
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 39, 40. и 
41. Статута града Краљева (''Службени лист града Краљева'', број 15/13-пречишћен 
текст), и члана 21, 22. и 31. Пословника о раду Скупштине града Краљева (''Службени 
лист града Краљева '', број 4/08 и 20/11), 
 Скупштина града Краљева, на седници одржаној дана 28. јуна 2016.године,  
донела је  
 

Р Е Ш Е Њ Е 
 

О ИЗБОРУ  
ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА КОМИСИЈЕ ЗА СТАТУТ И УПРАВУ 

 СКУПШТИНЕ ГРАДА КРАЉЕВА 
 

 
I 

 
 У Комисију за Статут и управу Скупштине града Краљева бирају се: 
 -за председника 
 Александар Протић, одборник у Скупштини града Краљева, 
 -за чланове: 

1. Владимир Мимовић, одборник у Скупштини града Краљева, 
    2. Дамир Угреновић, дипл.правник из Краљева, 
    3. др сци.Зоран Чворовић, одборник у Скупштини града Краљева и 
    4. Владимир Беочанин, дипл.правник из Краљева. 

 
 

II 
 

 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 39. Статута града Краљева прописано је да стална радна тела образује 
Скупштина за мандатни период за који је Скупштина образована.        
           Чланом 40. Статута града Краљева утврђено је да чланове радног тела предлажу 
одборничке групе, сразмерно броју одборника у Скупштини, а чланом 41. став 1. и 2. 
утврђено је да о предложеној листи за избор чланова радног тела Скупштина одлучује у 
целини јавним гласањем, као и да је радно тело Скупштине изабрано ако је за предлог 
гласала већина присутних одборника, а ако радно тело не буде изабрано, читав поступак 
се понавља са новим кандидатима. 



            Чланом 31. Пословника о раду Скупштине града Краљева (''Службени лист града 
Краљева'', број 4/08 и 20/11) прописана је надлежност Комисије за Статут и управу 
Скупштине града Краљева, и да Комисија има председника и четири члана. 

У складу са напред наведеним, а на предлог овлашћених предлагача, донето је 
решење као у диспозитиву. 
 
 
 
СКУПШТИНА ГРАДА КРАЉЕВА 

Број:02-27/2016-III                                                                         
Дана:28. јуна 2016. године           
                                             
 

                                                                 Председник 
                                                               Скупштине града Краљева                                                                

 
                                                                           Ненад Марковић, дипл. инж. саобраћаја 

                                                       


