
                                                                                                                                     

  
На основу члана 32. тачка 10. и члана 39. Закона о локалној самоуправи ("Сл. гласник РС", бр. 

129/2007 и 83/2014 - др. закон101/2016 – др. закон, 47/2018 и 111/2021 -др. закон), члана 40. тачка 11., члана 

60. Статута општине Велико Градиште („Службени гласник општине Велико Градиште'', бр. 2/19),  

Скупштина општине Велико Градиште, на 16. седници одржаној 21.06.2022. године, донела је   

 

Р   Е   Ш   Е   Њ   Е 

О ПРЕСТАНКУ ФУНКЦИЈЕ  

ЗАМЕНИКУ ПРЕДСЕДНИКА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ 

 

Члан 1. 

Саши Живковићу из Камијева престаје функција Заменика председника Скупштине општине Велико 

Градиште, због подношења оставке. 

 

Члан 2. 

Решење ступа на снагу даном доношења. 

 

Члан 3. 

Решење објавити у „Службеном гласнику општине Велико Градиште“. 

 

О    б    р     а    з   л    о    ж    е    њ   е 

 

Основ за донешење решења садржан је у члану 32. тачка 10. и члану 39.  Закона о локалној самоуправи 

("Сл. гласник РС", бр. 129/2007 и 83/2014 - др. закон101/2016 – др. закон, 47/2018 и 111/2021 -др. закон) који 

прописују да председника и заменика председника скупштине општине бира и разрешава скупштина јединице 

локалне самоуправе. Чланом члана 40. тачка 11. Статута општине Велико Градиште („Службени гласник 

општине Велико Градиште'', бр. 2/19) прописује да председника и заменика председника скупштине општине 

бира и разрешава скупштина јединице локалне самоуправе. 

Чланом 40. Пословника Скупштине општине Велико Градиште („Сл. гласник општине Велико 

Градиште“, бр 25-2021-пречишћен текст) прописано је да Председнику Скупштине престаје функција пре 

истека времена на које је изабран: оставком, разрешењем или престанком мандата одборника.  

Председник Скупштине оставку може поднети усмено или у писменом облику. 

Писмену оставку подноси до почетка седнице. 

Усмену оставку подноси саопштавањем оставке на седници Скупштине. 

У случају подношења оставке, председнику Скупштине престаје функција даном одржавања седнице 

на којој је поднео оставку, односно на првој наредној седници Скупштине ако је оставку поднео у времену 

између две седнице.  

О поднетој оставци не отвара се претрес, нити се одлучује, већ се престанак функције председника по 

овом основу само констатује. 

Чланом 43. Пословника СО Велико Градиште прописано је да заменик председника Скупштине може 

поднети оставку или бити разрешен са функције по поступку предвиђеном за подношење оставке, односно 

разрешење председника Скупштине. 

Саша Живковић поднео је оставку на функцију Заменика председника Скупштине општине Велико 

Градиште дана 08.06.2022. године. 

На основу наведеног донето је решење 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: 020-9/2022-01-1 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ 

 

 

         ПРЕДСЕДНИК СО 

 

 

                                  Владимир Штрбац с.р. 

    


