
 
На основу члана 32. тачка 20. у вези члана 66. став 3. Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник РС“, број 129/07, 83/14-др.закон, 101/16-др.закон, 47/18 и 
111/21-др.закон), члана 12. став 12. Закона о инспекцијском надзору („Службени гласник 
РС“, број 36/15, 44/18-др.закон и 95/18), и члана 26. тачка 9. Статута града Краљева 
(„Службени лист града Краљева“, број 6/19-пречишћен текст), 

Скупштина града Краљева, на седници одржаној дана 24. децембра         
2021.године, донела је  

  
 

                                               РЕШЕЊЕ 
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА РЕШЕЊА О ОБРАЗОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА 

КООРДИНАЦИЈУ  ИНСПЕКЦИЈСКОГ НАДЗОРА НАД ПОСЛОВИМА ИЗ 
ИЗВОРНЕ НАДЛЕЖНОСТИ ГРАДА КРАЉЕВА 

 
 

                                                                    I 
 

У Решењу о образовању Комисије за координацију инспекцијског надзора 
над пословима из изворне надлежности града Краљева, број 02-51/2018-I од 
8.новембра 2018.године („Службени лист града Краљева“, број 27/18) (у даљем 
тексту:Решење) у ставу II тачка 1.1.3. мења се и гласи:  

„Инспекција за утврђивање локалних изворних прихода и контролу 
обвезника, у саставу Одељења за пореску администрацију Градске управе града 
Краљева“. 

Додаје се нова тачка 1.1.4. која гласи: 
„Инспекција за наплату, пореско књиговодство и извештавање, у саставу 

Одељења за пореску администрацију Градске управе града Краљева“. 
Досадашња тачка 1.1.4. постаје тачка 1.1.5. 
 

    II 
 

У ставу V Решења у тачки 1. реч: „-Луковић“  брише се. 
Тачка 2. мења се и гласи: 
„Срђан Бијеловић, руководилац Одељења за инспекцијске послове, члан; 
-Љиљана Шаренац, заменик руководиоца Одељења за инспекцијске 

послове, заменик члана; 
Тачка 3. мења се и гласи: 
„Јелена Јовановић, руководилац Одељења за пореску администрацију, 

члан; 
-Дајана Радуловић, шеф Одсека за утврђивање локалних изворних прихода 

и контролу обвезника, заменик члана; 
Тачка 4. мења се и гласи: 
„Војо Вукајловић, руководилац Службе за буџетску инспекцију града 

Краљева, члан; 
-Светомир Моравчић, руководилац Одељења за привреду и финансије, 

заменик члана.“ 
У тачки 5. реч „начелник“ замењује се речју: „руководилац“. 
 
 



                                                                     III 
 

 Ово решење ступа на снагу даном доношења и објавиће се у „Службеном 

листу града Краљева“. 
 
 

Скупштина града Краљева 

Број:02-77/2021-I                                                                         

Дана: 24. децембра 2021. године                                      

 

                                                                   Председник 

                                                                 Скупштине града Краљева                                                                                                 

 

                                                                      Ненад Марковић, дипл.инж.саобраћаја 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


