
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, 
47/18 и 111/21-др.закон), члана 123. Закона о социјалној заштити („Службени 
гласник РС", број 24/11), члана 26. тачка 12. Статута града Краљева („Службени 
лист града Краљева", број 6/19-пречишћен текст) и члана 30. Статута Центра за 
социјални рад из Краљева од 30.09.2011.године и 29.11.2021. године,  

Скупштина града Краљева, на седници одржаној дана 08. јула 2022. године, 
донела је 
 
 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
О УТВРЂИВАЊУ ПРЕСТАНКА ДУЖНОСТИ И ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА 

УПРАВНОГ ОДБОРА ЦЕНТРА ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД ИЗ КРАЉЕВА 
 
 
I 

 
  Утврђује се престанак дужности Бранку Симовићу, председнику Управног 

одбора Центра за социјални рад из Краљева, испред оснивача, из разлога истека 
периода на који је именован. 

II  
 

Именује се Ненад Вуксановић, дипломирани правник, за председника 
Управног одбора Центра за социјални рад из Краљева, испред оснивача, 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, 47/18 и 111/21-др.закон) 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 управне и надзорне одборе установа, организација и служби чији је 
оснивач. 

Чланом 123. Закона о социјалној заштити („Службени гласник РС", број 
24/11), утврђено је да чланове управног и надзорног одбора центра за социјални 
рад именује оснивач, на четири године, да управни одбор има пет чланова и да га 
чине два представника по предлогу запослених и три представника оснивача; 
чланом 30. Статута Центра за социјални рад из Краљева од 30.09.2011.године и 
29.11.2021.године прописано је да председника и чланове Управног одбора 
именује и разрешава оснивач, да Управни одбор има пет чланова који се именују 
на четири године, од којих су три представници оснивача, а два представници 
запослених.  



 

Из разлога истека мандата досадашњем председнику Управног одбора 
Центра за социјални рад из Краљева, именованог испред оснивача, овлашћени 
предлагач поднео је предлог за утврђивање престанка дужности и именовање 
председника Управног одбора. 

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: 02-27/2022-I 
Дана: 08. јула  2022. године      
                                                                                  Председник 
                                                                          Скупштине града Краљева 
                                                               Ненад Марковић, дипл.инж.саобраћаја, с.р. 


