
  

На основу члана 40. , 110. став 4. Статута општине Велико Градиште („Службени гласник општине Велико 
Градиште“, број 2/2019), Скупштина општине Велико Градиште, на својој 26. седници, одржаној дана 
30.09.2019.г, је донела 

ОДЛУКУ 

О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О ЈАВНИМ РАСПРАВАМА 

 
Члан 1. 

У Одлуци о јавним расправама („Сл. гласник општине Велико Градиште“, бр. 9/2019) (у даљем тексту: Одлука) 
у члану 7. реч ''орган'' мења се речима ''одељење општинске управе''. 

 Члан 2. 

 У предметној Одлуци члан 19. се мења и сада гласи: 

''      Члан 19. 

Одељење за општу управу Општинске управе Велико Градиште је дужно да по окончању јавне расправе 
објави на интерент презентацији општине ажурирани нацрт документa јавне политике и налазе спроведене 
анализе ефеката у складу са резултатима те расправе, најкасније седмог радног дана пре подношења документа 
Општинском већу на разматрање и формирање коначног предлога.'' 

Члан 3. 

У предметној Одлуци члан 25. се мења и сада гласи: 

''              Члан 25. 

Одељење за општу управу Општинске управе Велико Градиште организује јавну расправу, на начин и у 
време које предложи одељење општинске управе, односно радно тело Скупштине надлежно за утврђивање, 
односно за припрему нацрта акта. 

По смерницама из става 1. одређује рок за спровођење, начин спровођења, место и време спровођења 
јавне расправе.'' 

Члан 4. 

У предметној Одлуци након члана 28. додаје се члан 28а. Који гласи: 

''     Члан 28а. 

Из оправданих разлога, предлагач нацрта може повући предложени нацрт акта када се ради о обавезној јавној 
расправи, до краја поступка одређеног за одржавање јавне расправе о чему обавештава Одељење за општу 
управу. 

Акт из става 1. означава обуставу поступка јавне расправе по предметном нацрту. 

Одељење за општу управу на основу обавештења из става 1. обавештава јавност преко интернет 
презентације општине Велико Градиште као и на други погодан начин. 

Одељење за општу управу извештај о спроведеној јавној расправи након обустављања поступка не 
израђује. 



Члан 5. 

У предметној Одлуци члан 30. се мења и сада гласи: 

Члан 30. 

Предлагач нацрта акта, дужан је да приликом утврђивања нацрта акта води рачуна о сугестијама и 
предлозима датим у јавној расправи. 

Предлагач из става 1. је дужан да у року од 10 дана након спроведене јавне расправе изради коначан 
нацрт акта који доставља Одељењу за општу управу, са коментарима које примедбе/сугестије/предлоге је 
прихватио, а које није са образложењем зашто није. 

Одељење за општу управу Општинске управе Велико Градиште, дужно је да након прибављања 
коначног нацрта акта из става 2. овог члана и коментара сачини извештај о спроведеној јавној расправи који 
прилаже уз нацрт акта и доставља Општинском већу.  

Општинско веће на основу достављеног материјала израђује коначни предлог акта, који доставља 
доносиоцу акта на усвајање. 

Члан 6. 

  Ова Одлука о изменама и допунама одлуке ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у 
"Службеном гласнику општине Велико Градиште" чиме измене и допуне постају саставни део Одлуке о јавним 
расправама. 
  Започети поступци пре ступања на снагу Одлуке о изменама и допунама Одлуке о јавним 
расправама завршиће се по одредбама Одлуке о јавним расравама („Сл. гласник општине Велико Градиште“, бр. 
9/2019) које су важиле у време покретања поступка. 
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