
  
 

 
На основу члана 26. тачка 30. и 31. и члана 121. Статута града Краљева („Службени лист 

града Краљева“, број 15/13-пречишћен текст), члана 20, 21, 22. и 71. став 1. Пословника о раду 
Скупштине града Краљева („Службени лист града Краљева“, број 4/08 и 20/11),  

Скупштина града Краљева, на седници одржаној 15. јула 2016.године, донела је  
 
 
 

О Д Л У К У 
 

О ОБРАЗОВАЊУ ПОВРЕМЕНОГ РАДНОГ ТЕЛА СКУПШТИНЕ ГРАДА КРАЉЕВА ЗА ИЗРАДУ 
НАЦРТА ПОСЛОВНИКА О РАДУ СКУПШТИНЕ ГРАДА КРАЉЕВА 

 
 
 
I 

 
Образује се Повремено радно тело Скупштине града Краљева за израду Нацрта 

Пословника о раду Скупштине града Краљева (у даљем тексту Повремено радно тело), у чији 
састав се именују: 

- за председника 
      Ненад Марковић, председник Скупштине града Краљева, 
- за чланове: 
1. Марија Лазовић, секретар Скупштине града Краљева, 
2. Лидија Павловић, заменик секретара Скупштине града Краљева, 
3. Александар Протић, шеф Одборничке групе Александар Вучић-Србија побеђује, 
4. Ненад Вуксановић, шеф Одборничке групе Ивица Дачић-„Социјалистичка партија 

Србије (СПС), Јединствена Србија (ЈС)-Драган Марковић Палма, 
5. Др Драган Весовић, шеф Одборничке групе Двери, 
6. Предраг Воштинић, шеф Одборничке групе Локални фронт, 
7. Иван Матовић, шеф Одборничке групе Староседеоци, 
8. Весна Николић Вукајловић, шеф Одборничке групе др Војислав Шешељ-Српска 

радикална странка,  
9. Александар Ерац, шеф Одборничке групе Покрет социјалиста, 
10. Мирко Вуковић, шеф Одборничке групе Српски покрет обнове.  
 
 
 

II 
 

 Задатак Повременог радног тела Скупштине града Краљева је да у року од три месеца 
припреми Нацрт пословника о раду Скупштине града Краљева, и упути га на разматрање 
овлашћеном предлагачу Комисији за Статут и управу Скупштине града Краљева, која ће 
утврдити Предлог пословника о раду Скупштине града Краљева. 
 
 

III 
 

 Стручне и административно-техничке послове за Повремено радно тело обављаће 
Одељење за скупштинске послове Градске управе града Краљева. 

 



 
IV 
 

 Ову одлуку објавити у ''Службеном листу града Краљева''. 
 

 
                                                    О б р а з л о ж е њ е 

 

Правни основ за доношење ове Одлуке садржан је у члану 26. тачка 30. и 31. и члану 
121. Статута града Краљева („Службени лист града Краљева“, број 15/13-пречишћен текст), 
члану 20, 21, 22. и 71. став 1. Пословника о раду Скупштине града Краљева („Службени лист 
града Краљева“, број 4/08 и 20/11). 

Чланом 26. тачка 30. и 31. Статута града Краљева („Службени лист града Краљева“, број 
15/13-пречишћен текст) утврђено је да Скупштина, у складу са законом, оснива стална и 
повремена радна тела за разматрање питања из своје надлежности и бира и разрешава 
чланове радних тела Скупштине града. 

Чланом 20. Пословника о раду Скупштине града Краљева („Службени лист града 
Краљева“, број 4/08 и 20/11) прописано је да се за разматрање питања из надлежности 
Скупштине, предлагање аката и вршење других послова у складу са овим Пословником, 
образују стална или повремена радна тела Скупштине, и да повремена радна тела образује 
Скупштина за извршење задатака које им Скупштина посебно повери и она престају са радом 
по извршењу задатака за које су образована. 

Чланом 22. Пословника о раду Скупштине града Краљева („Службени лист града 

Краљева“, број 4/08 и 20/11) утврђено је да о предложеној листи за избор чланова радног тела 
Скупштина одлучује у целини јавним гласањем, да је радно тело Скупштине изабрано ако је за 
предлог гласала већина присутних одборника, и да ако радно тело Скупштине не буде 
изабрано, читав поступак се понавља са новим кандидатима. 

С обзиром да су у примени Пословника о раду Скупштине града Краљева уочени 
одређени недостаци истог, и утврђена потреба измена и допуна, односно доношења новог 
Пословника, предлаже се Скупштини града Краљева да усвоји Предлог одлуке о образовању 
Повременог радног тела Скупштине града Краљева за израду Нацрта пословника о раду 
Скупштине града Краљева.  

 
 
 

СКУПШТИНА ГРАДА КРАЉЕВА 
Број: 011-129/2016-III                                                                                    Председник 
Дана: 15. јула 2016.године                                                              Скупштине града Краљева 
          

 Ненад Марковић, дипл.инж.саобраћаја 
 

 


