
На основу чл. 9, 20, 23, 26, 27, 28, 42, 46, 47, 48 и 53 Закона о планском систему Републике  Србије (''Сл. 

гласник РС'', бр. 30/18), члана 32. став 1. тач. 4) и 20) Закона о локалној самоуправи (''Сл. гласник РС'', бр. 

129/07, 83/14 - др. закон, 101/16 – др. закон и 47/18), члана 3. Уредбе о обавезним елементима плана развоја 

аутономне покрајине и јединице локалне самоуправе (''Сл. гласник РС'', бр.107/20) и члана 40 Статута 

општине Велико Градиште  („Службени лист oпштине Велико Градиште ” бр. 2/19), Скупштина општине 

Велико Градиште,  на 4. седници одржаној дана 14.12.2020. године, доноси 

 

ОДЛУКУ О ПРИСТУПАЊУ ИЗРАДИ ПЛАНА РАЗВОЈА ОПШТИНЕ ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ ЗА 

ПЕРИОД ОД 2021. – 2031. ГОДИНЕ 

Члан 1. 

Под Планом развоја општине Велико Градиште (у даљем тексту: План), у смислу ове одлуке, подразумева 

се дугорочни документ развојног планирања, за период од десет година, који усваја Скупштина општине 

Велико Градиште , на предлог Општинског већа општине Велико Градиште . 

Члан 2. 

Циљ израде Плана је дефинисање визије развоја општине Велико Градиште , одређивање потенцијалних 

предности и развојних праваца општине и одговарајућих мера, заснованих на унапређењу квалитета 

живота грађана и подстицању убрзаног економског развоја, тежећи ка одрживом, планском и рационалном 

коришћењу природних ресурса, уз очување природног и културног наслеђа, обезбеђење социјалног 

напретка и смањење сиромаштва, пружања квалитетног образовања, здравствене заштите, поштујући 

различитости и пружајући основна права и једнаке могућности за све. 

Члан 3. 

План развоја садржи следеће обавезне елементе: увод, преглед и анализу постојећег стања, визију односно 

жељено стање, приоритетне циљеве развоја који се желе постићи, преглед и опис мера за остваривање 

приоритетних циљева развоја које се даље разрађују документима јавних политика и средњорочним 

планом, као и начин спровођења и начин праћења спровођења плана развоја. 

Члан 4. 

Полазну основу за формулисање Плана, представљају дефинисани правци развоја Републике Србије и 

Европске уније и Општине Велико Градиште , кроз сагледавање Европских, националних и локалних 

развојних докумената и докумената јавних политика, и програма и пројеката који се реализују у  општини 

Велико Градиште. 

Члан 5. 

Кроз процесе припреме Плана промовисаће се интегрални партиципативни приступ планирању локалног 

развоја, међусекторска сарадња и размена информација, укључивање и координација јавног, приватног, 

научно-истраживачког и цивилног сектора у процесу одлучивања и партнерство међу институцијама. 

Члан 6. 

Ради спровођења ове одлуке, председник oпштине Велико Градиште  именује Координациони тим чији је 

задатак да координира и надзире процес израде Плана, да разматра План по фазама припреме предложен од 

стране тематских радних група и даје Општинском већу на даљу  адлежност. 



Координациони тим чиниће представници општине Велико Градиште, јавних установа, представници 

привредног сектора и организација цивилног друштва. Чланове Координационог тима именује председник 

општине решењем, на основу предлога институција заступљених у Координационом тиму. 

Координационим тимом руководи председник општине Велико Градиште. 

Члан 7. 

Стручну подршку у изради Плана развоја општине Велико Градиште  пружиће Регионална развојна 

агенција Браничево –Подунавље д.о.о., у оквиру Сета услуга које РРА спроводи у општини Велико 

Градиште.  

Члан 8. 

У циљу спровођења ове одлуке и израде Плана, образоваће се три тематске радне групе за израду Плана (у 

даљем тексту: Радне групе) које чине представници Општинске управе, стручњаци ангажовани у 

администрацији, јавним институцијама, јавним предузећима, установама,  организацијама цивилног 

друштва, као и остали представници из јавног, приватног, цивилног и научно-истраживачког сектора.  

Чланови Радних група бирају се на основу предлога институција заступљених у Радним групама. 

Радом Радних група руководи председник општине Велико Градиште.  Задатак Радних група је 

прикупљање података неопходних за израду Плана, провера дефинисаних кључних проблема, циљева, мера 

и активности за достизање тих циљева, провера дефинисаног институционалног оквира за спровођење 

Плана и разматрање могућих економских инструмената и извора финансирања. Ближи задаци Радних група 

биће дефинисани Решењем које доноси председник општине Велико Градиште  о формирању Радних 

група. 

Члан 9. 

Регионална развојна агенција Браничево –Подунавље доо пружа подршку тематским радним групама, кроз 

техничку и стручну помоћ током израде Плана, достављање свих званичних релевантних података и др. 

Члан 10. 

Координациони тим усмерава рад Радних група и пружа подршку приликом израде Плана. 

Члан 11. 

Током израде Плана биће организовани форуми за стручне и јавне расправе, трибине, округли столови и 

радионице, на којима ће се усаглашавати предложена решења. У њихов рад могу бити укључени и сви 

остали заинтересовани учесници, како би се обезбедила партиципација и транспарентност процеса 

одлучивања и правовремено обавештавање јавности. 

Члан 12. 

Рок за израду Плана је 6 (шест) месеци од дана ступања на снагу ове Одлуке. 

 

Члан 14. 

За реализацију ове Одлуке задужен је Координациони тим. 



 

Члан 15. 

Средства за израду Плана обезбеђена су из буџета општине Велико Градиште.  

Члан 16. 

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у ''Службеном гласнику општине Велико 

Градиште '' 

 

 

Број:016-77/2020-01-1 

 

 

                                              СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ 

 

 

                                                                                                                                          ПРЕДСЕДНИК 

                                                                                                                                 СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

                                                                                                                                    Владимир Штрбац, с.р.    


