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ОПШТИНА ЦРНА ТРАВА 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

Број:06-108/2016-01 

Датум:03.06.2016. 

ЦРНА ТРАВА 

 

        На основу члана 32.ст.1 тачка 11 и чл. 40. Закона о Локалној самоуправи 

("Службени гласник РС", број 129/2007, 83/2014-др.закон), члана 44.Статута 

општине Црна Трава ("Службени гласникграда Лесковца", број 17/2012), 

Скупштина општине Црна Трава, на седници од  03.06.2016. године, донела је 

 

РЕШЕЊЕ 

О ПОСТАВЉЕЊУ СЕКРЕТАРА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ЦРНА ТРАВА 

 

1. Александар Николић, дипломирани правник из Црне Траве, поставља се за 

секретара Скупштине општине Црна Трава на период од 4(четири) године. 

 

2. Решење ступа на снагу даном доношења. 

 

3.Диспозитив решења објавити у "Службеном гласнику града Лесковца". 

 

4. Ово решење је коначно у управном поступку.Против овог решења може се 

покренути управни спор пред Управним судом у Београду. 

 

5.Решење са образложењем доставити Александру Николићу из Црне Траве, 

персоналној служби Општинске управе и архиви. 

 

О б р а з л о ж е њ е 

 

        Правни основ за доношење овог решења је чл.32.ст.1 тачка 11 и чл. 40 Закона о 

локалној самоуправи, као и чл. 44 Статута општине Црна Трава. 

          Наиме, одредбом чл. 32.ст.1 тачка 11 Закона о локлнаој самоуправи је 

прописано да Скупштина  општине у складу са законом поставља и разрешава 

секретара скупштине, док је одредбом чл.40 истог закона и чл. 44 Статута 

прописано да скупштина општине има секретара који се стара о обављању 

стручних послова у вези са сазивањем и одржавањем седница скупштине и њених 

радних тела и руководи административним пословима везаним за њихов 

рад.Секретар скупштине се поставља, на предлог председника скупштине, на 

четири године и може бити поново постављен.За секретара скупштине општине 

може бити постављено лице са завршеним правним фалкултетом, положеним 



стручним испитом за рад у органима управе и радним искуством од најмање три 

године. 

          У смислу цитираних прописа председник скупштине општине Црна Трава 

предложио је Александра Николића, дипломираног правника из Црне Траве, за 

постављење на место секретара скупштине општине Црна Трава. 

          Након спроведене расправе за постављење Александра Николића од 

присутних 19 одборника, гласало је свих 19 одборника ЗА, против није било, 

уздржаних није било. 

          Из напред наведеног Скупштина општине Црна Трава донела је одлуку као у 

диспозитиву овог решења. 
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