
 

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 25. и 
члана 52. Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС", број 15/16 и 88/19), члана 
26. тачка 11. Статута града Краљева („Службени лист града Краљева", број 6/19-
пречишћен текст), члана 38. и члана 46. Одлуке о усклађивању Оснивачког акта Јавног 
предузећа за уређивање грађевинског земљишта „Краљево'' из Краљева („Службени лист 
града Краљева", број 25/16 и 27/16),  

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

 
Р Е Ш Е Њ Е 

О ИМЕНОВАЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ ДИРЕКТОРА  
ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА УРЕЂИВАЊЕ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА 

„КРАЉЕВО“ ИЗ КРАЉЕВА 
 
I 
 

Именује се Марица Мијајловић, дипломирани инжењер архитектуре, за вршиоца 
дужности директора Јавног предузећа за уређивање грађевинског земљишта „Краљево'' 
из Краљева, до именовања директора на основу спроведеног јавног конкурса, а најдуже 
до једне 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 решења садржан је у одредбама члана 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 члана 26. тачка 11. Статута града Краљева („Службени лист 
града Краљева", број 6/19-пречишћен текст), којима је утврђено да скупштина, у складу са 
законом, између осталог именује и разрешава директоре, односно вршиоце дужности 
директора јавних предузећа чији је оснивач. 

Чланом 52. Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС", број 15/16 и 
88/19) прописано је да се вршилац дужности директора може именовати до именовања 
директора јавног предузећа по спроведеном јавном конкурсу, као и да период обављања 
функције вршиоца дужности директора не може бити дужи од једне године, да исто лице 
не може бити два пута именовано за вршиоца дужности директора и да вршилац дужности 
директора мора испуњавати услове за именовање директора јавног предузећа из члана 
25. наведеног закона. 

Чланом 46. Одлуке о усклађивању Оснивачког акта Јавног предузећа за уређивање 
грађевинског земљишта „Краљево'' из Краљева („Службени лист града Краљева", број 
25/16 и 27/16) утврђено је да орган утврђен Статутом града Краљева, на предлог 
Надзорног одбора, именује вршиоца дужности директора, до именовања директора 
предузећа по спроведеном јавном конкурсу, најдуже до једне године, који мора 
испуњавати услове за именовање директора, прописане чланом 38.Одлуке. 

Надзорни одбор Јавног предузећа за уређивање грађевинског земљишта 
„Краљево'' из Краљева је за вршиоца дужности директора јавног предузећа предложио 
Марицу Мијајловић, дипломираног инжењера архитектуре, која испуњава услове за 
именовање утврђене у члану 25. Закона о јавним предузећима и члану 38. Одлуке о 
усклађивању Оснивачког акта Јавног предузећа за уређивање грађевинског земљишта 
„Краљево'' из Краљева. 

Ово решење је коначно. 
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УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Против овог решења може се поднети тужба 
Вишем суду у Краљеву у року од 60 дана од дана пријема овог решења 

 
 
Скупштина града Краљева                                                                    
Број:02-24/2021-I                                                                      Председник                                       
Дана: 21. јуна 2021.године                                          Скупштине града Краљева           
                                                                          Ненад Марковић, дипл.инж.саобраћаја, с.р. 
 

 

 

 

 


