
          На  основу чланова 172,178. и 179.Закона о запосленима у аутономним 
покрајинама и јединицама локалне самоуправе („Службени гласник РС“, број 21/16), 
члана 63.Статута града Краљева („Службени лист града Краљева“, број 1513-
пречишћен текст) и члана 39. став 4. Пословника о раду Градског већа града 
Краљева („Службени лист града Краљева“, број 25/16, 26/16-исп и18/17), 
         Градско веће града Краљева , на Тридесет другој (ванредној) седници 
одржаној 08. септембра  2017.године, донело је 
 

РЕШЕЊЕ 
О 

ИЗМЕНИ РЕШЕЊА О ОБРАЗОВАЊУ ЖАЛБЕНЕ КОМИСИЈЕ 
 

I 
 У решењу  Градског већа број: 011-242/2016-III од 30.11.2016.године  о 
образовању Жалбене комисије став I редни број 1. мења се и убудуће ће да гласи: 
 

          1. Дејан Ћајић, дипломирани правник, председник 
          2. Предраг Симовић, дипломирани правник, члан 
          3. Милош Ракић, дипломирани правник, члан 
          4. Никола Радевић, дипломирани правник, члан 
          5. Александар Драгутиновић, дипломирани правник, члан. 
 

II 
          У ставу  II после тачке додаје се следећа реченица: председнику Жалбене 
комисије Дејану Ћајићу и члановима Николи Радевићу и Александру Драгутиновићу 
дужност траје до окончања мандата члановима Жалбене комисије која је 
образована  по решењу  Градског већа број: 011-242/2016-III од 30.11.2016. године. 
 

III 
У свему осталом решење Градског већа број: 011-242/2016-III од 30.11.2016. 

године  о образовању Жалбене комисије остаје непромењено. 
 

Образложење 
 
          Дана 01.09.2017.године Градоначелник града Краљева је својим актом број: 2356/17 
од 01.09.2017.године обавестио Одељење за општу управу Градске управе града Краљева 
да је председник Жалбене комисије, Марија Лазовић дана 21.08.2017.године у складу са 
чланом 179. Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне 
самоуправе поднела писмену оставку на наведену дужност из личних разлога. Такоће у 
складу са актом Министарства државне управе и локалне самоуправе број:011-00-447/2016-
20 од 09.12.2016.године, у којем се јасно каже да Жалбена комисија ради, односно одлучује 
у саставу од три члана а може имати и више чланова, имајући у виду могућност да изабрани 
чланови комисије буду у потенцијалном сукобу интереса, градоначелник града Краљева је 
предложио и још два члана Жалбене комисије.  
            На основу акта број: 2356/17 од 01.09.2017.године Градоначелник је предложио 
председника Жалбене комисије, и то: Дејана Ћајића дипломираног правника из Краљева, и 
чланове Николу Радевића и Александра Драгутиновића, а све у складу са актом 
Министарства државне управе и локалне самоуправе број:011-00-447/2016-20 од 
09.12.2016.године. 
 

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА КРАЉЕВА 
Број: 011-237/2017-I; Дана: 08. 09. 2017.године 

 

                                                                           Преседник Градског већа 
                                                                      Градоначелник града Краљева 
                                                                др Предраг Терзић, дипл.политиколог 
 


