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На основу члана 31. Закона о локал-
ној самоуправи (“Сл. гласник РС”, бр.
129/2007 и 83/2014 - др. закон), члана 32.
Статута општине Велико Градиште („Служ-
бени гласник општине Велико Градиште’’,
бр. 9/2008 и 5/2014), а у складу са чланом 56.
Закона о локалним изборима („Сл. гласник
РС“ бр 129/2007, 34/2010 – одлука УС и
54/2011),

Скупштина општине Велико Гра-
диште, на конститутивној седници одржаној
20.05.2016. године, донела је  

Р   Е   Ш   Е   Њ   Е
О ПРЕСТАНКУ ФУНКЦИЈЕ 

ПРЕДСЕДНИКУ СКУПШТИНЕ
ОПШТИНЕ ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ

Члан 1.
Браниславки Шуловић из Великог

Градишта престаје функција Председника
Скупштине општине Велико Градиште, због
престанка мандата 20.05.2016. године.

Члан 2.
Решење ступа на снагу даном доно-

шења.

Члан 3.
Решење објавити у Службеном глас-

нику општине Велико Градиште.

О    б    р     а    з   л    о    ж    е    њ   е

Основ за донешење решења садржан
је у члану 31. Закона о локалној самоуправи
(“Сл. гласник РС”, бр. 129/2007 и 83/2014 -
др. закон) и у члану 32. Статута општине Ве-
лико Градиште („Службени гласник општине
Велико Градиште’’, бр. 9/2008 и 5/2014), а у
складу са чланом 56. Закона о локалним из-
борима („Сл. гласник РС“ бр 129/2007,
34/2010 – одлука УС и 54/2011).

Наведеним члановима прописано је
да мандат одборника траје 4 године, да се о

потврђивању мандата одборника одлучује на
конститутивној седници и да одборнику по-
чиње и престаје мандат под условима и на
начин утврђен законом.

Након потврђивања мандата одборни-
цима Скупштине општине Велико Градиште
на конститутивној седници одржаној
20.05.2016. године, Скупштина општине Ве-
лико Градиште једногласно је донела одлуку
којом престаје мандат одборницима из пре-
тходног сазива Скупштине општине Велико
Градиште, Председнику Скупштине оп-
штине Велико Градиште, Заменику председ-
ника Скупштине општине Велико Градиште,
секретару Скупштине општине Велико Гра-
диште, Председнику општине Велико Гра-
диште, Заменику председника општине
Велико Градиште, члановима Општинског
већа општине Велико Градиште и члановима
Скупштинских радних тела.

На основу наведеног донето је ре-
шење као у диспозитиву.

ПОУКА О ПРАВНИМ ЛЕКУ: Про-
тив овог решења може се поднети тужба
Вишем суду у Пожаревцу у року од 60 дана
од дана пријема овог решења. 

Број: 020-30/2016-01-1

ПРЕДСЕДАВАЈУЋИ
КОСТИТУТИВНОМ СЕДНИЦОМ 

СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Немања Ристић,с.р.

                                                                           
На основу члана 31. Закона о локал-

ној самоуправи (“Сл. гласник РС”, бр.
129/2007 и 83/2014 - др. закон), члана 32.
Статута општине Велико Градиште („Служ-
бени гласник општине Велико Градиште’’,
бр. 9/2008 и 5/2014), а у складу са чланом 56.
Закона о локалним изборима („Сл. гласник
РС“ бр 129/2007, 34/2010 – одлука УС и
54/2011),

Скупштина општине Велико Гра-
диште, на конститутивној седници одржаној
20.05.2016. године, донела је  
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Р   Е   Ш   Е   Њ   Е
О ПРЕСТАНКУ ФУНКЦИЈЕ 

ЗАМЕНИКУ ПРЕДСЕДНИКА
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ

ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ

Члан 1.
Владану Дачићу из Великог Гра-

дишта престаје функција Заменика председ-
ника Скупштине општине Велико Градиште,
због престанка мандата 20.05.2016. године.

Члан 2.
Решење ступа на снагу даном доно-

шења.

Члан 3.
Решење објавити у Службеном глас-

нику општине Велико Градиште.

О    б    р     а    з   л    о    ж    е    њ   е

Основ за донешење решења садржан
је у члану 31. Закона о локалној самоуправи
(“Сл. гласник РС”, бр. 129/2007 и 83/2014 -
др. закон) и у члану 32. Статута општине Ве-
лико Градиште („Службени гласник општине
Велико Градиште’’, бр. 9/2008 и 5/2014), а у
складу са чланом 56. Закона о локалним из-
борима („Сл. гласник РС“ бр 129/2007,
34/2010 – одлука УС и 54/2011).

Наведеним члановима прописано је
да мандат одборника траје 4 године, да се о
потврђивању мандата одборника одлучује на
конститутивној седници и да одборнику по-
чиње и престаје мандат под условима и на
начин утврђен законом.

Након потврђивања мандата одборни-
цима Скупштине општине Велико Градиште
на конститутивној седници одржаној
20.05.2016. године, Скупштина општине Ве-
лико Градиште једногласно је донела одлуку
којом престаје мандат одборницима из пре-
тходног сазива Скупштине општине Велико
Градиште, Председнику Скупштине оп-

штине Велико Градиште, Заменику председ-
ника Скупштине општине Велико Градиште,
секретару Скупштине општине Велико Гра-
диште, Председнику општине Велико Гра-
диште, Заменику председника општине
Велико Градиште, члановима Општинског
већа општине Велико Градиште и члановима
Скупштинских радних тела.

На основу наведеног донето је ре-
шење као у диспозитиву.

ПОУКА О ПРАВНИМ ЛЕКУ: Против
овог решења може се поднети тужба Вишем
суду у Пожаревцу у року од 60 дана од дана
пријема овог решења. 

Број: 020-24/2016-01-1

ПРЕДСЕДАВАЈУЋИ
КОСТИТУТИВНОМ СЕДНИЦОМ 

СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Немања Ристић,с.р.

                                                                           
                                                                           

На основу члана 30. Закона о локалној
самоуправи (“Сл. гласник РС”, бр. 129/2007
и 83/2014 - др. закон), 

Скупштина општине Велико Гра-
диште, на конститутивној седници одржаној
20.05.2016. године, донела је  

Р   Е   Ш   Е   Њ   Е
О ПРЕСТАНКУ ФУНКЦИЈЕ 
СЕКРЕТАРУ СКУПШТИНЕ

ОПШТИНЕ ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ

Члан 1.
Милану Митићу из Великог Гра-

дишта престаје функција секретара Скуп-
штине општине Велико Градиште, због
престанка мандата 20.05.2016. године.

Члан 2.
Решење ступа на снагу даном доно-

шења.
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Члан 3.
Решење објавити у Службеном глас-

нику општине Велико Градиште.

О    б    р     а    з   л    о    ж    е    њ   е

Основ за донешење решења садржан
је у члану 30. Закона о локалној самоуправи
(“Сл. гласник РС”, бр. 129/2007 и 83/2014 -
др. закон).

Наведеним чланом прописано је да
скупштина општине има секретара који се
стара о обављању стручних послова у вези
са сазивањем и одржавањем седница
скупштине и њених радних тела и руководи
административним пословима везаним за
њихов рад.

Секретар скупштине се поставља, на
предлог председника скупштине, на четири
године и може бити поново постављен.

Имајућу у виду да је престао мандат
одборницима из претходног сазива, да је по-
тврђен мандат новим одборницима и да је
конституисана нова Скупштина општине Ве-
лико Градиште, секретару СО из претходног
сазива престала је функција због престанка
мандата.

Након потврђивања мандата одборни-
цима Скупштине општине Велико Градиште
на конститутивној седници одржаној
20.05.2016. године, Скупштина општине Ве-
лико Градиште једногласно је донела одлуку
којом престаје мандат одборницима из пре-
тходног сазива Скупштине општине Велико
Градиште, Председнику Скупштине оп-
штине Велико Градиште, Заменику председ-
ника Скупштине општине Велико Градиште,
секретару Скупштине општине Велико Гра-
диште, Председнику општине Велико Гра-
диште, Заменику председника општине
Велико Градиште, члановима Општинског
већа општине Велико Градиште и члановима
Скупштинских радних тела.

На основу наведеног донето је ре-
шење као у диспозитиву.

ПОУКА О ПРАВНИМ ЛЕКУ: Против
овог решења може се поднети тужба Вишем
суду у Пожаревцу у року од 60 дана од дана
пријема овог решења. 

Број: 020-28/2016-01-1

ПРЕДСЕДАВАЈУЋИ
КОСТИТУТИВНОМ СЕДНИЦОМ 

СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Немања Ристић,с.р.

                                                                           
                                                                           

На основу члана 51. Закона о локал-
ној самоуправи (‘’Службени гласник РС’’,
бр. 129/2007 и 83/2014 - др. Закон) и члана
79. Статута општине Велико Градиште
(„Службени гласник општине Велико Гра-
диште’’, бр. 9/2008 и 5/2014),

Скупштина општине Велико Гра-
диште, на конститутивној седници одржаној
20.05.2016. године, донела је  

Р   Е   Ш   Е   Њ   Е
О 

ПРЕСТАНКУ ФУНКЦИЈЕ
ПРЕДСЕДНИКА ОПШТИНЕ

ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ

Члан 1.
ДРАГАНУ МИЛИЋУ, економисти

из Кумана, престаје функција председника
Општине Велико Градиште, због престанка
мандата 20.05.2016. године.

Члан 2.
Решење ступа на снагу даном доно-

шења.

Члан 3.
Решење објавити у Службеном глас-

нику општине Велико Градиште.
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О    б    р     а    з   л    о    ж    е    њ   е

Основ за донешење решења садржан
је у члану 51. Закона о локалној самоуправи
који прописује да престанком мандата скуп-
штине престаје мандат извршних органа оп-
штине, с тим да они врше текуће послове из
своје надлежности до ступања на дужност
новог председника општине и општинског
већа.

Након потврђивања мандата одбор-
ницима Скупштине општине Велико Гра-
диште на конститутивној седници одржаној
20.05.2016. године, Скупштина општине Ве-
лико Градиште једногласно је донела одлуку
којом престаје мандат одборницима из пре-
тходног сазива Скупштине општине Велико
Градиште, Председнику Скупштине оп-
штине Велико Градиште, Заменику председ-
ника Скупштине општине Велико Градиште,
секретару Скупштине општине Велико Гра-
диште, Председнику општине Велико Гра-
диште, Заменику председника општине
Велико Градиште, члановима Општинског
већа општине Велико Градиште и члановима
Скупштинских радних тела.

На основу наведеног донето је ре-
шење као у диспозитиву.

ПОУКА О ПРАВНИМ ЛЕКУ: Против
овог решења може се поднети тужба Вишем
суду у Пожаревцу у року од 60 дана од дана
пријема овог решења. 

Број: 020-26/2016-01-1

ПРЕДСЕДАВАЈУЋИ
КОСТИТУТИВНОМ СЕДНИЦОМ 

СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Немања Ристић,с.р.

                                                                           
                                                                           

На основу члана 51. Закона о локал-
ној самоуправи (‘’Службени гласник РС’’,
бр. 129/2007 и 83/2014 - др. Закон) и члана
79. Статута општине Велико Градиште
(„Службени гласник општине Велико Гра-
диште’’, бр. 9/2008 и 5/2014),

Скупштина општине Велико Гра-
диште, на конститутивној седници одржаној
20.05.2016. године, донела је  

Р   Е   Ш   Е   Њ   Е
О ПРЕСТАНКУ ФУНКЦИЈЕ 

ЗАМЕНИКА ПРЕДСЕДНИКА
ОПШТИНЕ ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ

Члан 1.
СЛАЂАНУ МАРКОВИЋУ из Вели-

ког Градишта, престаје функција Заменика
председника Општине Велико Градиште,
због престанка мандата 20.05.2016. године.

Члан 2.
Решење ступа на снагу даном доно-

шења.

Члан 3.
Решење објавити у Службеном глас-

нику општине Велико Градиште.

О    б    р     а    з   л    о    ж    е    њ   е

Основ за донешење решења садржан
је у члану 51. Закона о локалној самоуправи
који прописује да престанком мандата скуп-
штине престаје мандат извршних органа оп-
штине, с тим да они врше текуће послове из
своје надлежности до ступања на дужност
новог председника општине и општинског
већа.

Након потврђивања мандата одбор-
ницима Скупштине општине Велико Гра-
диште на конститутивној седници одржаној
20.05.2016. године, Скупштина општине Ве-
лико Градиште једногласно је донела одлуку
којом престаје мандат одборницима из пре-
тходног сазива Скупштине општине Велико
Градиште, Председнику Скупштине оп-
штине Велико Градиште, Заменику председ-
ника Скупштине општине Велико Градиште,
секретару Скупштине општине Велико Гра-
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диште, Председнику општине Велико Гра-
диште, Заменику председника општине Ве-
лико Градиште, члановима Општинског већа
општине Велико Градиште и члановима
Скупштинских радних тела.

На основу наведеног донето је ре-
шење као у диспозитиву.

ПОУКА О ПРАВНИМ ЛЕКУ: Против
овог решења може се поднети тужба Вишем
суду у Пожаревцу у року од 60 дана од дана
пријема овог решења. 

Број: 020-25/2016-01-1

ПРЕДСЕДАВАЈУЋИ
КОСТИТУТИВНОМ СЕДНИЦОМ 

СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Немања Ристић,с.р.

                                                                           
                                                                           

На основу члана 51. Закона о локал-
ној самоуправи (‘’Службени гласник РС’’,
бр. 129/2007 и 83/2014 - др. Закон) и члана
79. Статута општине Велико Градиште
(„Службени гласник општине Велико Гра-
диште’’, бр. 9/2008 и 5/2014),

Скупштина општине Велико Гра-
диште, на конститутивној седници одржаној
20.05.2016. године, донела је  

Р   Е   Ш   Е   Њ   Е
О ПРЕСТАНКУ ФУНКЦИЈЕ 

ЧЛАНОВИМА ОПШТИНСКОГ ВЕЋА
ОПШТИНЕ ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ

Члан 1.
Члановима Општинског већа оп-

штине Велико Градиште у следећем саставу,
престаје функција, због престанка мандата
20.05.2016. године:

Унгурјановић Драгану из Великог Гра-1
дишта,

Животић Радици из Средњева,2

Голубовић Жаклини из Великог Гра-3
дишта,

Стокић Љубисаву из Затоња,4

Радовановић Дејану из Триброда,5

Младеновић Жељку из Великог Гра-6
дишта,

Пајкић Ратомиру из Кусића,7

Пајић Драгиши из Великог Градишта,8

Милосављевић Зорану из Чешљеве9
Баре,

Павић Драгошу из Великог Градишта,10

Живковић Слађану из Макца.11

Члан 2.
Решење ступа на снагу даном доно-

шења.

Члан 3.
Решење објавити у Службеном глас-

нику општине Велико Градиште.

О    б    р     а    з   л    о    ж    е    њ   е

Основ за донешење решења садржан је у
члану 51. Закона о локалној самоуправи који про-
писује да престанком мандата скупштине пре-
стаје мандат извршних органа општине, с тим да
они врше текуће послове из своје надлежности
до ступања на дужност новог председника оп-
штине и општинског већа.

Након потврђивања мандата одборни-
цима Скупштине општине Велико Градиште на
конститутивној седници одржаној 20.05.2016. го-
дине, Скупштина општине Велико Градиште јед-
ногласно је донела одлуку којом престаје мандат
одборницима из претходног сазива Скупштине
општине Велико Градиште, Председнику Скуп-
штине општине Велико Градиште, Заменику
председника Скупштине општине Велико Гра-
диште, секретару Скупштине општине Велико
Градиште, Председнику општине Велико Гра-
диште, Заменику председника општине Велико
Градиште, члановима Општинског већа општине
Велико Градиште и члановима Скупштинских
радних тела.

На основу наведеног донето је решење
као у диспозитиву.
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ПОУКА О ПРАВНИМ ЛЕКУ: Против
овог решења може се поднети тужба Вишем суду
у Пожаревцу у року од 60 дана од дана пријема
овог решења. 

Број: 020-27/2016-01-1

ПРЕДСЕДАВАЈУЋИ
КОСТИТУТИВНОМ СЕДНИЦОМ 

СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Немања Ристић,с.р.

На основу члана 38. Закона о
локалној самоуправи (‘’Службени гласник
РС’’, бр 129/2007 и 83/2014 - др. Закон) и
члана 66. Статута општине Велико Градиште
(‘’Службени гласник општине Велико
Градиште’’, бр. 9/2008 и 5/2014),  

Скупштина општине Велико
Градиште, на конститутивној седници
одржаној 20.05.2016. године, донела је 

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е

О ИЗБОРУ ПРЕДСЕДНИКА
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ

ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ

Члан 1.
БРАНИСЛАВКА ШУЛОВИЋ,

из Великог Градишта, бира се за председника
Скупштине општине Велико Градиште.

Мандат председника Скупштине
општине траје 4 године.

Члан 2.
Председник Скупштине општине

Велико Градиште биће на сталном раду и
оствариваће право на плату, у складу са
актом којим се уређују плате функционера
општине Велико Градиште.

Члан 3.
Решење ступа на снагу даном

доношења.

Члан 4.
Решење објавити у ‘’Службеном

гласнику општине Велико Градиште’’.

О б р а з л о ж е њ е

Чланом 38. Закона о локалној
самоуправи (‘’Службени гласник РС’’, бр
129/2007 и 83/2014 - др. Закон) прописано је
да Скупштина општине има председника
скупштине.

Председник скупштине
организује рад скупштине општине, сазива и
председава њеним седницама и обавља друге
послове утврђене законом и статутом
општине.

Председник скупштине, на
предлог најмање 1/3 одборника, бира се из
реда одборника, на време од четири године,
тајним гласањем, већином гласова од
укупног броја одборника скупштине
општине.Председник скупштине може бити
разрешен и пре истека времена за које је
изабран, на исти начин на који је биран.

Председник скупштине може
бити на сталном раду у општини.

Предлог Браниславке Шуловић за
председника Скупштине општине Велико
Градиште подржало је 28 одборника.

Предлог Браниславке Шуловић за
председника Скупштине општине Велико
Градиште поднет је у писаном облику. 

По спроведеном тајном гласању
Скупштина општине је са 32 гласова ЗА
изабрала Браниславку Шуловић за
Председника Скупштине општине Велико
Градиште.

ПРАВНА ПОУКА: Против овог
решења може се поднети тужба Вишем суду
у Пожаревцу у року од 60 дана од дана
пријема овог решења.
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Број: 020-22/2016-01-1

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ

ПРЕДСЕДАВАЈУЋИ
КОСТИТУТИВНОМ СЕДНИЦОМ

СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Немања Ристић,с.р.

На основу члана 40. Закона о локалној
самоуправи (‘’Службени гласник РС’’, бр
129/2007 и 83/2014 - др. Закон) и члана 70.
Статута општине Велико Градиште (‘’Служ-
бени гласник општине Велико Градиште’’,
бр. 9/2008 и 5/2014), 

Скупштина општине Велико Гра-
диште, на конститутивној седници одржаној
20.05.2016. године, донела је 

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е

О ПОСТАВЉЕЊУ СЕКРЕТАРА
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ

ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ

Члан 1.

МИЛАН МИТИЋ, дипломирани
правник, из Великог Градишта, поставља се
за секретара Скупштине општине Велико
Градиште.

Мандат секретара Скупштине оп-
штине траје 4 године.

Члан 2.

Решење ступа на снагу даном доно-
шења.

Члан 3.

Решење објавити у ‘’Службеном глас-
нику општине Велико Градиште’’.

О б р а з л о ж е њ е

На конститутивној седници СО Ве-
лико Градиште, председник Скупштине оп-
штине предложио је Милана Митића за
секретара Скупштине општине Велико Гра-
диште.

За кандидата је предложен Милан
Митић из Великог Градишта дипломирани
правни, са положеним стручним испитом за
рад у органима управе и са 5 година радног
искуства.

По спроведеном јавном гласању
Скупштина општине је са 34 гласа ЗА изаб-
рала Милана Митића за Секретара Скуп-
штине општине Велико Градиште.

ПРАВНА  ПОУКА: Против овог ре-
шења може се поднети тужба Вишем суду у
Пожаревцу у року од 60 дана од дана пријема
овог решења. 

Број: 020-20/2016-01-1

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Браниславка Шуловић,с.р.

На основу члана 39. Закона о ло-
калној самоуправи (‘’Службени гласник
РС’’, бр. 129/2007 и 83/2014 - др. Закон) и
члана 69. Статута општине Велико Градиште
(‘’Службени гласник општине Велико Гра-
диште’’, бр. 9/2008 и 5/2014),   

Скупштина општине Велико Гра-
диште, на конститутивној седници одржаној
20.05.2016. године, донела је 

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е

О ИЗБОРУ ЗАМЕНИКА
ПРЕДСЕДНИКА

СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ
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1.

САША ЖИВКОВИЋ из Ка-
мијева, изабран је за заменика председника
Скупштине општине Велико Градиште.

Мандат заменика председника
Скупштине општине траје до истека мандата
Скупштине општине.

2.

Решење ступа на снагу даном до-
ношења.

3.

Решење објавити у ‘’Службеном
гласнику општине Велико Градиште’’.

О б р а з л о ж е њ е

Чланом 39. Закона о локалној са-
моуправи (‘’Службени гласник РС’’, бр
129/2007 и 83/2014 - др. Закон) прописано је
да председник скупштине има заменика који
га замењује у случају његове одсутности и
спречености да обавља своју дужност.
Заменик председника скупштине бира се и
разрешава на исти начин као и председник
скупштине.

Председник скупштине, на предлог
најмање 1/3 одборника, бира се из реда од-
борника, на време од четири године, тајним
гласањем, већином гласова од укупног броја
одборника скупштине општине.Председник
скупштине може бити разрешен и пре истека
времена за које је изабран, на исти начин на
који је биран.

Председник скупштине може
бити на сталном раду у општини.

Предлог Саше Живковића за за-
меника председника Скупштине општине
Велико Градиште подржало је 28 одборника.

Предлог Саше Живковића за за-
меника председника Скупштине општине
Велико Градиште  поднет је у писаном
облику. 

По спроведеном тајном гласању
Скупштина општине је са 30 гласова ЗА
изабрала  Сашу Живковића за заменика
председника Скупштине општине Велико
Градиште.

ПРАВНА  ПОУКА: Против овог ре-
шења може се поднети тужба Вишем суду у
Пожаревцу у року од 60 дана од дана пријема
овог решења. 

Број: 020-21/2016-01-1

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ

ПРЕДСЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Браниславка Шуловић,с.р.

                                                                           
На основу члана 43. Закона о локал-

ној самоуправи (‘’Службени гласник РС’’,
бр. 129/2007 и 83/2014 - др. Закон) и члана
72. Статута општине Велико Градиште
(„Службени гласник општине Велико Гра-
диште’’, бр. 9/2008 и 5/2014),

Скупштина општине Велико Гра-
диште, на конститутивној седници одржаној
20.05.2016. године, донела је  

Р   Е   Ш   Е   Њ   Е
О ИЗБОРУ ПРЕДСЕДНИКА

ОПШТИНЕ ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ

Члан 1.
ДРАГАН МИЛИЋ, економиста из

Кумана, изабран је за председника Општине
Велико Градиште.

Мандат председника Општине траје
до истека мандата Скупштине општине.

Члан 2.
Решење ступа на снагу даном доно-

шења.
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Члан 3.
Решење објавити у Службеном глас-

нику општине Велико Градиште.

О    б    р     а    з   л    о    ж    е    њ   е

Основ за донешење решења садржан
је у члану 43. Закона о локалној самоуправи
који прописује да председника општине бира
скупштина из реда одборника, на четири го-
дине, тајним гласањем, већином од укупног
броја одборника.

Кандидата за председника Општине
Драгана Милића, одборника из Кумана,
предложио је Председник Скупштине оп-
штине Велико Градиште.

По спроведеном тајном гласању
Скупштина општине је са 28 гласова ЗА,
изабрала Драгана Милића за председника
општине Велико Градиште.

ПОУКА О ПРАВНИМ ЛЕКУ: Про-
тив овог решења може се поднети тужба
Вишем суду у Пожаревцу у року од 60 дана
од дана пријема овог решења. 

Број: 020-19/2016-01-1

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ

ПРЕДСЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Браниславка Шуловић,с.р.

                                                                           
На основу члана 39. Закона о локал-

ној самоуправи (‘’Службени гласник РС’’,
бр. 129/2007 и 83/2014 - др. Закон) и члана
72. Статута општине Велико Градиште
(„Службени гласник општине Велико Гра-
диште’’, бр. 9/2008 и 5/2014), 

Скупштина општине Велико Гра-
диште, на конститутивној седници одржаној
20.05.2016. године, донела је   

Р   Е   Ш   Е   Њ   Е
О ИЗБОРУ ЗАМЕНИКА

ПРЕДСЕДНИКА ОПШТИНЕ
ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ

Члан 1.
СЛАЂАН МАРКОВИЋ из Великог

Градишта, изабран је за заменика председ-
ника Општине Велико Градиште.

Мандат заменика председника Оп-
штине траје до истека мандата Скупштине
општине.

Члан 2.
Решење ступа на снагу даном доно-

шења.

Члан 3.
Решење објавити у Службеном глас-

нику општине Велико Градиште.

О    б    р     а    з   л    о    ж    е    њ   е

Основ за донешење решења садржан
је у члану 43. Закона о локалној самоуправи
који прописује да кандидат за председника
општине предлаже заменика председника
општине из реда одборника, кога бира скуп-
штина на исти начин као председника оп-
штине. Истим чланом прописано је да
председника општине бира скупштина из
реда одборника, на четири године, тајним
гласањем, већином од укупног броја одбор-
ника.

Кандидата за заменика председника
Општине Слађана Марковића, одборника из
Великог Градишта, предложио је Председ-
ник општине Велико Градиште. 

По спроведеном тајном гласању
Скупштина општине је са 28 гласова ЗА,
изабрала Слађана Марковића за заменика
председника општине Велико Градиште.

ПОУКА О ПРАВНИМ ЛЕКУ: Против
овог решења може се поднети тужба Вишем
суду у Пожаревцу у року од 60 дана од дана
пријема овог решења.  
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Број: 020-18/2016-01-1

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ

ПРЕДСЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Браниславка Шуловић,с.р.

На основу члана 32. ст. 1. тачка 12. и
члана 45. Закона о локалној самоуправи ( „Сл.
гласник РС“, бр. 129/2007 и 83/2014 – др.
закон ), члана 40. ст. 1. тачка 14. и члана 86.
Статута општине Велико Градиште (‘’Служ-
бени гласник општине Велико Градиште’’, бр.
9/2008 и 5/2014), 

Скупштина општине Велико Градиште,
на конститутивној седници одржаној
20.05.2016. године, донела је 

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е

О ИЗБОРУ ЧЛАНОВА
ОПШТИНСКОГ ВЕЋА ОПШТИНЕ

ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ

Члан 1.

ИЗАБРАНА СУ за чланове Општинског већа
Општине Велико Градиште следећа лица:

ЖАКЛИНА ГОЛУБОВИЋ из Великог1
Градишта,
РАДИША ИВКОВИЋ из Дољашнице,2
ЗОРАН АЛЕКСИЋ из Великог Гра-3
дишта,
РАДИЦА ЖИВОТИЋ из Средњева,4
ДЕЈАН РАДОВАНОВИЋ из Триброда,5
ЗОРАН НИКОЛИЋ из Великог Гра-6
дишта,
ДУШАН СТОЈКОВИЋ из Великог Гра-7
дишта,
ДРАГАН УНГУРЈАНОВИЋ из Великог8
Градишта,
ГОРАН РАДОМИРОВИЋ из Великог-9
Градишта,
ДЕЈАН МИЛЕНКОВИЋ из Макца,10
РАТКО САВИЋ из Камијева.11

Члан 2.
Решење ступа на снагу даном доношења.

Члан 3.
Решење објавити у ‘’Службеном гласнику оп-
штине Велико Градиште’’.

О    б    р     а    з   л    о    ж    е    њ   е

Одредбом члана 32. ст. 1. тачка 12.
Закона о локалној самоуправи ( „Сл. гласник
РС“, бр. 129/2007 и 83/2014 – др. закон ) про-
писано је да скупштина општине бира и раз-
решава председника општине и на предлог
председника општине, бира заменика пред-
седника општине и чланове општинског
већа.

Чланом 45 истог закона прописано је
да општинско веће чине председник
општине, заменик председника општине, као
и чланови општинског већа чији је број
утврђен статутом општине и које бира
скупштина општине, на период од четири
године, тајним гласањем, већином од
укупног броја одборника.

Кандидате за чланове општинског
већа предлаже кандидат за председника
општине. 

Када одлучује о избору председника
општине, скупштина општине истовремено
одлучује о избору заменика председника
општине и чланова општинског већа.

На конститутивној седници, кандидат
за председника општине предложио је наве-
дена лица за чланове Општинског већа.

По  спроведеном тајном гласању  по
овој тачки  дневног  реда  Скупштина
општине Велико Градиште је са 28 гласова,
донела решење као у диспозитиву.

Број: 020-17/2016-01-1

ПРЕДСЕДНИК  
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Браниславка Шуловић,с.р.
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На основу члана 36. Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник РС“, бр.
129/07 и 83/14 – др. закон), члана 43
Пословника Скупштине општине Велико
Градиште („Службени гласник општине
Велико Градиште“ бр. 11/08) и чланова 46. и
52. Статута општине Велико Градиште
(„Службени гласник општине Велико
Градиште“, бр. 9/2008),

Скупштина општине Велико
Градиште на конститутивној седници
одржаној дана 20.05.2016. године, донела је 

РЕШЕЊЕ 
О  

ИЗБОРУ КОМИСИЈЕ ЗА МАНДАТНА И
ИМУНИТЕТСКА ПИТАЊА

Члан 1.
У Комисију за мандатна и

имунитетска питања Скупштине општине
Велико Градиште избрана су следећа лица:

Владан Дачић из Великог Градишта –1
Председник,
Зорица Младеновић из Великог2
Градишта - члан и
Саша Живковић из Камијева - члан.3

Члан 2.
Мандат Комисије траје 4 године.
Скупштина може разрешити чланове

комисије и пре истека рока на који су
изабрани.

Члан 3.
Решење ступа на снагу даном

доношења, а објавиће се у „Службеном
гласнику општине Велико Градиште“.

О    б    р   а     з    л    о    ж    е     њ    е

Одредбама Статута општине Велико
Градиште, члановима од 45. до 64.
регулисано је питање оснивања радних тела
Скупштине општине, избор и разрешење
чланова радних тела, рад и начин рада као и
која се радна тела оснивају као стална радна

тела и са којим задатком. Чланом 46 Статута
прописано је да Чланове радних тела бира и
разрешава Скупштина општине на предлог
одборничких група, ако законом или овим
статутом није другачије предвиђено, већином
гласова присутних одборника на мандатни
период од четири године. Истим статутом у
члану 52 предвиђено је да Скупштина може
и пре истека рока на који су изабрани,
разрешити поједине чланове радног тела и
изабрати нове путем појединачног
кандидовања, како због тога што нису уредно
долазили на седнице радног тела, тако и из
других оправданих разлога. 

На основу горе цитираних законских
одредби донето је решења као диспозитиву.

Против овог решења није дозвољена
жалба а може се покренути управни спор
пред Управним судом у Београду о року од
30 дана од дана пријема овог решења.

Број: 02-1/2016-01-1

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ

ПРЕДСЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Браниславка Шуловић,с.р.

Скупштина општине Велико Градиш-
тена, на основу члана 46. Закона о локалним
изборима („Службени гласник Републике
Србије“, број 129/2007, 34/2010-Одлука УС
и 54/2011), на својој конститутивној седници
одржаној 20.05.2016. године, донела je

О Д Л У К У
О ПРЕСТАНКУ МАНДАТА

ОДБОРНИКА
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ

ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ
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Члан 1.

УТВРЂУЈЕ  СЕ  ПРЕСТАНАК
МАНДАТА пре истека времена на које је
изабран одборнику  Скупштине  општине
Велико Градиште,  ЗОРАНУ НИКОЛИЋУ  из
Великог Градишта,  са  изборне  листе
„Ивица Дачић - Социјалистичка партија
Србије (СПС)“.

Члан 2.

Ова одлука ступа на снагу даном до-
ношења, а објавиће се у”Службеном глас-
нику општине Велико Градиште “. 

Члан 3.

Против ове Одлуке може се изјавити
жалба Управном суду у року од 48 часова од
дана доношења.

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ

Правни основ за доношење ове од-
луке налази се у одредбама члана 46. Закона
о локалним изборима (‘’Службени гласник
РС’’ број 129/07, 34/10-Одлука УС и 54/11),
којима је прописан начин престанка мандата
одборнику пре истека мандата на који је иза-
бран.

Зоран Николић поднео је усмену
оставку на седници Скупштине општине Ве-
лико Градиште одржаној дана 20.05.2016. го-
дине.

Чланом 46. ст. 3. Закона о локалним
изборима (‘’Службени гласник РС’’ број
129/07, 34/10-Одлука УС и 54/11) прописано
је да после подношења усмене оставке од-
борника, скупштина без одлагања, на истој
седници утврђује да је одборнику престао
мандат.

На основу наведеног донета је одлука
као у диспозитиву.

Број: 020-23/2016-01-1

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ   
Браниславка Шуловић,с.р.
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