
ПРЕДЛОГ 

На основу члана 155. Статута Општине Велико Градиште („Службени гласник општине Велико 

Градиште“ бр. 2/19) и Одлуке о  приступању промени Статута Општине Велико Градиште и 

образовању Комисије за израду нацрта статута  („Службени гласник општине Велико Градиште“ бр. 

43/22), Скупштина општине Велико Градиште , на _______ седници одржаној __________ године 

донела је:  

ОДЛУКЕ О ДОПУНИ СТАТУТА ОПШТИНЕ ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ 

Члан 1. 

Члан 15. Статута Општине Велико Градиште мења се тако да се у ставу 1. после тачке 15. 

додаје тачка 16 која гласи: 

„16) врши права и дужности у области одбране прописане Законом и другим општим актима.“ 

Члан 2.  

Члан 70. Статута Општине Велико Градиште мења се тако да се у ставу 1. после тачке 10. 

додају тачке 11, 12, 13, 14, 15 и 16 које гласе: 

„11) доноси План одбране општине Велико Градиште који је саставни део Плана одбране Републике 

Србије;  

12) предузима мере за усклађивање припрема за одбрану правних лица у делатностима из своје 

надлежности с Планом одбране Републике Србије; 

13) предузима мере за функционисање локалне самоуправе у ратном и ванредном стању;  

14) спроводи мере приправности и предузима друге мере потребне за прелазак на организацију за 

рад у ратном и ванредном стању; 

15) одговара за стање припрема за одбрану, као и за стање припрема привредних друштава, других 

правних лица и предузетника преко којих грађани непосредно задовољавају своје потребе или се 

реализују задаци из Плана одбране Републике Србије; 

16) у ратном и ванредном стању, извршава законе, друге прописе и општа акта Народне скупштине 

и Владе, као и прописе донете из надлежности Општине.“ 

Члан 3. 

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику општине 

Велико Градиште“. 

Образложење 

Чланом 155. Статута општине Велико Градиште Градиште („Службени гласник општине 

Велико Градиште“ бр. 2/19) регулисан је поступак за промену Статута те је прописано да предлог 

за доношење или промену Статута општине може поднети најмање 5% грађана са бирачким правом 

на територији Општине, трећина одборника, председник Општине и надлежно радно тело 

Скупштине општине. Предлог се подноси у писаном облику са образложењем. О предлогу из става 

1. овог члана Скупштина одлучује већином гласова од укупног броја одборника. Ако Скупштина 

општине одлучи да се приступи доношењу или промени Статута општине, истим актом одређује 

Комисију за израду нацрта статута, односно одлуке о промени Статута општине, одређује њене 



задатке и рок за израду нацрта. Нацрт статута, односно одлуке о промени статута утврђује Комисија 

за израду нацрта статута.  

 Скупштина општине Велико Градиште на седници одржаној 23.11.2022. године донела је 
Одлуку о приступању промени Статута Општине Велико Градиште и образовању Комисије за 

израду нацрта статута  („Службени гласник општине Велико Градиште“ бр. 43/22),   

Чланом 9. Одлуке о јавним расправама (''Службени гласник општине Велико Градиште'' 

бр.31/2022) је прописано да ако се промена Статута предлаже само ради усклађивања са законом 

којом се врши путем преузимања прецизних законских решења, Скупштина општине може актом о 

приступању промени  Статута одлучити да се јавна расправа не спроведе, ако законом није 

другачије предвиђено.  

Обзиром да јавност својим предлозима, примедбама, сугестијама не може утицати на 

кориговање допуне Статута обзиром да је императивним законским нормама постављена прецизна 

нормативна формулација у вези с обавезама јединице локалне самоуправе, Скупштина општине 

Велико Градиште је као надлежни орган одлучила да се јавна расправа у вези са овом допуном 

Статута не спроводи. 

Статут општине Велико Градиште није изричито прописао да је јединица локалне самоуправе 

одговорна за стање припрема за одбрану, као и за стање припрема привредних друштва, других 

правних лица и предузетника преко којих грађани непосредно задовољавају своје потребе или се 

реализују задаци из Плана одбране Републике Србије. 

Са напред наведеног је потребно допунити Статут у складу с одредбама члана 29. Закона о 

одбрани. 

Чланом 29. Закона о одбрани приписано је да су органи аутономних покрајина и органи 

јединица локалне самоуправе, у оквиру свог делокруга, одговорни за стање припрема за одбрану, 

као и за стање припрема привредних друштава, других правних лица и предузетника преко којих 

грађани непосредно задовољавају своје потребе или се реализују задаци из Плана одбране 

Републике Србије.  

Аутономне покрајине, општине, градови и град Београд у оквиру својих надлежности у 

области одбране: 

1) израђују своје планове одбране; 

2) предузимају мере за усклађивање припрема за одбрану правних лица у делатностима из своје 

надлежности с одбрамбеним припремама аутономне покрајине и Планом одбране Републике 

Србије; 

3) предузимају мере за функционисање локалне самоуправе у ратном и ванредном стању; 

4)спроводе мере приправности и предузимају друге мере потребне за прелазак на 

организацију за рад у ратном и ванредном стању; 

5) обављају и друге послове одређене законом. 

У ратном и ванредном стању, органи аутономних покрајина и органи јединица локалне 

самоуправе извршавају законе, друге прописе и општа акта Народне скупштине и Владе, као и 

прописе донете из надлежности органа аутономних покрајина и органа јединица локалне 

самоуправе. 

Имајући у виду све напред наведено, Комисија за израду нацрта статута доставља овај нацрт 

Општинском Већу Општине Велико Градиште ради утврђивања предлога Одлуке о допуни Статута. 

 

Предлагач: Општинско веће 


