико Градиште разматра извештаје о раду и
даје сагласности на Програме рада јавних
предузећа и других служби чији је оснивач.

Основна школа „Иво Лола Рибар“ из
Великог Градишта поднела је оснивачу
Извештај о реализацији годишењег плана и
школског програма за школску 2012/2013.
годину, којег је усвојио Школски одбор на сед-
ници одржаној дана 13.09.2012. године,
сагласно одредби члана 57. Закона о основама
система образовања и васпитања („Службени
гласник РС“ бр. 72/09, 52/11 и 55/13).

Број: 610-23/2013-01-1

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВЕЛИКО
ГРАДИШТЕ

ПРЕДСЕДНИК СО

Томислав Ивановић,с.р

На основу члана 40. ст. 1. тач. 23.
Статута општине Велико Градиште
(„Службени гласник општине Велико
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Градиште“ бр. 9/2008), а у складу са чланови-
ма 54. и 57. Закона о основама система обра-
зовања и васпитања („Службени гласник РС“
бр. 72/09, 52/11 и 55/13),

Скупштина општине Велико Градиште
на 19. седници одржаној дана 03.10.2013.
године, донела је,

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ИЗВЕШТАЈ

О РЕАЛИЗАЦИЈИ ГОДИШЕЊЕГ ПЛАНА
РАДА ШКОЛЕ ЗА ШКОЛСКУ 2012/2013.
ГОДИНУ ОСНОВНЕ ШКОЛЕ „МИША

ЖИВАНОВИЋ“ СРЕДЊЕВО

Члан 1.
Даје се сагласност, Основној школи

„Миша Живановић“ Средњево на Извештај о
реализацији годишњег плана рада школе за
школску 2012/2013. годину, којег је усвојио
Школски одбор Основне школе „Миша
Живановић“ на седници одржаној дана
13.09.2013. године.

Члан 2.
Ово Решење ће се објавити у

„Службеном гласнику општине Велико
Градиште“

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

предлогу садржан је у члану 40. Статута
општине Велико Градиште („Службени глас-
ник општине Велико Градиште“ бр. 9/2008),
којим је предвиђено да Скупштина општине
Велико Градиште разматра извештаје и про-
граме о раду и даје сагласности на Програме
рада јавних предузећа и других служби чији је
оснивач.

Основна школа „Миша Живановић“ из
Средњева поднела је оснивачу Извештај о
реализацији годишњег плана рада школе за
школску 2012/2013. годину, којег је усвојио
Школски одбор на својој седници дана
13.09.2013. године, сагласно одредби члана
57. Закона о основама ситема образовања и

васпитања („Службени гласник РС“ бр. 72/09,
52/11 и 55/13).

Број: 610-27/2013-01-1

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВЕЛИКО
ГРАДИШТЕ

ПРЕДСЕДНИК СО

Томислав Ивановић,с.р

На основу члана 40. ст. 1. тач. 23.
Статута општине Велико Градиште
(„Службени гласник општине Велико
Градиште“ бр. 9/2008) а у складу са чланови-
ма 54. и 57. Закона о основама система обра-
зовања и васпитања („Службени гласник РС“
бр. 72/09, 52/11 I 55/13)

Скупштина општине Велико Градиште
на 19. седници одржаној дана 03.10.2013.
године, донела је,

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ГОДИШЊИ

ПЛАН РАДА ЗА 2013/2014. ГОДИНУ СА
ФИНАНСИЈСКИМ ПЛАНОМ ЗА 2013.

ГОДИНУ ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ
„МАЈСКИ ЦВЕТ“ ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ

Члан 1.
Даје се сагласност, Предшколској уста-

нови „Мајски цвет“ Велико Градиште, на
Годишњи план рада за 2013/2014 годину са
финансијским планом за 2013. годину, којег је
усвојио Управни одбор Предшколске устано-
ве „Мајски цвет“ на седници одржаној
10.09.2013. године.

Ово решење ће се објавити у
„Службеном гласнику општине Велико
Градиште“.
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О б р а з л о ж е њ е
Правни основ за доношење решења у

предлогу је садржан у члану 57. ст. 1. тач. 2.
Закона о основама система образовања и вас-
питања („Службени гласник РС“ бр. 72/09,
52/2011 и 55/13) и члану 40. Статута општине
Велико Градиште („Службени гласник општи-
не Велико Градиште“ бр. 9/2008) којим је
предвиђено да Скупштина општине Велико
Градиште разматра извештаје о раду и даје
сагласности на Програме рада јавних предузе-
ћа и других служби чији је основач.

Управни одбор Предшколске установе
„Мајски цвет“ из Великог Градишта поднео је
оснивачу Годишњи план рада Предшклске
установе „Мајски цвет“ за 2013/2014 годину
са финансијским планом за 2013. годину, којег
је усвојио на својој седници одржаној дана
10.09.2013. године.

Број: 60-14/2013-01-1

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВЕЛИКО
ГРАДИШТЕ

ПРЕДСЕДНИК СО

Томислав Ивановић,с.р

На основу члана 20. Закона о локалној
самоуправи (''Службени гласник РС'', бр.
129/2007) и члана  40. Статута Општине
Велико Градиште (''Службени гласник општи-
не Велико Градиште“, број 9/2008), 

Скупштина Општине Велико Градиште
је на 19. седници одржаној 03.10.2013. године,
донела 

О Д Л У К У
О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О ВОДОВОДУ И

КАНАЛИЗАЦИЈИ

Члан 1.
У Одлуци о водоводу и канализацији

(''Службени гласник општине Велико
Градиште'', бр. 11/2011), у  члану 4. став 1.
мења се и гласи: 

''Делатност јавног снабдевања водом и
одвођења и пречишћавања отпадних вода и
одвођења атмосферских вода са јавних
површина из Великог Градишта, врши пред-
узеће коме је Скупштина општине Велико
Градиште пренела то право у даљем тексту
ЈКП „Дунав Велико Градиште“. ''

Члан 2.
У члану 5. у ставима 1. и 4. речи ''ЈКП

Стандард'' замењују се речима ''ЈКП Дунав
Велико Градиште''.

Члан 3.
У члану 6. став 1. речи ''ЈКП Стандард''

замењују се речима ''ЈКП Дунав Велико
Градиште''.

У ставу 2. истог члана речи ''ЈКП
Стандард'' замењују се речима ''ЈКП Дунав-а
Велико Градиште''

Члан 4.
У члану 7. став 2. речи ''ЈКП Стандард''

замењују се речима "ЈКП Дунав Велико
Градиште''.

У ставу 7. истог члана речи ''ЈКП
Стандард-а'' замењују се речима ''ЈКП Дунав-
а Велико Градиште''

Члан 5.
У члану 8. став 1. речи ''ЈКП Стандард-

а'' замењују се речима ''ЈКП Дунав-а Велико
Градиште''.

Члан 6.
У члану 12. став 1. речи ''ЈКП Стандард-

а'' замењују се речима ''ЈКП Дунав-а Велико
Градиште''.

У ставовима 2, 3, 4. и 5. истог члана речи
''ЈКП Стандард'' замењују се речима ''ЈКП
Дунав Велико Градиште''.

Члан 7.
У члану 13. став 2. речи ''ЈКП Стандард''

замењују се речима ''ЈКП Дунав Велико
Градиште''.
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Члан 8.
У члану 14. у ставовима 1. и 3. речи

''ЈКП Стандард'' замењују се речима ''ЈКП
Дунав Велико Градиште''.

Члан 9.
У члану 18. став 2. речи ''ЈКП Стандард''

замењују се речима ''ЈКП Дунав Велико
Градиште''.

Члан 10.
У члану 19. речи ''ЈКП Стандард'' заме-

њују се речима ''ЈКП Дунав-а Велико
Градиште''.

Члан 11.
У члану 20. речи ''ЈКП Стандард'' заме-

њују се речима ''ЈКП Дунав Велико
Градиште''.

Члан 12.
У члану 21. став 1. речи ''ЈКП Стандард''

замењују се речима ''ЈКП Дунав-а Велико
Градиште''.

Члан 13.
У члану 22. у ставовима 1. и 3. речи

''ЈКП Стандард'' замењују се речима ''ЈКП
Дунав Велико Градиште''.

Члан 14.
У члану 23. став 1. речи ''ЈКП Стандард''

замењују се речима ''ЈКП Дунав Велико
Градиште''.

Члан 15.
У члану 24. у ставовима 1. и 2. речи

''ЈКП Стандард'' замењују се речима ''ЈКП
Дунав Велико Градиште''.

Члан 16.
У члану 25. у ставовима 1, 3, 4. и 5. речи

''ЈКП Стандард'' замењују се речима ''ЈКП
Дунав Велико Градиште''.

У ставу 6. истог члана речи ''ЈКП
Стандард-у'' замењују се речима ''ЈКП Дунав-
у Велико Градиште''

Члан 17.
У члану 28. став 1. речи ''ЈКП Стандард-

а'' замењују се речима ''ЈКП Дунав-а Велико
Градиште''.

Члан 18.
У члану 29. у ставовима 1. и 2. речи

''ЈКП Стандард'' замењују се речима ''ЈКП
Дунав Велико Градиште''.

Члан 19.
У члану 30. став 2. речи ''ЈКП Стандард-

у'' замењују се речима ''ЈКП Дунав-у Велико
Градиште''.

Члан 20.
У члану 31. у ставовима 1. и 7. речи

''ЈКП Стандард'' замењују се речима ''ЈКП
Дунав Велико Градиште''.

Члан 21.
У члану 32. речи ''ЈКП Стандард-у''

замењују се речима ''ЈКП Дунав-у Велико
Градиште''.

Члан 22.
У члану 33. став 2. речи ''ЈКП Стандард''

замењују се речима ''ЈКП Дунав Велико
Градиште''.

Члан 23.
У члану 34. речи ''ЈКП Стандард-у''

замењују се речима ''ЈКП Дунав-у Велико
Градиште''.

Члан 24.
У члану 35. речи ''ЈКП Стандард'' заме-

њују се речима ''ЈКП Дунав Велико
Градиште''.

Члан 25.
У члану 36. у ставу 1.  речи ''ЈКП

Стандард'' замењују се речима ''ЈКП Дунав
Велико Градиште''.

У ставу 2. истог члана речи ''ЈКП
Стандард-а'' замењују се речима ''ЈКП Дунав-
а Велико Градиште''.
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Члан 26.
У члану 39. став 2. речи ''ЈКП Стандард''

замењују се речима ''ЈКП Дунав Велико
Градиште''.

Члан 27.
У члану 40. став 2. речи ''ЈКП Стандард''

замењују се речима ''ЈКП Дунав Велико
Градиште''.

Члан 28.
У члану 41. став 1. речи ''ЈКП Стандард-

а'' замењују се речима ''ЈКП Дунав-а Велико
Градиште''.

Члан 29.
У члану 42. у ставовима 1, 3. и 4. речи

''ЈКП Стандард'' замењују се речима ''ЈКП
Дунав Велико Градиште''.

Члан 30.
У члану 43. у ставу 2. речи ''ЈКП

Стандард-у'' замењују се речима ''ЈКП Дунав-
у Велико Градиште''.

У ставу 3. истог члана речи ''ЈКП
Стандард'' замењују се речима ''ЈКП Дунав
Велико Градиште''.

Члан 31.
У члану 44. став 1. речи ''ЈКП Стандард''

замењују се речима ''ЈКП Дунав Велико
Градиште''.

Члан 32.
У члану 45. у ставовима 1. и 3. речи

''ЈКП Стандард'' замењују се речима ''ЈКП
Дунав Велико Градиште''.

Члан 33.
У члану 46. у ставовима 1. и 2. речи

''ЈКП Стандард-а'' замењују се речима ''ЈКП
Дунав-а Велико Градиште''.

Члан 34.
У члану 49. став 3. речи ''ЈКП Стандард''

замењују се речима ''ЈКП Дунав Велико
Градиште''.

Члан 35.
У члану 51. речи ''ЈКП Стандард-а'' заме-

њују се речима ''ЈКП Дунав-а Велико
Градиште''.

Члан 36.
У члану 66. став 1. речи ''ЈКП Стандард''

замењују се речима ''ЈКП Дунав Велико
Градиште''.

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

је на седници одржаној 23.07.2012. године
поверила комуналне делатности од општег
интереса, између осталог и око водовода и
канализације, другом Јавном предузећу, тач-
није, са ЈКП „Стандард-а“ то право пренела на
ЈКП „Дунав Велико Градиште“. Из тог разло-
га било је неопходно је да се у Одлуци о водо-
воду и канализацији речи ЈКП „Стандард''
бришу из Одлуке и замене речима ЈКП
“Дунав Велико Градиште“.

Предлог Одлуке са овом изменом већ је
подношен Скупштини на усвајање у децем-
бру 2012.год. Повучен је са дневног реда на
инсистирање руководства ЈКП „Дунав Велико
Градиште“, без званичног саопштења, а у
неформалном разговору, да нису задовољни
постојећом Одлуку треба кориговати, те да ће
израдити свој предлог измена и проследити
Општинском Већу на усвајање. 

Како Општинском Већу, од стране ЈКП
„Дунав-а Велико Градиште“, никада није
достављен предлог измена Одлуке о водоводу
и канализацији на разматрање, потребно је
хитно усвајање измене како је у Предлогу
дато јер тиме са ЈКП „Стандарда“ на
ЈКП“Дунав Велико Градиште“ прелазе сва
права али и обавезе. 

Број: 352-6/2013-01-1

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВЕЛИКО
ГРАДИШТЕ

ПРЕДСЕДНИК СО

Томислав Ивановић,с.р
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На основу члана 32 став 1 тачка 9 Закона
о локалној самоуправи („Службени гласник
РС“, бр. 129/07) и члана 40 став 1 тачка 11
Статута општине Велико Градиште
(„Службени гласник општине Велико
Градиште“, бр. 9/2008), и члана 123. Закона о
социјалној заштити („Службени гласник РС“
бр. 24/11) са сагласно члану 11. и 17. Одлуке о
оснивању центра за социјални рад општина
Велико Градиште и Голубац „Службени глас-
ник општине Велико Градиште“ бр. 10/12) на
захтев Центра а на предлог Општинског већа
општине Велико Градиште,

Скупштина општине Велико Градиште
на својој 19. седници одржаној дана
03.10.2013. године, донела је,

Р   Е   Ш   Е   Њ   Е
О ИМЕНОВАЊУ НАДЗОРНОГ ОДБОРА

ЦЕНТРА ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД ОПШТИНА
ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ И ГОЛУБАЦ

Члан 1.
У Надзорни одбор Центра за социјални

рад општина Велико Градиште и Голубац
именују се следећа лица:

1. Александра Стокић из Великог
Градишта ул. Николе Тесле бб за Председника
Надзорног одбора из реда представника
локалне самоуправе,

2. Миша Првуловић из Великог
Градишта ул. Трг Пролетерских бригада бб, за
члана, из реда удружења као представник
локалне самоуправе.

3. Бојана Тодоровић из Великог
Градишта ул. Кнеза Лазара бб за члана из реда
запослених у Центру.

Члан 2.
Мандат именованих чланова Надзорног

одбора Центра за социјални рад општина
Велико Градиште и Голубац траје 4. године.

Члан 3.
Решење ступа на снагу даном доноше-

ња, а објавиће се у „Службеном гласнику
општине Велико Градиште“.

О б р а з л о ж е њ е
Чланом 32 Закона о локалној самоуправи
(„Службени гласаник РС“ бр. 129/07) пропи-
сано је да Скупштина општине именује и раз-
решава управне и надзорне одборе као и
директоре јавних предузећа и установа, орга-
низација и служби чији је оснивач као и да
даје сагласност на њихове Статуте у складу
са Законом.

Чланом 40 Статута општине Велико
Градиште („Службени гласник општине
Велико Градиште“ бр. 9/2008) утврђено је
право Скупштине да именује и разрешава
управне и надзорне одборе као и директоре
јавних предузећа, установа, организација и
служби чији је оснивач и да даје сагласност на
њихове Статуте у складу са законом. 

Одлуком о оснивању заједничког центра
а у складу са чланом 123. Закона о социјалној
заштити („Службени гласник РС“ бр. 24/2011)
два представника именују се из реда оснивача
а један представник именује се из реда запос-
лених, на предлог Центара, на начин предви-
ђен Статутом центра. 

Предлог решења од стране оснивача
општине Велико Градиште, већ је био при-
премљен, па се до данас чекао предлог другог
осивача општине Голубац.

Пошто је у међувремену општина
Голубац, одустала од именовања члана
Надзорног одбора, то се предлаже да се лице
из диспозитива овог решења именује за члана
Надзорног одбора Центра, како би исти могао
да врши своја права и дужности предвиђених
Законом. 

Број:551-22/2013-01-1

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВЕЛИКО
ГРАДИШТЕ

ПРЕДСЕДНИК СО

Томислав Ивановић,с.р

На основу члана 20. Закона о локалној
самоуправи (''Службени гласник РС'', број
129/2007), члана 2. Закона о комуналним
делатностима („Службени Гласник РС“,
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бр.88/2011), члана 11, 21. и 22. Закона о јавном
реду и миру („Службени гласник РС“, бр.
51/92), члана 26. и 147. Закона о заштити
потрошача („Службени гласник РС“,
бр.73/2010) и члана 40. Статута општине
Велико Градиште (''Службени гласник општи-
не Велико Градиште'', број 9/2008),

Скупштина општине Велико Градиште,
на 19. седници одржаној  03.10.2013. године,
донела је

О  Д  Л  У  К  У
О РАДНОМ ВРЕМЕНУ УГОСТИТЕЉСКИХ
ОБЈЕКАТА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ

ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ

Члан 1.
Овом Одлуком одређује се почетак и

завршетак радног времена свих угоститељ-
ских објеката за исхрану и пиће на територији
општине Велико Градиште укључујући и дис-
котеке, сплавове, грилове, ћевабџинице и
друге објекте брзе хране, као и делове објека-
та за смештај који се односе на услуживање
хране и пића на угоститељски начин.

Члан 2.
Радно време мора бити истакнуто на

улазу у угоститељски објекат.

Члан 3.
Угоститељски објекти за исхрану и пиће

радиће радним данима, укључујући и недељу
од 06,00 до 01,00 часа, а за викенд (петак и
субота) до 02,00 часа.

За време туристичке сезоне (у трајању
од 01. јуна до 31. августа) као и у дане држав-
них и верских празника, сеоских заветина и
дане туристичких манифестација, угоститељ-
ски објекти радиће до 03,00 часова.

Регистровани ноћни барови и дискотеке
могу радити сваког радног дана и викендом од
20,00 до 04,00 часа.

Радно време ПС играоница биће од
06.00 до 22.00 часа.

Забрањује се точење алкохола у угости-
тељским објектима који се налазе на рас-

тојању мањем од 50м од образовних установа,
пре 14.00 часова.

Члан 4.
Угоститељски објекти за исхрану и пиће

могу продужити радно време викендом и
празницима најдуже до 03.00 часа, уз Решење
надлежног Одељења за инспекцијске послове
Општинске управе општине Велико
Градиште и уз плаћање посебне таксе.

Члан 5.
За време Божићних, Ускршњих и

Новогодишњих празника (дочеци и репризе
по Грегоријанском и Јулијанском календару),
вашара, свадби, матурских и другарских вече-
ри и сл., као и за време организовања забаве
затвореног типа ( прослава рођендана ) влас-
ници угоститељских објеката нису у обавези
да се придржавају прописаног радног време-
на. 

Приликом организовања забаве затворе-
ног типа (прославе рођендана), власник уго-
ститељског објекта дужан је да Одељењу за
инспекцијске послове поднесе Захтев за изда-
вање Решења и приложи одређену врсту доку-
ментације којом ће Захтев учинити оправда-
ним. Уредан Захтев мора бити поднет на име
власника угоститељског објекта и примљен на
одлучивање најмање три дана пре датума одр-
жавања забаве затвореног типа. Примерак
Решења по Захтеву, власник угоститељског
објекта дужан је да приложи надлежној служ-
би МУП-а Србије, Одељењу у Великом
Градишту.

Организатор забаве је одговоран за сва
дешавања у угоститељском објекту за време
трајања исте.

Члан 6.
Новчаном казном од 15.000,00 до

500.000,00 динара, казниће се за прекршај
правно лице, ако на улазу  у угоститељски
објекат није истакнуто радно време.

Новчаном казном од 5.000,00 до
250.000,00 динара, казниће се за прекршај
предузетник, ако на улазу у угоститељски
објекат није истакнуто радно време.

Новчаном казном у износу од 2.500,00
до 25.000,00 динара, казниће се за прекршај
физичко лице и одговорно лице у правном
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лицу, ако на улазу у угоститељски објекат није
истакнуто радно време.

Члан 7.
Новчаном казном од 15.000,00 до

500.000,00 динара, казниће се за прекршај
правно лице, ако се не придржава прописаног
радног времена из Одлуке (чл.3.) или из
Решења о продужетку радног времена (чл.4.).          

Новчаном казном од 5.000,00 до
250.000,00 динара, казниће се за прекршај
предузетник, ако се не придржава прописаног
радног времена из Одлуке (чл.3.) или из
Решења о продужетку радног времена (чл.4 из
Одлуке (чл.3.) или из издатог Решења о проду-
жетку радног времена (чл.4.).

Новчаном казном од 2.500,00 до
25.000,00 динара, казниће се физичко лице и
одговорно лице у правном лицу, ако се не при-
држава прописаног радног времена из Одлуке
(чл.3.) или из Решења о продужетку радног
времена (чл.4.).

НАДЗОР

Члан 8.
Надзор над спровођењем ове Одлуке,

свако из домена своје надлежности утврђене
Законом, вршиће:

-Комунална инспекција Одељења за
инспекцијске послове 

-Инспекција за заштиту животне среди-
не Одељења за инспекцијске послове

-надлежна Служба МУП-а Србије,
Одељење у Великом Градишту

-Републичка туристичка инспекција.

Члан 9.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана

од дана објављивања у „Службеном гласнику
општине Велико Градиште“.

Члан 10.
Ступањем на снагу ове Одлуке престаје

да важи Одлука о радном времену угоститељ-
ских објеката на територији општине Велико

Градиште („Службени гласник општине
Велико Градиште“, бр. 12/2011), као и измене
исте.

О б р а з л о ж е њ е
У вршењу инспекцијског надзора

Републички инспектори Министарства енер-
гетике, развоја и заштите животне средине
наложили су да се из Одлуке о радном време-
ну угоститељских објекта на територији
општине Велико Градиште избришу чланови
који се односе на контролу буке у животној
средини, те да се убудуће инспекцијски над-
зор из поменуте области врши искључиво
применом одредби Закона о заштити од буке
који у време доношења првобитне Одлуке
није постојао. Део Одлуке који се односио на
контролу буке у животној средини донет је у
складу са и данас важећим Законом о заштити
животне средине, којим ова област није била
детаљно регулисана.

Како је последња Одлука о радном вре-
мену угоститељских објеката на територији
општине Велико Градиште претрпела већ две
измене, због лакше примене, предлаже се да
се уместо поновне измене усвоји Одлука у
целини као што је у Предлогу дато.

Број: 355-534/2013-01-1

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВЕЛИКО
ГРАДИШТЕ

ПРЕДСЕДНИК СО

Томислав Ивановић,с.р

На основу члана 32. став 1. тач. 6. и
члана 44. Закона о локалној самоуправи
(„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

Скупштина општине Велико Градиште
на 19. седници одржаној 03.10.2013. године,
доноси

ОДЛУКУ
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О ОВЛАШЋЕЊУ ПРЕДСЕДНИКА
ОПШТИНЕ ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ ДА

ЗАКЉУЧИ УГОВОР О ЗАЈЕДНИЧКОМ
ИНВЕСТИРАЊУ

Члан 1.
ОВЛАШЋУЈЕ СЕ Председник општине

Велико Градиште, Драган Милић да у име
општине Велико Градиште са Хуманитарном
организацијом „Отворена врата“ из
Крагујевца коју представља Иван Делевић из
Крагујевца (у даљем тексту: хуманитарна
организација) као инвеститором, објекта
„Старачки дом“ у Великом Градишту и парт-
нером у пројекту, закључи Уговор о заједнич-
ком инвестирању објекта „Старачки дом“,
којег ће градити Хуманитарна организација на
делу кат. парц. бр. 3887/1, шума 2. класе
„Рударево“, од 52016/54967, цела вел. 5.48,68
ха, уписана као РС корисника општине
Велико Градиште.  

Реализација заједничког пројекта пред-
виђаена је нацртом Уговора који је саставни
део ове Одлуке.

Члан 2.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана

од дана објављивања у „Службеном гласнику
општине Велико Градиште“. 

О  б  р  а  з  л  о  ж  е  њ  е
Предлогом Одлуке, Скупштина општи-

не Велико Градиште, даје овлашћење закон-
ском заступнику општине Велико Градиште,
да у име општине Велико Градиште потпише
Уговор о заједничком инвестирању са инве-
ститором радова на објекту „Старачки дом“ у
Великом Градишту к.о. Велико Градиште.

Предлогом уговора који ће се закључити
између општине Велико Градиште и
Хуманитарне организације „Отворена врата“
из Крагујевца која је истовремено правни
представник Пензионог фонда Немачке пред-
виђа се изградња објекта „Старачки дом“ на
локацији ближе одређеној диспозитивом ове
Одлуке. Према прелиминарним договорима
између представника пензионог фонда одно-
сно његовог представника у Републици
Србији, Хуманитарне организације „Отворена
врата“ из Крагујевца изградња објекта била
би у целини финансирана средствима донато-
ра, а преко хуманитарне организације.
Комунално опремање локације била би обаве-
за општине Велико Градиште.

По изградњи и техничком пријему
објеката, исти би био предат на управљање и
коришћење општини Велико Градиште. 

Број: 400-79/2013-01-1

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВЕЛИКО
ГРАДИШТЕ

ПРЕДСЕДНИК СО

Томислав Ивановић,с.р

На основу члана 46. Закона о локалним
изборима („Службени гласник РС“, бр.
129/07, 34/10 и 54/11) 

Скупштина општине Велико Градиште
на својој 19. седници одржаној дана 03. октоб-
ра 2013. године, донела je 

ОДЛУКУ
О УТВРЂИВАЊУ ПРЕСТАНКА МАНДАТА
ОДБОРНИКУ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ

ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ

Члан 1.
Утврђује се престанак мандата одбор-

ника у Скупштини општине Велико
Градиште, пре истека времена на које је иза-
брана, одборници Славици Митић из Великог
Градишта, са изборне листе „Покренимо
Велико Градиште-Томислав Николић-Српска
напредна странка“, услед подношења оставке
у форми оверене писане изјаве између две
седнице Скупштине.

Члан 2.
Ову одлуку о престанку мандата одбор-

ници Скупштине  општине  Велико Градиште
доставити Општинској изборној комисији
ради доделе мандата новом одборнику у скла-
ду са Законом.

Члан 3.
Против ове Одлуке може се изјавити

жалба Управном суду у року од 48 часова од
дана доношења.
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Члан 4.
Ова Одлука ступа на снагу даном доно-

шења.

Члан 5.
Ову Одлуку објавити у „Службеном

гласнику општине Велико Градиште“

О   б   р   а   з   л   о   ж   е   њ   е
Према одредби члана 46. став 1. и 4.

Закона од локалним изборима, одборнику
престаје мандат пре истека времена на које је
изабран подношењем оставке. Одборник
може поднети оставку усмено на самој седни-
ци скупштине, а између две седнице скупшти-
не оставка се подноси у форми оверене писа-
не изјаве. О поднетој оставци одборника изме-
ђу две седнице Скупштине јединице локалне
самоуправе, Скупштина одлучује на првој
наредној седници.

Како је одборница Славица Митић,
између две седнице Скупштине поднела
оставку на место одборника у форми оверене
писане изјаве, а до почетка седнице исту није
опозвала, Скупштина општине Велико
Градиште је на седници одржаној дана
03.10.2013. године одлучила као у диспозити-
ву ове одлуке.

Број: 020-133/2013-01-1

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВЕЛИКО
ГРАДИШТЕ

ПРЕДСЕДНИК СО

Томислав Ивановић,с.р

На основу члана 12 ст. 1. и 3. а у складу
са члановима 5. и 6. и сагласно 13. ст. 2.  у вези
члана 2. ст. 1. тач. 11 и 33. Закона о јавним
путевима (“Службени.гласник РС”, бр.
101/2005, 123/207, 101/2011 и 93/2012), члана
18. и 40. Статута општине Велико Градиште (“
Службени гласник општине Велико
Градиште, бр. 9/2008) и члана 192. ЗУП-а
(“Сл.лист СРЈ”, бр. 33/97, 31/2001 и
„Службени гласник РС“ бр. 30/10), на захтев
ЈП Дирекције за изградњу општине Велико

Градиште и предлог Општинског већа општи-
не Велико Градиште,

Скупштина општине Велико Градиште
на 19-ој седници одржаној дана 03.10.2013.
године, донела је,

Р      Е     Ш     Е     Њ     Е
О УКИДАЊУ СВОЈСТВА ДЕЛА ЈАВНОГ

ПУТА

1. УКИДА СЕ,  својство дела јавног
пута, који је до сада представљао некатегори-
сани пут, означен као кат. парц. бр. 2081/6 зем-
љиште под зградом-објектом од 2,01 ари упи-
сана у Л.н.бр. 847 к.о. Кисиљево као јавна
својина општине Велико Градиште.

2. УТВРЂУЈЕ СЕ напред наведена пар-
цела, ближе одређена тач. 1. диспозитива овог
Решења, у назначеној површини НЕМАЈА
СВОЈСТВО јавног пута.

3. Парцела из тач. 1. диспозитива овог
Решења чиниће за у будуће градско грађевин-
ско земљиште ван граница грађевинског зем-
љишта којим управља и располаже Општина
Велико Градиште. 

4. Након своје правоснажности ово
Решење послужиће као исправа подобна за
упис одговарајућег права у Служби за ката-
стар непокретности Велико Градиште.

5. Ово Решење објавиће се у
"Службеном гласнику општине Велико
Градиште", а ступа на снагу даном доношења.

О   б   р    а   з    л   о    ж    е    њ    е
Општинa Велико Градиште je током

2013. године, преко ЈП Дирекције за изградњу
општине Велико Градиште, сачинила
Урбанистички пројекат уређења дела непок-
ретности на потесу „Калиновац“ у к.о.
Кисиљево. 

Предметним Урбанистичким пројектом
обухваћен је део потеса „Калиновац“,  кон-
кретно кат. парц. бр. 2081/1 „Калиновац“ зем-
љиште под зградом-објектом цела велика
57,79 ари, уписана у Л.н.бр. 847 у к.о.
Кисиљево, која је још од обнове премера као
таква уписана и одређена као некатегорисани
пут. Урбанистичким пројектима, од овог нека-
тегорисаног пута, формирано је неколико
нових парцела на којима је могућа или градња
објеката или исправка граница парцела. Само
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земљиште од којих су формиране парцеле, па
и парцела из диспозитива овог Решења, ника-
да није представљало јавни пут или његов
део, пошто се никада није ни користио за
саобраћај. Решењем из предлога само се
утврђује да напред наведена парцела нема
својство јавног пута, како ни по својој намени,
тако ни по карактеристикама, а ни по својој
повезаности са другим јавним путевима,
пошто не чини саобраћајницу доступну и
потребну већем броју корисника. 

Пошто део непокретности и од сада није
била доступна већем броју корисника, а то
неће бити ни за у будуће, нити чини саобра-
ћајну површину, јер се не користи за саобра-
ћај, то је било потребно истој укинути
својство које она сада има у СКН Велико
Градиште, односно извршити прекатегориза-
цију земљишта сагласно Закону.

Ради рационалнијег и ефикаснијег
коришћења грађевинског земљишта, обзиром
да је као јавна својина на парцели из диспози-
тива уписана општина Велико Градиште,
Општинаско веће општине Велико Градиште
је заснивајући своју надлежност на одредби
члана 12. а сагласно одредби члана 13. Закона
о јавним путевима ("Службени гласник РС"
бр. 101/2005 и 123/2007) а у складу са чланом
40. Статута општине Велико Градиште
(„Службени гласник општине Велико
Градиште“ бр. 9/2008), одлучило да предложи
Скупштини општине Велико Градиште као
стварно и месно надлежном органу, да се на
непокретност из тач. 1. овог Решења укине
својство јавног пута у циљу привођења пред-
метног земљишта новој намени утврђеној
Урбанистичким пројектом

Буџетска средства за реализацију овог
Решења нису потребна.

ПРАВНА ПОУКА: Против овог Решења
жалба није допуштена већ се примењују
одредбе ЗУС-а.

Број:344-119/2013-01-1

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВЕЛИКО
ГРАДИШТЕ

ПРЕДСЕДНИК СО

Томислав Ивановић,с.р

На основу члана 60. ст. 1. тачка 9., а у
вези члана 18. став 1. тачка 7. Закона о јавним
предузећима (''Сл. гласник РС'', број
119/2012), члана 19. Одлуке о оснивању ЈКП
„Дунав Велико Градиште“(„Службени глас-
ник општине Велико Градиште“, бр. 6/2011 и
измене и допуне, број 13/2012), члана 40.
Статута општине Велико Градиште
(''Општински службени гласник'', бр. 9/2008) и
члана 32 Закона о локалној самоуправи
(„Сл.гласник РС“ број 129/2007)

Скупштина општине Велико Градиште,
на 19. седници одржаној дана 03.10.2013.
године, донела је

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ИЗВЕШТАЈ

О ПОСЛОВАЊУ СА ФИНАНСИЈСКИМ
ИЗВЕШТАЈЕМ ЈКП „ДУНАВ ВЕЛИКО

ГРАДИШТЕ“ ЗА ПЕРИОД ЈАНУАР - ЈУН 2013.
ГОДИНЕ

1.
Даје се сагласност на Извештај о посло-

вању са финансијским извештајем ЈКП
„Дунав Велико Градиште“ за период јануар –
јун 2013. године, који је донео Надзорни
одбор ЈКП „Дунав Велико Градиште“ на сед-
ници одржаној 10.07.2013. године.

2.
Ово Решење објавити у ''Службеном

гласнику општине Велико Градиште''.

О б р а з л о ж е њ е
Правни основ за доношење овог

Решења садржан је у члану 40. став 1. тачка
23. Статута општине Велико Градиште
(''Службени гласник општине Велико
Градиште број 9/2008) којим је утврђено да
Скупштина општине даје сагласност на про-
грам рада јавних предузећа и других служби
чији је оснивач. 

Надзорни одбор ЈКП „Дунав Велико
Градиште“ на седници одржаној дана
10.07.2013. године је усвојио Извештај о
пословању са финансијским извештајем ЈКП
„Дунав Велико Градиште“ за период јануар –
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јун 2013. године, па се предлаже Скупштини
општине да на исти да сагласност.

Број: 023-60/2013-01-1

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВЕЛИКО
ГРАДИШТЕ

ПРЕДСЕДНИК СО
Томислав Ивановић,с.р

На основу члана 12. Закона о јавним
службама ("Службени гласник РС", бр. 42/91
и 71/94. види: чл. 190. закона - 79/2005-12).,
члана 50. Закона о јавним предузећима
(''Службени гласник РС'', број 119/2012),
члана 78. Закона о култури ("Службени глас-
ник РС", бр. 72/2009) и члана 40. Статута
општине Велико Градиште (''Општински
службени гласник'', бр. 9/2008),

Скупштина општине Велико Градиште,
на 19. седници одржаној  дана 03.10.2013.
године, донела је

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ИЗВЕШТАЈ
О РАДУ И ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ ЈУ
КУЛТУРНИ ЦЕНТАР ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ

ЗА ПЕРИОД ОД 01.01.2013 – 30.06.2013.
ГОДИНЕ

1.
Даје се сагласност на Извештај о раду и

Финансијски извештај Јавне установе
Културни центар Велико Градиште за период
од 01.01.2013 – 30.06.2013. године, који је
усвојио Управни одбор Јавне установе
Културни центар Велико Градиште на седни-
ци одржаној 05.07.2013. године. 

2.
Ово Решење објавити у ''Службеном

гласнику општине Велико Градиште''.

О б р а з л о ж е њ е
Правни основ за доношење овог

Решења садржан је у члану 40. став 1. тачка
23. Статута општине Велико Градиште
(''Службени гласник општине Велико
Градиште број 9/2008) којим је утврђено да

Скупштина општине даје сагласност на про-
грам рада и извештај о раду јавних предузећа
и других служби чији је оснивач. 

Управни одбор Јавне установе Културни
центар Велико Градиште на седници одржа-
ној дана 05.07.2013. године је усвојио
Извештај о раду и Финансијски извештај
Јавне установе Културни центар Велико
Градиште за период од 01.01.2013–30.06.2013.
године, па се предлаже Скупштини општине
да на исти да сагласност.

Број: 022-13/2013-01-1

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВЕЛИКО
ГРАДИШТЕ

ПРЕДСЕДНИК СО

Томислав Ивановић,с.р

На основу члана 12. Закона о јавним
службама ("Службени гласник РС", бр. 42/91
и 71/94. види: чл. 190. закона - 79/2005-12).,
члана 50. Закона о јавним предузећима
(''Службени гласник РС'', број 119/2012),
члана 78. Закона о култури ("Службеном глас-
нику РС", бр. 72/2009) и члана 40. Статута
општине Велико Градиште (''Општински
службени гласник'', бр. 9/2008),

Скупштина општине Велико Градиште,
на 19. седници одржаној  дана 03.10.2013.
године, донела је

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ИЗВЕШТАЈ

О РАДУСА ФИНАНСИЈСКИМ ИЗВЕШТАЈЕМ
ЈАВНЕ УСТАНОВЕ „НАРОДНИ МУЗЕЈ

ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ“
ЗА ПЕРИОД ОД 01.01.2013.–30.06.2013.

ГОДИНЕ

1.
Даје се сагласност на Извештај о раду са

финансијским извештајем Јавне установе
„Народни музеј Велико Градиште“ за период
од 01.01.2013. године до 30.06.2013. године,
који је усвојио Управни одбор Јавне установе
„Народни музеј Велико Градиште“ на седни-
ци одржаној 04.07.2013. године. 
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2.
Ово Решење објавити у ''Службеном

гласнику општине Велико Градиште''.

О б р а з л о ж е њ е
Правни основ за доношење овог

Решења садржан је у члану 40. став 1. тачка
23. Статута општине Велико Градиште
(''Службени гласник општине Велико
Градиште број 9/2008) којим је утврђено да
Скупштина општине даје сагласност на про-
грам рада јавних предузећа и других служби
чији је оснивач. 

Управни одбор јавне установе „Народни
музеј Велико Градиште“ на седници одржаној
дана 04.07.2013. године је усвојио Извештај о
раду са финансијским извештајем Јавне уста-
нове „Народни музеј Велико Градиште“ за
период од 01.01.2013. године до 30.06.2013.
године, па се предлаже Скупштини општине
да на исти да сагласност.

Број: 631-9/2013-01-1

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВЕЛИКО
ГРАДИШТЕ

ПРЕДСЕДНИК СО

Томислав Ивановић,с.р

На основу члана 12. Закона о јавним
службама ("Службени гласник РС", бр. 42/91
и 71/94. види: чл. 190. закона - 79/2005-12).,
члана 50. Закона о јавним предузећима
(''Службени гласник РС'', број 119/2012) члана
78 Закона о култури ("Службени гласник РС",
бр. 72/2009) и члана 40. Статута општине
Велико Градиште (''Општински службени
гласник'', бр. 9/2008),  

Скупштина општине Велико Градиште,
на 19. седници одржаној  дана 03.10.2013.
године, донела је

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ИЗВЕШТАЈ

О РАДУ И ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ
НАРОДНЕ БИБЛИОТЕКЕ „ВУК КАРАЏИЋ“
ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ У ПЕРИОДУ 01.01.2013

– 30.06.2013. ГОДИНЕ

1.
Даје се сагласност на Извештај о раду и

финансијски извештај Народне библиотеке
„Вук Караџић“ Велико Градиште за период од
01.01.2013. године до 30.06.2013. године, који
је усвојио Управни одбор Народне библиотеке
„Вук Караџић“ Велико Градиште на седници
одржаној 08.07.2013. године. 

2.
Ово Решење објавити у ''Службеном

гласнику општине Велико Градиште''.

О б р а з л о ж е њ е
Правни основ за доношење овог

Решења садржан је у члану 40. став 1. тачка
23. Статута општине Велико Градиште
(''Службени гласник општине Велико
Градиште број 9/2008) којим је утврђено да
Скупштина општине даје сагласност на про-
грам рада јавних предузећа и других служби
чији је оснивач. 

Управни одбор Народне библиотеке
„Вук Караџић“ Велико Градиште на седници
одржаној дана 08.07.2013. године је усвојио
Извештај о раду и финансијски извештај
Народне библиотеке „Вук Караџић“ Велико
Градиште за период од 01.01.2013. године до
30.06.2013. године, па се предлаже
Скупштини општине да на исти да сагласност.

Број: 630-9/2013-01-1

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВЕЛИКО
ГРАДИШТЕ

ПРЕДСЕДНИК СО

Томислав Ивановић,с.р

На основу члана 12. Закона о јавним
службама ("Службени гласник РС", бр. 42/91
и 71/94. види: чл. 190. закона - 79/2005-12).,
члана 50. Закона о јавним предузећима
(''Службени гласник РС'', број 119/2012),
члана 78. Закона о култури ("Службеном глас-
нику РС", бр. 72/2009) и члана 40. Статута
општине Велико Градиште (''Општински
службени гласник'', бр. 9/2008),
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На основу члана 40. ст. 1. тач. 23.
Статута општине Велико Градиште
(„Службени гласник општине Велико
Градиште“, бр. 9/2008), а у складу са чланови-
ма 54. и 57. Закона о основама система обра-
зовања и васпитања („Службени гласник РС“,
бр. 72/09, 52/11 и 55/13),

Скупштина општине Велико Градиште
на 19. седници одржаној дана 03.10.2013.
године, донела је,

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ГОДИШЊИ

ПЛАН РАДА ЗА ШКОЛСКУ 2013/2014.
ГОДИНУ СРЕДЊЕ ШКОЛЕ ВЕЛИКО

ГРАДИШТЕ

Члан 1.
Даје се сагласност, Средњој школи у

Великом Градишту, на Годишњи план рада за
школску 2013/2014. годину, које је усвојио
Школски одбор дана 12.09.2013. године.

Члан 2.
Ово Решење ће се објавити у

„Службеном гласнику општине Велико
Градиште“

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

предлогу садржан је у члану 40. Статута
општине Велико Градиште („Службени глас-
ник општине Велико Градиште“ бр. 9/2008),
којим је предвиђено да Скупштина општине
Велико Градиште разматра извештаје и про-
граме о раду и даје сагласности на Програме
рада јавних предузећа и других служби чији је
оснивач.

Средња школа из Великог Градишта
поднела је Скупштини општине Велико
Градиште Годишњи план рада за школску
2013/2014. годину, који је усвојио Школски
одбор на својој седници дана 12.09.2013. годи-
не, сагласно одредби члана 57. Закона о осно-
вама ситема образовања и васпитања

(„Службени гласник РС“ бр. 72/09, 52/11 и
55/13).

Број: 610-30/2013-01-1

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВЕЛИКО
ГРАДИШТЕ

ПРЕДСЕДНИК СО

Томислав Ивановић,с.р

На основу члана 40. ст. 1. тач. 23.
Статута општине Велико Градиште
(„Службени гласник општине Велико
Градиште“, бр. 9/2008), а у складу са чланови-
ма 54. и 57. Закона о основама система обра-
зовања и васпитања („Службени гласник РС“,
бр. 72/09, 52/11 и 55/13),

Скупштина општине Велико Градиште
на 19. седници одржаној дана 03.10.2013.
године, донела је,

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ИЗВЕШТАЈ

О РЕАЛИЗАЦИЈИ ГОДИШЕЊЕГ ПЛАНА
РАДА СРЕДЊЕ ШКОЛЕ ВЕЛИКО

ГРАДИШТЕ ЗА ШКОЛСКУ 2012/2013

Члан 1.
Даје се сагласност, Средњој школи у

Великом Градишту, на Извештај о реализа-
цији годишњег плана рада за школску
2012/2013. годину, који је усвојио Школски
одбор дана 12.09.2013. године.

Члан 2.
Ово Решење ће се објавити у

„Службеном гласнику општине Велико
Градиште“.

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

предлогу садржан је у члану 40. Статута
општине Велико Градиште („Службени глас-
ник општине Велико Градиште“ бр. 9/2008),
којим је предвиђено да Скупштина општине
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Велико Градиште разматра извештаје и про-
граме о раду и даје сагласности на Програме
рада јавних предузећа и других служби чији је
оснивач.

Средња школа из Великог Градишта
поднела је Извештај о реализацији годишњег
плана рада за школску 2012/2013. годину, који
је усвојио Школски одбор на својој седници
дана 12.09.2013. године, сагласно одредби
члана 57. Закона о основама ситема образова-
ња и васпитања („Службени гласник РС“ бр.
72/09 и 52/11).

Број: 610-29/2013-01-1

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВЕЛИКО
ГРАДИШТЕ

ПРЕДСЕДНИК СО

Томислав Ивановић,с.р

На основу члана 50. став 3. Закона о јав-
ним предузећима ( Сл.гл. РС 119/2012) члана
15. 16. и 18. Одлуке о грађевинском земљиш-
ту („Службени гласник општине Велико
Градиште“ бр. 8/2011), члана 40. Статута
општине Велико Градиште („Службени глас-
ник општине Велико Градиште“, бр. 9/2008),

Скупштина општине Велико Градиште
на 19. седници одржаној дана 03.10.2013.
године, донела је 

РЕШЕЊЕ 
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ДОПУНУ
ПРОГРАМА ОТУЂЕЊА НЕИЗГРАЂЕНОГ
ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА У ЈАВНОЈ

СВОЈИНИ ЗА 2013. ГОДИНУ

Члан 1.
Овом Допуном Програма одређује се

неизграђено грађевинско земљиште у јавној
својини чије ће се отуђење вршити у току
2013. године путем јавног надметања.

Члан 2.
Неизграђено грађевинско земљиште у

јавној својини које ће се отуђити јавним над-
метањем:

* у динарској противвредности по сред-
њем курсу НБС на дан уплате.
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Red.
broj

Katastarska
op{tina

Potes
Parcela koja

se daje za
pro{irewe

Povr{-
ina
(ar)

Po~etna
cena*

(euro/ar)

1 Veliko
Gradi{te

Beli
bagrem 2229/17 1.06 3.000,00

2 Veliko
Gradi{te

Beli
bagrem 2229/18 1.13 3.000,00

3 Veliko
Gradi{te

Beli
bagrem 2229/19 2.04 3.000,00

4 Veliko
Gradi{te

Beli
bagrem 2229/20 1.39 3.000,00

5 Veliko
Gradi{te

Beli
bagrem 2229/21 6.35 3.000,00

6 Veliko
Gradi{te

Beli
bagrem 2229/22 1.35 3.000,00

7 Veliko
Gradi{te

Beli
bagrem 2229/23 1.29 3.000,00

8 Veliko
Gradi{te

Beli
bagrem 2229/24 0.49 3.000,00

9 Veliko
Gradi{te

Beli
bagrem 2229/25 0.32 3.000,00

10 Veliko
Gradi{te

Beli
bagrem 2366/363 1.11 2.000,00

11 Veliko
Gradi{te

Beli
bagrem 2299 21/521 2.000,00

12 Veliko
Gradi{te

Beli
bagrem 2366/247

363/76
3

2.000,00

13 Veliko
Gradi{te

Beli
bagrem 2378/23 0.65 2.000,00

14 Veliko
Gradi{te

Beli
bagrem 2366/116 1.49 2.000,00

15 Veliko
Gradi{te

Beli
bagrem 2329/6 1.20 1.000,00

16 Veliko
Gradi{te

[umska
uprava 2151/14 0.91 1.500,00

17 Kisiqevo Kalinovac 2127/2 1.30 1.500.00

18 Kisiqevo Kalinovac ½     2149 2.89 1.500.00

19 Kisiqevo Gaj 686 33.48 400.00

20 Veliko
Gradi{te

Bo .̀
Dimitrijev 1537/1 0.81 1.500.00

21 Veliko
Gradi{te

Beli
bagrem 2366/127 3,99 3.000,00

22 Kisiqevo Kalinovac 2081/6 2,01 1.000,00

23 Veliko
Gradi{te

Bo{ka
Vrebalova 1894/2 2,55 5.000,00



Члан 3.
Намена катастарских парцела из ове

Допуне Програма одређена је Просторним
Планом општине Велико Градиште
(„Службени гласник општине Велико
Градиште“, бр. 2/2011).

Члан 4
Ценећи све околности и чињенице од

битног утицаја за утврђивање вредности отку-
па земљишта у јавној својини, као и локацију
која се даје у закуп од стране Надзорног одбо-
ра Ј.П. Дирекција за изградњу општине
Велико Градиште утврђена је напред наведене
цена по ару земљишта

Члан 5.
Ово Решење објавити у „Службеном

гласнику општине Велико Градиште

Образложење
Чланом 15. Одлуке о грађевинском зем-

љишту утврђено је да се грађевинско зем-
љиште у јавној својини може отуђити или
давати у закуп ради изградње. Начин давања
утврђује ЈП Дирекција на основу усвојеног
годишњег програма у зависности од намене,
површине, времена амортизације објекта и
друго.

Сходно члану 16. горе поменуте Одлуке
почетни износ, начин и услове плаћања цене
закупнине на предлог Управног одбора ЈП
Дирекције, утврђује одлуком Скупштина
општине.

На основу члана 18 исте Одлуке грађе-
винско земљиште у јавној својини отуђује се,
односно даје у закуп ради изградње јавним
надметањем или прикупљањем писаних
понуда јавним огласом.

Надзорни одбор Ј.П. Дирекције за
изградњу општине Велико Градиште на сед-
ници одржаној дана 30.09.2013. године донео
је Одлуку о Допуни Програма отуђења
неизграђеног грађевинског земљишта у јавној
својини за 2013. годину, где је ценећи све
околности и чињенице од битног утицаја за
утврђивање вредности дугорочног закупа, као
и локације парцела, одредио наведене цене по

ару земљишта и предлаже Скупштини да
донесе Решење као у предлогу.

Број: 464-150/2013-01-1

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВЕЛИКО
ГРАДИШТЕ

ПРЕДСЕДНИК СО

Томислав Ивановић,с.р

На основу члана 17. став 1. тачка 2.
Одлуке о ванредним ситуацијама и организа-
цији цивилне заштите на територији општине
Велико Градиште („Службени гласник општи-
не Велико Градиште бр.3/2011“.), а у складу са
чланом  18. став 1. тачка 20. Статута општине
Велико Градиште („Службени гласник општи-
не Велико Градиште бр.9/2008“)

Скупштина општине Велико Градиште,
на  19 седници,  одржаној 03.10.2013. године,
донела је

Решење
о разрешењу и постављењу Вође

стручнооперативног тима за задатке цивилне
заштите Општинског штаба за ванредне
ситуације ,општине Велико Градиште.

Члан 1.
Љубица Митић из Пожежена, разрешава

се дужности Вође стручнооперативног тима
за задатке цивилне заштите, Општинског
штаба за ванредне ситуације  општине Велико
Градиште.

Члан 2.
Бобан Јовановић из Љубиња, поставља

се за Вођу стручнооперативног тима за задат-
ке цивилне заштите, Општинског штаба за
ванредне ситуације општине Велико
Градиште.

Члан 3.
Решење ступа на снагу даном доноше-

ња, а објавиће се у „Службеном гласнику“,
општине Велико Градиште.
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О б р а з л о ж е њ е
Решењем Скупштине општине Велико

Градиште, формиран је Општински штаб за
ванредне ситуације општине Велико
Градиште, (“Службени гласник општине
Велико Градиште бр.3 од  28.03.2011.“).

Овлашћени предлагач,у циљу конти-
нуираног рада Општинског штаба за ванредне
ситуације општине Велико Градиште, предла-
же разрешење Љубице Митић, Вође стручно-
оперативног тима за задатке цивилне заштите,
због разрешења именоване на место директо-
ра ЈП,,Дирекције за изградњу“ општине
Велико Градиште. Како је чланом 17. став 1.
тачка 2. Одлуке о ванредним ситуацијама и
организацији цивилне заштите на територији
општине Велико Градиште („Службени глас-
ник општине Велико Градиште „бр.3/2011.),
прописано да Скупштина општине поставља
и разрешава, припаднике Општинског штаба
за ванредне ситуације, предлаже се доношење
решења како је у предлогу дато.

Број: 82-18/2013-01-1

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВЕЛИКО
ГРАДИШТЕ

ПРЕДСЕДНИК СО

Томислав Ивановић,с.р

На основу члана 53. и 54. Закона о осно-
вама система образовања и васпитања
(„Службени гласник РС“, бр. 72/2009, 52/2011
и 55/2013) и члана 40 став 1 тачка 29 Статута
општине Велико Градиште („Службени глас-
ник општине Велико Градиште“, бр. 9/2008),
на захтев Основне школе школе „Миша
Живановић“ из Средњева а на предлог
Општинског већа општине Велико Градиште,

Скупштина општине Велико Градиште
на својој 19. седници одржаној дана 03.10.
2013. године, донела је 

Р   Е   Ш   Е   Њ   Е
О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА
ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ

„МИША ЖИВАНОВИЋ“ СРЕДЊЕВО

Члан 1.
Разрешава се чланства у Школском

одбору Основне школе „Миша Живановић“ у

Средњево представник из реда запослених и
то:

1. Драгиша Обрадовић, проф.техничког
образовања.

Члан 2.
У Школски одбор Основне школе

„Миша Живановић“ у Средњево именују се
представник из реда запослених и то:

1. Ален Ђорђевић, дипломирани педа-
гог физичке културе.

Члан 3.
Мандат именованог члана Школског

одбора траје до истека мандата органа управ-
љања.

Чланство у Школском одбору може пре-
стати и пре истека мандата, а у случајевима
предвиђеним Законом.

Члан 4.
Решење ступа на снагу даном доноше-

ња, а објавиће се у „Службеном гласнику
општине Велико Градиште“.

О  б  р  а  з  л  о  ж  е  њ  е
Одредбама Закона о основама система

образовања и васпитања („Службени гласник
РС“, бр. 72/2009, 52/2011 и 55/2013) прописа-
но је да је орган управљања школом Школски
одбор. Школски одбор као орган управљања
установом има девет чланова укључујући и
председника.

Чланове органа управљања установе
именује и разрешава Скупштина јединице
локалне самоуправе.

Орган управљања установе чине по три
представника запослених, родитеља и једини-
це локалне самоуправе.

Чланове из реда запослених предлаже
васпитно образовно веће, односно наставнич-
ко веће, а из реда родитеља савет родитеља.

Чланови органа управљања бирају
председника од укупног броја чланова органа
управљања.

Како је у конкретном случају овлашћени
предлагач, Основна школа „Миша
Живановић“ из Средњева, у складу чланом
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55. став.3 тачка.4 Закона о основама система
образовања и васпитања („Службени гласник
РС“, бр. 72/2009, 52/2011 и 55/2013), поднела
иницијативу за разрешење члана Школског
одбора пре истека мандата, а из разлога пред-
виђених законом, као и именовање новог
члана Школског одбора Основне школе
„Миша Живановић“ из Средњева, то се пред-
лаже се Скупштини да сагласно одредби
члана 54. Закона о основама система образо-
вања и васпитања („Службени гласник РС“
бр. 72/09, 52/2011 и 53/2013) донесе решење
какво је предлогом дато.

Такође се Скупштини предлаже, да у
складу са чланом 55 ст. 3 тачка.4 Закона, раз-
реши члана Школског одбора, на предлог
овлашћеног предлагача из члана 1. ст. 2. тач. 1.
диспозитива овог решења а да на његово
место именује лице из чл. 2. ст. 2. тач. 1. дис-
позитива решења.

Правна поука: Против овог решења
жалба није допуштена већ се примењују
одредбе ЗУС-а.

Број: 02-23/2013-01-1

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВЕЛИКО
ГРАДИШТЕ

ПРЕДСЕДНИК СО

Томислав Ивановић,с.р

На основу члана 53. и 54. Закона о осно-
вама система образовања и васпитања
(„Службени гласник РС“, бр. 72/2009, 52/2011
и 53/2013) и члана 40 став 1 тачка 29 Статута
општине Велико Градиште („Службени глас-
ник општине Велико Градиште“, бр. 9/2008),
на захтев Средње школе Велико Градиште а
на предлог Општинског већа општине Велико
Градиште,

Скупштина општине Велико Градиште
на својој 19. седници одржаној дана
03.10.2013. године, донела је 

Р   Е   Ш   Е   Њ   Е
О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА

ШКОЛСКОГ ОДБОРА СРЕДЊЕ ШКОЛЕ
ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ

Члан 1.
Разрешавају се чланства у Школском

одбору Средње школе представници из реда
родитеља и то:

1. Виктор Станић из Великог Градишта
ул. Шумадијска бб и

2. Драган Лазаревић из Великог
Градишта ул. Трг Младена Милорадовића бб.

Разрешава се чланства у Школском
одбору Средње школе представник из реда
локалне самоуправе, на лични захтев, и то:

1. Дејан Васић из Великог Градишта ул.
В. Влаховића бб.

Члан 2.
У Школски одбор Средње школе

Велико Градиште именују се представници из
реда родитеља и то:

1. Др. Мила Ранђеловић из Великог
Градишта ул. Вељка Влаховића бб и

2. Ивана Омеровић из Великог
Градишта ул. Трг Ослобођења бр. 5.

У Школски одбор Средње школе
Велико Градиште именују се представник из
реда локалне самоуправе и то:

1. Mирјана Новаковић из Великог
Градишта ул. В. Богдановића бр. 27/15.

Члан 3.
Мандат именованих чланова Школског

одбора траје 4 (четири) године.

Чланство у Школском одбору може пре-
стати и пре истека мандата, а у случајевима
предвиђеним Законом.

Члан 4.
Решење ступа на снагу даном доноше-

ња, а објавиће се у „Службеном гласнику
општине Велико Градиште“.

О  б  р  а  з  л  о  ж  е  њ  е
Одредбама Закона о основама система

образовања и васпитања („Службени гласник
РС“, бр. 72/2009, 52/2011 и 53/2013) прописа-
но је да је орган управљања школом Школски
одбор. Школски одбор као орган управљања
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установом има девет чланова укључујући и
председника.

Чланове органа управљања установе
именује и разрешава Скупштина јединице
локалне самоуправе.

Орган управљања установе чине по три
представника запослених, родитеља и једини-
це локалне самоуправе.

Чланове из реда запослених предлаже
васпитно образовно веће, односно наставнич-
ко веће, а из реда родитеља савет родитеља.

Чланови органа управљања бирају
председника од укупног броја чланова органа
управљања.

Како је у конкретном случају овлашћени
предлагач, Средња школа Велико Градиште, у
складу са закључцима Савета родитеља, под-
нела иницијативу за разрешење чланова
Школског одбора пре истека мандата, а из раз-
лога предвиђених законом, као и именовању
нових чланова Школског одбора Средње
школе Велико Градиште, то се предлаже се
Скупштини да сагласно одредби члана 54.
Закона о основама система образовања и вас-
питања („Службени гласник РС“ бр. 72/09,
52/2011 и 53/2013) донесе решење какво је
предлогом дато.

Такође се Скупштини предлаже, да у
складу са чланом 53 ст. 3. тач. 2. Закона, раз-
реши и члана Школског одбора, на лични
захтев и лице из члана 1. ст. 2. тач. 1. диспози-
тива овог решења а да на његово место име-
нује лице из чл. 2. ст. 2. тач. 1. диспозитива
решења.

Правна поука: Против овог решења
жалба није допуштена већ се примењују
одредбе ЗУС-а.

Број: 02-22/2013-01-1

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВЕЛИКО
ГРАДИШТЕ

ПРЕДСЕДНИК СО

Томислав Ивановић,с.р

На основу чланова 83. и 91. Закона о
планирању и изградњи ("Службени гласник
РС" бр. 72/09, 81/09, 24/11 и 121/12), чланова

20. Закона о локалној самоуправи ("Службени
гласник РС" бр. 129/07), члана 13., а у вези
члана 27. Закона о јавној својини («Службени
гласник РС» бр. 72/2011), сагласно одредбама
члана 40. Статута општине Велико Градиште
("Службени гласник општине Велико
Градиште" бр. 7/2002) и чланова 4. и 5. Одлуке
о праву прибављања и располагања средстви-
ма у општинској својини ("Службени гласник
општине Велико Градиште бр. 1/12), а у скла-
ду са чланом 192. Закона о општем управном
поступку ("Службени лист СРЈ" бр. 33/97,
31/2001 и „Службени гласник РС“ бр.
30/2010), на захтев Ловачког удружења
„Голуб“ Велико Градиште и предлог
Општинског већа општине Велико Градиште,

Скупштина општине Велико Градиште
на 19. седници одржаној дана 03.10.2013.
године, донео је,

РЕШЕЊЕ О ПРЕСТАНКУ ПРАВА
КОРИШЋЕЊА И ДРЖАВИНЕ НА

НАПОКРЕТНОСТИ
1. УТВРЂУЈЕ СЕ да је Ловачком удру-

жењу „Голуб“ Велико Градиште, досадашњем
кориснику и држаоцу неизграђеног грађевин-
ског земљишта у државној својини, ул.
Пожаревачки пут бб, МБ 07162162, уз писме-
ну сагласност, престало право коришћења и
државине, на кат. парц. бр. 1894/2 "Бошка
Вребалова 3/А", у површини од 2,55 ари, цела
вел. 50,59 ари, уписана у Л.н.бр. 297 к.о.
Велико Градиште.

НАЛАЖЕ СЕ кориснику и држаоцу кат.
парц. бр. 1894/2 „Бошка Вребалова 3/А“, од
2,55 ари, Ловачком удружењу „Голуб“ из
Великог Градишта, да непокретност из тач. 1.
овог Решења, преда општини Велико
Градиште, у року од 8. дана од дана пријема
овог Решења, а под претњом пропуштања.

2. Пренос права коришћења и државине
на непокретности у јавну својину врши се уз
накнаду.

3. Ово Решење ће, након своје правос-
нажности, представљати подобну исправу за
упис права јавне својине у корист, јединице
локалне самоуправе Општине Велико
Градиште. 

О б р а з л о ж е њ е
Општина Велико Градиште, тада корис-

ник неизграђеног грађевинског земљишта у
државној својини, дала је на коришћење
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неизграђено грађевинско земљиште,
Ловачком удружењу „Голуб“ из Великог
Градишта ради изградње објекта Ловачког
дома, у циљу обављања делатности корисни-
ка. Додела грађевинског земљишта на кориш-
ћење извршена је током шездесетих година.
На додељеној непокретности Удружење је по
том изградило Ловачки дом са грађевинском и
употребном дозволом, којег је не дуго за тим
и доградило, такође са дозволама, а којег и
данас користи.

Ловачко удружење тренутно је уписано
на кат. парц. бр. 1894 „Бошка Вребалова 3/А“
и то као корисник на 2000/5059 и као држалац
на 3059/5059. Земљиште је градско грађевин-
ско, на којем су укупно изграђена 6. објеката,
као и земљиште уз зграду у површини од
45,68 ари, све уписано у Л.н.бр. 297 к.о.
Велико Градиште, као РС са правом коришће-
ња-државине Ловачког удружења „Голуб“
Велико Градиште. 

Пре неколико година Ловачко удружење
„Голуб“ Велико Градиште извршило је рекон-
струкцију и доградњу Ловачког дома, а у
склопу већ постојећег објекта. Доградњом у
основи и надграњом у спратном делу створе-
ни су нови садржаји чији ће завршетак и став-
љање у функцију у знатној мери побољшати,
како туристичку понуду самог Удружења, тако
и Општине као јединице локалне самоуправе.

Ради завршетка радова на објекту
Ловачко удружење предложило је општини
Велико Градиште, да се парцела из диспози-
тива овог Решења, пренесе у својину општине
Велико Градиште уз накнаду.

У конкретном случају, непокретност из
тач. 1. диспозитива овог Решења, не може
бити предмет права својине Удружења, да би
се могло ставити у промет, пошто је у питању
део који чини неизграђено грађевинско зем-
љиште на коришћењу-државини Удружења.
Како је у питању неизграђено грађевинско
земљиште у насељеном месту у пределу обу-
хваћеном одговарајућим просторним и гене-
ралним планом, исто представља државну
својину, до конверзије, па због тога и не може
бити предмет било ког својинског права од
стране трећих лица. Тренутно се конверзија у
корист Удружења и других не може вршити.

Обзиром да је корисник и држалац под-
нео писмени захтев да се утврди престанак
права коришћења и државине на делу парце-
ле, ближе одређене у тач. 1. диспозитива овог
Решења, то се предлаже да надлежни орган
јединице локалне самоуправе и донесе припа-

дајуће решење, којим ће захтев удружења
усвојити. 

Полазећи од  оваквог чињеничног и
правног стања и одредби члана 8. и у вези са
одредбама чланова 18. 22 и 27. а сагласно
одредбама члана 72. и 75. Закона о јавној
својини („Службени гласник РС“ бр. 72/2011)
као и одредби члана 83. Закона о планирању и
изградњи („Службени гласник РС“ бр. 72/09,
81/09, 24/11 и 121/12), члана 20. Закона о
локалној самоуправи („Службени гласник
РС“ бр. 129/07) и одредби чланова 4. и 5.
Одлуке о праву прибављања и располагања
средствима у општинској својини ("Службени
гласник општине Велико Градиште бр. 1/12),
предлаже се Скупштини да донесе Решење,
којим ће то право на ауторитативан начин
утврдити а парцелу из диспозитива пренесе у
јавну својину јединице локалне самоуправе.

Накнада за прибављањено право у јавну
својину општине Велико Градиште биће уре-
ђена посебним уговором.

Након своје правоснажности ово
Решење ће представљати подобну исправу за
упис права јавне својине Општине Велико
Градиште на непокретности ближе означеној
у та. 1. диспозитива овог Решења.

Због свега напред изнетог, у циљу
заштите и уређења грађевинског земљишта,
предлаже се Скупштини општине да донесе
Решење какво је у предлогу дато. 

ПРАВНА ПОУКА: Против овог Решења
није допуштена жалба већ се примењују
одредбе ЗУС-а.

Број: 464-151/2013-01-1

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВЕЛИКО
ГРАДИШТЕ

ПРЕДСЕДНИК СО

Томислав Ивановић,с.р

На основу члана 32 став 1 тачка 9 Закона
о локалној самоуправи („Службени гласник
РС“, бр. 129/07) и члана 40 став 1 тачка 11
Статута општине Велико Градиште
(„Службени гласник општине Велико
Градиште“, бр. 9/2008) и члана 123. Закона о
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социјалној заштити („Службени гласник РС“
бр. 24/11), сагласно члану 11., а у складу са
чланом 16. Одлуке о оснивању Центра за
социјални рад општина Велико Градиште и
Голубац („Службени гласник општине Велико
Градиште“ бр. 10/2012), на захтев Центра за
социјални рад општина Велико Градиште и
Голубац, а на предлог Општинског већа
општине Велико Градиште)

Скупштина општине Велико Градиште
на својој 19. седници одржаној дана 03.10.
2013. године, донела је,

Р   Е   Ш   Е   Њ   Е
О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ РЕШЕЊА О

ИМЕНОВАЊУ УПРАВНОГ ОДБОРА ЦЕНТРА
ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД ОПШТИНА ВЕЛИКО

ГРАДИШТЕ И ГОЛУБАЦ

Члан 1.
У Решењу о именовању, Управног одбо-

ра Центра за социјални рад општина Велико
Градиште и Голубац бр. 434-14/2012-01 од
25.06.2012 године („Службени гласник
општине Велико Градиште“ бр. 10/2012), у
члану 1. у тачки 3. разрешава се дужности
члана Управног одбора, Лела Страиновић из
Дољашнеце.

У место разрешеног члана, решење се
допуњује, у тачки 3. именовањем новог члана
и гласи:

„3. Андра Винуловић из Голупца, за
члана, из реда представника локалне само-
управе.“

Члан 2.
Мандат именованог члана, Управног

одбора Центра за социјални рад општина
Велико Градиште и Голубац, траје 4. године.

Члан 3.
Решење ступа на снагу даном доноше-

ња, а објавиће се у „Службеном гласнику
општине Велико Градиште“.

О б р а з л о ж е њ е
Чланом 32 Закона о локалној самоупра-

ви („Службени гласник РС“ бр. 129/07) про-
писано је да Скупштина општине именује и
разрешава управне и надзорне одборе, име-

нује и разрешава директоре јавних предузећа,
установа, организација и служби чији је осни-
вач као и да даје сагласности на њихове стату-
те у складу са Законом.

Чланом 40 Статута општине Велико
Градиште („Службени гласник општине
Велико Градиште“ бр. 9/2008) утврђено је
право Скупштине да именује и разрешава
управне и надзорне одборе, да именује и раз-
решава директоре јавних предузећа, установа,
организација и служби чији је оснивач као и
да даје сагласност на њихове Статуте у складу
са законом.

Одлуком о оснивању заједничког центра
(„Службени гласник општине Велико
Градиште“ бр. 10/2012) а у складу са чланом
123. Закона о социјалној заштити („Службени
гласник РС“ бр. 24/2011), у Управни одбор
центра именују се представници из реда осни-
вача и представници из реда запослених.
Управни одбор центра има 5. чланова, од
којих се 3. представника именују из реда
оснивача а два из реда запослених на начин и
у складу са Статутом Центра. 

Како је у међувремену општина Голубац
доставила предлог за именовања члана
Управног одбора Центра, а обзиром да имено-
вани представник општине Велико Градиште
из реда представника локалне самоуправе,
није узео учешће у раду Управног одбора
Центра, то се предлаже да се лице из члана 1.
ст. 3 диспозитива овог решења, као представ-
ник општине Голубац, на захтев Центра за
социјални рад општине Велико Градиште и
Голубац, именује за члана Управног одбора
Центра, у циљу несметаног рада Центра, а
ради вршења права и дужности предвиђених
Законом. 

Правна поука: Против овог решења
жалба није допуштена већ се примењују
одредбе ЗУС-а.

Број: 551-21/2013-01-1

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВЕЛИКО
ГРАДИШТЕ

ПРЕДСЕДНИК СО

Томислав Ивановић,с.р

Broj 1222. oktobar 2013. 23



На основу члана 32. Закона о локалној
самоуправи („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 предлог Општинског већа

Скупштина општине Велико Градиште
на 19. седници одржаној дана 03.10.2013.
године донела је,

Р   Е   Ш   Е   Њ   Е 
О ИЗМЕНИ РЕШЕЊА О ОБРАЗОВАЊУ
КОМИСИЈЕ ЗА ПЛАНОВЕ ОПШТИНЕ

ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ

Члан 1.
У правоснажном и извршном Решењу о

образовању Комисија за планове општине
Велико Градиште бр. 350-27/2013-01-1 од
05.08.2013 године („Службени гласник
општине Велико Градиште“ бр. 10/2013) у
члану 1. тачке 3 и 4. бришу се у целини.

У место избрисаних тачки, додају се
нове, па се у састав Комисије за планове
општине Велико Градиште, ИМЕНУЈУ следе-
ћа лица:

„3. Милан Поповић из Београда ул.
Вјекослава Ковача бр. 8. дипл. инжењер архи-
тектуре, бр. лиценце 100 0161 10, 200 00042 03
и 300 0105 03, за члана,

4. Слободан Љ. Јовановић из Пожаревца
ул. Вука Караџића бр. 23/51 дипл. инжењер
друмског саобраћаја, бр. лиценце 370 х 48509,
за члана.“

Члан 2.
Задатак чланова Комисије из члана 1.

овог измењеног Решења утврђен је одредбама
Закона о планирању и Решењем о образовању
Комисије за планове општине Велико
Градиште под горњим бројем.

Члан 3.
Мандат именованих, чланова Комисије,

траје 4. године.

Члан 4.
Ово решење ступа на снагу даном доно-

шења 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

предлогу садржан је у одредби члана 52.
Закона о планирању 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 планова
и спровођења планских докумената као и
давање стручног мишљења по захтеву над-
лежних органа управе, скупштина јединице
локалне самоуправе, образује Комисију за
планове.

Чланом 32. Закона о локалној самоупра-
ви и чланом 40. Статута општине Велико
Градиште („Службени гласник општине
Велико Градиште“ бр. 9/2008) предвиђено је
да јединица локалне самоуправе доноси одго-
варајуће планове, као што су генерални урба-
нистички план, план генералне регулације,
план детаљне регулације и др.

Председник и чланови Комисије име-
нују се из реда стручњака за област простор-
ног планирања и урбанизма као и других
области који су од значаја за обављање струч-
них послова у области планирања, уређења
простора и изградње са одговарајућим лицен-
цама у складу са законом.

Начин образовања Комисије предвиђен
је законом, од којих се један број именује на
предлог локалне самоуправе а један број чла-
нова се именује на предлог надлежнних
Министарстава.

Решење о образовању Комисије за пла-
нове општине Велико Градиште, из реда пред-
ставника 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 гласнику
општине Велико Градиште“ бр. 10/2013.

Након прибављених сагласности од
стране ресорних Министарства, решење о
образовању Комисије за планове допуњено се
недостајућим члановима.

У међувремену а после извршених кон-
султација, извршни одрган локалне самоупра-
ве, одлучио је да предложи Скупштини
општине да се лица именована из реда пред-
ставника локалне самоуправе, Саша Исаковић
из Пожаревца и Катарина Николић из Великог
Градишта замене лицима из предлога овог
решења.  

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

Број: 350-37/2013-01-1

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВЕЛИКО
ГРАДИШТЕ

ПРЕДСЕДНИК СО

Томислав Ивановић,с.р

На основу члана 70. ст. 3. Закона о
шумама („Службени гласник РС“ бр. 30/2010
и 93/2012), чланова 6 и 8. Закона о заштити
природе („Службени гласник РС“ бр. 36/09,
88/10 и 91/10), члана 34. Закона о заштити
животне средине („Службени гласник РС“ бр.
135/04 и 36/09) и члана 40. Статута општине
Велико Градиште („Службени гласник општи-
не Велико Градиште“ бр. 9/2008), на предлог
Општинског већа општине Велико Градиште,

Скупштина општине Велико Градиште
на 19. седници одржаној дана 03.10.2013.
године, донела је,

О   Д   Л   У   К   У
О ПОВЕРАВАЊУ ОПШТИНСКИХ ШУМА

Члан 1.
У циљу заштите, унапређења коришће-

ња и управљања шумама и шумским земљиш-
тем општинa Велико Градиште, овом
Одлуком, поверава на газдовање неуређене
државне шуме на својој територији, (у даљем
тексту: општинске шуме), новом кориснику
шума, у складу са Законом.

Предмет поверавња чине неурeђене
државне шуме, обухваћене Основама за газдо-
вање шумама Г.Ј. „Општинске шуме Велико
Градиште“.

Члан 2.
Одлуком су обухваћене неуређене

државне шуме у општини Велико Градиште, у
оквиру већ постојећег шумског подручја,
сврстане у посебну газдинску јединицу
„Општинске шуме Велико Градиште“.

Газдинску јединицу чуне шуме на
коришћењу код општине и месних заједница,
а које нису обухваћене Основама за газдовање
других корисника, односно носилаца права
коришћења.

Члан 3.
Поверавање послова газдовања неуређе-

ним шумама на територији општине Велико
Градиште, а у циљу јачања опште корисних
функција овог и других природних ресурса
шума, врши се Јавном предузећу Дирекцији
за изградњу општине Велико Градиште из
Великог Градишта ул. Житни трг бр. 1.

Поверавање послова подразумева уво-
ђење и утврђивање посебних режима зашти-
те, гајења, планирања, унапређења, очувања и
коришћења општинских шума као природног
добра од интереса за општину Велико
Градиште и шире. 

ЈП Дирекција за изградњу општине
Велико Градиште, газдоваће општинским
шумама, обухваћеним Основом за газдовање
шумама, као добар домаћин, са циљем пости-
зања опште корисних функција шума. 

Члан 4.
Основу за газдовање шумама чине

неуређене државне шуме и њихови делови, у
општини Велико Градиште, (шуме општине и
месних заједница) у оквиру Основе, укупне
површине 291.12,94 ха, у следећим катастар-
ским општинама и то: 

-Раму, у укупној површини од 43.9337,

-Бискупљу, у укупној површини од
60.6070,

-Острову, у укупној површини од
15.1711,

-Пожежену, у укупној површини од
13.4736,

-Кусићу, у укупној површини од
16.4366,

-Затоњу, у укупној површини од
21.2523,

-Сиракову, у укупној површини од
10.1557,

-Печаници, у укупној површини од
49.3533,
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-Пожежену, у укупној површини од
4.2429,

-Кисиљеву, у укупној површини од
19.6408,

-Триброду, у укупној површини од
25.5468 и

-Великом Градишту у укупној површи-
ни од 60.746.

Попис парцела које чине шуме и њихо-
ви делови обухваћен је Основом.

Члан 5.
Саставни део ове Одлуке, је Основа за

газдовање шумама Г.Ј. „Општинске шуме
Велико Градиште“ на територији општине
Велико Градиште, које је урадио Шумарски
пројектни биро Београд П.Д за планирање и
управљање биоресурсима.

Члан 6.
Ова Одлука 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 ове Одлуке

садржан је у одредбама члана 70. Закона о
шумама („Службени гласник РС“, бр. 30/2010
и 93/2012), члану 6. Закона о заштити природе
(„Службени гласник РС“ бр. 36/09, 88/10 и
91/10), и члану 34. Закона о заштити животне
средине („Службени гласник РС“, бр. 135/04 и
36/09), који прописују да општина ради обез-
беђивања услова за уравнотежени и одрживи
развој шума, рационалног спровођења мера
газдовања шумама и другим потенцијалима
шума на својој територији може у оквиру
неуређеног шумског подручја увести и пропи-
сати мере за газдовање шумама све у циљу
јачања опште корисних функција природних
ресурса на својој територији. Шумско под-
ручје општине као газдинска јединица је гео-
графска, природна и планска целина и налази
се у оквиру Севернокучајског шумског под-
ручја и њега обухватају неуређене државне
шуме којима газдује поред осталих и општина
Велико Градиште, а које нису одређене као
газдинске јединице од стране корисника или
управљача шумског подручја.

Основ за газдовање шумама на једној
територији па и општини, као локалној зајед-
ници, су одређени плански документи пре
свега Основа за газдовање, а по том и одређе-
ни урбанистички документи, пре свих
Просторни план општине Велико Градиште.

Испуњењем ових предпоставки стичу
се елементи да се за општину Велико
Градиште донесу, а уз сагласност ресорног
Министарства, Управе за шуме, одређени
плански документи који се тичу уређења,
режима заштите, коришћења и управљања
шумама као добра од интереса за јединицу
локалне самоуправе па и шире. 

Поверавањем послова газдовања шума-
ма на територије општине Велико Градиште,
Јавном предузећу Дирекцији за изградњу
општине Велико Градиште, стичу се услови
да се управљање и планирање био ресурсима
подигне на један знатно већи ниво у односу на
досадашњи, пре свега заштитом, планирањем
и развојем шумама на подручју општине и
успостављању газдинске јединице као основ-
не јединице за планирање у будућности. 

Средства буџета за реализацију ове
Одлуке за 2013 годину нису предвиђена.  

Број: 322-16/2013-01-1

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВЕЛИКО
ГРАДИШТЕ

ПРЕДСЕДНИК СО

Томислав Ивановић,с.р

На основ члана 18. Закона о јавним
службама („Службени гласник РС“ бр. 42/91,
74/94, 70/05, 10/13 и 55/13), члана 32. Закона о
локалној самоуправи („Службени гласник
РС“ бр. 129/2007), члана 40. Статута општине
Велико Градиште („Службени гласник општи-
не Велико Градиште бр. 9/2008), члана 18.
Оснивачког акта Туристичке организације
општине Велико Градиште“ („Службени глас-
ник општине Велико Градиште“ бр. 6/2013) и
члана 21. Статута Туристичке организације
општине Велико Градиште („Службени глас-
ник општине Велико Градиште“ бр. 8/2013),
по спроведеном јавном конкурсу и утврђене
ранг листе као и записника о изборном
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поступку спровененим од стране Управног
одбора Туристичке организације општине
Велико Градиште, на захтев Туристичке орга-
низације општине Велико Градиште, а на
предлог Општинског већа општине Велико
Градиште,

Скупштина општине Велико Градиште
на 19. седници одржаној дана 03.10.2013.
године, донела је,

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 
О ИМЕНОВАЊУ ДИРЕКТОРА ТУРИСТИЧКЕ

ОРГАНИЗАЦИЈЕ ОПШТИНЕ ВЕЛИКО
ГРАДИШТЕ

Члан 1.
СТОЈАНОВИЋ ДАЈАНА из Макца

дипл. географ туризмологије-мастер, ЈМБГ
0907988767021, ИМЕНУЈЕ СЕ на дужност,
директора Туристичке организације општине
Велико Градиште из Великог Градишта.

Именовани кандидат дужан је да у року
од осам дана, од објављивања овог решења у
Службеном гласнику општине Велико
Градиште, ступи на дужност, под претњом
пропуштања.

Члан 2.
Мандат именованог директора

Туристичке организације општине Велико
Градиште из Великог Градишта траје четири
(4) године.

Мандат директора престаје истеком
периода на који је именован, оставком и раз-
решењем.

Именовани директор може бити разре-
шен дужности и пре истека периода на који је
изабран из разлога предвиђених законом.

Члан 3.
Са именованим директором Туристичке

организације општине Велико Градиште
радни однос се заснива на одређено време.

Међусобна права и обавезе, између име-
нованог директора Туристичке организације
општине Велико Градиште“ и Управног одбо-
ра Туристичке организације општине Велико
Градиште, биће уређена Уговором о раду.

Члан 4.
Ово решење ступа на снагу даном доно-

шења, 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

предлогу, су одредбе члана 18. Закона о служ-
бама („Службени гласник РС“ бр. 42/91,
74/94, 79/05, 10/13 и 55/13), одредбе оснивач-
ког акта Туристичке организације општине
Велико Градиште и Статута Туристичке орга-
низације општине Велико Градиште као и
одредбе Закона о локалној самоуправи и
Статута општине Велико Градиште.

Наиме, у складу са одредбама чланова
18. Закона о јавним службама и Одлуке о
спровођењу јавног конкурса за именовање
директора Туристичке организације општине
Велико Градиште“ из Великог Градишта бр.
212-1/2013 од 28.06.2013. године, објављен је
јавни конкурс за именовање директора
Туристичке организације општине Велико
Градиште. Јавни конкурс објављен је на
интернет страници општине Велико
Градиште, на огласној табли Туристичке орга-
низације општине Велико Градиште, као и у
дневним новинама „Вечерње новости“ и у
листу „Послови“. У Туристичкој организа-
цији заведенен је под бр. 212-1/2013 дана
28.06. 2013. године.

У јавном конкурсу објављени су подаци
о организацији, радном месту, услови за име-
новање, мандат и место рада, стручној спре-
ми, року за подношење пријава, докази који се
уз пријаву прилажу и др. 

Рок за подношење пријава кандидата
износио је 15. дана, с тим што је као почетак
рока за подношење пријава кандидата, одре-
ђен дан, објављивањa јавног конкурса у днев-
ном листу „Вечерње новости“.

Јавни конкурс објављен је „Вечерњим
новостима“ дана 03.07.2013 године.

На расписани конкурс приспеле су
пријаве кандидата и то: пријава Иване
Димитријевић из Вел. Градишта, Мине
Ђурђевић из Великог Градишта, Тање
Вучковић из Вел. Градишта, Мирјане
Мајсторовић-Селић из Вел. Градишта,
Милана Марјановића из Затоња, Елдина
Салковића из Вел. Градишта, Санеле
Стојановић из Кисиљева и Дајане Стојановић
из Макца. Неблаговремена је била молба-
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захтев Ивановић Александра па као таква није
ни разматрана. 

За приспеле благовремене и уредне
пријаве, складу са одредбама члана 33.
Статута Туристичке организације општине
Велико Градиште, Управни одбор, је спровео
изборни поступак, ценио стучне способности,
знања и вештине кандидата, извршио је бодо-
вање па је извршио рангирање кандидата у
складу са резултатима бодовања и према
мерилима прописаним за именовање директо-
ра Туристичке организације у складу са
Правилником. Управни одбор је ценећи молбе
свих кандидата сачинио је ранг листу, на осно-
ву бовова, у складу са предходно усвојеним
Правилником. Управни одбор, је своју Одлуку
под бр. 311/2013 од 24.09.2013 године доста-
вио органу општине Велико Градиште као
доказ о спроведеном поступку рангирања
пред Управним одбором организације.

На основу овако сачињене ранг листе-
листе за именовања садржане у Одлуци
Управног одбора и достављеног Записника
Управног одбора Туристичке организације
надлежни орган, предложио је овлашћеном
предлагачу, Општинском већу општине
Велико Градиште, да веће, сагласно члану 32.
Закона о локалној самоуправи („Службени
гласник РС“ бр. 129/07), и члану 40. Статута
општине Велико Градиште („Службени глас-
ник општине Велико Градиште“ бр. 9/2008) а
у складу 18. Закона о јавним службама
(„Службени гласник РС“ бр. 42/91, 74/94,
70/05, 10/13 и 55/13), у вези чланова 30. и 39.
Закона о туризму („Службени гласник РС“
36/09, 88/10, 99/11 и 93/12) упути образложе-
ни предлог, Скупштини општине Велико
Градиште као органу надлежном за именова-
ње, да за директора, именује лице из диспози-
тива овог решења.

Број: 022-16/2013-01-1

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВЕЛИКО
ГРАДИШТЕ

ПРЕДСЕДНИК СО

Томислав Ивановић,с.р

На основ члана 32. Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник РС“ бр.
129/2007), члана 38. Закона о правима
пацијената („Службени гласник РС“ бр.

45/2013) и члана 18. Статута општине Велико
Градиште („Службени гласник општине
Велико Градиште бр. 9/2008), на предлог
Општинског већа општине Велико Градиште,

Скупштина општине Велико Градиште
на 19. седници одржаној дана 03.10.2013.
године, донела је,

РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ САВЕТНИКА ЗА ЗАШТИТУ

ПРАВА ПАЦИЈЕНАТА У ОПШТИНИ
ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ

Члан 1.
СТОЈАДИНОВИЋ Б. МИЛОШ дипл.

правник из Пожаревца ул. Јована
Драгашевића бр. 6, ИМЕНУЈЕ СЕ на дуж-
ност, саветника за заштиту права пацијената у
општини Велико Градиште.

Именовано лице ће дужност саветника
пацијената обављати уз већ своје постојеће
послове и радне обавезе.

Члан 2.
Мандат именованог, саветника за

заштиту права пацијената у општини Велико
Градиште, траје четири (4) године.

Члан 3.
Ово решење ступа на снагу даном доно-

шења 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

предлога су одредбе члана 38. Закона о прави-
ма пацијената („Службени гласник РС“ бр.
45/2013) као и одредбе члана 18. Статута
општине Велико Градиште („Службени глас-
ник општине Велико Градиште“ бр. 9/2008).

Одредбама члана 38. Закона о правима
пацијената, заштиту права пацијената обезбе-
ђује јединица локалне самоуправе, одређива-
њем лица које ће обављати послове саветника
за заштиту права пацијената, као и оснивањем
Савета за здравље.

Послове саветника права пацијената
може обављати дипломирани правник са
положеним стручним испитом за рад у држав-
ним органима управе са најмање три године
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радног искуства у струци и са познавањем
прописа у области здравства.

У конкретном случају предложени кан-
дидат је дипломирани правник, поседује тро-
годишње искуство у струци, тренутно обавља
послове и радне задатке у Одељењу за урба-
низам, комунално стамбене и имовинско
правне послове има пложен државни испит а
познаје и проблематику у области здравства. 

Пошто се ради о лицу које има вишего-
дишње искуство у својој струци а обзиром и
да добро познаје проблематику у области
здравства, предлагач сматра да ће предложени
кандидат послове саветника пацијената одно-
сно послове заштите права пацијената обав-
љати стручно и професионално а у складу са
задатком и улогом коју има у области примене
одредби Закона у пракси са једне стране и
одговорности јединице локалне самоуправе у
заштити пацијентових права пред здравстве-
ним установама и приватном праксом са друге
стране.

Буџетска средства за реализацију овог
решења нису потребна, обзиром да је постав-
љено лице истовремено и запослено у
Општинској управи општине Велико
Градиште.

Из свега напред изнетог предлаже се
Скупштини општине Велико Градиште да
сагласно одредби члана 38. Закона о правима
пацијената („Службени гласник РС“ бр.
45/2013) члана 32. Закона о локалној само-
управи („Службени гласник РС“ бр. 129/07 а у
складу са чланом 18. и чланом 45. Статута
општине Велико Градиште („Службени глас-
ник општине Велико Градиште“ бр. 9/2008)
донесе решење какво је упредлогу дато.  

Број: 511-5/2013-01-1

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВЕЛИКО
ГРАДИШТЕ

ПРЕДСЕДНИК СО

Томислав Ивановић,с.р

На основ члана 32. Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник РС“ бр.
129/2007), члана 18. Закона о јавним служба-
ма („Службени гласник РС“ бр. 42/91, 74/94 и

70/05,) и члана 40. Статута општине Велико
Градиште („Службени гласник општине
Велико Градиште бр. 9/2008), а у складу са
чланом 28. Статута општине Велико
Градиште („Службени гласник општине
Велико Градиште“ бр. 8/2013) на захтев
Управног одбора Туристичке организације
општине Велико Градиште и предлог
Општинског већа општине Велико Градиште,

Скупштина општине Велико Градиште
на 19. седници одржаној дана 03.10.2013.
године, донела је,

РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ

ДИРЕКТОРА ТУРИСТИЧКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ
ОПШТИНЕ ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ

Члан 1.
ДИМИТРИЈЕВИЋ Мирослава ИВАНА

струковни економиста у туризму из Великог
Градишта ул. Крфска бр. 29, досадашњи
вршилац дужности директора Туристичке
организације општине Велико Градиште из
Великог Градишта, РАЗРЕШАВА СЕ дужно-
сти, в.д. директора Туристичке организације
општине Велико Градиште, са даном
03.10.2013. године, услед именовања директо-
ра Туристичке организације општине Велико
Градиште у складу са Законом.

Члан 2.
Ово решење ступа на снагу даном доно-

шења а објавиће се у „Службеном гласнику
општине Велико Градиште“.

О б р а з л о ж е њ е
У складу са одредбама члана 32. ст. 1

тач. 9. Закона о локалној самоуправи, оснивач,
Скупштина општине Велико Градиште, име-
нује и разрешава директоре, управне и над-
зорне одборе јавних предузећа, организација
и служби чији је оснивач. 

На седници Скупштине општине
Велико Градиште, одржаној дана 07.02.2013.
године, Скупштина општине Велико
Градиште, именовала је вршиоца дужности
директора Туристичке организације општине
Велико Градиште. Мандат именованог лица
трајао је до избора директора организације а
најдуже годину дана.
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Како је у међувремену спроведен избор-
ни поступак за избор директора, то су се стек-
ли услови да се именовано лице разреши дуж-
ности услед разлога предвиђених чланом 18
Закона о јавним службама и члана 39. Статута
Туристичке организације општине Велико
Градиште.

Како су, испуњени, законски услови, па
и они у смислу одредби члана 40. Статута
општине Велико Градиште, („Службени глас-
ник општине Велико Градиште“ 9/2008), и
члана 28 Статута Туристичке организације,
јер је досадашњем вршиоцу дужности дирек-
тора организације, престала дужност имено-
вањем директора, па се предлаже Скупштини,
да донесе решење какво је у предлогу дато и
да лице из члана 1. овог решења разреши дуж-
ности на коју је именована, из разлога предви-
ђених Статутом предузећа и Закона.

Правна поука: Против овог решења
може се поднети тужба Основном суду
Пожаревац у Пожаревцу у року од 15. дана од
пријема решења.

Број: 020-132/2013-01-1 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВЕЛИКО
ГРАДИШТЕ

ПРЕДСЕДНИК СО
Томислав Ивановић,с.р

На основу члана 39. Закона о равноправ-
ности  полова („Службени гласник РС“, број
104/09) и члана 40. тачка 8. и члана 64.
Статута општине Велико Градиште, 

Скупштина општине Велико Градиште
на 19. седници одржаној дана 03.10.2013.
године донела је,

О Д Л У К У 
О РАВНОПРАВНОСТИ ПОЛОВА НА
ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ВЕЛИКО

ГРАДИШТЕ

I УВОДНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 1.
Овом одлуком, општина Велико

Градиште ( у даљем тексту: Општина), у окви-
ру своје надлежности обезбеђује равноправ-
ност полова, стварање  једнаких могућности

остваривања права и обавеза, спречавање и
отклањање дискриминације засноване на
полу и роду на територији Општине и обра-
зује Комисију за родну равноправност.

Члан 2.
Равноправност полова, у смислу закона

и ове одлуке, подразумева равноправно учеш-
ће жена и мушкараца у свим областима јавног
и приватног сектора. 

Члан 3.
Дискриминација по основу пола, у сми-

слу закона и ове одлуке, јесте свако неоправ-
дано прављење разлике или неједнако посту-
пање, односно пропуштање (искључивање,
ограничавање или давање првенства) које има
за циљ или последицу да лицу или групи
отежа, угрози, онемогући или негира призна-
ње, уживање или остваривање људских права
и слобода у политичкој, економској, друштве-
ној, културној, грађанској, породичној и дру-
гој области.

Не сматра се дискриминацијом  ни
повреда начела једнаких права и обавеза,
доношење посебних мера ради отклањања и
спречавања неједнаког положаја жена и муш-
караца и остваривања једнаких могућности
полова.

II ОБАВЕЗЕ ОРГАНА ОПШТИНЕ

Члан 4.
Органи Општине, у оквиру својих над-

лежности, подстичу и унапређују равноправ-
ност полова и послова везаних за равноправ-
ност полова.

Члан 5.
Органи Општине су у обавези да у про-

цесу усвајања развојих планова и других аката
разматрају мере и активности које су у функ-
цију равноправности полова и остваривања
једнаких могућности.

III ОБАВЕЗЕ ОРГАНА ЈАВНЕ ВЛАСТИ

Члан 6.
Органи Општине, организације којима

је поверено вршење јавних овлашћења као и
правна лица која оснива  или финансира у
целини, односно у претежном делу Општина
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(у даљем тексту: органи јавне власти) дужни
су да прате остваривање равноправности
засноване на полу у свим областима друштве-
ног живота, примену међународних и дома-
ћих стандарда и Уставом зајемчених права у
овој области.

Члан 7.
Органи јавне власти развијају активну

политику једнаких могућности у свим обла-
стима друштвеног живота. 

Политика једнаких могућности подразу-
мева равноправно учешће полова у свим фаза-
ма планирања, доношења и спровођења одлу-
ка које су од утицаја на положај жена и муш-
караца. 

1. Запошљавање, социјална и здравствена
заштита

Члан 8.
Органи јавне власти су дужни да запос-

ленима, без обзира на пол,  обезбеде једнаке
могућности и третман у вези са остваривањем
права из радног односа и по основу рада, у
складу са законом којим се уређује рад.

Не сматра се дискриминацијом или
повредом принципа једнаких могућности:

1) посебне мере за повећање запослено-
сти и могућност запошљавања мање заступ-
љеног пола;

2) посебне мере за повећање учешћа
мање заступљеног пола у стручном оспособ-
љавању и обезбеђивању једнаких могућности
за напредовање,

3) друге посебне мере, у складу са зако-
ном.

Члан 9.
Приликом јавног оглашавања послова и

услова за њихово обављање и одлучивања  о
избору лица  која траже запослење ради
заснивања радног односа или другог вида рад-
ног ангажовања, није дозвољено прављење
разлике по полу и роду, осим ако постоје
оправдани разлози утврђени у складу са зако-
ном којим се уређује рад.

Члан 10.
Запослени, без обзира на пол, остварује

право на једнаку зараду за исти рад или рад

једнаке вредности код послодавца, у складу са
законом којим се уређује рад.

Члан 11.
Забрањена је дискриминација по основу

пола приликом остваривања и уживања права
из области социјалне заштите, без обзира на
субјекте који организују и спроводе ову
заштиту.

Члан 12.
Приликом остваривања права на здрав-

ствену заштиту забрањена је дискриминација
по основу пола.

2. Насиље у породици

Члан 13.
Органи јавне власти су дужни да плани-

рају, организују, спроводе и финансирају мере
намењене превенцији и подизању свести јав-
ности о насиљу у породици. 

3. Образовање, култура и спорт

Члан 14.
Принцип равноправне заступљености

полова примењује се и у области образовања,
културе и спорта приликом избора на руково-
дећа радна места као и приликом именовања
управних и надзорних одбора у јавним служ-
бама.

Најмање 30% представника мање
заступљеног пола мора бити заступљено у
управним и надзорним одборима у јавним
службама.

Члан 15.
Органи јавне власти су дужни да обезбе-

де  равноправан  третман полова у развијању
и финансирању спортских активности. 

4. Равномерна заступљеност у органима јавне
власти

Члан 16.
Равноправност полова обезбеђује се

приликом кандидовања за изборе на све функ-
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ције и именовања у органе јавне власти и
друге институције.

Члан 17.
Приликом избора и именовања делега-

ција које представљају град у међународној
сарадњи, састав делегације обавезно мора да
чини најмање 30% мање заступљеног пола.

Члан 18.
Принцип равноправне заступљености

жена и мушкараца обезбеђује се и приликом
избора  у органима месне заједнице, у складу
са законом.

5. Родно буџетирање

Члан 19.
Родно буџетирање представља једну од

стратегија усмерених на остваривању родне
равноправности.

Родно буџетирање јесте увођење прин-
ципа родне равноправности у буџетске проце-
се и подразумева процену буџета са стано-
вишта родне равноправности на свим нивои-
ма буџетског процеса и реструктуирање при-
хода и расхода у циљу унапређења родне рав-
ноправности.

IV КОМИСИЈА ЗА РОДНУ РАВНОПРАВНОСТ

1. Избор и састав Комисије

Члан 20.
Овом одлуком оснива се Комисија за

родну равноправност ( у даљем тексту:
Комисија), као стално Скупштинско радно
тело, у складу са Статутом општине Велико
Градиште.

Члан 21.
Комисија је независна у свом раду.

Комисија за свој рад одговара
Скупштини.

Комисија је дужан да на захтев
Скупштине, а најмање једном годишње, под-
несе извештај о свом раду.

Члан 22.
Комисија може обезбеђивати средства

из наменских донација и пројектиног финан-
сирања. 

Комисија предлаже висину и начин
коришћења средстава из става 1. овог члана. 

Члан 23.
Комисија има 5 чланова, укључујући и

председника, од којих су најмање 30% пред-
ставници мање заступљеног пола.

Председник Комисије има заменика
који га замењује у случају његове одсутности
или спречености да обавља своју дужност.

Заменик председника се одређује актом
о избору председника и чланова Комисија.

Члан 24.
Председника и чланове Комисије бира

Скупштина, из реда одборника и грађана.

Од укупно утврђеног броја чланова
Комисије, најмање једну трећину морају
чинити нестраначке личности. 

Члан 25.
Кандидате за чланове Комисије предла-

жу одборничке групе.

Уз предлог кандидата прилаже се писа-
на изјава кандидата да прихвата кандидатуру.

Предлог листе кандидата за председни-
ка и чланове Комисије утврђује Комисија за
избор, именовања и административне посло-
ве. 

Кандидат за председника Комисије
предлаже се из реда припадница женског
пола, а заменик председника из реда припад-
ника мушког пола. 

Члан 26.
Скупштина одлучује о предложеној

листи кандидата за председника и чланове
Комисије у целини, јавним гласањем, већином
гласова присутних одборника.

Ако Комисија не буде изабрана по пред-
ложеној листи у смислу става 1. овог члана,
понавља се поступак избора. 
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Члан 27.
Чланови Комисије се бирају на време од

четири године и по истеку мандата могу бити
поново изабрани, и то највише два пута. 

Члановима Комисије престаје мандат
пре истека времена на које су изабрани, под-
ношењем оставке или разрешењем.

Скупштина може разрешити поједине
чланове Комисије  на образложен писани
предлог одборничке групе, на исти начин на
који су бирани.

Када предлог за разрешење члана
Комисије подноси одборничка група на чији
предлог је исти изабран, дужна је да уз пред-
лог за разрешење поднесе и предлог за избор
новог члана. Скупштина истовремено доноси
одлуку о разрешењу и избору. 

Члан 28.
Комисија може има секретара. 

Секретар обавља стручне и администра-
тивно-техничке послове за потребе Комисије. 

Члан 29. 
Комисија може образовати радне групе

за реализацију појединих програма. 

2. Надлежност Комисије

Члан 30.
Комисија је надлежна да:

1) разматра и даје мишљење о предлози-
ма аката и других општих аката из надлежно-
сти Скупштине општине са становишта
остваривања равноправности полова;

2) разматра питања из надлежности
општине која се односе на равноправност
полова, заузима о њима ставове и даје предло-
ге за њихово решавање;

3) разматра предлоге за избор и имено-
вање лица о којима одлучује Скупштина
града, са становишта остваривања равноправ-
не заступљености полова у јавном и политич-
ком животу (у области  образовања, културе,
примарне здравствене заштите, физичке кул-
туре, спорта, дечије заштите, туризма и др.),
утврђује мишљење и даје своје предлоге;

4) разматра предлоге и представке
упућене Скупштини општине са становишта
остваривања равноправности полова, предла-
же Скупштини општине и надлежним органи-
ма предузимање мера за решавање питања
покренутих у представкама и обавештава
подносиоце представки о предузетим актив-
ностима;

5) покреће, иницира стратегију, полити-
ку и мере које доприносе унапређењу равно-
правности полова;

6) разматра годишње извештаје и заузи-
ма ставове о примени одлука и мера које се
односе на равноправност полова;

7) разматра планове акције за унапређе-
ње равноправности полова и подноси предло-
ге у вези са тим;

8) сарађује са другим радним телима
Скупштине општине у питањима из њихове
надлежности а која се односе на равноправ-
ност полова, а по потреби може одржати
заједничку седницу са другим радним телима
Скупштине града.

9) предлаже Скупштини општине фор-
мирање ad hoc радног тела (анкетни одбор,
комисија) ради сагледавања стања у оствари-
вању равноправности полова као и ради
утврђивања чињеница о појединим појавама
или догађајима који се односе на равноправ-
ност полова;

10) прати имплементацију стандарда о
равноправности полова у актима и политици
Скупштине општине, а нарочито у областима
у области образовања, културе, примарне
здравствене заштите, физичке културе, спор-
та, дечије заштите, туризма, рада и запошља-
вања, људским правима жена, насиљу над
женама, равномерне заступљености жена на
местима одлучивања, институција и механи-
зама за постизање равноправности полова,
финансијама и др.;

11) прати остваривање већег учешћа
жена у креирању политике и доношењу одлу-
ка и економског оснаживања жена;

12) прати појаве узнемиравања и уцењи-
вања запослених на радном месту (мобинг);

13) стара се о коришћењу родно осетљи-
вог језика у свим документима и материјали-
ма,

14) предлаже питања из домена равно-
правности полова које треба разматрати на
заседању Скупштине општине,
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15) предузима друге мере, у складу са
Законом, Статутом и овом одлуком.

Члан 31.
Комисија доноси годишњи програм

активности.

Члан 32.
На рад комисије примењује се

Пословник о раду Скупштине општине
Велико Градиште.

V ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 33.
Скупштина општине Велико Градиште

дужна је да именује чланове Комисије за
родну равноправност у року од 60 дана од
дана ступања на снагу ове одлуке.

Члан 37.
Ступањем на снагу ове одлуке престаје

да важи Одлука о оснивању Комисије за рав-
ноправност полова број 020-87/2012-01-1
(„Службени гласник општине Велико
Градиште“, број 17/2012) и Одлука о измени
одлуке о оснивању Комисије за равноправ-
ност полова број 020-45/2012-01-1
(„Службени гласник општине Велико
Градиште“, број 2/2013)

Члан 38.
Одлука ступа на снагу даном доношења

а објавиће се у „Службеном гласнику општи-
не Велико Градиште“.

О  б  р  а  з  л  о  ж  е  њ  е
Предлог ове одлуке базира на одредбама

члана 39. Закона о родној равноправности,
према којим органи јединице локалне само-
управе, у оквиру својих надлежности, обезбе-
ђују равноправност полова и остваривање јед-
наких могућности.

У складу са законском регулативом,
утврђена је обавеза органа Општине, органи-
зација којима је поверено вршење јавних
овлашћења као и правних лица која оснива
или финансира у целини, односно у претеж-
ном делу Општина, односно органа јавне вла-
сти да да прате  остваривање равноправности
засноване на полу у свим областима друштве-
ног живота, примену међународних и дома-
ћих стандарда и Уставом зајемчених права у
овој области.

Предлогом одлуке прописује се и осни-
вање Комисије за родну равноправност,
утврђује избор чланова Комисије и његова
надлежност.

Број:020-112/2013-01-1

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВЕЛИКО
ГРАДИШТЕ

ПРЕДСЕДНИК СО
Томислав Ивановић,с.р

На основу члана 32. Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник РС“
бр.129/07) као и чланова 46. и 52. Статута
општине Велико Градиште („Службени глас-
ник општине Велико Градиште“, бр.9/2008) и
члана 46.Пословника Скупштине општине
Велико Градиште („Службени гласник општи-
не Велико Градиште“ бр.11/2008)

Скупштина оппштине Велико
Градиште, на 19. седници одржаној
03.10.2013.године, донело је

Р Е Ш Е Њ Е
О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНА КОМИСИЈЕ ЗА
ПРОПИСЕ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ

ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ

Члан.1
БОЈАН МИЛОСАВЉЕВИЋ, адвокат из

Великог Градишта-Кусића, из реда грађана,
разрешава се дужности члана Комисије за
прописе Скупштине опшпштине Велико
Градиште, услед подношења оставке.

Члан.2
Решење ступа на снагу даном доноше-

ња, 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

предлогу садржан је у одредби члана 32.
Закона о локалној самоуправи, у одредбама
чланова 46. и 52. Статута општине Велико
Градиште као и у одредби члана 46.
Пословника Скупштине општине Велико
Градиште.
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Одредбама Статута општине Велико
Градиште, члановима од 45. до 64. регулисано
је питање оснивања радних тела Скупштине
општине, избор и разрешење чланова радних
тела, рад и начин рада као и која се радна тела
оснивају као стална радна тела и са којим
задатком.Чланом 46. Статута прописано је да
чланове радних тела бира и разреша
Скупштина општине на предлог одборничких
група, ако законом или овим статутом није
другачије предвиђено, већином гласова при-
сутних одборника на мандатни период од
четири године.

Како је члан Комисије за прописе
Скупштине општине Велико Градиште адво-
кат Бојан Милосављевић из Великог
Градишта-Кусића поднео писмену оставку,
дана 24.09.2013.год., то се предлаже
Скупштини општине да сходно члану 46. ст. 1.
Пословника Скупштине општине Велико
Градиште донесе решење како је у предлогу
дато.

Број:02-21/2013-01-1

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВЕЛИКО
ГРАДИШТЕ

ПРЕДСЕДНИК СО
Томислав Ивановић,с.р

На основу чланова 88. 96. и 97. Закона о
планирању и изградњи (“Сл.гласник РС”, бр.
72/2009, 81/2009, 24/2011, 121/2012, 42/2013-
одлука УС и 50/2013-одлука УС), и Програма
отуђења – давања у закуп неизграђеног грађе-
винског земљишта у јавној својини за 2013.
годину ЈП Дирекције за изградњу општине
Велико Градиште, а у складу са чланом 15. 16.
17. 18. Одлуке о грађевинском земљишту
(“Сл. гл. општине Велико Градиште”, бр.
8/2011), члана 40. Статута општине Велико
Градиште (“Службени гласник општине
Велико Градиште”, бр. 9/2008), члана 192.
Закона о општем управном поступку (“Сл.
лист СРЈ”, бр. 33/97, 31/2001 и „Сл. гл. РС“,
бр. 30/2010) по спроведеном првостепеном
управном поступку Одељења за урбанизам,
комунално-стамбене и имовинско-правне
послове Општинске управе општине Велико
Градиште на захтев ЈП дирекције за изградњу
општине Велико Градиште, а на предлог
Општинског већа општине Велико Градиште,

Скупштина општине Велико Градиште
на 19. седници одржаној дана 03.10.2013 .
године, донела је,

Р Е Ш Е Њ Е
О ДАВАЊУ У ЗАКУП НА ОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ

НЕИЗГРАЂЕНОГ ГРАЂЕВИНСКОГ
ЗЕМЉИШТА У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ У

ВЕЛИКОМ ГРАДИШТУ

I
1. ДАЈЕ СЕ У ЗАКУП, неизграђено гра-

ђевинско земљиште у јавној својини општине
Велико Градиште најповољнијем учеснику
јавног надметања:

Удружењу „П.У.Ж.-помоћ угроженим
животињама“ из Великог Градишта, МБ
28122519, ПИБ 108211174, део кат. парц. бр.
3692/3 „Бабино Мочило“, шума 1. класе, цела
вел. 20291 m² од чега је само површина од
3000/20291 m² предмет закупа, уписана Л.н.
бр. 2529 к.о. Велико Градиште у јавној
својини општине Велико Градиште, ради
изградње прихватилишта и пансиона за живо-
тиње.

II
Закупац из става I диспозитива овог

Решења дужан је да у складу са Одлуком СО
Велико Градиште са 14 седнице одржане
17.06.2013. године предвиђене садржаје реа-
лизује и користи сво време трајања закупа.

Изабрани закупац је у обавези да у року
од 6 месеци изгради прихватилиште и пан-
сион за животиње у складу са Законом о доб-
робити животиња („Сл. гл. РС“, бр. 41/2009) и
Правилником о условима које морају да испу-
њавају прихватилишта и пансиони за животи-
ње („Сл. гл. РС“, бр. 19/2012) а по претходној
изради Урбанистичког пројекта.

III
Износ закупнине за предмет закупа из

Одељка I овог Решења износи:
-2 еура/ар и словима два еура по ару у

динарској противвредности по средњем курсу
НБС-а на дан уплате.

Понуђена закупнина се плаћа унапред,
сагласно Одлуци о грађевинском земљишту
СО Велико Градиште. 

Период на који се предметна парцела
даје у закуп износи 5 година.

III
ОБАВЕЗУЈЕ СЕ закупац да у року од 30

дана од дана правоснажности овог Решења, са
ЈП Дирекцијом за изградњу општине Велико
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Градиште закључи Уговор, којим ће уредити
међусобна права и обавезе.

Земљиште које је предмет овог Решења
није комунално уређено, а трошкове комунал-
ног уређења и опремања парцеле сноси заку-
пац.

О б р а з л о ж е њ е
Kомисија СО Велико Градиште за дава-

ње грађевинског земљишта у закуп је на пред-
лог ЈП Дирекције за изградњу општине
Велико Градиште, с'ходно Одлуци
Председника општине Велико Градиште о
расписивању јавног надметања за избор
најповољнијег понуђача ради давања у закуп
на одређено време грађевинског земљишта у
јавној својини за потребе прихватилишта и
пансиона за животиње бр. 464-84/2013 од
18.06.2013. године и Допуни наведене Одлуке
бр. 464-84/2013 од 20.08.2013. године, а по
усвојеном Програму отуђења – давања у закуп
неизграђеног грађевинског земљишта у јавној
својини за 2013. годину, објавила оглас, ради
отуђења - давања у закуп горе означеног зем-
љишта заинтересованим лицима у складу са
одговарајућим Програмом.

Оглас о јавном надметању заведен у
Општинској управи под бр. 464-84/2013-06
дана 19.08.2013. године и Измене и допуне
Огласа о јавном надметању бр. 464-84/2013-
06 од 21.08.2013. године објављени су на
огласној табли Општинске управе општине
Велико Градиште, огласној табли ЈП
Дирекције за изградњу општине Велико
Градиште, на кабловској телевизији
„Kopernikus“ и на друге начине. 

На расписани оглас у складу са одељком
VII, до 19.09.2013. године, у писарницу
Општинске управе општине Велико
Градиште, а до 13,00 часова укупно су при-
стигле две писмене пријаве са доказима о
плаћеном депозиту али је једна испуњавала
формалне услове из огласа.

С'ходно Допуни одлуке Председника
општине Велико Градиште о расписивању
јавног надметања за избор најповољнијег
понуђача ради давања у закуп на одређено
време грађевинског земљишта у јавној
својини за потребе прихватилишта и пансио-
на за животиње бр. 464-84/2013 од 20.08.2013.
године, право учешћа на јавном надметању
искључиво имају сва удружења за права и
заштиту животиња која уплате депозит и
пријаве своје учешће у складу са Одлуком о
грађевинском земљишту, а јавно надметање
одржаће се ако истом присуствује најмање
једно активно удружење за права и заштиту
животиња. Разлог за доношење наведене
Допуне одлуке састоји се у циљу побољшања

и обогаћивања услова за држање животиња на
територији општине Велико Градиште и у
вољи да се пронађе најефикаснији начин
деловања усмерен ка заштити животиња и
борби за њихова права. Како заштита животи-
ња и њихових права изискује непрестану
борбу наведених удружења која је суочена са
бројним проблемима и потешкоћама, а и при-
метно је повећан број напуштених животиња
на територији општине, због њихове сигурно-
сти а и сигурности самих грађана општине
Велико Градиште, наметнута је потреба за
што хитнијом реализацијом прихватилишта и
пансиона за животиње и произилази потреба
за оваквом допуном Одлуке. 

Јавно надметање одржано је дана
20.09.2013. године, у Великој сали Скупштине
општине Велико Градиште са почетком у
10:25 часова. На јавном надметању услове
надметања испунио је један учесник – удру-
жење за заштиту животиња и њихових права,
док други учесник који се пријавио није при-
ступио надметању. Почетна цена за предмет
закупа износила је 1 еуро/ар, а достигла је
цену од 2 еура/ар. По спроведеном надметању
потписан је радни текст Записника о одржа-
ном надметању од стране учесника и коми-
сије. 

Примедби на поступак од стране учес-
ника није било. 

ПРАВНА ПОУКА: Против овог Решења
жалба није допуштена, већ се примењују
одредбе ЗУС-а.

Број: 464-144/2013-01-1

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВЕЛИКО
ГРАДИШТЕ

ПРЕДСЕДНИК СО
Томислав Ивановић,с.р

На основу чланова 88., 96. и 97. Закона о
планирању и изградњи (“Сл.гласник РС”, бр.
72/2009, 81/2009, 24/2011, 121/2012, 42/2013-
одлука УС и 50/2013-одлука УС), и Допуне
програма отуђења неизграђеног грађевинског
земљишта у јавној својини за 2013. Годину, а
у складу са чланом 15., 16., 17. и 18. Одлуке о
грађевинском земљишту  (“Службени гласник
општине Великог Градиште”, бр. 8/2011),
члана 40. Статута општине Велико Градиште
(“Службени гласник општине Велико
Градиште”, бр. 9/2008), члана 192. Закона о
општем управном поступку (“Сл. лист СРЈ”,
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бр. 33/97, 31/2001 и „Сл. гласник РС“, бр.
30/2010), по спроведеном првостепеном
управном поступку Одељења за урбанизам,
комунално стамбене и имовинско правне
послове, Општинске управе општине Велико
Градиште по захтеву ЈП дирекције за изград-
њу општине Велико Градиште, а на предлог
Општинског Већа општине Велико Градиште,

Скупштина општине Велико Градиште
на 19. седници одржаној дана 03.10.2013.
године, донела је,

Р Е Ш Е Њ Е
О ОТУЂЕЊУ НЕИЗГРАЂЕНОГ

ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА У ЈАВНОЈ
СВОЈИНИ У ВЕЛИКОМ ГРАДИШТУ

I
1. ОТУЂУЈЕ СЕ из јавне својине, јав-

ним надметањем, неизграђено грађевинско
земљиште у јавној својини са правом кориш-
ћења општине Велико Градиште, Привредном
друштву за дораду и услуге “Еко брикет 012
ДОО“ из Великог Градишта МБ 20488018
ПИБ 105908668 и то:

а) кат. парц. бр. 2151/15 „Шумска упра-
ва“, површине 4,21 ара уписана у Л.н.бр. 2195
К.О. Велико Градиште са правом јавне
својине у корист Општине Велико Градиште и

б) кат. парц. бр. 2151/16 „Шумска упра-
ва“, површине 3,01 ара  уписана у Л.н.бр. 2195
К.О. Велико Градиште са правом јавне
својине у корист Општине Велико Градиште

II
Износ накнаде за непокретности које се

отуђују из Одељка I под а) и б) овог Решења
износи 1550 еура/ар и словима хиљаду и пет-
сто педесет еура по ару у динарској против-
вредности по средњем курсу НБС-а на дан
уплате.

Накнада за предметно земљиште се
плаћа унапред, сагласно Одлуци о грађевин-
ском земљишту СО Велико Градиште.

Општина Велико Градиште дозвољава
стицаоцу да своје право својине укњижи у
одговарајућим Јавним књигама.

III
ОБАВЕЗУЈЕ СЕ стицалац да у року од

30 дана од дана правоснажности овог
Решења, да са ЈП Дирекцијом за изградњу
општине Велико Градиште закључи Уговор,
којим ће уредити међусобна права и обавезе.

Земљиште које је предмет овог Решења
није комунално уређено.

О б р а з л о ж е њ е
Комисија СО општине Велико

Градиште за давање грађевинског земљишта у
закуп је на предлог ЈП Дирекције за изградњу
општине Велико Градиште а у складу са
усвојеном Допуном Програма отуђења
неизграђеног грађевинског земљишта у јавној
својини за 2013. годину, објавила оглас ради
отуђења горе означеног земљишта лицима
заинтересованим за изградњу у складу са
одговарајућим Програмом.

Оглас о јавном надметању објављен је у
Општинској управи под бр. 464-120/2013-06
дана 16.08.2013. године. Оглас је објављен на
огласној табли Општинске управе општине
Велико Градиште, огласној табли ЈП
Дирекције за изградњу општине Велико
Градиште, на кабловској телевизији
„Kopernikus“ и на друге начине.

На расписани оглас у складу са одељком
VII и VIII истог, до 17.09.2013. године, у
писарницу Општинске управе општине
Велико Градиште, а до 13,00 часаова укупно је
пристигло две писмене пријаве са доказима о
плаћеном депозиту па су исте испуњавале
формалне услове из огласа.

Јавно надметање одржано је дана
18.09.2013. године, у Великој сали Скупштине
општине Велико Градиште са почетком у
09,10 часова. На јавном надметању учествова-
ло је 2 учесника. Почетна цена за предметне
непокретности износила је 1.500,00 еура по
једном ару, а достигла је цену од 1.550,00 еура
по једном ару. По спроведеном надметању
учесници у надметању потписали су радни
текст Записника о одржаном јавном надмета-
њу. 

Примедби на поступак од стране учес-
ника и других лица није било. 

ПРАВНА ПОУКА: Против овог Решења
жалба није допуштена, већ се примењују
одредбе ЗУС-а.

Број:464-146/2013-01-1

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВЕЛИКО
ГРАДИШТЕ

ПРЕДСЕДНИК СО
Томислав Ивановић,с.р
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На основу чланова 88., 96. и 97. Закона о
планирању и изградњи (“Сл.гласник РС”, бр.
72/2009, 81/2009, 24/2011, 121/2012, 42/2013-
одлука УС и 50/2013-одлука УС), а у складу са
чланом 15., 16., 17. и 18. Одлуке о грађевин-
ском земљишту  (“Службени гласник општи-
не Великог Градиште”, бр. 8/2011 ), члана 40.
Статута општине Велико Градиште
(“Службени гласник општине Велико
Градиште”, бр. 9/2008), члана 192. Закона о
општем управном поступку (“Сл. лист СРЈ”,
бр. 33/97, 31/2001 и „Сл. гласник РС“, бр.
30/2010), по спроведеном првостепеном
управном поступку Одељења за урбанизам,
комунално стамбене и имовинско правне
послове, Општинске управе општине Велико
Градиште по захтеву ЈП дирекције за изград-
њу општине Велико Градиште, а на предлог
Општинског Већа општине Велико Градиште,

Скупштина општине Велико Градиште
на19. седници одржаној дана 03.10.2013.
године, донела је,

Р Е Ш Е Њ Е
О ОТУЂЕЊУ НЕИЗГРАЂЕНОГ

ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА У ЈАВНОЈ
СВОЈИНИ У ВЕЛИКОМ ГРАДИШТУ

I
1. ОТУЂУЈЕ СЕ из јавне својине ,јав-

ним надметањем, неизграђено грађевинско
земљиште у јавној својини са правом кориш-
ћења општине Велико Градиште :

Спасић Радету из Пожаревца,
ЈМБГ0207962762070, кат.пар. 2081/5
„Калиновац“, површине 2,83 ара  К.О.
Кисиљево у јавној својини са правом кориш-
ћења Општине Велико Градиште.

II
Износ накнаде за земљиште које се

отуђује из Одељка I овог Решења износи 1550
еура/ар и словима хиљаду и петсто педесет
еура по ару у динарској противвредности по
средњем курсу НБС-а на дан уплате.

Накнада за предметно земљиште се
плаћа унапред, сагласно Одлуци о грађевин-
ском земљишту СО Велико Градиште.

Општина Велико Градиште дозвољава
стицаоцу да своје право својине укњижи у
одговарајућим Јавним књигама.

III
ОБАВЕЗУЈE СЕ стицалац да у року од

30 дана од дана правоснажности овог
Решења, да са ЈП Дирекцијом за изградњу

општине Велико Градиште закључи Уговор,
којим ће уредити међусобна права и обавезе.

Земљиште које је предмет овог Решења
није комунално уређено.

О б р а з л о ж е њ е
Општина Велико Градиште је на

Предлог ЈП Дирекције за изградњу општине
Велико Градиште а по усвојеном Програму
отуђења - давања у закуп неизграђеног грађе-
винског земљишта у јавној својини за 2013.
годину, објавила оглас, ради отуђења - давања
у закуп горе означеног земљишта лицима
заинтересованим за изградњу у складу са
одговарајућим Програмом.

Оглас о јавном надметању објављен је у
Општинској управи под бр. 464-59 /2013-06
дана 18.06.2013. године. Оглас је објављен на
огласној табли Општинске управе општине
Велико Градиште, огласној табли ЈП
Дирекције за изградњу општине Велико
Градиште, на кабловској телевизији
„Kopernikus“ и на друге начине.

На расписани оглас у складу са одељком
5. истог, до 17.07.2013. године, у  писарницу
Општинске управе општине Велико
Градиште, а до 13,00 часова укупно је при-
стигло две писмене пријаве са доказима о
плаћеном депозиту па су исте испуњавале
формалне услове из огласа.

Јавно надметање је одржано пред
Комисијом за давање грађевинског земљишта
у закуп СО Велико Градиште у 11:40 часова у
Великој сали СО Велико Градиште.
Предходно је секретар комисије утврдио да  за
кат. пареле 2149/5 „Водоторањ“ и кат. парц.
бр. 521 „Касина“ нема пристиглих пријава за
надметање док за локацију кат. парц. бр.
2081/5 „Калиновац“ су пристигле две пријаве.
Комисија је донела закључак да се за локације
кат. парц. бр. 2149/5 „Водоторањ“ и кат. парц.
бр. 521 „Касина“ К.О. Велико Градиште лици-
тација не одржи а да се за локацију кат. парц.
бр. 2081/5 Калиновац одржи јер си укупно
примљене две пријаве и то пријава Спасић
Радета из Пожаревца и пријава Миљковић
Драгана из Доњег Драговља. Понуђач Драган
Миљковић из Доњег Драговља ЈМБГ
1802962762029 је потврдио почетну цену од
1500,00 еура у динарској против вредности по
средњем курсу НБС а потом је понуђач
Спасић Раде из Пожаревца, ЈМБГ
0207962762070 понудио цену од 1550,00 еура
у динарској противвредности по средњем
курсу НБС. Понуђач Миљковић Драган из
Доњег Драговља је одустао тако да је кат.
парц. бр. 2081/5 „Калиновац“, цела велика
2,83 ара К.О. Кисиљево дата у својину Спасић
Радету из Пожаревца, за највишу понуђену
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цену од 1550,00 еура по ару на дан плаћања а
све по средњем курсу НБС на дан закључења
уговора са ЈП Дирекцијом за изградњу Велико
Градиште.

Примедби на поступак од стране учес-
ника и других лица није било.

ПРАВНА ПОУКА: Против овог Решења
жалба није допуштена, већ се примењују
одредбе ЗУС-а.

Број:464-145/2013-01-1

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВЕЛИКО
ГРАДИШТЕ

ПРЕДСЕДНИК СО
Томислав Ивановић,с.р

На основу члана 42 и 43 Пословника
Скупштине општине Велико Градиште
(„Службени гласник општине Велико
Градиште“ бр. 11/08) и члана 45. и 46 Статута
општине Велико Градиште („Службени глас-
ник општине Велико Градиште“, бр. 9/2008),

Скупштина општине Велико Градиште
на 19. седници одржаној дана 03.10.2013.
године, донела је

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е
О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА
САВЕТА ЗА ПРИВРЕДУ И ФИНАНСИЈЕ

СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ВЕЛИКО
ГРАДИШТЕ

Члан 1.
Разрешавају се са места члана Савета за

Привреду и финансије Скупштине општине
Велико Градиште следеће лице:

1. Новица Стојановић из Великог
Градишта

Члан 2.
У савет за Привреду и финансије

Скупштине општине Велико Градиште име-
нују се следеће лице:

1. Радосав Јовановић из Великог
Градишта

Члан 3.
Мандат новоименованим члановима

савета траје до истека мандата Скупштине
која их је именовала

Члан 4.
Решење ступа на снагу даном доноше-

ња, а објавиће се у „Службеном гласнику
општине Велико Градиште“.

О б р а з л о ж е њ е
Дана 29.5.2013. године Новица

Стојановић доставио је председнику СО
Велико Градиште оставку на место члана
Савета за привреду и финансије СО Велико
Градиште

Одредбама Статута општине Велико
Градиште, члановима од 45. до 64. регулисано
је питање оснивања радних тела Скупштине
општине, избор и разрешење чланова радних
тела, рад и начин рада као и која се радна тела
оснивају као стална радна тела и са којим
задатком. Чланом 46 Статута прописано је да
Чланове радних тела бира и разрешава
Скупштина општине на предлог одборничких
група, ако законом или овим статутом није
другачије предвиђено, већином гласова при-
сутних одборника на мандатни период од
четири године. Истим статутом у члану 52
предвиђено је да Скупштина може и пре исте-
ка рока на који су именовани разрешити
поједине чланове радног тела и именовати
нове путем појединачног кандидовања и име-
новања, како због тога што нису уредно дола-
зили на седнице радног тела, тако и из других
оправданих разлога.

ПРАВНА ПОУКА: Против овог решења
није дозвољена жалба, а може се покренути
спор подношењем тужбе пред Управним
судом у Београду

Број:020-116/2013-01-1

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВЕЛИКО
ГРАДИШТЕ

ПРЕДСЕДНИК СО
Томислав Ивановић,с.р
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