
 

 

ПРЕДЛОГ 

На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, број 

129/07,83/14, 101/16 и 47/18 и 111/21-други закони), члана 63. Одлуке о месним заједницама на 

територији општине Велко Градиште(„Службени гласник општине Велико Градиште“, број 4/19 и 

33/2020) и члана 40. Статута општине Велико Градиште (“Службени гласник општине Велико 

Градиште, број 2/19),  

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

О Д Л У К У 

О 

РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ПОВЕРЕНИКА МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ СИРАКОВО 

 

Члан 1. 

 

РАЗРЕШАВА СЕ дужности повереник Месне заједнице Сираково Милан Стојковић из 

Сиракова. 

 РАЗРЕШАВА СЕ дужности заменик повереника Месне заједнице Сираково Марко Ивановић из 

Сиракова. 

Члан 2. 

ИМЕНУЈЕ СЕ Новица Ивановић из Сиракова за повереника Месне заједнице Сираково. 

 

Члан 3. 

Именовани повереник из члана 2. ове Одлуке  обављаће послове повереника до конституисања 

савета Месне заједнице Сираково. 

 

Члан 4. 

Повереник ступа на дужност даном ступања на снагу ове Одлуке. 

 

 

Члан 5. 

 

Обавезује се лица из члана 1. ове Одлуке, досадашњи повереник и заменик повереника  Месне 

заједнице Сираково да у року од 7 дана од дана ступања на снагу ове Одлуке изврше примопредају 

печата и целокупне документације именованом поверенику из члана 2. ове Одлуке. 

 

Члан 6. 

 Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику општине 

Велико Градиште. 

 

O Б Р А З Л О Ж Е Њ Е 



 

Правни основ за доношење ове одлуке садржан је у члану 63. Одлуке о месним заједницама 

на територији општине Велко Градиште („Службени гласник општине Велико Градиште“, број 4/19 

и 33/2020), који између осталог  прописује  да до конституисања савета месне заједнице, текуће и 

неодложне послове месне заједнице обавља повереник Општине кога именује Скупштина општине. 

Избори за савет Месне заједнице Сираково расписани су Одлуком Председника скупштине 

за 30.октобар 2022.године. 

Изборна комисија за спровођење избора за чланове савета месних заједница, на 

седници одржаној 17.10.2022. године, донела је Одлуку  о обустави поступка избора за 

чланове савета месне заједнице Сираково. Оваква одлука је донета  зато што  није било 

пријављених кандидата, у наведеној месној зајеници. 

 

 Ради неометаног функционисања Месне заједнице потребно је именовати лице које ће 

вршти наведену дужност, до конституисања савета Месне заједнице Сираково. 

Због свега напред наведеног Скупштина општине Велико Градиште донела је одлуку 

како је у предлогу дато. 

 

За спровођење ове одлуке нису потребна додатна финансијска средства.   

 

Предлагач: Општинско веће 

 


