
 
 

   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. и 21. 
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) и 
члана 36. и 37. став 1. Одлуке о усклађивању Оснивачког акта Јавног предузећа „Градско 
стамбено'' из Краљева („Службени лист града Краљева“, број 25/16, 27/16, 13/19 и 15/20),  

Скупштина града Краљева, на седници одржаној дана 29. новембра 2021. године, 
донела је 
 
 

РЕШЕЊЕ 
О УТВРЂИВАЊУ ПРЕСТАНКА МАНДАТА И ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ДВА ЧЛАНА  

НАДЗОРНОГ ОДБОРА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА „ГРАДСКО СТАМБЕНО'' ИЗ КРАЉЕВА  
 
 
I 
 

Утврђује се престанак мандата у Надзорном одбору Јавног предузећа „Градско 
стамбено“ из Краљева, из разлога истека периода на који су именовани: 

1. Ненаду Нерићу, председнику, испред оснивача, 
2. Божидару Савићу, члану, испред оснивача и 
3. Сањи Филиповић Ћук, члану, из реда запослених. 

 
                                                                       II 
 
Именују се у Надзорни одбор Јавног предузећа „Градско стамбено“ из Краљева: 
-за председника 

     Драган Рајичић, дипл.политиколог, испред оснивача, 
     -за чланове 
     1.  Срђан Мурганић, дипл.економиста, испред оснивача, 

2. Зорана Маринковић, дипл.грађевински инжењер за конструкције, запослена у 
Јавном предузећу „Градско стамбено“ из Краљева, 

на период од четири године 
 

 
III 
 

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 11. 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 надзорне одборе јавних предузећа чији је оснивач. 

Чланом 21. Закона о јавним предузећима  („Службени гласник РС", број 15/16 и 88/19) 
и чланом 37. став 1. Одлуке о усклађивању Оснивачког акта Јавног предузећа „Градско 
стамбено'' из Краљева („Службени лист града Краљева“, број 25/16, 27/16, 13/19 и 15/20) 
утврђено је да мандат председнику и члановима надзорног одбора престаје истеком 
периода на који су именовани, оставком или разрешењем. 

С обзиром на истек периода на који су именовани председник, испред оснивача и 
чланови Надзорног одбора Јавног предузећа „Градско стамбено'' из Краљева, испред 
оснивача и из реда запослених, овлашћени предлагачи поднели су предлоге за именовање 
председника и чланова Надзорног одбора, који испуњавају услове предвиђене чланом 18. 
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Закона о јавним предузећима и чланом 36. Одлуке о усклађивању Оснивачког акта Јавног 
предузећа „Градско стамбено'' из Краљева. 

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: 02-74/2021-I           Председник 
Дана: 29. новембра 2021. године                                     Скупштине града Краљева 

                                                                                        
                                                                                   Ненад Марковић, дипл.инж.саобраћаја 
 

 


