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Број 55/20

242. На основу тачке 2. Одлуке о избору Административно мандатне комисије (''Службени лист града Ужица'' број 34/20)
Административно мандатна комисија Скупштине града Ужица на седници одржаној 27.11.2020. године, доноси
ОДЛУКУ
О ИЗГЛЕДУ И САДРЖАЈУ ОДБОРНИЧКЕ ЛЕГИТИМАЦИЈЕ
Члан 1.
Одборници Скупштине града Ужица имају одборничку легитимацију чији је изглед и садржај утврђен овом Одлуком.
Члан 2.
Одборничка легитимација има изглед пластифициране картице стандардних димензија 85mm x 55mm.
Члан 3.
На лицу одборничке легитимације исписан је текст: ОДБОРНИЧКА ЛЕГИТИМАЦИЈА, на левој страни налази се
фотографија одборника, десно поред фотографије је грб Града поред ког је исписан текст: Република Србија, град Ужице, испод грба
исписано је име и презиме одборника, а испод имена и презимена матични број одборника.
На наличју легитимације на самом врху налази се текст: СКУПШТИНА ГРАДА УЖИЦА, на левој страни: '' Имунитет
одборника (члан 57. Статута града) Одборник не може бити позван на кривичну одговорност, притворен или кажњен због изнетог
мишљења или давања гласа на седници Скупштине града и радних тела. Испод имунитета исписан је текст: Датум издавања, са
назначеним датумом, испод ког се налази текст:
Важи до престанка мандата одборника. У горњем десном углу исписан је текст: Председник Скупштине, испод ког стоји име и
презиме председника, печат Скупштине и потпис председника Скупштине
Члан 4.
Поступак издавање одборничке легитимације врши служба Градске управе надлежна за послове ограна града, која води и
евиденцију издатих легитимација.
Члан 5.
Даном ступања на снагу ове Одлуке престаје да важи Одлука о изгледу и садржају одборничке легитимације (''Службени
лист града Ужица'' број 14/17).
Члан 6.
Ова Одлука ступа на снагу даном објављивања у ''Службеном листу града Ужица''.
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