
 

 

               Н а ц р т 

На основу члана 40. Статута општине Велико Градиште („Сл.гласник општине Велико 

Градиште“ бр. 2/2019) и члана 62. став 2 Одлуке о месним заједницама на територији 

општине Велико Градиште („Службени гласник општине Велико Градиште”, бр. 4/2019 

и 33/2020) Скупштина општине Велико Градиште на _____ седници одржаној дана 

_______________2022.године донела је: 

 

ОДЛУКУ О РАСПУШТАЊУ САВЕТА МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ СИРАКОВО 

 

I. Распушта се Савет месне заједнице Сираково, који је изабран на изборима за 

чланове Савета месне заједнице дана 18.04.2021. године. 

 

II. Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном 

гласнику општине Велико Градиште“. 

О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е 

 

Правни основ за доношење ове Одлуке садржан је у члану 62. Одлуке о месним 

заједницама на територији општине Велико Градиште („Службени гласник општине 

Велико Градиште”, бр. 4/2019 и 33/2020) који наводи да се Савет може распустити ако: 

1) не заседа дуже од три месеца; 2) не изабере председника Савета у року од месец дана 

од дана утврђивања коначних резултата избораза чланове савета месне заједнице или од 

дана његовог разрешења, односно подношења оставке; 3) не донесе финансијски план у 

року одређеном одлуком Скупштине општине. У ставу 2. истог члана стоји да Одлуку о 

распуштању савета месне заједнице доноси Скупштина општине на предлог 

Општинског већа које врши надзор над законитошћу рада и аката месне заједнице. 

Члановима 55. и 56. Одлуке о месним заједницама на територији општине Велико 

Градиште прописано је да у року од 10 дана од дана утврђивања коначних резултата 

избора, Савет одржава конститутивну седницу на којој бира председника Савета. 

Избори за чланове Савета МЗ Сираково одржани су дана 18.04.2021. године. Изборна 

комисија за спровођење избора за чланове Савета МЗ Сираково донела је дана 19.04.2021 

године Одлуку о утврђивању коначних резултата избора за чланове Савета месне 

заједнице Сираково.   

Изабрани чланови Савета нису изабрали председника Савета у предвиђеном року а у 

складу са члановима 55. и 56. Одлуке о месним заједницама на територији општине 

Велико Градиште . 

Сагласно члану 62. Одлуке о месним заједницама на територији општине Велико 

Градиште („Службени гласник општине Велико Градиште”, бр. 4/2019 и 33/2020) стекли 

су се услови за доношење одлуке каква је у предлогу дата. 

         Обрађивач 

        Одељење за општу управу  


