
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 26. тачка 12. Статута града Краљева („Службени 
лист града Краљева", број 6/19-пречишћен текст) и члана 18. Одлуке о оснивању 
Центра за стручно усавршавање запослених у образовању града Краљева 
(„Службени лист града Краљева“, број 37/21),  

Скупштина града Краљева, на седници одржаној дана 8. јула 2022. године, 
донела је 

 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ШЕСТ ЧЛАНОВА ПРИВРЕМЕНОГ 

УПРАВНОГ ОДБОРА ЦЕНТРА ЗА СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ ЗАПОСЛЕНИХ У 
ОБРАЗОВАЊУ ГРАДА КРАЉЕВА ИЗ КРАЉЕВА 

 
   I 

  
Именују се у Привремени Управни одбор Центра за стручно усавршавање 

запослених у образовању града Краљева из Краљева: 
-   за председника 
     Сандра Радетић, дипломирани биолог, представник Школске управе,  
-за чланове: 
1. Горанка Марковић, професор разредне наставе, представник основног 
образовања, 
2. Љиљана Ракић, професор српског језика и књижевности, представник 
средњег образовања,  
3.Ивана Дачковић Влаховић, професор разредне наставе, представник 
оснивача, 
4. Марија Вујовић, професор српског језика и књижевности, представник 
оснивача, 
5. Бојана Докнић, професор разредне наставе, представник оснивача и  
6. Данка Спасојевић, дипломирани филолог, представник оснивача. 
 

 
II 
 

Задатак Привременог Управног одбора Центра за стручно усавршавање 
запослених у образовању града Краљева из Краљева је да у року од 60 дана од 
дана именовања донесе Статут Центра и достави га оснивачу на сагласност 

 
 

III 
 
Овлашћује се председник Привременог Управног одбора Центра за стручно 

усавршавање запослених у образовању града Краљева из Краљева да предузме 
све правне радње неопходне за регистрацију Установе код надлежног органа. 

 
 
 
 

 



 

IV 
 

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. 

Скупштина града Краљева на седници одржаној дана 29.новембра 
2021.године донела је Одлуку о оснивању Центра за стручно усавршавање 
запослених у образовању града Краљева која је објављена у „Службеном листу 
града Краљева“ број 37/21. У члану 18. став 2. Одлуке утврђено је да ће оснивач 
именовати Привремени Управни одбор, чији је задатак да у року од 60 дана од 
дана избора донесе Статут Центра и достави га оснивачу на сагласност. 

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: 02-28/2022-I 
Дана:08. јула 2022. године      
                                                                                        Председник 
                                                                              Скупштине града Краљева 
                                                               Ненад Марковић, дипл.инж.саобраћаја, с.р. 
  
 

 
 


