
 

 

СКУПШТИНА ГРАДА 

I Број:119-13/19 

Датум: ____ 2019.године 

 

ГРАД УЖИЦЕ 

+381 (0) 31 590 135 • е-mail: predsednikskupstine@uzice.rs 

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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C(YNIXTIIHA IPANA })ru{qA

Ilpegce4unry EpauucJraBy MrtrpoBxhy

Ilpeguer: Ocraona na rlynnqujy cerperapa CryrIIrrrune rpaAa

lloIHocuu ocraBxv ua r[lnnuljy cerperapa Cryrul.ruue rpara, r.]3 npo(tecuoxa,raux
pa3noIa.

3axBabvjeNl ce Ha /tocajau$o, 11r_\rflHoi cJpdfr6 crlu\r o,l6opHuqrNta.
npel(ce:tHurlriNla o.16t)pHr,rii x rpv a. 3a\lcHrrK! npe]]ceilHllia Cryn lrurre rpala. Kao u Ba\ra
rocrro:tuHc npelcenHlrqe cK!nuT lte rpala.

Benljlia je .racT Il ra,loeotoreo 5mu ceKperap C(ynurxHe rpala yxuua. Kao cerperap
Tpy.txo caM ce 1a aa aaj6o.,r,a Moryh! Eat{uH o6aB,r}aN1 noBepeHy jryxHocr. arr Oer BaLxe
capanBe u pa3\'MeBalba, To He 6fi 5uro Moryhe. H xsa:ra saru joru je,lnol la no;pLuuu rojr calr
ur aol

){ienxv la ce 3axBa.|ulv rr c8l1\j rrraHoBu\la fpalcxor seha rra u:y,rerrroj capa/ttuu lr
rcorvrt ntxauuju,

floce6Ho ce :axea,tvjeu coojutr capaguurluua lta u3y3el.tro I,cneurro.j capatp;rl.
euxosoi ctptvnoctu u nocBeheHocrl nocn! Kojau ce bare.

C IlourroBaF6eN1.

Cenperap Cr<ynurntre rpaga
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