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РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 

ГРАД  ЗРЕЊАНИН 

ГРАДСКО ВЕЋЕ 

Број: 06-153-1/21-III 

Дана: 17.11.2021. године 

З Р Е Њ А Н И Н  
   

На основу члана 51. став 1. Закона о 

запосленима у аутономним покрајинама и 

јединицама локалне самоуправе ("Службени 

гласник РС", бр. 21/16, 113/17, 95/18, 113/17 - 

др. закон, 95/18 - др. закон, 86/19 - др. закон и 

157/20 - др. закон) и члана 57. став 1. тачка 29. 

и члана 128. став 3. Статута Града Зрењанина 

("Службени лист града Зрењанина", број 17/20 

- пречишћен текст), Градско веће града 

Зрењанина на седници одржаној дана 17. 

новембра 2021. године, доноси следеће  

Р Е Ш Е Њ Е 

О ПРЕСТАНКУ РАДА НА ПОЛОЖАЈУ 

1. Милошу Королији, дипломираном 

правнику, дана 21. новембра 2021. године, 

престаје рад на положају заменика начелника 

Градске управе града Зрењанина, протеком 

времена на које је постављен. 

2. Против овог Решења жалба није 

допуштена. 

3. Ово Решење објавити у Службеном 

листу града Зрењанина.                                                                      

 

О б р а з л о ж е њ е 

 Чланом 51 став 1. Закона о запосленима у 

аутономним покрајинама и јединицама 

локалне самоуправе ("Службени гласник РС", 

бр. 21/16, 113/17, 95/18, 113/17 - др. закон, 

95/18 - др. закон, 86/19 - др. закон и 157/20 - 

др. закон) утврђено је да службенику престаје 

рад на положају протеком времена на које је 

постављен. 

Чланом 57. став 1. тачка 29. Статута 

Града Зрењанина ("Службени лист града 

Зрењанина", број 17/20 - пречишћен текст) 

одређено је да Градско веће поставља и 

разрешава начелника Градске управе, а чланом 

128. став 3. истог Статута утврђено је да 

градско веће доноси правилнике, пословнике, 

наредбе, упутства, решења, закључке, 

предлоге и препоруке, а изузетно доноси и 

друге акте када је за то овлашћено законом 

или Статутом. 

Дана, 21. новембра 2021. године, 

протиче време на које је постављен заменик 

начелника Градске управе града Зрењанина 

Решењем Градског већа града Зрењанина број 

06-148-9/16-III дана, 22. новембра 2016. 

године. 

            На основу горе наведеног, а у складу са 

Законом о запосленима у аутономним 

покрајинама и јединицама локалне самоуправе 

и Статутом града Зрењанина Милошу 

Королији, дипломираном правнику из 

Зрењанина, дана 21. новембра 2021. године, 

престаје рад на положају заменика начелника 

Градске управе града Зрењанина, протеком 

времена на које је постављен. 

ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ: 
 Против овог решења жалба није 

допуштена, али може да се покрене управи 

спор. 

ПРЕДСЕДНИК 

ГРАДСКОГ ВЕЋА 

Симо Салапура, с.р. 
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РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 

ГРАД  ЗРЕЊАНИН 

ГРАДСКО ВЕЋЕ 

Број: 06-156-2/21-III 

Дана: 22.11.2021. године 

З Р Е Њ А Н И Н  
   

На основу члана 56. став 2. Закона о 

запосленима у аутономним покрајинама и 

јединицама локалне самоуправе ("Службени 

гласник РС", бр. 21/16, 113/17, 95/18, 113/17 - 

др. закон, 95/18 - др. закон, 86/19 - др. закон и 

157/20 - др. закон) и члана 57. став 1. тачка 29. 

и члана 128. став 3. Статута Града Зрењанина 

("Службени лист града Зрењанина", број 17/20 
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- пречишћен текст), Градско веће града 

Зрењанина на седници одржаној дана 22. 

новембра 2021. године, доноси следеће  

Р Е Ш Е Њ Е 

О ПОСТАВЉЕЊУ ВРШИОЦА 

ДУЖНОСТИ НАЧЕЛНИКА ГРАДСКЕ 

УПРАВЕ ГРАДА ЗРЕЊАНИНА 

             1. Милош Королија, дипломирани 

правник, поставља се за вршиоца дужности 

начелника Градске управе града Зрењанина, 

најдуже на три месеца. 

2. Службеник ступа на положај даном 

доношења овог Решења, дана 22. новембра 

2021. године. 

3. Против овог Решења жалба није 

допуштена. 

4. Ово Решење објавити у Службеном 

листу града Зрењанина.                                                                      

 

О б р а з л о ж е њ е 

 Чланом 56. став 2. Закона о запосленима у 

аутономним покрајинама и јединицама 

локалне самоуправе ("Службени гласник РС", 

бр. 21/16, 113/17, 95/18, 113/17 - др. закон, 

95/18 - др. закон, 86/19 - др. закон и 157/20 - 

др. закон) утврђено је да уколико није 

постављен начелник управе, као ни његов 

заменик, до постављења начелника управе, као 

и када начелник управе није у могућности да 

обавља дужност дуже од 30 дана, Веће може 

поставити вршиоца дужности - службеника 

који испуњава утврђене услове за радно место 

службеника на положају, који ће обављати 

послове начелника управе, најдуже на три 

месеца, без спровођења јавног конкурса. 

Чланом 57. став 1. тачка 29. Статута 

Града Зрењанина ("Службени лист града 

Зрењанина", број 17/20 - пречишћен текст) 

одређено је да Градско веће поставља и 

разрешава начелника Градске управе, а чланом 

128. став 3. истог Статута утврђено је да 

градско веће доноси правилнике, пословнике, 

наредбе, упутства, решења, закључке, 

предлоге и препоруке, а изузетно доноси и 

друге акте када је за то овлашћено законом 

или Статутом. 

Начелник Градске управе града 

Зрењанина, на лични захтев, разрешен је 

Решењем Градског већа града Зрењанина број 

06-58-16/21-III дана, 30. априла 2021. године. 

Решењем Градског већа града 

Зрењанина број 06-153-1/21-III                       

дана, 17. новембра 2021. године заменику 

начелника Градске управе града Зрењанина 

утврђен је престанак рада на положају 

протеком времена на које је постављен. 

 Увидом у персонални досије 

службеника Милоша Королије утврђено је да 

именовани испуњава све услове за постављење 

вршиоца дужности.   

            На основу наведеног, а у складу са 

Законом о запосленима у аутономним 

покрајинама и јединицама локалне самоуправе 

и Статутом града Зрењанина Милош Королија, 

дипломирани правник из Зрењанина, поставља 

се за вршиоца дужности начелника Градске 

управе града Зрењанина, дана 22. новембра 

2021. године, а најдуже на три месеца. 

 

ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ: 
 Против овог решења жалба није 

допуштена, али може да се покрене управи 

спор. 

ПРЕДСЕДНИК 

ГРАДСКОГ ВЕЋА 

Симо Салапура, с.р. 

 

С А Д Р Ж А Ј 
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