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Одборници Скупштине општине Параћин изгласали су поверење председнику општине
Саши Пауновићу. Како је Пауновић навео на свом Фејсбук налогу, од 40 одборника који
су гласали, ниједан није гласао за његово разрешење.

  

  

"Предлог је поднело 45 одборника и наредних шест месеци они не могу поново да
покрену питање поверења, а другог начина за покретање тог питања нема. Потребна
већина је од 28 одборника, а пет одборника скупштинске већине није присуствовало из
оправданих разлога", додао је Пауновић.

  

У образложењу предлога се наводи да "због тврдњи изнетих у јавности на рачун рада
органа општине Параћин, сматрамо да је потребно проверити да ли председник општине
Параћин ужива подршку већине одборника Скупштине општине Параћин, па захтевамо
од вас, да се о предлогу за његово разрешење расправља и одлучи на првој седници
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Скупштине општине Параћин".

  

  

Председник Скупштине општине Параћин Драган Митић је на јуче одржаној седници
саопштавајући резултате гласања одборника казао да је "38 одборника гласало против
разрешења председника Пауновића".

  

У наставку седнице усвојена је одлука о завршном рачуну буџета општине Параћин за
2017. годину.

  

(Бета)

  

Видети још:

  

Скупштина Србије: Полемика власти и опозиције о томе ко нарушава изборну
вољу у Параћину; Маја Гојковић: Жалба Саше Пауновића Савету Европе опасна по
Србију

  

РСЕ: Савет Европе тражи од Србије да се изјасни о притисцима СНС-а на локалне
опозиционе самоуправе у Параћину, Шапцу и Чајетини

  

Представници опозиције подржали градоначелнике Шапца, Чајетине и Параћина у
њиховом отпору покушају власти да угуши „неподобне“ локалне самоуправе

  

Сем Фабрици: Пратимо ситуацију у општинама које су се Савету Европе жалиле на
притиске СНС-а на опозиционе локалне самоуправе; Душанка Голубовић: СКГО се
нико није обратио на ту тему
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