
З А П И С Н И К 
 

СА 18. СЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ 

ОДРЖАНЕ 28. СЕПТЕМБРА 2022. ГОДИНЕ У САЛИ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ВЕЛИКО 

ГРАДИШТЕ 
 

Седницу Скупштине општине у 10:00 часова отворила је Солфина Јовановић, заменица 

председника  Скупштине општине.     

Констатовала је да седници присуствује 28 одборника. 

Одборник Бојан Милосављевић приступио је седници у 10:12 часова. 

Одборници Владмир Штрбац, Маја Пајићи, Владица Стојановић, Златибор Митић, Томислав 

Ивановић, 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, општински правобранилац Анела Јовановић, руководилац  Одељења за урбанизам 

и имовинско правне послове Стефан Стевић, руководилац Одељења за друштвене делатности и 

заједничке послове Данка Николић, Тања Миленковић Јанковић шеф рачуноводства, директор 

основне школе „Миша Живановић“ Дејан Рајковић, директор основне школе „Вук Караџић“ Саша 

Живковић, директорка ЈКП Дунав Велико Градиште Љубица Митић.  

 

Са 22 гласова „ЗА“ и ниједним гласом „ПРОТИВ“ усвојен је записник са 17. седнице 

Скупштине општине. 

Није гласало 6 одборника. 

Заменица председника Скупштине општине Велико Градиште је на Предлог Општинског већа 

у складу са чланом 86.Пословника, предложила да се у дневни ред по хитном поступку уврсти 

Предлог Одлуке о распуштању Савета месне заједнице Сираково. 

 

Са 22 гласова „ЗА“ Предлог Одлуке о распуштању Савета месне заједнице Сираково уврштена 

је у дневни ред као 18.тачка. 

Није гласало 6 одборника. 

 

            Са 22 гласова „ЗА“ и ниједним гласом „ПРОТИВ“ Скупштина општине је усвојила дневни ред 

у целини који гласи:  
 

ДНЕВНИ РЕД: 

Д  Н  Е  В  Н  И      Р  Е  Д 

1. Предлог Извештаја о остварењу буџета за период јануар-јун 2022.године 

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

2022.годину 

3. Предлог Одлуке о јавним расправама 

4. Предлог Одлуке о допуни Одлуке о превозу путника у градском и приградском превозу на 

територији општине Велико Градиште 

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

непосредном погодбом  

6. Предлог Решења о давању сагласности на Анекс бр.1 Уговора о ЈПП без елемената концесије 

за финансирање, изградњу и одржавање локалне путне инфраструктуре на територији 

општине Велико Градиште 

7. Предлог Решење о укидању својства јавног некатегорисаног пута 

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

Градиште непосредном погодбом (Ружа и Војислав Стојановић) 

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

Градиште јавним надметањем(Компанија ''Стокић'') 



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

Градиште ради исправке граница суседних катастарских парцела (Кандлбауер Златица) 

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

Градиште ради исправке граница суседних катастарских парцела (Миловановић Виолета) 

12. Предлог Решења о продужењу важења Решења о давању на привремено коришћење 

неизграђеног градског грађевинског земљишта у јавној својини општине Велико Градиште 

(Станојевић Станка) 

13. Предлог Решења о утврђивању престанка мандата вршиоцу дужности директора Туристичке 

организације општине Велико Градиште 

14.  Предлог Решења о именовању вршиоца дужности директора Туристичке организације 

општине Велико Градиште 

15.  Предлог Решења о давању сагласности на извештај о степену усклађености планираних и 

реализованих активности из Програма пословања предузећа ЈКП ''Дунав Велико Градиште'' 

за период од 1.1.2022.године до 30.6.2022.године 

16.  Предлог Решења о давању сагласности на измену Програма пословања ЈКП ''Дунав Велико 

Градиште'' за 2022.годину 

17. Извештај о резултатима пословања и постигнутим финансијским уштедама (јавно осветљење) 

– информација 

18. Предлог Одлуке о распуштању Савета месне заједнице Сираково. 

 

Није гласало 6 одборника. 

 

Заменица председника Скупштине Солфина Јовановић пре преласка на рад по тачкама дневног реда 

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

и дао позитивно мишљење на следеће одлуке:  

 

1. Предлог Извештаја о остварењу буџета за период јануар-јун 2022.године 

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

3. Предлог Решења о давању сагласности на Анекс бр.1 Уговора о ЈПП без елемената концесије за 

финансирање, изградњу и одржавање локалне путне инфраструктуре на територији општине Велико 

Градиште. 

Као и да је Одбор за урбанизам, грађевинарство и стамбено-комуналне делатности разматрао и дао 

позитивно мишљење на следеће одлке: 

1. Предлог Одлуке о допуни Одлуке о превозу путника у градском и приградском превозу на 

територији општине Велико Градиште 

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

непосредном погодбом  

3. Предлог Решење о укидању својства јавног некатегорисаног пута 

 

 

Тачка 1. Предлог Извештаја о остварењу буџета за период јануар-јун 

2022.године 

 

 По овој тачки није било расправе. 

       Са 23 гласова „ЗА“, и ниједним гласом „ПРОТИВ“ Скупштина је донела Извештај о остварењу 

буџета за период јануар-јун 2022.године. 
         Није гласало 5 одборника. 

 

Тачка 2. Предлог Одлуке о изменама и допунама Одлуке о буџету 

општине Велико Градиште за 2022.годину 



 

Бојан Милосављевић је приступио седници СО. 

По овој тачки није било расправе. 

         Са 24 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 5 одборника. 

 

Тачка 3. Предлог Одлуке о јавним расправама 
 

По овој тачки није било расправе. 

         Са 24 гласова „ЗА“, и ниједним гласом „ПРОТИВ“ Скупштина је донела Одлуку о јавним 

расправама. 

Није гласало 5 одборника. 

. 

Тачка 4. Предлог Одлуке о допуни Одлуке о превозу путника у градском 

и приградском превозу на територији општине Велико Градиште 

 

 По овој тачки није било расправе. 

         Са 24 гласом ЗА и ниједним гласом ПРОТИВ, Скупштина је донела Одлуку о допуни Одлуке о 

превозу путника у градском и приградском превозу на територији општине Велико Градиште. 

   Није гласало 5 одборника. 

 

Тачка 5. Предлог Одлуке о прибављању непокретности у јавну својину 

општине Велико Градиште непосредном погодбом  
 

По овој тачки није било расправе 

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

прибављању непокретности у јавну својину општине Велико Градиште непосредном погодбом. 

   Није гласало 5 одборника. 

 

Тачка 6. Предлог Решења о давању сагласности на Анекс бр.1 Уговора о 

ЈПП без елемената концесије за финансирање, изградњу и одржавање 

локалне путне инфраструктуре на територији општине Велико 

Градиште 

 

У расправи учествује: 

Бојан Милосављевић 1. пут 

          Са 23 гласова „ЗА“, и ниједним гласом „ПРОТИВ“ и једним гласом „УЗДРЖАН“ Скупштина 

је донела Решење о давању сагласности на Анекс бр.1 Уговора о ЈПП без елемената концесије за 

финансирање, изградњу и одржавање локалне путне инфраструктуре на територији општине Велико 

Градиште. 

Није гласало 5 одборника. 

 

Тачка 7. Предлог Решење о укидању својства јавног некатегорисаног 

пута 

 

По овој тачки нема расправе. 

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

својства јавног некатегорисаног пута. 

  Није гласало 5 одборника. 

 



Тачка 8. Предлог Решења о отуђењу грађевинског земљишта из јавне 

својине општине Велико Градиште непосредном погодбом (Ружа и 

Војислав Стојановић) 

 

По овој тачки није било расправе 

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

грађевинског земљишта из јавне својине општине Велико Градиште непосредном погодбом (Ружа и 

Војислав Стојановић). 

      Није гласало 5 одборника. 

      

Тачка 9. Предлог Решења о отуђењу грађевинског земљишта из јавне 

својине општине Велико Градиште јавним надметањем(Компанија 

''Стокић'') 

 

Одборник Љубисав Стокић je напустио салу. 

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(Компанија 

''Стокић''). 

Није гласало 2 одборника.  

 

Тачка 10. Предлог Решења о отуђењу грађевинског земљишта из јавне 

својине општине Велико Градиште ради исправке граница суседних 

катастарских парцела (Кандлбауер Златица) 

 

 По овој тачки није било расправе. 

Са 23 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 (Кандлбауер Златица). 

   Није гласало 5 одборника. 

 

Тачка 11. Предлог Решења о отуђењу грађевинског земљишта из јавне 

својине општине Велико Градиште ради исправке граница суседних 

катастарских парцела (Миловановић Виолета) 
 

По овој тачки није било расправе. 

         Са 23 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 (Миловановић Виолета). 

Није гласало 5 одборника. 

. 

Тачка 12. Предлог Решења о продужењу важења Решења о давању на 

привремено коришћење неизграђеног градског грађевинског 

земљишта у јавној својини општине Велико Градиште (Станојевић 

Станка) 
 

Одборник Љубисав Стокић се вратио у салу. 

 По овој тачки није било расправе. 



          Са 24 гласом 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 (Станојевић Станка) 

 

   Није гласало 5 одборника. 

 

Тачка 13. Предлог Решења о утврђивању престанка мандата вршиоцу 

дужности директора Туристичке организације општине Велико 

Градиште 

 
Одборници Сузана Танасковић и Александар Стојановић су напустили салу. 

По овој тачки није било расправе 

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

престанка мандата вршиоцу дужности директора Туристичке организације општине Велико 

Градиште. 

   Није гласало 5 одборника. 

 

Тачка 14. Предлог Решења о именовању вршиоца дужности директора 

Туристичке организације општине Велико Градиште 

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

вршиоца дужности директора Туристичке организације општине Велико Градиште. 

 Није гласало 4 одборника. 
 

Тачка 15. Предлог Решења о давању сагласности на извештај о степену 

усклађености планираних и реализованих активности из Програма 

пословања предузећа ЈКП ''Дунав Велико Градиште'' за период од 

1.1.2022.године до 30.6.2022.године 

 
Одборници Мирослав Ђого  и Бојан Милосављевић су  напустили салу. 

Одборници Сузана Танасковић и Александар Стојановић су се вратили у салу. 

 

По овој тачки није било расправе. 

          Са 22 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 предузећа ЈКП ''Дунав Велико Градиште'' за период од 1.1.2022.године до 

30.6.2022.године. 

  Није гласало 5 одборника. 

 

Тачка 16. Предлог Решења о давању сагласности на измену Програма 

пословања ЈКП ''Дунав Велико Градиште'' за 2022.годину 

 

По овој тачки није било расправе 

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

сагласности на измену Програма пословања ЈКП ''Дунав Велико Градиште'' за 2022.годину. 

      Није гласало 4 одборника. 

      

Тачка 17. Извештај о резултатима пословања и постигнутим 

финансијским уштедама (јавно осветљење) – информација 



 

Одборници  Бојан Милосављевић и Мирослав Ђого су се вратили у салу. 

 По овој тачки није било расправе. 

По овој тачки се не гласа. 

 

Тачка 18. Предлог Одлуке о распуштању Савета месне заједнице 

Сираково. 
 

 По овој тачки није било расправе. 

Са 24 гласова „ЗА“, и ниједним гласом„ПРОТИВ“ Скупштина је донела Одлуку о распуштању 

Савета месне заједнице Сираково. 

   Није гласало 5 одборника. 

 

Одборник Бојан Милосављевић поставио је 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 10:26 часова. 

 

                                                             

            СЕКРЕТАР СО                                                            ЗАМЕНИЦА ПРЕДСЕДНИКА СО 

 

 

            Тамара Марић                                                                                          Солфина Јовановић  


