
На основу члана 32. тачка 9. и члана 66. став 3. Закона о локалној самоуправи 
(''Службени гласник РС", број 129/07 и 83/14-др. закон), члана 134. Закона о здравственој 
заштити (''Службени гласник РС", број 107/05, 72/09-др.закон, 88/10, 99/10, 57/11, 119/12, 
45/13-др.закон, 93/14, 96/15, 106/15), члана 26. тачка 12. Статута града Краљева 
(„Службени лист града Краљева“, број 15/13-пречишћен текст) и члана 22. Статута Дома 
здравља „Краљево“ у Краљеву од 11.априла 2014.године,   

Скупштина града Краљева, на седници одржаној дана 15. јула 2016. године, донела 
је  

 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
О РАЗРЕШЕЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ ДИРЕКТОРА 

ДОМА ЗДРАВЉА „КРАЉЕВО“ ИЗ КРАЉЕВА 
 
 
I 

  
Разрешава се вршилац дужности директора Дома здравља „Краљево“ из Краљева 

др Мирјана Крчевинац. 
 

 
                                                                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 члану 32. тачка 9. Закона о 
локалној самоуправи («Службени гласник РС», број 129/07 и 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. 

Досадашњи вршилац дужности директора Дома здравља „Краљево“ из Краљева 
именован је на основу члана 134. Закона о здравственој заштити (''Службени гласник РС", 
број 107/05, 72/09-др.закон, 88/10, 99/10, 57/11, 119/12, 45/13-др.закон, 93/14, 96/15, 
106/15) и члана 22. Статута Дома здравља „Краљево“ у Краљеву од 11.априла 
2014.године, којима је утврђенo да, ако управни одбор здравствене установе не изврши 
избор кандидата за директора здравствене установе, односно ако оснивач здравствене 
установе не именује директора здравствене установе, оснивач ће именовати вршиоца 
дужности директора на период од шест месеци. 

С обзиром да је Управни одбор Дома здравља „Краљево“ из Краљева, у складу са 
законом расписао и спровео јавни конкурс за именовање директора и оснивачу предложио 
именовање предложеног кандидата, утврђен је Предлог решења. 

Ово решење је коначно. 
 
УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Против овог решења може се поднети тужба 

Вишем суду у Краљеву у року од 60 дана од дана пријема решења. 
 

СКУПШТИНА ГРАДА КРАЉЕВА 
Број: 02-49/2016-III 
Дана: 15. јула 2016. године                                                    Председник 

                                                                          Скупштине града Краљева 
 
                                                                   Ненад Марковић, дипл. инж. саобраћаја 


