
На основу члана 36. став 1, у вези члана 66. став 3. Закона о локалној самоуправи 
(„Службени гласник РС“, број 129/07, 83/14-др закон, 101/16-др.закон и 47/18), члана 26. 
тачка 31. Статута града Краљева („Службени лист града Краљева'', број 6/19-пречишћен 
текст), члана 51. и члана 60. став 2. Пословника о раду Скупштине града Краљева 
(„Службени лист града Краљева'', број 1/21-пречишћен текст), 

Скупштина града Краљева, на седници одржаној дана  29. новембра 2021. године, 
донела је 

 
 
  

Р Е Ш Е Њ Е 
О РАЗРЕШЕЊУ И ИЗБОРУ ЧЛАНА КОМИСИЈЕ ЗА ИЗБОР И ИМЕНОВАЊА  

СКУПШТИНЕ ГРАДА КРАЉЕВА 
 

I 
 

Разрешава се Марко Тошковић дужности члана Комисије за избор и именовања 
Скупштине града Краљева, на лични захтев. 
 

II 
 

 У Комисију за избор и именовања Скупштине града Краљева изабран је Радоје 
Томашевић, пензионер. 
 

III 
 

Ово решење ступа на снагу даном доношења и објавиће се 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, 83/14-др.закон, 101/16-др.закон 
и 47/18), 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 6/19-пречишћен текст), којим је утврђено да 
Скупштина, у складу са законом, бира и разрешава чланове радних тела Скупштине 
града. 

Чланом 51. Пословника о раду Скупштине града Краљева („Службени лист града 
Краљева'', број 1/21-пречишћен текст) прописана је надлежност Комисије за избор и 
именовања и да Комисија има председника и осам чланова, а чланом 60. став 2. 
прописано је да чланове радног тела предлажу одборничке групе, сразмерно броју 
одборника у Скупштини. 

С' обзиром да је досадашњи члан Комисије за избор и именовања Скупштине града 
Краљева поднео оставку на ту дужност, овлашћени предлагач поднео је предлог за избор 
члана Комисије за избор и именовања Скупштине града Краљева. 

 
 
Скупштина града Краљева 
Број: 02-72/2021-I 
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