
На основу члана 178. став 1. и 3. и члана 179. Закона о запосленима у 
аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе („Службени гласник РС“, 
број 21/16, 113/17, 113/17-др.закон, 95/18, 86/19-др.закон, 157/20-др.закон и 114/2021), 
члана 63. тачка 22. Статута града Краљева („Службени лист града Краљева“, број 6/19-
пречишћен текст) и члана 39. став 4. Пословника о раду Градског већа града Краљева 
(„Службени лист града Краљева“, број 21/19-пречишћен текст), 

Градско већe града Краљева, на Шездесетој (ванредној) седници одржаној 14. 
јануара 2022. године, донело је  

 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ  

ЧЛАНA ЖАЛБЕНЕ КОМИСИЈЕ 

 

I 
 

Утврђује се престанак дужности члана Жалбене комисије Николи Радевићу, из 
разлога распоређивања на радно место службеника у Градској управи града Краљева. 

 

II 
 

Именује се Ђорђе Видовић, дипломирани правник, за члана Жалбене комисије. 
   

III 
 

           Новоименованом члану Жалбене комисије мандат траје до окончања мандата 
Жалбене комисије. 
 

IV 
 

 Име члана Жалбене комисије Ђорђа Видовића објавити на интернет 
презентацији града Краљева www.kraljevo.rs. 
 

V 
 

 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. 
 

VI 
 

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 решења садржан је у члану 63. тачка 22. Статута 
града Краљева („Службени лист града Краљева“, број 6/19-пречишћен текст), којим је 
прописано да Градско веће образује Жалбену комисију и именује и разрешава 
чланове, у складу са законом и члану 39. став 4. Пословника о раду Градског већа 
града Краљева („Службени лист града Краљева“, број 21/19-пречишћен текст), којим је 
утврђено да у вршењу послова из свог делокруга Веће доноси наредбе, упутства, 
решења, закључке, препоруке и др.  

http://www.kraljevo.rs/


 Чланом 178. став 1. и 3. Закона о запосленима у аутономним покрајинама и 
јединицама локалне самоуправе („Службени гласник РС“, број 21/16, 113/17, 113/17-
др.закон, 95/18, 86/19-др.закон, 157/20-др.закон и 114/2021)173. став 1. Закона о 
запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе („Службени 
гласник РС“, број 21/16, 113/17, 113/17-др.закон, 95/18 ,86/19-др.закон, 157/20-др.закон 
и 114/21) прописано је да најмање два члана жалбене комисије морају да имају 
стечено високо образовање из научне области правне науке на основним академским 
студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, 
мастер струковним студијама, специјалистичким академским студијама, 
специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од 
најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету, са најмање пет 
година радног искуства у струци, и да се имена чланова жалбене комисије објављују 
на интернет презентацији јединице локалне самоуправе. 

             Чланом 179. Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама 
локалне самоуправе прописано је да члану жалбене комисије дужност престаје кад 
протекне време на које је именован, ако поднесе писану оставку, када испуни услове 
за старосну пензију или када буде разрешен, као и да се уместо члана жалбене 
комисије коме је дужност престала пре времена именује нови, до окончања мандата  
жалбене комисије. Досадашњи члан Жалбене комисије Никола Радевић распоређен је 
на радно место службеника у Градској управи града Краљева, па је у складу са 
наведеним донето решење као у диспозитиву. 
          
 
 

Градско веће града Краљева 
Број:02-3/2022-І      
Дана: 14. 01. 2022. године 
 
                                                       Председник Градског већа  
                                                   Градоначелник града Краљева 

 

                                                                 др Предраг Терзић, дипл.политиколог 
 
 


