
З А П И С Н И К 
 

СА 19. СЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ 

ОДРЖАНЕ 23. НОВЕМБРА 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 31 одборник. 
 

Одборници Гордана Мишић, Владица Стојановић, и Бојан Милосављевић 

 нису присуствовали седници.  

Oдборник Дејан Селић приступио је седници у 10:09 часова, те је констатовано да седници 

присуствује 32 одборника. 

Поред одборника седници Скупштине општине присуствовали су: Тамара Марић секретар 

Скупштине општине Велико Градиште,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 локале пореске администрације Горан Костић, руководилац одељења за 

финансије Јелена Пантић, директорка јавног комуналног предузећа „Дунав Велико Градиште“ 

Љубица Митић , директор ОШ „Миша Живановић“ из Средњева Дејан Рајковић, директро ОШ „Вук 

Караџић“ из Мајиловца Саша Живковић. 

 

Са 24 гласова „ЗА“ и ниједним гласом „ПРОТИВ“ усвојен је записник са 18. седнице 

Скупштине општине. 

Није гласало 7 одборника. 

 

Са 24 гласова „ЗА“ Предлог Одлуке о приступању промени Статута општине Велико 

Градиште и образовању комисије за израду нацрта Статута уврштен је у дневни ред као 13.тачка. 

Није гласало 7 одборника. 

 

Са 24 гласова „ЗА“ Предлог Одлуке о разрешењу и именовању Повереника Месне заједнице 

Сираково уврштен је у дневни ред као 14.тачка. 

Није гласало 7 одборника. 

 

Са 25 гласова „ЗА“ Предлог Решења о давању сагласности на Колективни уговор код 

послодавца Јавног комуналног предузећа „Дунав Велико Градиште“ Велико Градиште уврштен је у 

дневни ред као 15.тачка. 

Није гласало 6 одборника. 

 

 

 

            Са 24 гласова „ЗА“ и ниједним гласом „ПРОТИВ“ Скупштина општине је усвојила дневни ред 

у целини који гласи:  

 

Д  Н  Е  В  Н  И      Р  Е  Д 

1. Предлог Извештаја о остварењу буџета за период Јануар – Септембар 2022. године, 

2. Предлог Одлуке o утврђивању просечних цена квадратног метра одговарајућих непокретности на 

територији Општине Велико Градиште за утврђивање пореза на имовину за 2023. годину,  

3. Предлог Одлуке о мањим монтажним објектима привременог карактера, 

4. Предлог Одлуке о објављивању општих и других аката на сајту општине Велико Градиште, 

5. Предлог Одлуке о пријему и управљању донацијама чији је прималац општина Велико Градиште, 

6. Предлог Одлуке о измени  Одлуке о одређивању зона и најопремљеније зоне на територији општине 

Велико Градиште, 

7. Предлог Одлуке о измени и допуни Одлуке о поверавању општинских шума, 

8. Предлог Одлуке о измени и допуни Одлуке о комуналном уређењу и хигијени, 



9. Предлог Одлуке о измени и допуни Одлуке о начину и поступку именовања директора јавних 

предузећа чији је оснивач општина Велико Градиште („Службени гласник општине Велико 

Градиште“ бр. 28/16), 

10. Предлог Одлуке о измени и допуни Оснивачког акта Туристичке организације општине Велико 

Градиште, 

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

општине Велико Градиште, 

12. 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 01.01.2022. године до 30.09.2022. године. 

13. Предлог Одлуке о приступању промени Статута општине Велико Градиште и образовању 

комисије за израду нацрта Статута,  

14. Предлог Одлуке о разрешењу и именовању Повереника Месне заједнице Сираково 

15. Предлог Решења о давању сагласности на Колективни уговор код послодавца Јавног 

комуналног предузећа ''Дунав Велико Градиште'' Велико Градиште 

 

Није гласало 7 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 Извештаја о остварењу буџета за период Јануар – Септембар 2022. године, 

2. Предлог Одлуке o утврђивању просечних цена квадратног метра одговарајућих 

непокретности на територији Општине Велико Градиште за утврђивање пореза на имовину 

за 2023. годину,  

3. Предлог Одлуке о измени и допуни Одлуке о комуналном уређењу и хигијени, 

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

позитивно мишљење на следеће одлке: 

1. Предлог Одлуке о мањим монтажним објектима привременог карактера, 

2. Предлог Одлуке о измени  Одлуке о одређивању зона и најопремљеније зоне на територији 

општине Велико Градиште, 

 

Тачка 1. Предлог Извештаја о остварењу буџета за период Јануар – 

Септембар 2022. године, 
 

 По овој тачки није било расправе. 

       Са 23 гласова „ЗА“, и 2 гласа „ПРОТИВ“ Скупштина је донела  Извештај о остварењу буџета за 

период Јануар – Септембар 2022. године, 

Није гласало 6 одборника. 

 

Тачка 2. Предлог Одлуке o утврђивању просечних цена квадратног 

метра одговарајућих непокретности на територији Општине Велико 

Градиште за утврђивање пореза на имовину за 2023. годину,  
 

Одборник Дејан Селић је приступио седници у 10:09 часова. 

Урасправи учествују: 

Златко Шуловић 1. пут 

Снежана Костић Радуловић 1.пут 

Златибор Митић 1. пут 

Златко Шуловић – реплика 

Снежана Костић Радуловић 2. пут 



       Са 23 гласова „ЗА“, и са 4 гласа „ПРОТИВ“ Скупштина је донела Одлуку o утврђивању просечних 

цена квадратног метра одговарајућих непокретности на територији Општине Велико Градиште за утврђивање 

пореза на имовину за 2023. годину,  

Није гласало 5 одборника. 

 

Тачка 3. Предлог Одлуке о мањим монтажним објектима привременог 

карактера, 
 

Урасправи учествују: 

Златко Шуловић 1. пут 

Златибор Митић 1. и 2. пут (спајање) 

Снежана Костић Радуловић 1. и 2. пут( спајање) 

Златибор Митић - реплика 

Томислав Ивановић 1.пут 

Златко Шуловић 2. пут 

       Са 22 гласова „ЗА“, и са 5 гласа „ПРОТИВ“ Скупштина је донела Одлуку о мањим монтажним 

објектима привременог карактера, 

Није гласало 5 одборника. 

 

Тачка 4. Предлог Одлуке о објављивању општих и других аката на 

сајту општине Велико Градиште, 
 

 У расправи учествују: 

 Владан Дачић 1. пут 

 Снежана Костић Радуловић 1. пут 

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

општих и других аката на сајту општине Велико Градиште, 

Није гласало 6 одборника. 

 

Тачка 5. Предлог Одлуке о пријему и управљању донацијама чији је 

прималац општина Велико Градиште, 
   По овој тачки није било расправе 

        Са 22 гласова „ЗА“ , и 1 гласом  „ПРОТИВ“  Скупштина је донела Одлуку о пријему и управљању 

донацијама чији је прималац општина Велико Градиште, 

Није гласало 8 одборника. 

 

Тачка 6. Предлог Одлуке о измени  Одлуке о одређивању зона и 

најопремљеније зоне на територији општине Велико Градиште, 
 

У расправи учествују: 

Златко Шуловић 1. пут 

Снежана Радуловић Костић 1. пут 

Златко Шуловић 2. пут 

Златибор Митић 1.пут 

Председник скупштине у виду завршне речи даје реч Стефану Стевићу руководиоцу Одељења 

за урбанизам и имовинско правне послове. 

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

Одлуке о одређивању зона и најопремљеније зоне на територији општине Велико Градиште, 

Није гласало 8 одборника. 

 



Тачка 7. Предлог Одлуке о измени и допуни Одлуке о поверавању 

општинских шума, 
 

У расправи учествују: 

Томислав Ивановић 1.и 2. пут (спајање излагања) 

Снежана Костић Радуловић реплика 

       Са 23 гласа „ЗА“, и 3 гласа „ПРОТИВ“ Скупштина је донела Одлуку о измени и допуни Одлуке 

о поверавању општинских шума, 

Није гласало 6 одборника 

 

Тачка 8. Предлог Одлуке о измени и допуни Одлуке о комуналном 

уређењу и хигијени, 
По овој тачки није било расправе 

 Са 23 гласа „ЗА“, и 1 гласом „ПРОТИВ“ Скупштина је донела Одлуку о измени и допуни Одлуке о 

комуналном уређењу и хигијени, 

    Није гласало 8 одборника. 

      

Тачка 9. Предлог Одлуке о измени и допуни Одлуке о начину и поступку 

именовања директора јавних предузећа чији је оснивач општина 

Велико Градиште („Службени гласник општине Велико Градиште“ бр. 

28/16), 
 

По овој тачки није било расправе.      

       Са 22 гласа „ЗА“, и 1 гласом „ПРОТИВ“ Скупштина је донела Одлуку о измени и допуни Одлуке о 

начину и поступку именовања директора јавних предузећа чији је оснивач општина Велико Градиште 

(„Службени гласник општине Велико Градиште“ бр. 28/16), 

Није гласало 9 одборника.  

 

Тачка 10. Предлог Одлуке о измени и допуни Оснивачког акта 

Туристичке организације општине Велико Градиште, 
 
Маја Пајић је изашла из сале. 

Сузана Танасковић је изашла из сале. 

 По овој тачки није било расправе. 

       Са 23 гласова „ЗА“, и ниједним гласом„ПРОТИВ“ Скупштина је Одлуку о измени и допуни 

Оснивачког акта Туристичке организације општине Велико Градиште, 

   Није гласало 9 одборника. 

 

Тачка 11. Предлог Решења о разрешењу и именовању члана Управног 

одбора Туристичке организације општине Велико Градиште, 
 

  По овој тачки није било расправе. 

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

именовању члана Управног одбора Туристичке организације општине Велико Градиште, 

Није гласало 11 одборника 

 

Тачка 12. 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 

01.01.2022. године до 30.09.2022. године. 



Маја Пајић се вратила у салу. 

Сузана Танасковић се вратила у салу. 

 

Мирослав Ђого је изашао из сале. 

Оливер Стојановић је изашао из сале. 

У расправи учествују: 

Снежана Костић Радуловић 1. и 2.пут (спојено излагање) 

Златко Шуловић 1. пут 

       Са 22 гласа „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 01.01.2022. године до 30.09.2022. године. 

    Није гласало 10 одборника. 

      

Тачка 13. Предлог Одлуке о приступању промени Статута општине 

Велико Градиште и образовању комисије за израду нацрта Статута, 
 
Мирослав Ђого се вратио у салу. 

Оливер Стојановић се вратио у салу. 

 

По овој тачки није било расправе.      

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

промени Статута општине Велико Градиште и образовању комисије за израду нацрта Статута, 

Није гласало 8 одборника.  

 

Тачка 14. Предлог Одлуке о разрешењу и именовању Повереника Месне 

заједнице Сираково 

 

По овој тачки није било расправе. 

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

именовању Повереника Месне заједнице Сираково, 

Није гласало 8 одборника. 

 

Тачка 15. Предлог Решења о давању сагласности на Колективни уговор 

код послодавца Јавног комуналног предузећа „Дунав Велико 

Градиште“ Велико Градиште 

 
Мирослав Ђого је изашао из сале. 

Оливер Стојановић је изашла из сале. 

 У расправи учествују: 

Снежана Радуловић Костић 1. пут 

 

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

на Колективни уговор код послодавца Јавног комуналног предузећа „Дунав Велико Градиште“ 

Велико Градиште, 

Није гласало 10 одборника. 

 

Председник Скупштине општине Велико Градиште Владимир Штрбац закључује рад седнице у 11:55 

часова  

 

 

                                                             

            СЕКРЕТАР СО                                                                                        ПРЕДСЕДНИК СО 

 

            Тамара Марић                                                                                          Владимир Штрбац  


