
На основу члана 36. став 1. и члана 66. став 3. Закона о локалној самоуправи 
(„Службени гласник РС“, број 129/07 и 83/14-др закон), члана 26. тачка 31, члана 40. 
Статута града Краљева (''Службени лист града Краљева'', број 15/13-пречишћен текст), и 
члана 21, 22. и 38. Пословника о раду Скупштине града Краљева (''Службени лист града 
Краљева '', број 4/08 и 20/11), 
 Скупштина града Краљева, на седници одржаној дана 15. јула 2016. године,  
донела је  
 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
 

О РАЗРЕШЕЊУ И ИЗБОРУ ПРЕДСЕДНИКА КОМИСИЈЕ ЗА ПРЕДСТАВКЕ И 
ПРИТУЖБЕ СКУПШТИНЕ ГРАДА КРАЉЕВА 

 
 
 

I 
 

Разрешава се прим.др Гордана Стојковић дужности председника Комисије за 
представке и притужбе Скупштине града Краљева. 

 
 

II 
 

За председника Комисије за представке и притужбе Скупштине града Краљева 
бира се Слађана Вукосављевић, одборник у Скупштини града Краљева. 
 
 

III 

 
 Ово решење објавити у ''Службеном листу града Краљева''. 
 
 
                                                     О б р а з л о ж е њ е 
  
 

Правни основ за доношење решења садржан је у члану 36. став 1. Закона о 
локалној самоуправи („Службени гласник РС“, број 129/07 и 83/14-др закон), којим је 
утврђено да скупштина оснива стална или повремена радна тела за разматрање питања 
из њене надлежности, и у члану 26. тачка 31. Статута града Краљева (''Службени лист 
града Краљева'', број 15/13-пречишћен текст), којим је утврђено да Скупштина, у складу 
са законом, бира и разрешава чланове радних тела Скупштине града. 
           Чланом 40. Статута града Краљева утврђено је, поред осталог, да чланове радног 
тела предлажу одборничке групе, сразмерно броју одборника у Скупштини, као и да 
чланови Градског већа не могу бити чланови радних тела Скупштине. Како је досадашњи 
председник Комисије прим.др Гордана Стојковић изабрана за члана Градског већа града 
Краљева, предложено је њено разрешење дужности председника Комисије. 
            Чланом 38. Пословника о раду Скупштине града Краљева (''Службени лист града 
Краљева'', број 4/08 и 20/11) прописана је надлежност Комисије за представке и притужбе  
Скупштине града Краљева, и да Комисија има председника и четири члана. 



У складу са напред наведеним, а на предлог овлашћеног предлагача, донето је 
решење као у диспозитиву. 
 
 
 
СКУПШТИНА ГРАДА КРАЉЕВА 
Број:02-45/2016-III                                                                         
Дана:15. јула 2016.године                                      
 

                                                                      Председник 
                                                                                          Скупштине града Краљева 
 

                                                                         Ненад Марковић, дипл. инж. сааобраћаја  


