На основу члана члана 45. став 1. и 2, у вези члана 66. став 5. Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник РС", број 129/07, 83/14-др.закон, 101/16-др.закон, 47/18 и
111/21-др. закон), члана 26. тачка 15. и члана 60. став 1. и 2. Статута града Краљева
(„Службени лист града Краљева“, број 6/19-пречишћен текст),
Скупштина града Краљева, на седници одржаној дана 10. маја 2022. године,
донела је

РЕШЕЊЕ
О ИЗБОРУ ЧЛАНА ГРАДСКОГ ВЕЋА ГРАДА КРАЉЕВА
I
За члана Градског већа града Краљева изабран је Владимир Баралић,
дипломирани менаџер.
II
Ово решење ступа на снагу даном доношења и објавиће се у „Службеном листу
града Краљева".

Образложење
Правни основ за доношење овог решења садржан је у одредбама члана 45. став
1. и 2, у вези члана 66. став 5. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС",
број 129/07, 83/14-др.закон, 101/16-др.закон, 47/18 и 111/21-др.закон), члана 26. тачка 15.
и члана 60. став 1. и 2. Статута града Краљева („Службени лист града Краљева“, број
6/19-пречишћен текст).
Наведеним одредбама је, између осталог, прописано да Градско веће чине
градоначелник, заменик градоначелника и 11 чланова, које на предлог градоначелника
бира Скупштина, тајним гласањем, већином гласова од укупног броја одборника
Скупштине, као и да кандидате за чланове Градског већа предлаже градоначелник, као и
да Скупштина, у складу са законом на предлог градоначелника бира заменика
градоначелника и чланове Градског већа.
Скупштина града Краљева је на Једанаестој седници одржаној 24. децембра
2021.године донела Решење број 02-91/2021-I о престанку мандата члана Градског већа
града Краљева Новици Лишанину, због подношења усмене оставке, па је градоначелник
града Краљева дана 28.априла поднео предлог за избор Владимира Баралића за члана
Градског већа града Краљева.
Председник Скупштине града Краљева је након спроведеног поступка избора
члана Градског већа, а у складу са одредбама Пословника о раду Скупштине града
Краљева, констатовао да је кандидат за члана Градског већа добио потребну већину
гласова и да је Скупштина донела Решење о избору Владимира Баралића за члана
Градског већа града Краљева.
УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ:Против овог решења може се покренути
управни спор подношењем тужбе Управном суду у Београду у року од 30 дана од дана
доношења решења.
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