
На основу 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) и члана 60. Статута општине Велико 

Градиште (''Сл. Гласник општине Велико Градиште'', бр. 2/2019),     

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

 

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 

 

О ИЗБОРУ ЗАМЕНИКА ПРЕДСЕДНИКА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ 

 

1. 

 

СОЛФИНА ЈОВАНОВИЋ из Царевца, изабрана 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 доношења. 

 

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 самоуправи ("Сл. гласник РС", бр. 129/2007 и 83/2014 - др. 

закон101/2016 – др. закон, 47/2018 и 111/2021 -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 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.   

Предлог Солфине Јовановић за заменика председника Скупштине општине Велико Градиште 

подржало је 25 одборника. 

Предлог Солфине Јовановић за заменика председника Скупштине општине Велико Градиште  

поднет је у писаном облику.  

По спроведеном тајном гласању Скупштина општине је са 28 гласом ЗА изабрала  Солфину 

Јовановић за заменика 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.  

 

 

Број: 020-24/2022-01-1 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ 

 

                                                                                                      ПРЕДСЕДНИК СО  

 

                                                                                                  Владимир Штрбац с.р. 


