
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 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 и 83/14-др.закон), члана 26. тачка 12. Статута 
града Краљева („Службени лист града Краљева", број 6/19-пречишћен текст) и члана 27. 
став 3. Статута Спортског центра „Ибар“ из Краљева од 21.јуна 2021.године,  

Скупштина града Краљева, на седници одржаној дана 17. септембра 2021. године, 
донела је 

 
  

Р Е Ш Е Њ Е 
О УТВРЂИВАЊУ ПРЕСТАНКА ФУНКЦИЈЕ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ ДИРЕКТОРА  

   СПОРТСКОГ ЦЕНТРА „ИБАР“ ИЗ КРАЉЕВА 
 
 

I 
 

Утврђује се да Зорану Кнежевићу престаје функција вршиоца дужности директора 
Спортског центра „Ибар“ из Краљева, из разлога истека периода на који је именован.  
 

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 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 и 83/14-др.закон) прописано је 
да директора именује и разрешава оснивач, а чланом 27. став 3. Статута Спортског 
центра „Ибар“ из Краљева од 21.јуна 2021.године утврђено је да вршилац дужности може 
обављати ту функцију најдуже једну годину.  

С обзиром на истек периода на који је именован досадашњи вршилац дужности 
директора Спортског центра „Ибар“ из Краљева, донето је решење као у диспозитиву. 

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:02-32/2021-I                                                                                                  
Дана: 17. септембра 2021. године                                                                                                                                   
                                                        
 
 
     Председник 
                                                                                     Скупштине града Краљева                                       
                                                     
                                                                            Ненад Марковић, дипл.инж.саобраћаја 


