
З А П И С Н И К 
 

СА 16. СЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ 

ОДРЖАНЕ 21. ЈУН 2022. ГОДИНЕ У САЛИ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ВЕЛИКО 

ГРАДИШТЕ 
 

Седницу Скупштине општине у 10:00 часова отворио је Владимир Штрбац, председник  

Скупштине општине.     

Констатовао је да седници присуствује 32 одборника. 
 

Одборници Владица Стојановић, Снежана Радуловић Костић и Златибор Митић 

 нису присуствовали седници.  
 

Поред одборника седници Скупштине општине присуствовали су: Тамара Марић секретар 

Скупштине општине Велико Градиште, Саша Живковић заменик председника Скупштине општине 

Велико Градиште, председник општине Велико Градиште Драган Милић, заменик председникa 

општине Велико Градиште Слађан Марковић, Сања Стојадиновић Начелник општинске управе, 

руководилац  Одељења за урбанизам и имовинско правне послове Стефан Стевић, руководилац 

Одељења за локални економски развој Јасмина Штрбац, руководилац Одељење за финансије Јелена 

Пантић и Тања Миленковић Јанковић, руководилац Одељења за друштвене делатности Данка 

Николић, в.д. директор Центра за социјaлни рад општине Велико Градиште и Голубац Сузана 

Ђорђевић, директорка средње школе „Милоје Васић“ Весна Новковић, директорка предшколске 

установе „Мајски цвет“ Славица Јанковић, директор јавне установе Народни музеј Велико Градиште 

Драган Богичић, директорка културног центра „Властимир Павловић Царевац“ Сања Станковић, 

Народна библиотека „Вук Караџић“ Данијела Стевић, директор Спортског центра Саша Бранковић, 

директор Основне школе „Иво Лола Рибар“ Драган Мандић, ЈКП Дунав Велико Градиште Гордана 

Јецић. 
 

Са 26 гласова „ЗА“ и ниједним гласом „ПРОТИВ“ усвојен је записник са 15. седнице 

Скупштине општине. 

Није гласало 6 одборника. 

 

Одборник Владан Дачић je рекламираo повреду Пословника скупштине општине Велико Градиште 

члан 80. став 2. 

Председник скупштине је дао објашњење на наведену повреду Пословника, одборник Владан Дачић 

није задовољан одговором. 

Председник скупштине позива одборнике да се изјасне о постојању повреде Пословника члан 80.став 

2. 

Са 3 гласа „ЗА“ и 26 гласова„ПРОТИВ“ утврђено је да до повреде Пословника није дошло. 

Није гласало 3 одбоорника. 

 

Одборник Златко Шуловић je рекламирo повреду Пословника скупштине општине Велико Градиште 

члан 80. став 2. 

Председник скупштине је дао објашњење на наведену повреду, одборник Златко Шуловић није 

задовољан одговором. 

Председник скупштине позива одборнике да се изјасне о постојању повреде Пословника члан 80.став 

2. 

Са 2 гласа „ЗА“ и 26 гласова„ПРОТИВ“ утврђено је да до повреде Пословника није дошло. 

Није гласало 4 одбоорника. 
 

            Са 26 гласова „ЗА“ и ниједним гласом „ПРОТИВ“ Скупштина општине је усвојила дневни ред 

у целини који гласи:  
 

ДНЕВНИ РЕД: 

 

1. Предлог Одлуке о престанку мандата одборника Скупштине општине Велико Градиште, 

2. Предлог Решења о престанку функције Заменика председника Скупштине општине Велико 

Градиште, 



3. Предлог Одлуке о потврђивању мандата одборника Скупштине општине Велико Градиште, 

4. Избор Заменика председника Скупштине општине Велико Градиште, 

5. Предлог Одлуке о завршном рачуну буџета локалне власти општине Велико Градиште за 2021. 

годину, 

6. Предлог Одлуке о изменама и допунама Одлуке о буџету општине Велико Градиште за 2022. 

годину, 

7. Предлог Одлуке о изради плана Детаљне регулације за изградњу соларне електране „Печаница – 

Љубиње“ на територији општине Велико Градиште, 

8. Предлог Одлуке о прибављању непокретности у јавну својину општине Велико Градиште 

непосредном погодбом, 

9. Предлог Одлуке о именовању Локалног антикорупцијског тела,  

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

јавним   надметањем, (Јован Миленковић), 

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

јавним надметањем, (Бојан Динић), 

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

ради исправке граница суседних катастарских парцела (Милошевић Радисав), 

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

ради исправке граница суседних катастарских парцела (Друштво за трговину транспорт и услуге 

Бекић 001 д.о.о), 

14. Предлог Решења о поништају Решења о отуђењу грађевинског земљишта из јавне својине 

општине Велико Градиште јавним надметањем, (Стокић Љубисав),  

15. Предлог Решења о продужењу важења Решења о давању у закуп јавних и других површина на 

одређено време, ради постављања мањих монтажних објеката привременог карактера у Великом 

Градишту, (Футура Плус д.о.о.), 

16. Предлог Решења о продужењу важења Решења о давању у закуп на одређено време, ради 

постављања мањих монтажних објеката привременог карактера у Великом Градишту, (Ђоловић 

Миланка и Стојадиновић Драгица), 

17. Предлог Решења о продужењу важења Решења о давању на привремено коришћење неизграђеног 

градског грађевинског земљишта у јавној својини општине Велико Градиште, (Јовић Љубиша), 

18. Предлог Решења о продужењу важења Решења о давању на привремено коришћење неизграђеног 

градског грађевинског земљишта у јавној својини општине Велико Градиште, (Стевић Миланче), 

19. 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 и уређаја у 

функцији уређења плаже на Сребрном језеру, (Ћирковић Милан), 

20. Предлог Решења о давању сагласности на Годишњи ликвидациони извештај за период од 

01.01.2021. – 31.12.2021. године, ликвидационог управника ЈП „Дирекција за изградњу општине 

Велико Градиште“ – у ликвидацији, 

21. Предлог Решења о давању сагласности на Годишњи извештај о пословању ЈКП ''Дунав Велико 

Градиште'' (са финансијским извештајем и извештајем овлашћеног ревизора) за период од 

01.01.2021.године до 31.12.2021.године, 

22. Предлог Решења о давању сагласности на Извештај о степену усклађености планираних и 

реализованих активности из програма пословања ЈКП „Дунав Велико Градиште“ за период од 

01.01.2022. до 31.03.2022. године, 

23. Предлог Решења о давању сагласности на Измену Програма пословања предузећа ЈКП „Дунав 

Велико Градиште“ за  2022. годину бр.1149/2022 од 27.05.2022.године, 

24. Предлог Решења о давању сагласности на Одлуку о расподели добити по финансијском 

извештају за 2021. годину ЈКП „Дунав Велико Градиште“, 

25. Предлог Решења о давању сагласности на Измене програма рада за 2022.годину ЈУ Народнe 

библиотекe ''Вук Караџић'' Велико Градиште, 

26. Предлог Решења о давању сагласности на Измене и допуне Плана рада и финансијског плана ЈУ 

„Народни музеј Велико Градиште“ Велико Градиште за 2022.годину, 



27. Предлог Решења о давању сагласности на Измену у Плану и програму рада са финансијским 

показатељима за 2022. годину ЈУ Културни центар „Властимир Павловић Царевац“ Велико 

Градиште, 

28. Предлог Решења о давању сагласности на Измену и допуну Плана и програма рада Туристичке 

организације општине Велико Градиште за 2022. годину, 

29. Предлог Решења о давању сагласности на Прву измену и допуну Плана рада и финансијског 

плана ЈУ Спортски центар Велико Градиште за 2022. годину, 

30. Предлог Решења о давању сагласности на Измену и допуну Програма рада Центар за социјални 

рад општина Велико Градиште и Голубац за 2022. годину, 

31. Предлог Решења о давању сагласности на Другу измену финансијског плана за 2022. годину ПУ 

„Мајски цвет“ Велико Градиште,  

32. Предлог Решења о давању сагласности на Измену финансијског плана за 2022. годину ОШ „Иво 

Лола Рибар“ Велико Градиште, 

33. Предлог Решења о давању сагласности на Измене финансијског плана за 2022. годину ОШ „Вук 

Караџић“ Мајиловац, 

34. Предлог Решења о давању сагласности на Измене финансијског плана за 2022. годину ОШ 

„Миша Живановић“ Средњево, 

35. Предлог Решења о давању сагласности на Измене финансијског плана за 2022. годину Средње 

школе „Милоје Васић“ Велико Градиште, 

36. Предлог Решења о разрешењу и именовању члана Управног одбора Туристичке организације 

општине Велико Градиште,   

37. Предлог Решења о разрешењу Школског одбора Основне школе „Иво Лола Рибар“ Велико 

Градиште, 

38. Предлог Решења о именовању Школског одбора Основне школе „Иво Лола Рибар“ Велико 

Градиште, 

39. Предлог Решења о разрешењу Школског одбора Основне школе „Вук Караџић“ Мајиловац, 

40. Предлог Решења о именовању Школског одбора Основне школе „Вук Караџић“ Мајиловац, 

41. Предлог Решења о разрешењу Школског одбора Основне школе „Миша Живановић“ Средњево, 

42. Предлог Решења о именовању Школског одбора Основне школе „Миша Живановић“ Средњево, 

43. Предлог Решења о разрешењу Школског одбора Средње школе „Милоје Васић“ Велико 

Градиште, 

44. Предлог Решења о именовању Школског одбора Средње школе „Милоје Васић“ Велико 

Градиште. 

 

Није гласало 6 одборника. 

 

Председник Скупштине Владимир Штрбац пре преласка на рад по тачкама дневног реда 

обавестио је одборнике да је Одбор за друштвено-економски развој привреду и финансије 

разматрао и дао позитивно мишљење на следеће одлуке:  

 

1. Предлог Одлуке о завршном рачуну буџета локалне власти општине Велико Градиште за 2021. 

годину, 

2. Предлог Одлуке о изменама и допунама Одлуке о буџету општине Велико Градиште за 2022. 

годину, 

 

Тачка 1. Предлог Одлуке о престанку мандата одборника Скупштине 

општине Велико Градиште, 
Председник скупштине обавестио је одборнике да је Саша Живковић поднео писану оставку на место 

одборника Скупштине општине. 

По овој тачки се не отвара расправа.  

       Са 27 гласова „ЗА“, и ниједним гласом „ПРОТИВ“ Скупштина је донела Одлуку о престанку мандата 

одборника Скупштине општине Велико Градиште, 

         Није гласало 5 одборника. 

 



Тачка 2. Предлог Решења о престанку функције Заменика председника 

Скупштине општине Велико Градиште, 
Председник скупштине обавестио је одборнике да је Саша Живковић поднео писану оставку на место 

Заменика председника Скупштине општине.  
По овој тачки се не отвара расправа. 

Са 27 гласова „ЗА“, и ниједним гласом „ПРОТИВ“ Скупштина је донела Решење о престанку 

функције Заменика председника Скупштине општине Велико Градиште, 

   Није гласало 5 одборника. 
Председник скупштине даје реч Саши Живковићу. 

 

Председник Скупштине обавестио је одборнике Скупштине општине Велико Градиште да је поступак избора 

заменика председника Скупштине општине Велико Градиште истоветан са поступком за избор председника 

Скупштине као и , да у складу са чланом 16. став. 2. Пословника, одборник може учествовати у предлагању 

само једног кандидата, а да се предлог кандидата за заменика председника Скупштине општине Велико 

Градиште подноси Председнику Скупштине у писменом облику. 

     У циљу припреме предлога кандидата за заменика председника Скупштине као и у циљу доношења решења 

општинске изборне комисије о додели мандата одборнику скупштине општине Велико Градиште Председник 

Скупштине одредио је  паузу од 30 минута. 

 

Тачка 3. Предлог Одлуке о потврђивању мандата одборника Скупштине 

општине Велико Градиште, 
 

Након паузе Председник Скупштине је констатовао да је седници приступио кандидат за одборника 

Скупштине општине Велико Градиште који је следећи на изборној листи „Ивица Дачић-Социјалистичка 

партија Србије (СПС)“, Живковић Милош.  

Такође је констатовано да је Општинска изборна комисија доставила скупштини Решење о додели 

мандата одборнику скупштине општине Велико Градиште. Решење  Општинске изборне комисије и 

извештај одбора за административно мандатна питања са предлогом Одлуке о потврђивању мандата 

одборника достављено је свим одборницима. 

 

 По овој тачки није било расправе. 

Са 26 гласова „ЗА“, и ниједним гласом „ПРОТИВ“  Скупштина је донела Одлуку о потврђивању 

мандата одборника Скупштине општине Велико Градиште,  

              Није гласало 6 одборника. 

Председник је позвао Милоша Живковића да потпише свечану изјаву. 

 

Тачка 4. Избор Заменика председника Скупштине општине Велико 

Градиште, 

 
Председник Скупштине обавестио је одборнике да је пристигао један предлог за Заменика 

председника скупштине, да је предложена Солфина Јовановић из Царевца и да су предлози уручени 

свим одборницима. 

Председник скупштине позива кандидаткињу  Солфину Јовановић да се представи. 

У расправи учествује одборник Владан Дачић. 

Председник скупштине одредио је паузу од 5 минута за припрему гласачких листића. 

Председник скупштине је констатовао да за гласање одштампано и од скупштинске службе, 

примљено 35. гласачих листића, да су сви оверени печатом Скупштине општине. 

 

Приступило се тајном гласању. 

Тајним гласањем руководио је Председник Скупштине, а помагали су му секретар Скупштине 

и по један одборник из две највеће одборничке групе у Скупштини., а то су Милан Милановић испред 

Одборничке групе „Александар Вучић – за нашу децу“ и Милош Живковић  испред Одборничке 

групе „СОЦИЈАЛИСТИЧЛА ПАРТИЈА СРБИЈЕ ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ“.  



 
Утврђени су следећи резултати гласања: 

 

    - од стручне службе примљено је 35 гласачких листића, 

 

    - неупотребљено је 4 гласачка листића, 

 

    - употребљено је 31 гласачка листића, 

 

    - од употребљених гласачких листића има: 

 

          - 29 важећа, 

 

          - 2 наважећих. 

 

Са 28 гласова ЗА и 1 гласом ПРОТИВ, кандидат Солфина Јовановић из Царевца изабрана је за Заменика 

председника Скупштине општине Велико Градиште. 

 

Тачка 5. Предлог Одлуке о завршном рачуну буџета локалне власти 

општине Велико Градиште за 2021. годину 

 

    По овој тачки није било расправе 

   Са 26 гласова „ЗА“ , и ниједним гласом  „ПРОТИВ“    Скупштина је донела Одлуку о завршном рачуну 

буџета локалне власти општине Велико Градиште за 2021. годину 

     Није гласало 6 одборника. 
 

Тачка 6. Предлог Одлуке о изменама и допунама Одлуке о буџету 

општине Велико Градиште за 2022. годину, 
 

   По овој тачки није било расправе 

  Са 26 гласова „ЗА“, и ниједним гласом „ПРОТИВ“ Скупштина је донела Одлуку о изменама и 

допунама Одлуке о буџету општине Велико Градиште за 2022. годину, 

     Није гласало 6 одборника. 
 

Тачка 7. Предлог Одлуке о изради плана Детаљне регулације за 

изградњу соларне електране „Печаница – Љубиње“ на територији 

општине Велико Градиште, 
   

У расправи учествују: 

Одборник Томислав Ивановић 1. пут 

       Са 28 гласова „ЗА“ и ниједним гласом „ПРОТИВ“ Скупштина је донела  Одлуку о изради плана 

Детаљне регулације за изградњу соларне електране „Печаница – Љубиње“ на територији општине 

Велико Градиште, 

       Није гласало 4 одборника. 
 



Тачка 8. Предлог Одлуке о прибављању непокретности у јавну својину 

општине Велико Градиште непосредном погодбом, 
 

У расправи учествују: 

Одборник Томислав Ивановић 1. пут 

Одборник Владан Дачић 1. пут 

  Са 26 гласа „ЗА“, и ниједним гласом „ПРОТИВ“ Скупштина је донела Одлуку о прибављању 

непокретности у јавну својину општине Велико Градиште непосредном погодбом, 

    Није гласало 6 одборника. 

      

Тачка 9. Предлог Одлуке о именовању Локалног антикорупцијског 

тела,  
 

По овој тачки није било расправе.      
          Са 26 гласова „ЗА“, и ниједним гласом „ПРОТИВ“ Скупштина је донела Одлуку о именовању 

Локалног антикорупцијског тела,  

Није гласало 6 одборника.  

 

Тачка 10. Предлог Решења о отуђењу грађевинског земљишта из јавне 

својине општине Велико Градиште јавним   надметањем, (Јован 

Миленковић), 
 

 По овој тачки није било расправе. 

Са 26 гласова „ЗА“, и ниједним гласом„ПРОТИВ“ Скупштина је донела Решење о отуђењу 

грађевинског земљишта из јавне својине општине Велико Градиште јавним   надметањем, (Јован 

Миленковић), 

   Није гласало 6 одборника 
 

Тачка 11. Предлог Решења о отуђењу грађевинског земљишта из јавне 

својине општине Велико Градиште јавним надметањем, (Бојан Динић), 
 

     По овој тачки није било расправе. 

     Са 26 гласова „ЗА“, и ниједним гласом “ПРОТИВ“ Скупштина је донела Решење о отуђењу 

грађевинског земљишта из јавне својине општине Велико Градиште јавним надметањем, (Бојан 

Динић), 

        Није гласало 6 одборника.  
 

Тачка 12. Предлог Решења о отуђењу грађевинског земљишта из јавне 

својине општине Велико Градиште ради исправке граница суседних 

катастарских парцела (Милошевић Радисав), 
     

 По овој тачки није било расправе. 

  Са 28 гласа „ЗА“, и ниједним гласом „ПРОТИВ“  Скупштина је донела Решење о отуђењу 

грађевинског земљишта из јавне својине општине Велико Градиште ради исправке граница суседних 

катастарских парцела (Милошевић Радисав), 

        Није гласало 4 одборника.  
 

Тачка 13. Предлог Решења о отуђењу грађевинског земљишта из јавне 

својине општине Велико Градиште ради исправке граница суседних 

катастарских парцела (Друштво за трговину транспорт и услуге Бекић 

001 д.о.о), 



 

  По овој тачки није било расправе.  

  Са 26 гласова „ЗА“, и ниједним гласом „ПРОТИВ“ Скупштина је донела Решење о отуђењу 

грађевинског земљишта из јавне својине општине Велико Градиште ради исправке граница суседних 

катастарских парцела (Друштво за трговину транспорт и услуге Бекић 001 д.о.о), 

        Није гласало 6 одборника. 
 

Тачка 14. Предлог Решења о поништају Решења о отуђењу грађевинског 

земљишта из јавне својине општине Велико Градиште јавним 

надметањем, (Стокић Љубисав),  
 

   По овој тачки није било расправе. 

            Са 27 гласова „ЗА“, ниједним гласом „ПРОТИВ“ Скупштина је донела Решење о поништају 

Решења о отуђењу грађевинског земљишта из јавне својине општине Велико Градиште јавним 

надметањем, (Стокић Љубисав),  

         Није гласало 5 одборника 
 

Тачка 15. Предлог Решења о продужењу важења Решења о давању у 

закуп јавних и других површина на одређено време, ради постављања 

мањих монтажних објеката привременог карактера у Великом 

Градишту, (Футура Плус д.о.о.), 
 

   По овој тачки није било расправе.   

  Са 26 гласова „ЗА“, и ниједним гласом „ПРОТИВ“ Скупштина је донела Решење о продужењу 

важења Решења о давању у закуп јавних и других површина на одређено време, ради постављања 

мањих монтажних објеката привременог карактера у Великом Градишту, (Футура Плус д.о.о.), 

            Није гласало 6 одборника. 
 

Тачка 16.  Предлог Решења о продужењу важења Решења о давању у 

закуп на одређено време, ради постављања мањих монтажних објеката 

привременог карактера у Великом Градишту, (Ђоловић Миланка и 

Стојадиновић Драгица), 
 

По овој тачки није било расправе. 

 Са 27 гласова „ЗА“, и ниједним гласом „ПРОТИВ“ Скупштина је донела Решење о продужењу 

важења Решења о давању у закуп на одређено време, ради постављања мањих монтажних објеката 

привременог карактера у Великом Градишту, (Ђоловић Миланка и Стојадиновић Драгица), 

        Није гласало 5 одборника. 
 

Тачка 17. Предлог Решења о продужењу важења Решења о давању на 

привремено коришћење неизграђеног градског грађевинског 

земљишта у јавној својини општине Велико Градиште, (Јовић 

Љубиша), 
             

            По овој тачки није било расправе.      

  Са 26 гласова „ЗА“, и ниједним гласом „ПРОТИВ“ Скупштина је донела Решење о продужењу 

важења Решења о давању на привремено коришћење неизграђеног градског грађевинског земљишта 

у јавној својини општине Велико Градиште, (Јовић Љубиша), 

        Није гласало 6 одборника. 
 



Тачка 18. Предлог Решења о продужењу важења Решења о давању на 

привремено коришћење неизграђеног градског грађевинског 

земљишта у јавној својини општине Велико Градиште, (Стевић 

Миланче), 
      

            По овој тачки није било расправе.      

         Са 26 гласова „ЗА“, и ниједним гласом „ПРОТИВ“ Скупштина је донела Решење о продужењу 

важења Решења о давању на привремено коришћење неизграђеног градског грађевинског земљишта 

у јавној својини општине Велико Градиште, (Стевић Миланче), 

    Није гласало 6 одборника. 

 

Тачка 19. 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 и уређаја у 

функцији уређења плаже на Сребрном језеру, (Ћирковић Милан), 
 

Одборник Дејан Селић је изашао из сале Скупштине општине. 
     По овој тачки није било расправе.      

   Са 26 гласова „ЗА“, и ниједним гласом „ПРОТИВ“ Скупштина је донела Решење о продужењу 

важења решења о давању у закуп на одређено време јавних и других површина у Великом Градишту 

ради постављања мањих монтажних објеката и уређаја у функцији уређења плаже на Сребрном 

језеру, (Ћирковић Милан), 

      Није гласало 6 одборника. 

 

Тачка 20. Предлог Решења о давању сагласности на Годишњи 

ликвидациони извештај за период од 01.01.2021. – 31.12.2021. године, 

ликвидационог управника ЈП „Дирекција за изградњу општине 

Велико Градиште“ – у ликвидацији, 

 
Одборник Дејан Селић се вратио у салу Скупштине општине. 

Одборник Мирослав Ђого је изашао из сале Скупштине општине. 

                По овој тачки није било расправе.       

             Са 24 гласова „ЗА“, и ниједним гласом „ПРОТИВ“ Скупштина је донела Решење о давању 

сагласности на Годишњи ликвидациони извештај за период од 01.01.2021. – 31.12.2021. године, 

ликвидационог управника ЈП „Дирекција за изградњу општине Велико Градиште“ – у ликвидацији, 

         Није гласало 8 одборника. 
 

Тачка 21. Предлог Решења о давању сагласности на Годишњи извештај 

о пословању ЈКП ''Дунав Велико Градиште'' (са финансијским 

извештајем и извештајем овлашћеног ревизора) за период од 

01.01.2021.године до 31.12.2021.године 

  

У расправи учествују: 

Одборник Златко Шуловић 1. пут.  

  Са 24 гласова „ЗА“, и ниједним гласом „ПРОТИВ“ Скупштина је донела Решење о давању 

сагласности на Годишњи извештај о пословању ЈКП ''Дунав Велико Градиште'' (са финансијским 

извештајем и извештајем овлашћеног ревизора) за период од 01.01.2021.године до 31.12.2021.године         

     Није гласало 8 одборника. 

 



Тачка 22. Предлог Решења о давању сагласности на Извештај о степену 

усклађености планираних и реализованих активности из програма 

пословања ЈКП „Дунав Велико Градиште“ за период од 01.01.2022. до 

31.03.2022. године, 
 

   По овој тачки није било расправе. 

Са 23 гласова „ЗА“, и ниједним гласом „ПРОТИВ“ Скупштина је донела Решење о давању 

сагласности на Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из програма 

пословања ЈКП „Дунав Велико Градиште“ за период од 01.01.2022. до 31.03.2022. године, 

     Није гласало 9 одборника. 
 

Тачка 23. Предлог Решења о давању сагласности на Измену Програма 

пословања предузећа ЈКП „Дунав Велико Градиште“ за  2022. годину 

бр.1149/2022 од 27.05.2022.године, 
 

   По овој тачки није било расправе. 

     Са 24 гласова „ЗА“, и ниједним гласом „ПРОТИВ“ Скупштина је донела Решења о давању 

сагласности на Измену Програма пословања предузећа ЈКП „Дунав Велико Градиште“ за  2022. 

годину бр.1149/2022 од 27.05.2022.године, 

         Није гласало 8 одборника. 

 

Тачка 24. Предлог Решења о давању сагласности на Одлуку о расподели 

добити по финансијском извештају за 2021. годину ЈКП „Дунав Велико 

Градиште“, 
 

       По овој тачки није било расправе. 

     Са 25 гласова „ЗА“, и ниједним гласом „ПРОТИВ“ Скупштина је донела Решење о давању 

сагласности на Одлуку о расподели добити по финансијском извештају за 2021. годину ЈКП „Дунав 

Велико Градиште“, 

      Није гласало 7 одборника. 
Одборник Мирослав Ђого се вратио у салу Скупштине општине. 

 

Тачка 25. Предлог Решења о давању сагласности на Измене програма 

рада за 2022.годину ЈУ Народнe библиотекe ''Вук Караџић'' Велико 

Градиште, 

 
   По овој тачки није било расправе. 

             Са 26 гласова „ЗА“,и  ниједним гласом „ПРОТИВ“ Скупштина је донела Решење о давању 

сагласности на Измене програма рада за 2022.годину ЈУ Народнe библиотекe ''Вук Караџић'' Велико 

Градиште, 

         Није гласало 6 одборника. 

 

Тачка 26. Предлог Решења о давању сагласности на Измене и допуне 

Плана рада и финансијског плана ЈУ „Народни музеј Велико 

Градиште“ Велико Градиште за 2022.годину, 
 

    По овој тачки није било расправе. 

  Са 26 гласова „ЗА“, и ниједним гласом „ПРОТИВ“ Скупштина је донела Решење о давању 

сагласности на Измене и допуне Плана рада и финансијског плана ЈУ „Народни музеј Велико 

Градиште“ Велико Градиште за 2022.годину, 

        Није гласало 6 одборника. 



 

Тачка 27. Предлог Решења о давању сагласности на Измену у Плану и 

програму рада са финансијским показатељима за 2022. годину ЈУ 

Културни центар „Властимир Павловић Царевац“ Велико Градиште, 
 

Одборница Виолета Перић је изашла из сале Скупштине општине. 

    По овој тачки није било расправе. 

  Са 25 гласова „ЗА“, и ниједним гласом „ПРОТИВ“ Скупштина је донела Решење о давању 

сагласности на Измену у Плану и програму рада са финансијским показатељима за 2022. годину ЈУ 

Културни центар „Властимир Павловић Царевац“ Велико Градиште, 

        Није гласало 7 одборника. 
 

Тачка 28. Предлог Решења о давању сагласности на Измену и допуну 

Плана и програма рада Туристичке организације општине Велико 

Градиште за 2022. годину, 
 

Одборница Виолета Перић се вратила у салу Скупштине општине. 

Одборница Сузана Танасковић  је изашла из сале Скупштине општине. 

Одборница Маја Пајић је изашла из сале Скупштине општине. 

      По овој тачки није било расправе. 

    Са 24 гласова „ЗА“, и ниједним гласом „ПРОТИВ“ Скупштина је донела Решење о давању 

сагласности на Измену и допуну Плана и програма рада Туристичке организације општине Велико 

Градиште за 2022. годину, 

        Није гласало 8 одборника. 

 

Тачка 29. Предлог Решења о давању сагласности на Прву измену и 

допуну Плана рада и финансијског плана ЈУ Спортски центар Велико 

Градиште за 2022. годину, 
 

Одборница Сузана Танасковић се вратила у салу Скупштине општине. 

Одборница Маја Пајић се вратила у салу Скупштине општине. 

 

        По овој тачки није било расправе. 

  Са 28 гласова „ЗА“, и 2 гласа „ПРОТИВ“ Скупштина је донела Решење о давању сагласности 

на Прву измену и допуну Плана рада и финансијског плана ЈУ Спортски центар Велико Градиште за 

2022. годину, 

           Није гласало 5 одборника. 

 

Тачка 30. Предлог Решења о давању сагласности на Измену и допуну 

Програма рада Центар за социјални рад општина Велико Градиште и 

Голубац за 2022. годину, 
 

  По овој тачки није било расправе. 

    Са 26 гласова „ЗА“, и ниједним гласом „ПРОТИВ“ Скупштина је донела Решење о давању 

сагласности на Измену и допуну Програма рада Центар за социјални рад општина Велико Градиште 

и Голубац за 2022. годину, 

        Није гласало 6 одборника. 

 

Тачка 31. Предлог Решења о давању сагласности на Другу измену 

финансијског плана за 2022. годину ПУ „Мајски цвет“ Велико 

Градиште,  



 

      По овој тачки није било расправе. 

    Са 26 гласова „ЗА“, и ниједним гласом „ПРОТИВ“ Скупштина је донела Решење о давању 

сагласности на Другу измену финансијског плана за 2022. годину ПУ „Мајски цвет“ Велико 

Градиште,  

        Није гласало 6 одборника. 

 

Тачка 32. Предлог Решења о давању сагласности на Измену 

финансијског плана за 2022. годину ОШ „Иво Лола Рибар“ Велико 

Градиште, 
 

Одборница Гордана Стојковић Радовановић је изашла из сале Скупштине општине. 

        По овој тачки није било расправе. 

      Са 25 гласова „ЗА“, и ниједним гласом „ПРОТИВ“ Скупштина је донела Решење о давању 

сагласности на Измену финансијског плана за 2022. годину ОШ „Иво Лола Рибар“ Велико Градиште, 

 

           Није гласало 7 одборника. 
 

Тачка 33. Предлог Решења о давању сагласности на Измене 

финансијског плана за 2022. годину ОШ „Вук Караџић“ Мајиловац, 
 

Одборница Гордана Стојковић Радовановић се вратила у салу. 

     По овој тачки није било расправе. 

          Са 26 гласова „ЗА“, и ниједним гласом „ПРОТИВ“ Скупштина је донела Решење о давању 

сагласности на Измене финансијског плана за 2022. годину ОШ „Вук Караџић“ Мајиловац, 

         Није гласало 6 одборника. 

 

Тачка 34. Предлог Решења о давању сагласности на Измене 

финансијског плана за 2022. годину ОШ „Миша Живановић“ 

Средњево, 
 

    По овој тачки није било расправе. 

  Са 26 гласова „ЗА“, и ниједним гласом„ПРОТИВ“ Скупштина је донела Решење о давању 

сагласности на Измене финансијског плана за 2022. годину ОШ „Миша Живановић“ Средњево, 

        Није гласало 6 одборника. 

 

Тачка 35. Предлог Решења о давању сагласности на Измене 

финансијског плана за 2022. годину Средње школе „Милоје Васић“ 

Велико Градиште, 
 

Одборница Гордана Стојковић Радовановић је изашла из сале Скупштине општине. 
     По овој тачки није било расправе. 

   Са 28 гласова „ЗА“, и ниједним гласом „ПРОТИВ“ Скупштина је донела Решења о давању 

сагласности на Измене финансијског плана за 2022. годину Средње школе „Милоје Васић“ Велико 

Градиште, 

        Није гласало 4 одборника. 

 

Тачка 36. Предлог Решења о разрешењу и именовању члана Управног 

одбора Туристичке организације општине Велико Градиште,   
 

Одборница Гордана Стојковић Радовановић се вратила у салу Скупштине општине, 

Одборница Маја Пајић је изашла из сале Скупштине општине. 



Одборница Сузана Танасковић  је изашла из сале Скупштине општине. 
    По овој тачки није било расправе. 

    Са 24 гласова „ЗА“, и ниједним гласом „ПРОТИВ“ Скупштина је донела Решење о разрешењу 

и именовању члана Управног одбора Туристичке организације општине Велико Градиште,   

           Није гласало 8 одборника. 

 

Тачка 37. Предлог Решења о разрешењу Школског одбора Основне 

школе „Иво Лола Рибар“ Велико Градиште, 
 

Одборница Маја Пајић се вратила у салу Скупштине општине. 

Одборница Сузана Танасковић се вратила у салу Скупштине општине. 
    По овој тачки није било расправе. 

    Са 26 гласова „ЗА“, и ниједним гласом „ПРОТИВ“ Скупштина је донела Решење о разрешењу 

Школског одбора Основне школе „Иво Лола Рибар“ Велико Градиште, 

           Није гласало 6 одборника. 

 

Тачка 38. Предлог Решења о именовању Школског одбора Основне 

школе „Иво Лола Рибар“ Велико Градиште, 
 

У расправи учествују: 

Одборник Владан Дачић 1. пут 

      Са 26 гласова „ЗА“, и ниједним гласом „ПРОТИВ“ Скупштина је донела Решење о именовању 

Школског одбора Основне школе „Иво Лола Рибар“ Велико Градиште, 

         Није гласало 6 одборника 

. 

Тачка 39. Предлог Решења о разрешењу Школског одбора Основне 

школе „Вук Караџић“ Мајиловац, 
 

      По овој тачки није било расправе. 

           Са 26 гласова „ЗА“, и ниједним гласом „ПРОТИВ“ Скупштина је донела Решење о разрешењу 

Школског одбора Основне школе „Вук Караџић“ Мајиловац, 

        Није гласало 6 одборника. 

 

Тачка 40. Предлог Решења о именовању Школског одбора Основне 

школе „Вук Караџић“ Мајиловац, 
 

 

    По овој тачки није било расправе. 

          Са 27 гласова „ЗА“, и ниједним гласом “ПРОТИВ“ Скупштина је донела Решење о именовању 

Школског одбора Основне школе „Вук Караџић“ Мајиловац, 

        Није гласало 5 одборника. 

 

Тачка 41. Предлог Решења о разрешењу Школског одбора Основне 

школе „Миша Живановић“ Средњево, 
 

      По овој тачки није било расправе. 

            Са 26 гласова „ЗА“, и ниједним гласом „ПРОТИВ“ Скупштина је донела Решење о разрешењу 

Школског одбора Основне школе „Миша Живановић“ Средњево, 

               Није гласало 6 одборника. 

 

Тачка 42. Предлог Решења о именовању Школског одбора Основне 

школе „Миша Живановић“ Средњево, 
 



     По овој тачки није било расправе. 

           Са 26 гласова „ЗА“, и ниједним глосом „ПРОТИВ“ Скупштина је донела Решења о именовању 

Школског одбора Основне школе „Миша Живановић“ Средњево, 

        Није гласало 6 одборника. 

 

Тачка 43. Предлог Решења о разрешењу Школског одбора Средње 

школе „Милоје Васић“ Велико Градиште, 
 

Одборница Гордана Стојковић Радовановић је изашла из сале Скупштине општине. 
    По овој тачки није било расправе. 

  Са 26 гласова „ЗА“, и ниједним гласом „ПРОТИВ“ Скупштина је донела Решење о разрешењу 

Школског одбора Средње школе „Милоје Васић“ Велико Градиште, 

        Није гласало 6 одборника. 
 

Тачка 44. Предлог Решења о именовању Школског одбора Средње 

школе „Милоје Васић“ Велико Градиште. 
 

У расправи учествује: 

Одборник Владан Дачић 1. пут 

 Са 25 гласова „ЗА“, и ниједним гласом„ПРОТИВ“ Скупштина је донела  Решење о именовању 

Школског одбора Средње школе „Милоје Васић“ Велико Градиште. 

        Није гласало 7 одборника. 

 

Одборница Гордана Стојковић Радовановић се вратила у салу Скупштине општине. 
 

Одборник Владан Дачић поставио је одборничко питање.  
Председник Скупштине позвао је одборника који је поставио одборничко питање усмено на седници, 

да исто достави у складу са чланом 145. Пословника  Скупштине Општине Велико Градиште. 

 
 

 

Председник Скупштине општине Велико Градиште Владимир Штрбац  закључује рад седнице у 

11:47 часова  

 

 

                                                             

            СЕКРЕТАР СО                                                                                        ПРЕДСЕДНИК СО 

 

            Тамара Марић                                                                                          Владимир Штрбац  


