
На основу члана 78. Пословника Скупштине општине Велико Градиште,  

 

САЗИВАМ 

28. СЕДНИЦУ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ 

ЗА 16. ДЕЦЕМБАР 2019. ГОДИНЕ (ПОНЕДЕЉАК)    

 

Седница Скупштине општине Велико Градиште одржаће се у великој сали Скупштине општине, са 

почетком у 10,00 часова.  

 

За ову седницу предлажем следећи  

Д  Н  Е  В  Н  И      Р  Е  Д 

1. Предлог Одлуке о буџету општине Велико Градиште за 2020. годину са Предлогом Кадровског плана 

општине Велико Градиште за 2020. годину, (због обимности материјала, Одлука о буџету је нарезана 

на CD-u), 

2. Предлог Одлуке о висини стопе пореза на имовину у општини Велико Градиште, 

3. Предлог Одлуке о утврђивању доприноса за уређивање грађевинског земљишта на територији 

општине Велико Градиште, 

4. Предлог Одлуке о стављању ван снаге Одлуке о преузимању оснивачких права над Домом здравља у 

Великом Градишту,  

5. Предлог Одлуке о Општинској управи општине Велико Градиште, 

6. Предлог Одлуке о прихватању самоиницијативног предлога за покретање поступка за реализацију 

јавно приватног партнерства за обављање јавног линијског градског и приградског превоза путника на 

територији општине Велико Градиште, 

7. Предлог Одлуке о комуналном инспекцијском надзору, 

8. Предлог Одлуке о измени и допуни Одлуке о финансијској подршци породици и деци на територији 

општине Велико Градиште, 

9. Предлог Одлуке о приступању општине Велико Градиште у чланство Удружења „Покрет за децу три 

плус“ из Чачка, 

10. Предлог Програма отуђења грађевинског земљишта у јавној својини општине Велико Градиште за 

2020. годину, 

11. Предлог Решења о давању сагласности на Извештај о реализацији Програма пословања ЈКП „Дунав 

Велико Градиште“ за период од 01.01.2019. до 30.09.2019. године,  

12. Предлог Решења о давању сагласности на Програм пословања предузећа ЈКП „Дунав Велико 

Градиште“ из Великог Градишта за 2020. годину, 

13. Предлог Решења о давању сагласности на План и програм рада са финансијким планом ЈУ „Народни 

музеј Велико Градиште“ за 2020. годину, 

14. Предлог Решења о давању сагласности на План и програм рада са финансијским планом Народне 

библиотеке „Вук Караџић“ Велико Градиште за 2020. годину, 

15. Предлог Решења о давању сагласности на План и програм рада ЈУ Културни центар „Властимир 

Павловић Царевац“ Велико Градиште за 2020. годину, 

16. Предлог Решења о давању сагласности на Програм рада Центра за социјални рад општина Велико 

Градиште и Голубац за 2020. годину,   

17. Предлог Решења о давању сагласности на План рада и финансијски план ЈУ „Спортски центар Велико 

Градиште“ за 2020. годину, 

18. Предлог Решења о давању сагласности на План и програм рада Туристичке организације општине 

Велико Градиште за 2020. годину са финансијским планом, 

19. Предлог Решења о давању сагласности на План рада Акредитоване здравствене установе Дом здравља 

Велико Градиште за 2020. годину, 



20. Предлог Решења о давању сагласности на Финансијски план Предшколске установе „Мајски цвет“ 

Велико Градиште за 2020. годину, 

21. Предлог Решења о давању сагласности на Финансијски план ОШ „Вук Караџић“ Мајиловац за 2020. 

годину, 

22. Предлог Решења о давању сагласности на Финансијски план ОШ „Миша Живановић“ Средњево за 

2020. годину, 

23. Предлог Решења о давању сагласности на Финансијски план ОШ „Иво Лола Рибар“ Велико Градиште 

за 2020. годину, 

24. Предлог Решења о давању сагласности на Финансијски план Средње школе „Милоје Васић“ Велико 

Градиште за 2020. годину,  

25. Предлог Решења о давању сагласности на Финансијски план Школе за основно и средње музичко 

образовање „Стеван Мокрањац“ Пожаревац за 2020. годину, 

26. Предлог Решења о продужењу важења Решења о давању у закуп на одређено време јавних и других 

површина у Великом Градишту ради постављања мањих монтажних објеката привременог карактера 

(Лукић Мирјана), 

27. Предлог Решења о продужењу важења Решења о давању неизграђеног градског грађевинског 

земљишта у јавној својини на привремено коришћење у Великом Градишту (Пауновић Милена), 

28. Предлог Решења о продужењу важења Решења о давању неизграђеног градског грађевинског 

земљишта у јавној својини на привремено коришћење у Великом Градишту (Ристић Љубиша), 

29. Предлог Решења о продужењу важења Решења о давању неизграђеног градског грађевинског 

земљишта у јавној својини на привремено коришћење у Великом Градишту (Стевић Миланче), 

30. Предлог Решења о продужењу важења Решења о давању неизграђеног градског грађевинског 

земљишта у јавној својини на привремено коришћење у Великом Градишту (Милановић Бојан), 

31. Предлог Решења о продужењу важења Решења о давању неизграђеног градског грађевинског 

земљишта у јавној својини на привремено коришћење у Великом Градишту (Крстић Светлана), 

32. Предлог Решења о продужењу важења Решења о давању неизграђеног градског грађевинског 

земљишта у јавној својини на привремено коришћење у Великом Градишту (Јовић Љубиша), 

33. Предлог Решења о продужењу важења Решења о давању неизграђеног градског грађевинског 

земљишта у јавној својини на привремено коришћење у Великом Градишту (Илић Зоран), 

34. Предлог Решења о продужењу важења Решења о давању неизграђеног градског грађевинског 

земљишта у јавној својини на привремено коришћење у Великом Градишту (Станојевић Вељко), 

35. Предлог Решења о продужењу важења Решења о давању неизграђеног градског грађевинског 

земљишта у јавној својини на привремено коришћење у Великом Градишту (Митровић Александар), 

36. Предлог Решења о продужењу важења Решења о давању неизграђеног градског грађевинског 

земљишта у јавној својини на привремено коришћење у Великом Градишту (Димитријевски Драгана), 

37. Предлог Решења о продужењу важења Решења о давању неизграђеног градског грађевинског 

земљишта у јавној својини на привремено коришћење у Великом Градишту (Милић Мили), 

38. Предлог Решења о продужењу важења Решења о давању неизграђеног грађевинског земљишта у јавној 

својини на привремено коришћење у Великом Градишту (Душан Марковић), 

39. Предлог Решења о отуђењу грађевинског земљишта из јавне својине општине Велико Градиште 

(Миловановић – Јовановић), 

40. Информација - Програм рада са финансијским планом Црвеног крста општине Велико Градиште за 

2020. годину. 

 

Број: 06-63/2019-01-1                                                                                                                                                                                                                

                                                                                                                  ПРЕДСЕДНИК       

                                                                                              Скупштине општине Велико Градиште 

                                                                                                          Браниславка Шуловић,с.р. 


