
 На основу члана 32. тачка 6а Закона о локалној самоуправи („Службени гласник 
РС“, број 129/07, 83/14-др.закон, 101/16-др.закон, 47/18), члана 26. тачка 28. Статута 
града Краљева („Службени лист града Краљева'', број 6/19-пречишћен текст), члана 5. и 
члана 37. став 2. Одлуке о Локалном омбудсману града Краљева („Службени лист града 
Краљева'', број 13/19), 
 Скупштина града Краљева, на седници одржаној дана 23.јула 2019. године,  
донела је  
 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
О ИЗБОРУ ЛОКАЛНОГ ОМБУДСМАНА ГРАДА КРАЉЕВА 

 
 
 

I 
 

За Локалног омбудсмана града Краљева бира се Ксенија Гочанин, дипломирани 
правник, на период од пет година. 

 
 

II 
 

Права и обавезе изабраног лица из става I овог решења теку од 24. јула 
2019.године. 
  

III 
 

Доношењем решења о избору Локалног омбудсмана града Краљева престаје 
дужност Заштитнику грађана града Краљева Милану Туфегџићу, изабраном Решењем 
Скупштине града Краљева број 02-18/2014-III од 11.04.2014.године. 

 
 

IV 
 

 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 32. тачка 6а Закона о 
локалној самоуправи („Службени гласник РС“, број 129/07, 83/14-др.закон, 101/16-
др.закон, 47/18) и члану 26. тачка 28. Статута града Краљева („Службени лист града 
Краљева'', број 6/19-пречишћен текст), којима је утврђено да Скупштина бира и 
разрешава локалног омбудсмана. 

 Чланом 5. Одлуке о Локалном омбудсману града Краљева („Службени лист града 
Краљева'', број 13/19) прописано је да Локалног омбудсмана бира Скупштина града на 
предлог најмање једне трећине одборника, јавним гласањем, већином од укупног броја 
одборника и да се Локални омбудсман бира се на период од пет година и може бити 
поново биран. 

Чланом 37. став  2. Одлуке о Локалном омбудсману града Краљева прописано је 
да доношењем акта о избору Локалног омбудсмана и његовог заменика престаје дужност 
Заштитнику грађана града Краљева и његовом заменику. 



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

Број:02-44/2019-I                                                                         
Дана: 23.јула  2019. године                                      
 
                                                                                                        Председник 
                                                                                            Скупштине града Краљева 

                                                                              Ненад Марковић, дипл.инж.саобраћаја, с.р.  


