
На основу члана 56. Закона о спречавању корупције ("Сл. гласник РС", бр. 35/2019, 

88/2019, 11/2021 - аутентично тумачење, 94/2021 и 14/2022), члана 70. Статута Општине 

Велико Градиште (''Сл.гласник општине Велико Градиште'' бр.2/2019), Општинско веће 

општине Велико Градиште на својој 43. седници одржаној дана 04.03.2022. године је донело: 
 
 

ОДЛУКУ 

 
 

ДАЈЕ СЕ ПОЗИТИВНО МИШЉЕЊЕ начелници Општинске управе општине Велико 

Градиште, Сањи Стојадиновић, дипл.правнику, за обављање функције секретара Општинске 

изборне комисије општине Велико Градиште. 
 
 

Образложење  
 

 Дана 013-26/2022-01-3 од 28.2.2022.г. начелница Општинске управе општине Велико 

Градиште се обратила захтевом за давањем мишљења о обављању и функције секретара 

изборне комисије општине Велико Градиште обзиром да је именована на ову функцију 

Одлуком Скупштине општине бр. 013-21/2022-01-1 од 10.2.2022.г. 

 Општинско веће општине Велико Градиште као орган који је поставио начелника 

Општинске управе општине Велико Градиште, разматрајући предметни захтев констатује 

следеће: 

 Чланом 3. Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне 

самоуправе ("Сл. гласник РС", бр. 21/2016, 113/2017, 95/2018 и 113/2017 - др. закон) je 

прописано да је функционер изабрано, именовано, односно постављено лице (осим 

службеника на положају) у органима аутономне покрајине и јединице локалне самоуправе, 

односно у органима градске општине, као и у службама и организацијама које они оснивају 

према посебном пропису. 

 Чланом 2. Закона о спречавању корупције ("Сл. гласник РС", бр. 35/2019, 88/2019, 

11/2021 - аутентично тумачење, 94/2021 и 14/2022) је прописано да је јавни функционер свако 

изабрано, постављено или именовано лице у органу јавне власти, осим лица која су 

представници приватног капитала у органу управљања привредног друштва које је орган 

јавне власти. 

 Oбзиром да је чланом 22. Закона о локалним изборима ("Сл. гласник РС", бр. 14/2022) 

дата могућност да начелник Општинске управе може бити и секретар изборне комисије то 

Општинско веће не налази да постоји неспојивост функција и начелници Општинске управе 

општине Велико Градиште, Сањи Стојадиновић даје позитивно мишљење на обављање 

функције секретара општинске изборне комисије. 
  
Број: 013-28/2022-01-4 

 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ 

 

 

                                                                                    Председник Општинског већа 

                                                                                    општине Велико Градиште 

                                                                                 

                                                                         Драган Милић,с.р. 

 


