
                    Нацрт 

На основу члана 36. Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник РС“ бр. 129/2007, 83/2014 – др.закон, 

101/2016 – др закон и 47/2018), члана 40 и 44. Статута општине Велико Градиште („Сл. гласник општине 

Велико Градиште“ бр. 2/19) и члана 51. ст. 3. и 4. Пословника Скупштине општине Велико Градиште („Сл. 

гласник општине Велико Градиште“ бр. 25/21) 

Скупштина општине Велико Градиште на својој седници     одржаној дана         2021. године донела је: 

 

ОДЛУКУ О УКИДАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА ПРОПИСЕ 

Члан 1. 

Укида се Комисија за прописе образована Одлуком о образовању комисије за прописе („Сл.гласник општине 

Велико Градиште“ бр. 5/2013) 

Члан 2. 

Даном ступања на снагу ове одлуке престаје мандат  именованим члановима Комисије за прописе: 

1. Милану Митићу, председнику комисије, 

2. Божидару Грујићу, члану и 

3. Љубимки Блажевић, члану. 

 

Члан 3. 

Даном ступања на снагу ове одлуке престаје да важи Одлука о образовању комисије за прописе („Сл.гласник 

општине Велико Градиште“ бр. 5/2013) 

 

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

Градиште“. 

 

О б р з л о ж е њ е 

 

Чланом 36. Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник РС“ бр. 129/2007, 83/2014 – др.закон, 

101/2016 – др закон и 47/2018) прописано је да Скупштина општине оснива стална и повремена радна тела 

за разматрање питања из њене надлежности. Чланом 44. Статута општине Велико Градиште („Сл. гласник 

општине Велико Градиште“, бр. 2/19) прописано је да Скупштина општине оснива стална и повремена радна 

тела за разматрање питања из њене надлежности. Радна тела дају мишљење на предлоге прописа и одлука 

које доноси Скупштина општине и обављају друге послове утврђене овим статутом и пословником 

Скупштине општине. 

 Одлуком о образовању комисије за прописе („Сл.гласник општине Велико Градиште“ бр. 5/2013) 

основaно је наведено радно тело са циљем унапређења рада Скупштине кроз побољшање квалитета прописа 

које скупштина доноси.  

 Имајућу у виду да је у односу на период када је Комисија формирана, рад Општинске управе знатно 

унапређен, па је и квалитет предложених аката на вишем нивоу, више не постоји потреба за радом Комисије 

за прописе. 

 Обрађивач: 

 Одељење за општу управу 

 

 


