
          П Р Е Д Л О Г 
    На основу члана 32. став 1. тачка 12., а у вези члана 49. и 50. Закона о локалној самоуправи 
(„Службени гласник РС“, бр. 129/07, 83/14-др. закон и 101/2016 – др. закон), члана 41. став 1. тачка 
33. а у вези члана 87. Статута општине Димитровград („Сл. лист града Ниша“ бр. 28/14-пречишћени 
текст, 72/15 и 156/16) и члана 27. Пословника Скупштине општине Димитровград („Сл. лист града 
Ниша“ бр. 59/12), Скупштина општине Димитровград на седници одржаној дана _____2017. године 
донела је: 
 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
О ПРЕСТАНКУ МАНДАТА ЗАМЕНИКА ПРЕДСЕДНИКА ОПШТИНЕ ДИМИТРОВГРАД 

 
 

Члан 1. 
 

 Констатује се престанак мандата заменика председника општине Димитровград ЂУРОВ 
ЗОРАНА, економисте, из Димитровграда, ул Сутјеска бр. 92, чиме се разрешава дужности пре 
истека мандата због подношења писане оставке бр. 02-301/2017-17 од 25.10.2017. године. 
 

Члан 2. 
 

 Решење ступа на снагу доношењем, а објавиће се у Сл. листу града Ниша. 
 

О б р а з л о ж е њ е 
 

 Правни основ за доношење овог Решења постоји у члану 32. став 1. тачка 12. Закона о 
локалној самоуправи („Службени гласник РС“, бр. 129/07, 83/14-др. закон и 101/2016 – др. закон) где 
законодавац прописује да „Скупштина општине бира и разрешава председника Општине, заменика 
председника Општине и чланове Општинског већа“ што подразумева да Скупштина општине има 
овлашћење и да разрешава заменика председника Општине. 
 Статут општине Димитровград („Сл. лист града Ниша“ бр. 28/14-пречишћени текст, 72/15 и 
156/16) у члану 41. став 1. тачка 33 такође прописује да Скупштина општине „бира и разрешава 
председника Општине и на предлог председника Општине, бира заменика председника Општине и 
чланове Општинског већа“ што значи да може и да разреши заменика председника Општине, 
конкретно у овом случају због подношења писане оставке. 
 Основни разлог за разрешење дужности заменика председника општине Димитровград јесте 
подношење писане оставке што је лични чин подносиоца оставке, те у том смислу се доноси 
решење као у диспозитиву. 
 
 Правна поука: Против овог Решења може се покренути управни спор у року од 
      30 дана од дана достављања Решења. 
 
Решење доставити: 
 

 разрешеном, 
 персоналној служби, 
 благајни и 
 архиви СО-е Димитровград 

 
 
Број: _______________ 
У Димитровграду, _______2017. године 
 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДИМИТРОВГРАД 
 
 

      ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА 
                Зоран Геров 


