
На основу члана 20. и члана 32. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, број 
129/2007 и 83/2014 – др. закон, 101/2016 – др. закон и 47/2018) и члана 40. Статута општине Велико 
Градиште („Службени гласник општине Велико Градиштe“, бр. 2/19), на предлог Општинског већа 
општине Велико Градиште,

Скупштина општине Велико Градиште, на 2. седници одржаној 21.09.2020.године, донела је

ОДЛУКУ
о приступању изради Стратегије одрживог развоја 

општине Велико Градиште за период 2021.-2026. година

Члан 1.
Овом Одлуком приступа се изради Стратегије одрживог развоја општине Велико Градиште за 

период 2021.-2026. година.
Члан 2.

Под Стратегијом одрживог развоја општине Велико Градиште (у даљем тексту: Стратегије), 
подразумева се општи плански документ развоја општине Велико Градиште, за период од 2021. до 
2026. године. 

Стратегија ће садржати и Акциони план са пројектним активностима, средствима и њиховим 
изворима неопходним за његову реализацију.

Члан 3.
Циљ израде Стратегије је дeфинисање плана одрживог развоја општине Велико Градиште, 

коришћењем потенцијалних предности и шанси отклањањем слабости и претњи у свим 
приоритетним областима развоја, са посебним освртом на туризам, пољопривреду, заштиту животне 
средине и културно-историјско наслеђе.

Члан 4.
Полазну основу за формулисање Стратегије, представљају локална, регионална и национална 

стратешка документа, програми и пројекти који се реализују у општини и окружењу.

Члан 5.
За реализацију ове Одлуке, надлежан је председник општине Велико Градиште, који се 

овлашћује да формира координациони тим и радне тимове по стратешким областима.

Члан 6.
Координациони тим, имаће задатак праћења процеса израде Стратегије, који се састоји из:

 дефинисања пројектног задатка,
 разматрања стратегије по фазама припреме предложене од стране радних тимова и обрађивача,
 организације јавне расправе,
 израде нацрта у сарадњи са обрађивачем и достављање исте на усвајање СО Велико Градиште.

Радни тимови ће извршити анализу постојећег стања и дати предлог мера и пројектних 
активности по областима за које су основани.

Члан 7.
Стручне, административне, организационе и друге послове за реализацију ове Одлуке и 
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израду Стратегије, обављаће Одељење за локални економски развој, Општинске управе општине 
Велико Градиште.

Члан 8.
Како би се обезбедила партиципација и транспарентност процеса одлучивања и правовремено 

обавештавање јавности, током израде Сратегије организоваће се радионице, „округли столови“ и 
јавне расправе, на којима ће се усаглашавати предложена решења.

Члан 9.
Рок за усвајање Стратегије је 6 (шест) месеци од дана ступања на снагу ове Одлуке.

Члан 10.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у “Службеном гласнику општине 

Велико Градиште”.

Број: 016-71/2020-01-1

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ

                                                                                                                           ПРЕДСЕДНИК

                                                                                                                  СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ

                                                                                                                      Владимир Штрбац,с.р.
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