СКУПШТИНА ГРАДА
I Број:119-13/19
Датум: ____ 2019.године
На основу члана 40. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник РС'' број
129/2007, 83/2014 – др.закон, 101/2016 – др. закон и 47/2018) и чл. 60. став 1. тачка 16 и 71.
Статута града Ужица (''Службени лист града Ужица'' број 4/19) и члана 40.Пословника
Скупштине града Ужица (''Службени лист града Ужица'' број 40/17) Скупштина града на
седници одржаној _____ 2019.године, доноси
ОДЛУКУ
О ПРЕСТАНКУ ФУНКЦИЈЕ СЕКРЕТАРА СКУПШТИНЕ ГРАДА
I Петру Вујадиновићу утврђује се престанак функције секретара Скупштине града
Ужица, пре истека мандата, због поднете оставке.
II Одлука ступа на снагу даном доношења и објављује се у ''Службеном листу
града Ужица''.
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Бранислав Митровић
____________________________
Образложење
Чланом 40. Закона о локалној самоуправи прописано је да скупштина може, на
предлог председника скупштине, разрешити секретара и пре истека мандата.
Чланом 60. став 1. тачка 16. Статута града Ужица је прописано да Скупштина
поставља и разрешава секретара Скупштине.
Чланом 71. Статута града Ужица прописано је да Скупштина града може, на
образложен предлог председника Скупштине града, разрешити секретара и пре истека
мандата.
Чланом 40. Пословника Скупштине града прописано је да секретар Скупштине
може поднети оставку.
Петар Вујадиновић је поднео оставку на функцију секретара Скупштине града I
број 119-13/19 од 30. маја 2019.године, из професионалних разлога.
На основу напред наведеног, утврђује се престанак функције секретара Скупштине
града Ужица због поднете оставке.
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