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Скупштина општине Велико Градиште, на седници одржаној 01.10.2018. године 
донела је Одлуку о приступању доношења новог статута општине Велико Градиште ( 
„Сл. гласник општине Велико Градиште“, бр. 13/2018 ). 

Комисија за прописе сачинила је Нацрт Статута општине Велико Градиште и 
одржала јавну расправу у периоду од 05.11.2018. године до 26.11.2018. године. 

Председник Скупштине општине Велико Градиште доставила је 16.11.2018. 
године Предлог за измене Нацрта Статута општине Велико Градиште 

 
У члану 28. предложила је брисање става 2. који гласи: 
„Скупштина општине доноси акте општег карактера.“ 
 
Образложење: Чланом 40. Нацрта Статута таксативно су набројане надлежности 

Скупштине општине Велико Градиште, као и чланом 32. Закона о локалној самоуправи. 
Из наведених чланова види се да Скупштина општине поред општих аката доноси и 
појединачне акте ( решења и сл. ), па из тог разлога сматрам на наведени став треба 
брисати. 

Комисија је прихватила овај предлог. 
 
Чланови 105-107 бришу се. 
Образложење: Сматрам да није потребно оснивање Савета за развој општине. 
Не прихвата се. Целокупни правац измене Закона не само о Локалној 

самоуправи већ и других закона који улазе у скупштинску процедуру иду ка томе 
да се што више професионализује рад не само општинске управе и скупштине већ 
и других државних органа. У том смислу Савет за развој општине је једно од 
таквих решења које треба убудућности да да сличан ефекат а то је да се људи са 
искуство и из струке укључе у развој својих општина. 

 
У члану  114. речи: „Општинско веће“ треба заменити речима: „надлежни 

орган“. 
 
Прихвата се. 
Образложење: Поред Општинског већа, јавну расправу могу спроводити и 

други органи и радна тела. 



Члан 151. треба допунити, тако да гласи: 
„Право предлагања прописа и других општих аката из надлежности Скупштине 

општине имају: сваки одборник Скупштине општине, Председник Скупштине 
општине, Председник општине, одборничке групе, радно тело Скупштине општине, 
Општинско веће и грађани путем грађанске иницијативе.“ 

Прихвата се. 
Образложење: Сматрамо да поред набројаних предлагача, у предлагаче 

треба додати и следећа лица: Председник Скупштине општине, Председник 
општине, одборничке групе. Имајући у виду надлежности наведених лица сматрам 
да је потребно да се уврсте у овлашћене предлагаче. 
 
 На састанку одржаном 22.11.2018. године са руководиоцима одељења 
Општинске управе општине Велико Градиште предложено је следеће: 
 
 Јасмина Штрбац, Руководилац Одељења за привредни и економски развој и 
дијаспору предложила је: 
Члан 117. став 2. треба да гласи: „Месна заједница има свој печат и може имати рачун“, 
и члан 123. став 2. треба да гласи: „Месна заједница доноси финансијски план на који 
сагласност даје надлежни орган, у складу са одлуком о буџету Општине“. 
 
 Прихвата се предлог Јасмине Штрбац. 
 
 Весна Милановић, Руководилац Одељења за општу управу предложила је 
измену члана 159 и то тако што би се став 3 у потпуности избрисао што је прихваћено. 
Такође предложила је и измену члана 28 на начин што би се исти у ставу 4 позивао на 
став 1 и 2 истог члана а не само на став 2 што је прихваћено. 
 
   На основу наведених предлога Комисија је сачинила Нацрт Статута општине 
Велико Градиште, и исти доставила Општинском већу. 

 
 
 

Председник Комисије за прописе 
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