
На основу члана 32. тачка 9. и члана 66. став 3. Закона о локалној самоуправи 
(''Службени гласник РС", број 129/07, 83/14-др.закон), члана 18. Закона о јавним службама 
(''Службени гласник РС", број 42/91, 71/94, 79/05-др.закон, 81/05-испр.др.закона, 83/05-
испр.др.закона, 83/14-др.закон) и члана 26. тачка 12. Статута града Краљева ("Службени 
лист града Краљева", број 15/13-пречишћен текст), у складу са чланом 24. Статута 
Установе Спортски центар „Ибар“ из Краљева од 3.02.1992. године, Одлуке о изменама и 
допунама Статута Установе Спортски центар „Ибар“ из Краљева од 21.06.1996. године и 
Одлуке о измени Статута Установе Спортски центар „Ибар“ из Краљева од 22.05.2009. 
године,  

Скупштина града Краљева, на седници одржаној дана 2.септембра 2016.године, 
донела је 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
О ИМЕНОВАЊУ ДИРЕКТОРА УСТАНОВЕ 

 СПОРТСКИ ЦЕНТАР ''ИБАР'' ИЗ КРАЉЕВА 
 

 
I 

 
Именује се Зоран Кнежевић, дипломирани економиста из Краљева, за директора 

Установе Спортски центар  ''Ибар'' из Краљева, на период од четири године. 
 
 

II 
 

Ово решење ступа на снагу даном доношења и биће објављено 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 члану 32. тачка 9. Закона о 
локалној самоуправи («Службени гласник РС», број 129/07, 83/14-др.закон), и члану 26. 
тачка 12. Статута града Краљева ("Службени лист града Краљева ", број 15/13-пречишћен 
текст), којима је утврђено да скупштина јединице локалне самоуправе, између осталог, 
именује и разрешава директоре установа, организација и служби чији је оснивач. 

Чланом 18. Закона о јавним службама (''Службени гласник РС", број 42/91, 71/94, 
79/05-др.закон, 81/05-испр.др.закона, 83/05-испр.др.закона, 83/14-др.закон) утврђено је да 
директора установе именује и разрешава оснивач. 

Чланом 24. Статута Установе Спортски центар „Ибар“ из Краљева од 3.02.1992. 
године, Одлуке о изменама и допунама Статута Установе Спортски центар „Ибар“ из 
Краљева од 21.06.1996. године и Одлуке о измени Статута Установе Спортски центар 
„Ибар“ из Краљева од 22.05.2009. године предвиђено је да директора Установе именује 
надлежни орган оснивача на период од четири године. 

С обзиром да мандат досадашњег директора истиче 30.августа 2016.године,  
овлашћени предлагач поднео је предлог за именовање директора, који испуњава услове 
за именовање предвиђене Статутом Установе и утврђен је Предлог решења. 

Ово решење је коначно. 
 

СКУПШТИНА ГРАДА КРАЉЕВА 
Број: 02-60/2016-III 
Дана:2.септембра 2016. године 

                                                                                                            
Председник 

                                                                                       Скупштине града Краљева 
 
                                                                              Ненад Марковић, дипл.инж.саобраћаја 


