
 

 

СКУПШТИНА ГРАДА 
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Датум: _______2019.године 
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На основу члана 50. став 4. Закона о локалној самоуправи ( '' Службени гласник 

РС'' број 129/07, 83/14-др. закон, 101/2016-други закон и 47/2018 ), члана 60. став 1. тачка 

17. Статута града Ужица (''Службени лист града Ужица'' број 4/19) и члана 31. став 1. 

Пословника Скупштине града Ужица, на седници Скупштине града одржаној  _______ 

2019. године, донета је 

 

 

ОДЛУКА 

О ПРЕСТАНКУ МАНДАТА ЧЛАНОВА ГРАДСКОГ ВЕЋА 

 

 

 

Ι УТВРЂУЈЕ СЕ престанак мандата чланова Градског већа града Ужица, због 

поднетих оставки и то: 

 

1. Катарини Остојић  и 

2. Дуњи Ђенић 

 

 

ΙΙ Ова одлука ступа на снагу даном објављивања у ''Службеном листу града 

Ужица''. 

 

 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 

                                        

                                     Бранислав Митровић 
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Образложење 

 

 Чланом 50. став 4. Закона о локалној самоуправи прописано је да о поднетој 

оставци председника општине, заменика председника општине или члана општинског 

већа, председник скупштине општине обавештава одборнике на почетку прве наредне 

седнице скупштине општине.  

 Чланом 66. Закона је прописано да се одредбе Закона које се односе на општинско 

веће примењују и на градско веће. 

 Чланом 60. став 1. тачка 17. Статута града Ужица прописано је да Скупштина града 

бира и разрешава градоначелника, заменика градоначелника и чланове Градског већа. 

 Чланом 31. став 1. Пословника Скупштине града Ужица прописано је да заменик 

градоначелника односно члан Градског већа може бити разрешен пре истека времена на 

које је изабран и може поднети оставку. 

 Катарина Грујичић и Дуња Ђенић, чланице Градског већа града Ужица, поднеле су  

дана 10.09. 2019.године, писане оставке на функције, из личних разлога. 

 Скупштина града ужица утврђује престанак мандата чланова Градског већа 

Катарини Грујичић и Дуњи Ђенић, због поднетих оставки. 
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