
 На основу члана члана 26. став 1, 2. и 3. и члана 27. став 2. Пословника о 
раду Скупштине града Краљева („Службени лист града Краљева", број 15/22-
пречишћен текст), 
 Одељење за послове органа Града Градске управе града Краљева 
израђује 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
 

I 
 
 Утврђује се да је Ђорђу Видовићу, дипломираном правнику престала 
функција заменика секретара Скупштине града Краљева дана 16. јануара 2023. 
године, из разлога поднете оверене писане оставке. 

 

II 
 

 Решење објавити у „Службеном листу града Краљева“. 
 

О б р а з л о ж е њ е 
 

Ђорђе Видовић је дана 16. јануара 2023. године поднео оверену писану 
оставку на функцију заменика секретара Скупштине града Краљева.  

Чланом 26. став 1, 2. и 3. Пословника о раду Скупштине града Краљева 
(„Службени лист града Краљева“, број 15/22-пречишћен текст), између осталог 
предвиђено је да секретар Скупштине може поднети оставку усмено на седници 
Скупштине, а да је између две седнице подноси у форми оверене писане изјаве, 
да о оставци коју је секретар поднео Скупштини између две седнице, Скупштина 
је дужна да одлучи на првој наредној седници, да се о поднетој оставци не отвара 
расправа, нити се гласа, већ се престанак функције само утврђује, а 
организациона јединица Управе надлежна за послове Скупштине израђује акт о 
престанку функције, који потписује председавајући Скупштине. 

Чланом 27. став 2. Пословника о раду Скупштине града Краљева 
предвиђено је да се одредбе Пословника које се односе на постављење, 
разрешење и подношење оставке секретара Скупштине, сходно примењују на 
заменика секретара Скупштине. 

Сходно наведеном, Скупштина града Краљева је на Осамнаестој  седници 
одржаној дана 24. јануара 2023. године, утврдила да је Ђорђу Видовићу, 
дипломираном правнику престала функција заменика секретара Скупштине града 
Краљева дана 16. јануара 2023. године, из разлога поднете оверене писане 
оставке. 

 
 

Скупштина града Краљева 
Број: 02-1/2023-I 
Дана: 24. јануара 2023. године 
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