
На основу члана 26. тачка 9. Статута града Краљева („Службени лист града 
Краљева", број 6/19-пречишћен текст) и члана 112. став 1. Пословника о раду 
Скупштине града Краљева („Службени лист града Краљева“, број 15/22-пречишћен 
текст)  

Скупштина града Краљева, на седници одржаној дана 08. јула 2022.године, 
донела је 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
О УТВРЂИВАЊУ ПРЕСТАНКА ДУЖНОСТИ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА 

САВЕТА ЗА РОДНУ РАВНОПРАВНОСТ ГРАДА КРАЉЕВА 
 

I 
 

Утврђује се престанак дужности у Савету за родну равноправност града 
Краљева: 

1. Лидији Павловић, председнику, 
2. Марку Јелићу, члану, 
3. Маријани Шен, члану,   
4. Бранки Мићевић, члану, 
5. Ивани Базић, члану, 
6. Новици Лишанину, члану и 
7. Владану Славковићу, члану.  
  

II 
 
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 овог решења садржан је у одредбама члана 26. 
тачка 9. Статута града Краљева („Службени лист града Краљева", број 6/19-
пречишћен текст), којима је утврђено да Скупштина доноси прописе и друге опште 
и појединачне акте, и члана 112. став 1. Пословника о раду Скупштине града 
Краљева („Службени лист града Краљева“, број 15/22-пречишћен текст) утврђено 
је да Скупштина, поред осталих аката, доноси решења. 

С обзиром да је период на који су именовани председник и чланови Савета 
за родну равноправност града Краљева истекао, као и да је у међувремену донет 
Закон о родној равноправности („Службени гласник РС", број 52/21), који је ставио 
ван снаге Закон о равноправности полова, и у члану 63. предвидео образовање 
савета за родну равноправност у органима управе јединице локалне самоуправе и 
прописао састав савета на битно другачији начин, донето је решење као у 
диспозитиву. 

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 пријема решења. 

 

Скупштина града Краљева                                   
Број:02-15/2022-I                                                                              
Дана:08. јула 2022.године                                                             
                                                                                  Председник 
                                                                       Скупштине града Краљева 
                                                             Ненад Марковић, дипл.инж.саобраћаја, с.р. 


