Република Србија
ОПШТИНА ЦРНА ТРАВА
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број:06-106/2016-01
Датум:03.06.2016.
ЦРНА ТРАВА
На основу чл.32.ст.1. тачка 10. и чл. 39. Закона о локалној самоуправи
("Службени гласник РС", број 129/2007 и 83/2014-др.закон) а у вези са чл. 38.став 3
истог закона, члана 28. став 1. тачка 10.и чл. 42. Статута општине Црна Трава
("Службени гласник града Лесковца", број 17/2012) и чл. 17. и 18. Пословника
Скупштине општине Црна Трава, Скупштина општине Црна Трава на
конститутивној седници од 03.06.2016. године донела је,
РЕШЕЊЕ
О ИЗБОРУ ЗАМЕНИКА ПРЕДСЕДНИКА
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ЦРНА ТРАВА
1. Александар Глигоријевић из Црне Траве, бира се за заменика председника
Скупштине општине Црна Трава, на мандатни период од 4(четири) године.
2.Решење ступа на снагу даном доношења.
3.Диспозитив решења објавити у "Службеном гласнику града Лесковца".
4.Решење са образложењем доставити изабраном заменику председника
Скупштине општине Црна Трава и архиви.
5.Ово решење је коначно у управном поступку.Против овог решења може се
покренути управни спор пред Управним судом у Београду.
Образложење
Правни основ за доношење овог решења је чл. 39 Закона о локалној
самоуправи, чл. 42 Статута и чл. 17.и 18. Пословника скупштине општине Црна
Трава, којима је прописано да председник скупштине има заменика који га
замењује у случају његове одсутности и спречености да обавља своју дужност, и да
се заменик председника скупштине бира и разрешава на исти начин као и
председник скупштине.
Наиме одредбом члана 38. став 3 истог закона прописано је да се председник
скупштине, на предлог најмање 1/3 одборника, бира из реда одборника, на период

од четири године, тајним гласањем, већином гласова од укупног броја одборника
скупштине општине.
У смислу наведених законских прописа предлог одборника је био да се за
заменика председника скупштине изабере Александар Глигоријевић из Црне
Траве.
За предложеног кандидата гласало је укупно 17 одборника, што представља
већину од укупног броја одборника.
Из напред наведеног одлучено је као у диспозитиву овог решења.
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