На основу члана 48. и 49. Закона о локалоним изборима ( „Службени гласник
РС“ број 129/07 и 54/11), члана 32. Закона о локалној самоуправи („Слубени гласник
РС“ број 129/07 и 47/2018) и члана 39. Статута општине Ариље („Службени гласник
општине Ариље број 6/08, 6/10 и 5/14),
Скупштина општине Ариље на 21. Седници одржаној 23. 10. 2018. године,
донела јe
РЕШЕЊЕ
о потврђивању мандата одборника Скупштине општине Ариље
I
Потврђује се мандат одборника Скупштине општине Ариље Вукотић Милији,
рођеном 1958. године, економском техничару из Ариља , са изборне листе
АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ - СРБИЈА ПОБЕЂУЈЕ.
II
Мандат одборника траје до истека мандата одборника коме је је престао
мандат.
III
Решење ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у „Службеном
гласнику општине Ариље“.
Образложење
Скупштина општине Ариље је, на 20. седници одржаној 11. 09. 2018. године, донела
решење III број 112-88/2018, којим је Бранко Вукајловић изабран за заменика
председника општине Ариље. Овим избором именованом је престао мандат одборника
у Скупштини општине Ариље.
Комисија за административна питања поднела је извештај Скупштини у коме
наводи: да је Скупштина општине Ариље је, на 20. седници одржаној 11. 09. 2018.
године, донела решење III број 112-88/2018, којим је Бранко Вукајловић изабран за
заменика председника општине Ариље и да је именованом престао мандат одборника;
да је Изборна комисија општине Ариље решењем III број 013- 7/18, од 16. 10. 2018.
године, доделила мандат Вукотић Милији, рођеном 1958. године, економском
техничару из Ариља, са Изборне листе АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ- СРБИЈА ПОБЕЂУЈЕ,
припаднику Српске напредне странке, на основу испуњених услова из члана 48. став 1.
2. и 4. Закона о локалним изборима, пошто на коалиционој изборној листи нема
припадника исте политичке странке (Покрет обнове Краљевине Србије), те се мандат
додељује првом следећем кандидату са наведене Изборне листе, без обзира на
страначку припадност.
Такође је утврђено да је наведеном одборнику издато уверeње да је изабран за
одборника у Скупштини општине Ариље.
Из изнетог донето је решење као у диспозитиву.
Општина Ариље
Скупштина општине
III број 112-___/2018, 23. 10. 2018. године
АРИЉЕ
Председник Скупштине општине,
Драгиша Терзић

