


 

На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи ( ''Службени гласник РС'', број 

129/07) и члана 36. Статута општине Косјерић (''Службени лист општине Косјерић, број 9/08), 

Скупштина општине Косјерић на седници одржаној 18. децембра 2015. године, донела је 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

О ИЗБОРУ ЗАМЕНИКА ПРЕДСЕДНИКА ОПШТИНЕ КОСЈЕРИЋ 

 

I. 

Бира се за заменика председника општине Косјерић ЂУРО ЛИКИЋ, машински 

техничар,из Шеврљуга. 

 

II. 

Решење ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у ''Службеном листу општине 

Косјерић''. 

 

Број 020 –6 /2015 

У Косјерићу, 18. децембра 2015. године 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КОСЈЕРИЋ 
 

ПРЕДСЕДНИК  

СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ, 

                                                                                     Драган Тулимировић 



На основу члана 50. став 4. Закона о локалној самоуправи ( ''Службени гласник РС'', број 

129/07)члана 59. став 4 Статута општине Косјерић (''Службени лист општине Косјерић, број 9/08), и 

члана 159. ПословникаСкупштине општине Косјерић(''Службени лист општине Косјерић, бро 10/08), 

Скупштина општине Косјерић на седници одржаној 18. децембра  2015. године, донела је 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

О ПРЕСТАНКУ ДУЖНОСТИ ЗАМЕНИКА ПРЕДСЕДНИКА ОПШТИНЕ 

КОСЈЕРИЋ 

 

I. 

 Продановић Жељку дипл.инг. из Косјерића,престаје дужност заменика председника општине 

Косјерић и вршење текућих послова дана 18.12.2015.године, због избора новог заменика председника 

општине Косјерић. 

II. 

Ово Решење објавити у Службеном листу Општине Косјерић. 

 

О б р а з л о ж е њ е 

Правни основ за доношење решења о престанку функције заменика председника општине 

Косјерић садржан је у одредбама члана 50. став 4. Закона о локалној самоуправи( ''Службени гласник 

РС'', број 129/07) члана 59. став 4. Статута општине Косјерић (''Службени лист општине Косјерић, број 

9/08), и члана 159. Пословника Скупштине општине Косјерић (''Службени лист општине Косјерић, бро 

10/08) којима је утврђено да заменик председника општине који је разрешен или је поднео оставку 

остаје на дужности и врши текуће послове до избора новог заменика председника општине. 

Тачком II став 2.Решења о престанку функције заменика председника општине Косјерић број 06-

24/2015 од 17.12.2015. године прописано је да Жељко Продановић остаје на дужности и врши текуће 

послове,до избора новог заменика председника општине Косјерић, као и да ће се дан престанка вршења 

дужности и текућих послова утврдити посебним актом Скупштине општине Косјерић. 

Како је дана 18.12.2015. године изабран нови заменик председника општине Косјерић то је у 

складу са тачком II став 2.Решења о престанку функције заменика председника општине Косјерић број 

06-24/2015 од 17.12.2015. године, утврђен дан престанка обављања дужности и вршењае текућих 

послова и донето решење као у  диспозитиву. 

ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ: Против овог Решења може се поднети тужба Управном суду у року од 

30 дана. 

 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ,    

      Драган Тулимировић 

Број 06 –28 /2015 

У Косјерићу, 18. децембра  2015. године 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КОСЈЕРИЋ 


