
На основу члана 43. Закона о 
локалној самоуправи (‘’Службени гласник 
РС’’, бр. 129/2007 и 83/2014 - др. Закон, 
101/2016 – др.закон и 47/2018),  и  члана 27. 
Пословника Скупштине општине Велико 
Градиште (‘’Службени гласник општине 
Велико Градиште’’, бр. 15/2019),  Скупштина 
општине Велико Градиште, на 1. седници 
одржаној 25.08.2020. године, донела је  

Р   Е   Ш   Е   Њ   Е
О ИЗБОРУ ПРЕДСЕДНИКА ОПШТИНЕ 

ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ

Члан 1.
ДРАГАН МИЛИЋ, економиста из 

Кумана, изабран је за председника Општине 
Велико Градиште.

Мандат председника Општине траје 
до истека мандата Скупштине општине.

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 43. Закона о локалној самоуправи 
који прописује да председника општине 
бира скупштина из реда одборника, на 
четири године, тајним гласањем, већином од 
укупног броја одборника.

Кандидата за председника Општине 
Драгана Милића, одборника из Кумана, 
предложио је Председник Скупштине 
општине Велико Градиште.

По спроведеном тајном гласању 
Скупштина општине је са 26 гласова ЗА, 
изабрала Драгана Милића за председника 
општине Велико Градиште.

ПОУКА О ПРАВНИМ ЛЕКУ: 
Против овог решења није дозвољена жалба 
а може се покренути управни спор пред 
Управним судом у Београду о року од 30 
дана од дана пријема овог решења.

Број: 020-20/2020-01-1

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ

Владимир Штрбац, с.р.

На основу члана 43. Закона о 
локалној самоуправи (‘’Службени гласник 
РС’’, бр. 129/2007 и 83/2014 - др. Закон, 
101/2016 – др.закон и 47/2018),  и  члана 28. 
Пословника Скупштине општине Велико 
Градиште (‘’Службени гласник општине 
Велико Градиште’’, бр. 15/2019),

Скупштина општине Велико 
Градиште, на 1. седници одржаној 25.08.2020. 
године, донела је   

ОПШТИНЕ ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ
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Р   Е   Ш   Е   Њ   Е

О ИЗБОРУ ЗАМЕНИКА ПРЕДСЕДНИКА 
ОПШТИНЕ ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ

Члан 1.
СЛАЂАН МАРКОВИЋ из 

Великог Градишта, изабран је за заменика 
председника Општине Велико Градиште.

Мандат заменика председника 
Општине траје до истека мандата Скупштине 
општине.

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 43. Закона о локалној самоуправи 
који прописује да кандидат за председника 
општине предлаже заменика председника 
општине из реда одборника, кога бира 
скупштина на исти начин као председника 
општине. Истим чланом прописано је да 
председника општине бира скупштина из 
реда одборника, на четири године, тајним 
гласањем, већином од укупног броја 
одборника.

Кандидата за заменика председника 
Општине Слађана Марковића, одборника из 
Великог Градишта, предложио је кандидат 
за Председника општине Велико Градиште. 

 По спроведеном тајном гласању 
Скупштина општине је са 26 гласова ЗА, 
изабрала Слађана Марковића за заменика 
председника општине Велико Градиште.

ПОУКА О ПРАВНИМ ЛЕКУ: 
Против овог решења није дозвољена жалба 
а може се покренути управни спор пред 
Управним судом у Београду о року од 30 
дана од дана пријема овог решења.

Број: 020-21/2020-01-1

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
 ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ

 
ПРЕДСЕДНИК

СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Владимир Штрбац, с.р.

На основу члана 32. ст. 1. тачка 12. 
и члана 45. Закона о локалној самоуправи 
(‘’Службени гласник РС’’, бр. 129/2007 и 
83/2014 - др. Закон, 101/2016 – др.закон и 
47/2018)), члана 40. ст. 1. тачка 13. и члана 
68. Статута општине Велико Градиште 
(‘’Службени гласник општине Велико 
Градиште’’, бр. 2/2019), 

Скупштина општине Велико 
Градиште, на 1. седници одржаној дана  
25.08.2020. године, донела је 

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е

О ИЗБОРУ ЧЛАНОВА ОПШТИНСКОГ 
ВЕЋА ОПШТИНЕ

ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ

Члан 1.
ИЗАБРАНА СУ за чланове 

Општинског већа Општине Велико Градиште 
следећа лица:
1) ЗОРАН АЛЕКСИЋ,из Великог 
Градишта,
2) ДЕЈАН ИВАНОВИЋ из Курјача,
3) ЈЕЛЕНА КОСТИЋ из Поповца,
4) ЗОРАН НИКОЛИЋ из Великог 
Градишта,
5) МИЛАН ЂУРИЧИЋ из Великог 
Градишта,
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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

Одредбом члана 32. ст. 1. тачка 
12.  Закона о локалној самоуправи ( „Сл. 
гласник РС“, бр. 129/2007 и 83/2014 – 
др. Закон, 101/2016 – др.закон и 47/2018 
) прописано је да скупштина општине 
бира и разрешава председника општине 
и на предлог председника општине, бира 
заменика председника општине и чланове 
општинског већа.

Чланом 45 истог закона прописано 
је да општинско веће чине председник 
општине, заменик председника општине, 
као и чланови општинског већа чији је 
број утврђен статутом општине и које бира 
скупштина општине, на период од четири 
године, тајним гласањем, већином од 
укупног броја одборника.

Кандидате за чланове општинског 
већа предлаже кандидат за председника 
општине. 

Када одлучује о избору председника 
општине, скупштина општине истовремено 
одлучује о избору заменика председника 
општине и чланова општинског већа.

Кандидат за председника општине 
предложио је наведена лица за чланове 
Општинског већа.

По  спроведеном тајном  гласању  
по овој тачки  дневног  реда  Скупштина 
општине Велико Градиште је са 26 гласова,  
донела решење као у диспозитиву.

ПОУКА О ПРАВНИМ ЛЕКУ: 
Против овог решења није дозвољена жалба 
а може се покренути управни спор пред 
Управним судом у Београду о року од 30 
дана од дана пријема овог решења.

Број: 020-22/2020-01-1

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
 ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ

 

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ

Владимир Штрбац, с.р.

На основу члана 36. Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласник РС“, бр. 
129/2007, 83/2014 - др. закон, 101/2016 - 
др. закон и 47/2018), члана 53. Пословника 
Скупштине општине Велико Градиште 
(„Службени гласник општине Велико 
Градиште“ бр. 15/2019),

Скупштина општине Велико 
Градиште на  1.  седници одржаној дана 
25.08.2020. године, донела је 

РЕШЕЊЕ 
О  

ИЗБОРУ ОДБОРА  ЗА ИЗБОР И 
ИМЕНОВАЊА

Члан 1.

У Одбор за избор и именовања 
Скупштине општине Велико Градиште 
избрана су следећа лица:

1. Виолета Перић из Кисиљева – 
Председник,
2. Драгана Обрадовић из Камијева- 
члан 
3. Данка Николић из Великог Градишта 
– члан
4. Милунка Алексић из Мајиловца-члан 
и
5. Бојан Милосављевић из Кусића- 
члан.
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Члан 2.

Мандат Одбора траје 4 године.
Скупштина може разрешити чланове 

Одбора и пре истека рока на који су изабрани.

Члан 3.

Решење ступа на снагу даном 
доношења, а објавиће се у „Службеном 
гласнику општине Велико Градиште“.

О    б    р   а     з    л    о    ж    е     њ    е

Чланом 36. Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласник РС“, бр. 
129/2007, 83/2014 - др. закон, 101/2016 
- др. закон и 47/2018), прописано је да 
скупштина општине оснива стална или 
повремена радна тела за разматрање питања 
из њене надлежности, да радна тела дају 
мишљење на предлоге прописа и одлука 
које доноси скупштина општине и обављају 
друге послове утврђене статутом општине. 
Број радних тела, избор, права и дужности 
председника и чланова радних тела утврђују 
се пословником о раду скупштине општине.

Чланом 53. Пословника Скупштине 
општине Велико Градиште прописано је 
да Одбор за избор и именовања припрема 
предлоге за избор, именовања, постављења 
и разрешења, за које посебним актима 
није предвиђен други предлагач. Одбор 
припрема предлоге за избор, именовања, 
постављења и разрешења чланова органа и 
представника Скупштине у органе одређене 
законом и Статутом, за које није предвиђено 
предлагање од стране других органа. Одбор 
одлучује у првом степену о правима по 
основу рада лица која бира, именује или 
поставља Скупштина, и даје предлоге 
и мишљења Скупштини о испуњености 
услова за спровођење поступка разрешења 
тих лица

Одборничке групе Александар 
Вучић- за нашу децу и Одборничка група 
Социјалистичка партија Србије Велико 

Градиште предложила је чланове овог радног 
тела у складу са одредбама Пословника.

На основу горе цитираних законских 
одредби донето је решење као у диспозитиву.

Против овог решења није дозвољена 
жалба а може се покренути управни спор 
пред Управним судом у Београду о року од 
30 дана од дана пријема овог решења.

Број: 020-23/2020-01-1

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ

 
ПРЕДСЕДНИК

СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Владимир Штрбац, с.р.

 

  

На основу члана 51. Закона о локалној 
самоуправи (‘’Службени гласник РС’’, бр. 
129/2007 и 83/2014 - др. Закон 101/2016 – 
др.закон и 47/2018),

Скупштина општине Велико 
Градиште, на 1. седници одржаној 25.08.2020. 
године, донела је  

Р   Е   Ш   Е   Њ   Е
О 

ПРЕСТАНКУ ФУНКЦИЈЕ 
ПРЕДСЕДНИКА ОПШТИНЕ ВЕЛИКО 

ГРАДИШТЕ

Члан 1.
ДРАГАНУ МИЛИЋУ, економисти 

из Кумана, престаје функција председника 
Општине Велико Градиште, због престанка 
мандата 25.08.2020. године.
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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 51. Закона о локалној самоуправи 
који прописује да престанком мандата 
скупштине престаје мандат извршних 
органа општине, с тим да они врше текуће 
послове из своје надлежности до ступања 
на дужност новог председника општине и 
општинског већа. 

На основу наведеног донето је 
решење као у диспозитиву.

ПОУКА О ПРАВНИМ ЛЕКУ: 
Против овог решења може се поднети тужба 
Управном  суду у Београду у року од 30 дана 
од дана пријема овог решења. 

Број: 020-27/2020-01-1

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ

Владимир Штрбац, с.р.

На основу члана 51. Закона о локалној 
самоуправи (‘’Службени гласник РС’’, бр. 
129/2007 и 83/2014 - др. Закон 101/2016 – 
др.закон и 47/2018),

Скупштина општине Велико 
Градиште, на 1. седници одржаној 25.08.2020. 
године, донела је  

Р   Е   Ш   Е   Њ   Е
О ПРЕСТАНКУ ФУНКЦИЈЕ 

ЗАМЕНИКА ПРЕДСЕДНИКА 
ОПШТИНЕ ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ

Члан 1.
СЛАЂАНУ МАРКОВИЋУ из 

Великог Градишта, престаје функција 
Заменика председника Општине Велико 
Градиште, због престанка мандата 
25.08.2020. године.

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 51. Закона о локалној самоуправи 
који прописује да престанком мандата 
скупштине престаје мандат извршних 
органа општине, с тим да они врше текуће 
послове из своје надлежности до ступања 
на дужност новог председника општине и 
општинског већа.

На основу наведеног донето је 
решење као у диспозитиву.

ПОУКА О ПРАВНИМ ЛЕКУ: 
Против овог решења може се поднети тужба 
Управном суду у Београду у року од 30 дана 
од дана пријема овог решења. 

Број: 020-28/2020-01-1

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
 ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ

 
ПРЕДСЕДНИК

СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Владимир Штрбац, с.р.
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На основу члана 51. Закона о локалној 
самоуправи (‘’Службени гласник РС’’, бр. 
129/2007 и 83/2014 - др. Закон 101/2016 – 
др.закон и 47/2018),

Скупштина општине Велико 
Градиште, на 1. седници одржаној 25.08.2020. 
године, донела је  

Р   Е   Ш   Е   Њ   Е
О ПРЕСТАНКУ ФУНКЦИЈЕ 

ЧЛАНОВИМА ОПШТИНСКОГ ВЕЋА 
ОПШТИНЕ ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ

Члан 1.
Члановима Општинског већа 

општине Велико Градиште у следећем 
саставу, престаје функција, због престанка 
мандата 25.08.2020. године:

1) ЖАКЛИНА ГОЛУБОВИЋ из 
Великог Градишта,
2) РАДИША ИВКОВИЋ из Дољашнице,
3) ЗОРАН АЛЕКСИЋ из Великог 
Градишта,
4) СЛОБОДАН РАШИЋ из Велико 
Градишта,
5) ДЕЈАН МИЛЕНКОВИЋ из Макца,
6) ЗОРАН НИКОЛИЋ из Великог 
Градишта,
7) ДУШАН СТОЈКОВИЋ из Великог 
Градишта,
8) ДРАГАН УНГУРЈАНОВИЋ из 
Великог Градишта,
9) РАТКО САВИЋ из Камијева,
10) ЛИДИЈА АНОКИЋ изВеликог 
Градишта,
11) МИЛОЈЕ ГАЈИЋ из Великог 
Градишта.

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 51. Закона о локалној самоуправи 
који прописује да престанком мандата 
скупштине престаје мандат извршних 
органа општине, с тим да они врше текуће 
послове из своје надлежности до ступања 
на дужност новог председника општине и 
општинског већа.

ПОУКА О ПРАВНИМ ЛЕКУ: 
Против овог решења може се поднети тужба 
Управном суду у Београду у року од 30 дана 
од дана пријема овог решења. 

Број: 020-29/2020-01-1

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ
 

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ

Владимир Штрбац, с.р.



26.август 2020. године 7Број 29

САДРЖАЈ

1.Решење о избору Председника општине Велико Градиште, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
2.Решење о избору Заменика председника општине Велико Градиште, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
3.Решење о избору чланова Општинског већа општине Велико Градиште, . . . . . . . . . . . . . . . . 2
4.Решење о избору Одбора за избор и именовања, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
5.Решење о престанку функције Председника општине Велико Градиште, . . . . . . . . . . . . . . . . 4
6.Решење о престанку функције Заменика председника општине Велико Градиште,. . . . . . . . 5
7.Решење о престанку функције члановима Општинског већа општине Велико Градиште . . . 6



26.август 2020. годинеБрој 298

Издавач: Скупштина општине Велико Градиште - Редакција: Одељење за општу управу и јавне 
службе Општинске управе - тираж 3 примерака - штампа: Графика ТИМ, Велико Градиште


