
На основу члана  46. Закона о локалној 
самоуправи (‘’Службени гласник РС’’, број 
129/2007, 83/2014 - др. закон, 101/2016 - др. 
закон  и 47/2018), члана 82. Статута општине 
Велико Градиште (‘’Службени гласник 
општине Велико Градиште’’ бр. 2/2019) и 
члана 12. Закона о управљању миграцијама 
(„Службени гласник РС“, број 107/2012), 

Општинско веће општине Велико 
Градиште на својој 5. седници одржаној 
дана 16.11.2020. године, донело је

РЕШЕЊЕ 
О ОБРАЗОВАЊУ ЛОКАЛНОГ САВЕТА 

ЗА МИГРАЦИЈЕ 
ОПШТИНЕ ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ

 
I

Образује се Локални Савет за 
миграције општине Велико Градиште (у 
даљем тексту: Савет за миграције), у саставу:

1. Драган Милић, председник општине - 
председник Савета,

2. Дарко Пајкић, начелник Полицијске 
станице у Великом Градишту - члан,

3. Сања Стојадиновић, начелница 
Општинске управе - члан,

4. Весна Милановић, руководилац 
Одељења за општу управу - члан,

5. Војче Радуловић, представник 
Националне службе за запошљавање - 
члан,

6. Јасмина Штрбац, руководилац Одељења 
за локални економски развој - члан,

7. Данијел Живановић, в.д. директора 
Центра за социјални рад општине Велико 
Градиште и Голубац - члан,

8. Оливер Стојановић, секретар Црвеног 
крста Велико Градиште - члан,

9. Јелена Богдановић, повереник - члан.

II
Савет за миграције обавља послове 

који се односе на праћење и извештавање 
Комесаријата за избеглице и миграције 
Републике Србије о миграцијама на 
територији општине Велико Градиште, 
предлаже програме, мере и активности које 
треба предузети ради ефикасног управљања 
миграцијама, као и друге послове у области 
управљања миграцијама, у складу са 
законом.

III
Стручне и административно-

техничке послове за потребе Савета за 
миграције обављаће Одељење за општу 
управу Општинске управе општине Велико 
Градиште.

IV
Решење ступа на снагу даном 

објављивања у „Службеном гласнику 
општине Велико Градиште“.

V
Даном објављивања овог решења, 

престаје да важи Решење о формирању 
Савета за миграције, број 561-16/2017-01-2 
од 24. 10. 2017. године. 

О б р а з л о ж е њ е

Правни основ за доношење Решења 
о образовању Локалног  Савета за миграције 
општине Велико Градиште, садржан је 
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у члану 12. став 1. Закона о управљању 
миграцијама („Службени гласник РС“, број 
107/2012),  којим је прописано да надлежни 
орган јединице локалне самоуправе образује 
локални савет за миграције, ради обављања 
саветодавних послова у вези са управљањем 
миграцијама на територији јединице локалне 
самоуправе.

Предметним решењем мења се 
Решење о формирању Савета за миграције 
број 561-16/2017-01-2 од 24. 10. 2017. године  
из разлога што је у међувремену дошло до 
промене лица која су именована у Савет, 
на основу тадашњих  радних места, сходно 
члану 12. став 3. и 4. Закона о управљању 
миграцијама.

На основу свега  изнетог предлаже се  
доношење решења као у диспозитиву.

Упуство о правном средству: Против 
овог решења може се покренути управни 
спор подношењем тужбе Управном суду у 
Београду у року од 30 дана од дана пријема 
решења.

Бр.02-63/2020-01-4

Председник Општинског већа
Драган Милић
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