СЛУЖБЕНИ ЛИСТ
ГРАДА УЖИЦА
26. децембар 2014. године
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Број 44/14

220. Сравњивањем изворног текста Пословник Скупштине града (''Службени лист града
Ужица'' број 14/08 и 37/14) и пречишћеног текста Пословника Скупштине града (''Службени лист
града Ужица'' број 41/14), Комисија за прописе, на седници одржаној 26.12.2014. године,
констатовала је неистоветност текста у члану 91. и утврдила

ИСПРАВКУ ПРЕЧИШЋЕНОГ ТЕКСТА
ПОСЛОВНИКА СКУПШТИНЕ ГРАДА
Члан 1.
Члан 91. Пословника Скупштине града Ужица (''Службени лист града Ужица'' број 41/14пречишћен текст) гласи:
"Члан 91.
Амандман се подноси у писаном облику, преко писарнице градске управе, најкасније 48 сати
пре одржавање седнице. Амандман мора бити образложен.
Амандмани који нису поднети у складу са ставом 1. и 2. овог члана сматраће се да нису ни
поднети и неће се разматрати.
Подносилац амандмана не може подносити више амандмана на исти члан предлога одлуке.
Амандман који подноси предлагач сматра се саставним делом предлога.
Амандман садржи: назив предлога одлуке на коју се амадман односи, пун текст измена
односно допуна предлога који се жели постићи амандманом, образложење са назначеним разлозима
за подношење амандмана и назив подносиоца амандмана."
Члан 2.
Пречишћен текст Пословника Скупштине града Ужица са исправком из члана 1. објавити у
''Службеном листу града Ужица''.
Члан 3.
Исправка ступа на снагу и примењује се даном објављивања у ''Службеном листу града
Ужица''.
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