
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, 101/16-др.закон и 47/18), члана 113. 
став 4, члана 115, члана 116. став 1, 17, 18, 20, 21. и 22. Закона о здравственој заштити 
(„Службени гласник РС", број 25/19), члана 26. тачка 12. Статута града Краљева 
(„Службени лист града Краљева", број 6/19-пречишћен текст) и члана 16. став 3, члана 18, 
члана 19. став 1, 3. и 4. и члана 20. став 1. Статута „Апотекарске установе Краљево“ из 
Краљева од 29.децембра 2020.године,  

Скупштина града Краљева, на седници одржаној дана 21. јуна 2021. године, донела 
је 
 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
О ИМЕНОВАЊУ ДИРЕКТОРА 

„АПОТЕКАРСКЕ УСТАНОВЕ КРАЉЕВО“ ИЗ КРАЉЕВА 
 
 

I 
  

Именује се Иван Дивац, дипломирани фармацеут, за директора „Апотекарске 
установе Краљево“ из Краљева, на период од четири године. 

 
 

                                                                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, 83/14-др.закон, 101/16-др.закон 
и 47/18) и члану 26. тачка 12. Статута града Краљева („Службени лист града Краљева", 
број 6/19-пречишћен текст), којима је утврђено да скупштина јединице локалне 
самоуправе, између осталог, именује и разрешава директоре установа, организација и 
служби чији је оснивач. 

Чланом 113. став 4, чланом 115, чланом 116. став 1, 17, 18, 20, 21. и 22. Закона о 
здравственој заштити („Службени гласник РС", број 25/19) и чланом 16. став 3, чланом 18, 
чланом 19. став 1, 3. и 4. и чланом 20.став 1. Статута „Апотекарске установе Краљево“ из 
Краљева од 29.децембра 2020.године прописано је да директора здравствене установе 
именује и разрешава оснивач, утврђени су услови за именовање директора; прописано је 
да се директор именује на основу јавног конкурса, који расписује управни одбор 
здравствене установе; да управни одбор ранг листу са највише три кандидата и записник 
о извршеном изборном поступку доставља оснивачу у року од 30 дана од дана завршетка 
јавног конкурса и да је на основу предлога управног одбора оснивач дужан да изабере 
кандидата са ранг листе у року од десет радних дана од дана достављања предлога; да 
оснивач доноси решење о именовању директора здравствене установе, на период од 
четири године, да директор може бити поново именован; да је решење коначно у 
управном поступку и против њега се може покренути управни спор, као и да се објављује у 
гласилу јединице локалне самоуправе.   

Управни одбор „Апотекарске установе Краљево“ из Краљева је, у складу са 
прописаним роковима, расписао и објавио јавни конкурс, на који се пријавио један 
кандидат, досадашњи директор „Апотекарске установе Краљево“, са потпуном и 
благовременом пријавом и доказима о испуњавању услова за именовање. Управни одбор 
„Апотеке Краљево“ из Краљева је донео одлуку о избору кандидата и предлог кандидата 
доставио оснивачу. 

У складу са напред наведеним, донето је решење као у диспозитиву. 
Ово решење је коначно. 
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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:02-16/2021-I                                                                       Председник                                      
Дана: 21. јуна 2021. године                                           Скупштине града Краљева      
                                                                          Ненад Марковић, дипл.инж.саобраћаја, с.р. 


