
 На основу члана 34. Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС“, број 
15/16 и 88/19), члана 26. став 1. тачка 49. Статута града Краљева („Службени лист 
града Краљева“, број 6/19-пречишћен текст) и члана 7. став 4. Одлуке о начину 
спровођења изборног поступка и поступка именовања директора јавних предузећа 
чији је оснивач град Краљево („Службени лист града Краљева“, број 30/16), 
 Скупштина града Краљева, на седници одржаној дана 08. јула 2022. године, 
донела је 
 
 

РЕШЕЊЕ 
О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА КОМИСИЈЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ 

КОНКУРСА ЗА ИЗБОР ДИРЕКТОРА ЈАВНИХ ПРЕДУЗЕЋА ЧИЈИ ЈЕ ОСНИВАЧ 
ГРАД КРАЉЕВО  

 
I 
 

 Разрешава се Верица Николић дужности члана Комисије за спровођење 
конкурса за избор директора јавних предузећа чији је оснивач град Краљево, на 
лични захтев. 
 

II 
 

 Именује се Наташа Тодоровић, дипломирани економиста, за члана Комисије за 
спровођење конкурса за избор директора јавних предузећа чији је оснивач град 
Краљево. 

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 одредбама члана 34. 
Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС“, број 15/16 и 88/19), члана 26. 
став 1. тачка 49. Статута града Краљева („Службени лист града Краљева“, број 6/19-
пречишћен текст) и члана 7. став 4. Одлуке о начину спровођења изборног поступка и 
поступка именовања директора јавних предузећа чији је оснивач град Краљево 
(„Службени лист града Краљева“, број 30/16). Наведеним одредбама прописано је да  
комисију јединице локалне самоуправе за спровођење конкурса за избор директора 
јавних предузећа образује орган који је статутом јединице локалне самоуправе 
одређен као надлежан за именовање директора и да комисија има председника и 
четири члана, односно да Скупштина образује комисију за именовање директора 
јавних предузећа чији је оснивач Град и именује и разрешава чланове Комисије, 
посебним актом, на период од четири године. 

Члан Комисије Верица Николић је дана 22.06.2022.године обавестила 
председника Скупштине града Краљева да подноси оставку на место члана Комисије 
из личних разлога, па је овлашћени предлагач поднео предлог за именовање члана 
Комисије за спровођење конкурса за избор директора јавних предузећа чији је 
оснивач град Краљево. 

 



УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Против овог решења може се поднети 
тужба Управном суду у Београду у року од 30 дана од дана од дана пријема решења. 

 
 
 

Скупштина града Краљева                                                                    
Број:02-16/2022-I                                                              Председник 
Дана: 08. јула  2022. године                                  Скупштине града Краљева 
                                                                      Ненад Марковић, дипл.инж.саобраћаја, с.р.                  


