
З А П И С Н И К 
 

СА 17. СЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ 

ОДРЖАНЕ 20. ЈУЛА 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 28 одборника. 

Одборник Горан Младеновић приступио је седници у 10:12 часова. 

Одборници Александар Стојановић, Сања Ђорђевић,  Властимир Петровић, Дејан Милановић, 

Бојан Милосављевић и Снежана Радуловић Костић нису присуствовали седници.  
 

Поред одборника седници Скупштине општине присуствовали су: Тамара Марић секретар 

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 општу управу Весна Милановић, руководилац Одељења за друштвене 

делатности и заједничке послове Данка Николић, в.д. директор Центра за социјaлни рад општине 

Велико Градиште и Голубац Сузана Ђорђевић, директорка предшколске установе „Мајски цвет“ 

Славица Јанковић. 

 

Са 21 гласова „ЗА“ и ниједним гласом „ПРОТИВ“ усвојен је записник са 16. седнице 

Скупштине општине. 

Није гласало 7 одборника. 

Председник Скупштине општине Велико Градиште је на Предлог Општинског већа у складу 

са чланом 86.Пословника, предложио да се у дневни ред по хитном поступку уврсти Предлог Одлуке 

о измени и допуни Одлуке о усвајању ценовника комуналне услуге-радови на редовном одржавању 

улица и општинских путева на територији општине Велико Градиште за 2022.годину 

 

Са 20 гласова „ЗА“ Предлог Одлуке о измени и допуни Одлуке о усвајању ценовника 

комуналне услуге-радови на редовном одржавању улица и општинских путева на територији 

општине Велико Градиште за 2022.годину уврштена је у дневни ред као 10.тачка. 

Није гласало 8 одборника. 

 

            Са 19 гласова „ЗА“ и ниједним гласом „ПРОТИВ“ Скупштина општине је усвојила дневни ред 

у целини који гласи:  
 

ДНЕВНИ РЕД: 

 
1. Предлог Одлуке о додељивању општинских награда за 2022. годину, 

2. Предлог Одлуке о додели повеље,  

3. Предлог Одлуке о измени и допуни Одлуке о пречишћавању и одвођењу атмосферских и 

отпадних вода,  

4. Предлог Одлуке о изради Стратегије унапређења положаја младих општине Велико Градиште за 

период од 2023 – 2027. године, 

5. Предлог Одлуке о приступању изради Плана развоја општине Велико Градиште за период од 

2023 – 2033- године, 

6. Предлог Одлуке о измени и допуни Одлуке о стипендирању студената са територије општине 

Велико Градиште, 

7. Предлог Решења о поништавању Решења Скупштине општине Велико Градиште број 464-

319/2020-01-1 од 14.12.2020. године, 

8. Предлог Решења о давању сагласности на Статут Предшколске установе „Мајски цвет“ Велико 

Градиште, 

9. Предлог Решења о разрешењу и именовању члана Управног одбора Предшколске установе 

„Мајски цвет“ Велико Градиште, 



10. Предлог Одлуке о измени и допуни Одлуке о усвајању ценовника комуналне услуге-радови на 

редовном одржавању улица и општинских путева на територији општине Велико Градиште за 

2022.годину 

Није гласало 9 одборника. 

 

Тачка 1. Предлог Одлуке о додељивању општинских награда за 2022. 

годину, 
 

У расправи учествују: 

Одборник Томислав Ивановић 1. пут 

Одборник Златко Шуловић 1. пут 

У виду завршне речи Председник скупштине даје реч председнику општине Драгану Милићу. 

       Са 25 гласова „ЗА“, и ниједним гласом „ПРОТИВ“ Скупштина је донела Одлуку о додељивању 

општинских награда за 2022. годину. 

         Није гласало 3 одборника. 

 

Тачка 2. Предлог Одлуке о додели повеље,  
 

По овој тачки није било расправе. 

  Са 21 гласова „ЗА“, и ниједним гласом „ПРОТИВ“ Скупштина је донела Одлуку о додели 

повеље, 

Није гласало 7 одборника. 

 

Тачка 3. Предлог Одлуке о измени и допуни Одлуке о пречишћавању и 

одвођењу атмосферских и отпадних вода,  
 

Одборник Горан Младеновић је приступио седници у 10:12 часова. 

У расправи учествују: 

Одборник Владан Дачић као предлагач акта повукао је Предлог Одлуке о измени и допуни Одлуке о 

пречишћавању и одвођењу атмосферских и отпадних вода са дневног реда. 

У виду завршне речи Председник скупштине даје реч председнику општине Драгану Милићу. 

Тачка 4. Предлог Одлуке о изради Стратегије унапређења положаја 

младих општине Велико Градиште за период од 2023 – 2027. године, 
 

 По овој тачки није било расправе. 

Са 21 гласом ЗА и ниједним гласом ПРОТИВ, Скупштина је донела Одлуку о изради 

Стратегије унапређења положаја младих општине Велико Градиште за период од 2023 – 2027. године, 

   Није гласало 8 одборника. 

 

Тачка 5. Предлог Одлуке о приступању изради Плана развоја општине 

Велико Градиште за период од 2023 – 2033- године, 
 

По овој тачки није било расправе 

      Са 21 гласова „ЗА“ , и ниједним гласом  „ПРОТИВ“  Скупштина је донела Одлуку о 

приступању изради Плана развоја општине Велико Градиште за период од 2023 – 2033- године, 

Није гласало 8 одборника. 

 

Тачка 6. Предлог Одлуке о измени и допуни Одлуке о стипендирању 

студената са територије општине Велико Градиште, 
  

По овој тачки није било расправе 



     Са 21 гласова „ЗА“, и ниједним гласом „ПРОТИВ“ Скупштина је донела Предлог Одлуке о 

измени и допуни Одлуке о стипендирању студената са територије општине Велико Градиште, 

Није гласало 8 одборника. 

 

Тачка 7. Предлог Решења о поништавању Решења Скупштине општине 

Велико Градиште број 464-319/2020-01-1 од 14.12.2020. године, 
 

Председник општине Драган Милић као представник предлагача је повукао ову тачку са дневног 

реда. 

 

Тачка 8. Предлог Решења о давању сагласности на Статут Предшколске 

установе „Мајски цвет“ Велико Градиште, 
 

По овој тачки није било расправе 

  Са 22 гласова „ЗА“, и ниједним гласом „ПРОТИВ“ Скупштина је донела Решење о давању 

сагласности на Статут Предшколске установе „Мајски цвет“ Велико Градиште, 

    Није гласало 7 одборника. 

      

Тачка 9. Предлог Решења о разрешењу и именовању члана Управног 

одбора Предшколске установе „Мајски цвет“ Велико Градиште, 
 

По овој тачки није било расправе.      

          Са 21 гласом „ЗА“, и ниједним гласом „ПРОТИВ“ Скупштина је донела Решење о разрешењу 

и именовању члана Управног одбора Предшколске установе „Мајски цвет“ Велико Градиште, 

Није гласало 8 одборника.  

 

Тачка 10. Предлог Одлуке о измени и допуни Одлуке о усвајању 

ценовника комуналне услуге-радови на редовном одржавању улица и 

општинских путева на територији општине Велико Градиште за 

2022.годину 
 

 По овој тачки није било расправе. 

Са 20 гласова „ЗА“, и ниједним гласом„ПРОТИВ“ Скупштина је Одлуку о измени и допуни 

Одлуке о усвајању ценовника комуналне услуге-радови на редовном одржавању улица и општинских 

путева на територији општине Велико Градиште за 2022.годину, 

   Није гласало 9 одборника. 

 
Ненад Михајловић је поставио одборничко питање. 

Златибор Митић је поставио одборничко питање. 

 

Заменица председника Скупштине позвала је одборнике које су поставили одборничка питања на седници да 

иста доставе у складу са чланом 145 Пословника. 

 

Заменица Председника Скупштине општине Велико Градиште Солфина Јовановић закључује рад 

седнице у 10:32 часова  

 

                                                             

            СЕКРЕТАР СО                                                                                        ПРЕДСЕДНИК СО 

 

            Тамара Марић                                                                                          Владимир Штрбац  


