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СЛУЖБЕНИ ЛИСТ 

ГРАДА КРАЉЕВА

БРОЈ 5  - 16. МАРТ 2018. ГОДИНЕ 

АКТИ ГРАДОНАЧЕЛНИКА  

ГРАДА КРАЉЕВА 

64. 

На основу члана 44, у вези са чла-

ном 66. став 4. Закона о локалној само-

управи („Службени гласник РС“, број 

129/07, 83/14-др. закон и 101/16-др. 

закон), члана 4. Закона о запосленима 

у аутономним покрајинама и једи-

ницама локалне самоуправе („Службе-

ни гласник РС“, број 21/16, 113/17 и 

113/17- др. закон) и члана 58. Статута 

града Краљева („Службени лист града 

Краљева“, број 15/13 - пречишћен тек-

ст),  

градоначелник града Краљева, дана 

15. марта 2018. године, донео је 

 

О Д Л У К У 

О ПРЕСТАНКУ ВАЖЕЊА ОДЛУКЕ 

О КОЕФИЦИЈЕНТИМА 

ЗА ОБРАЧУН И ИСПЛАТУ ПЛАТА 

ИЗАБРАНИХ И ПОСТАВЉЕНИХ 

ЛИЦА И ЗАПОСЛЕНИХ У 

ОРГАНИМА ГРАДА КРАЉЕВА 

Члан 1.  

Утврђује се да Одлука о коефици-

јентима за обрачун и исплату плата 

изабраних и постављених лица и за-

послених у органима града Краљева 

(„Службени лист града Краљева“, број 

17/13-пречишћен текст, 15/14, 23/14 и 

30/14), престаје да важи закључно са 

обрачуном и исплатом плате за март 

2018. године. 

Члан 2. 

Ова одлука ступа на снагу осмог 

дана од дана објављивања у „Службе-

ном листу града Краљева“. 

Градоначелник града Краљева 

Број: 011-86/2018-I  

Дана 15.03.2018. године 

 

Градоначелник града Краљева 

др Предраг Терзић, дипл. политиколог,  с.р. 

65. 

На основу члана 28. Закона о за-

пошљавању и осигурању за случај 

незапослености („Службени гласник 

РС“, број 36/09, 88/10 и 38/15) и члана 

58. став 1. тачка 9.  Статута града Кра-

љева („Службени лист града Краљева“, 

број 15/13-пречишћен текст), 

градоначелник града Краљева, дана 

6. марта 2018. године, донео је 
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Р Е Ш Е Њ Е 

О РАЗРЕШЕЊУ И  

ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА 

ЛОКАЛНОГ САВЕТА ЗА 

ЗАПОШЉАВАЊЕ 

I 

Разрешава се Миљојко Луковић ду-

жности члана Локалног Савета за 

запошљавање града Краљева форми-

раног Решењем градоначелника града 

Краљева („Службени лист града Краље-

ва“, број 2/13). 

II 

Именује се Бојана Маринковић, на-

челник Школске управе града Краљева, 

за члана  Локалног Савет за запошља-

вање града Краљева. 

III 

У осталом делу Решења I број: 304/13 

од 25.01.2013. године („Службени лист 

града Краљева“, број 2/13), I број: 2607/14 

од 25.08.2014. године („Службени лист 

града Краљева“, број 22/14), I број: 

3010/14 од 18.09.2014. године („Службени 

лист града Краљева“, број 23/14), I број: 

2400/16 од 25.06.2016. године („Службени 

лист града Краљева“, број  22/16), број: 

06-199/2017-I од 13.07.2017. године („Слу-

жбени лист града Краљева“, број: 16/17) 

и 06-265/2017-I од 11.09.2017.године 

(„Службени лист града Краљева“, број 

20/17), остају непромењена. 

IV 

Ово решење објавити у „Службеном 

листу града Краљева“.  

Градоначелник града Краљева 

Број:  06  ̶ 77/2018-I 

Дана: 06.03.2018. године 

Градоначелник града Краљева 
др Предраг Терзић, дипл.политиколог, с.р. 

66. 

На основу члана 58. тачка 5. Статута 

града Краљева („Службени лист града 

Краљева“, број 15/13-пречишћен текст) и 

члана 8. став 2. Одлуке о оснивању Слу-

жбе за буџетску инспекцију града Кра-

љева („Служени лист града Краљева“, 

број 22/08), 

градоначелник града Краљева, дана 

09. марта 2018. године, доноси  

 

Р Е Ш Е Њ Е 

О ПОСТАВЉЕЊУ РУКОВОДИОЦА 

СЛУЖБЕ ЗА БУЏЕТСКУ 

ИНСПЕКЦИЈУ ГРАДА КРАЉЕВА 

 

I 

За руководиоца Службе за буџетску 

инспекцију града Краљева поставља се 

Воја Вукајловић, дипломирани економи-

ста из Краљева. 

II 

Лице из тачке I овог решења по-

ставља се на функцију руководиоца 

Службе за буџетску инспекцију града 

Краљева почев од 12. марта 2018. год-

ине. 

III 

Ово решење ступа на снагу даном 

доношења, а објавиће се у „Службеном 

листу града Краљева“. 

 

Градоначелник града Краљева 

Број: 06-81/2018-I 

Дана: 09.03.2018. године 

Градоначелник града Краљева 
др Предраг Терзић, дипл. политиколог, с.р. 
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67. 

На основу члана 5. став 6. и члана 58. 

став 1. и став 2. Закона о буџетском 

систему ("Службени гласник РС", број 

54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 

63/13 испр. 108/13,142/14, 68/2015 – др. 

закон, 103/15, 99/16 и 113/17), члана 44. 

тачка 5) и члана 66. став 4. Закона о 

локалној самоуправи ("Службени гла-

сник РС", број 129/07, 83/14-др. закон и 

101/16-др. закон), члана 58. тачка 5), 

члана 87. став 3. и члана 121. став 1. 

Статута града Краљева ("Службени лист 

града Краљева", број 15/13 - пречишћен 

текст), члана 12. члана 14. и члана 40. 

Одлуке о буџету града Краљева за 2018. 

годину ("Службени лист града Кра-

љева", број 32/17), 

градоначелник града Краљева, доноси 

Р Е Ш Е Њ Е 

О ОТВАРАЊУ АПРОПРИЈАЦИЈЕ 

ПО ОСНОВУ НАМЕНСКОГ 

ТРАНСФЕРА ДОБИЈЕНОГ ОД 

ДРУГОГ НИВОА ВЛАСТИ 

 

1. Наменска трансферна средства од 

другог нивоа власти ( која су на основу 

Споразума о коришћењу трансферних 

средстава из буџета Републике Србије за 

2018. годину за припремни предшколски 

програм број: 401-00-100/2018-08 од 

25.01.2018. године, закљученим између 

Министарства просвете, науке и техно-

лошког развоја Републике Србије и 

града Краљева и Решења о исплати сре-

дстава Министарства просвете, науке и 

технолошког развоја Републике Србије, 

број: 451-02-123/3/2018/08 од 31.01.2018. 

године), пренета на уплатни рачун јавн-

их прихода број 840-733144843-53 код 

Управе за трезор дана 28.02.2018. годи-

не, као текући наменски трансфер од 

Републике у корист нивоа градова 

изводом број 2, у укупном износу од 

3.865.783,00 динара, користиће се за 

реализацију пројекта коришћења сред-

става за припремни предшколски програм. 

2. По основу уплате наменских сред-

става из тачке 1. овог решења, увећавају 

се планирана средства Одлуком о буџету 

града Краљева за 2018. годину ("Слу-

жбени лист града Краљева", број 32/17) 

за износ наменског трансфера од 3.865.783,00 

динара. 

3. Средства у укупном износу од 

3.865.783,00 динара распоређују се у окв-

иру члана 14. Одлуке о буџету града 

Краљева за 2018. годину  ("Службени 

лист града Краљева", број 32/17),  и то: 

-Раздео 5, глава 12 – Предшколска 

установа ,,Олга Јовичић Рита“ Краљево, 

Програм 2001 – Предшколско васпитање 

и образовање, Функција 911- Предшко-

лско образовање, Прог.акт/Пројекат 0001 

– Фунционисање и остваривање пред-

школског васпитања и образовања, 

позиција 328, економска класификација 

411-Плате, додаци и накнаде запослених 

у износу од 3.275.476,68 динара (извор 

07), 

-Раздео 5, глава 12 – Предшколска 

установа ,,Олга Јовичић Рита“ Краљево, 

Програм 2001 – Предшколско васпитање 

и образовање, Функција 911- Пред-

школско образовање, Прог. акт/Пројекат 

0001 – Фунционисање и остваривање 

предшколског васпитања и образовања, 

позиција 329, економска класификација 

412-Социјални доприноси на терет  по-

слодавца у износу од 586.310,32 динара 

(извор 07), и 

-Раздео 5, глава 12 – Предшколска 

установа ,,Олга Јовичић Рита“ Краљево, 

Програм 2001 – Предшколско васпитање 

и образовање, Функција 911- Пре-

дшколско образовање, Прог. акт/Про-

јекат 0001 – Фунционисање и оства-

ривање предшколског васпитања и обра-

зовања, позиција 334, економска класи-

фикација 421-Стални трошкови у износу 

од 3.996,00 динара (извор 07) увећањем 

планираних расхода апропријације за 

износ наменског трансфера од другог 

нивоа власти (извор 07). 

4. Обавезује се Предшколска установа 

,,Олга Јовичић Рита“ Краљево, као кор-

исник одобрених наменских средства, да 

средства у износу од 3.865.783,00 динара, 

користи искључиво за реализацију про-

јекта из тачке 1. овог решења, а град 
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Краљево, као потписник Споразума, се 

обавезује да достави извештај о преносу 

средстава. 

5. О извршењу овог решења стараће 

се Одељење за привреду и финансије 

Градске управе града Краљева, Одеље-

ње за друштвене делатности Градске уп-

раве града Краљева и Предшколска 

установа ,,Олга Јовичић Рита“ Краљево. 

6. Ово решење објавити у "Службеном 

листу града Краљева". 

Образложење  

На основу Споразума о коришћењу тр-

ансферних средстава из буџета Репу-

блике Србије за 2018. годину, за припре-

мни предшколски програм број: 401-00-

100/2018-08 од 25.01.2018. године, 

закљученим између Министарства про-

свете, науке и технолошког развоја 

Републике Србије и града Краљева и Ре-

шења о исплати средстава Министарства 

просвете, науке и технолошког развоја 

Републике Србије, број:451-02-123/3/2018/ 

08 од 31.01.2018. године, пре-нета су 

средства у износу од 3.865.783,00 динара, 

као текући наменски трансфер од 

Републике у корист нивоа градова на 

уплатни рачун јавних прихода, број 840-

733144843-53 дана 28.02.2018. године 

(извод број 2). Предшколска установа 

,,Олга Јовичић Рита“ Краљево се обратила 

Одељењу за привреду и финансије 

Градске управе града Краљева захтевом 

за отварање апропријација, број: 1353 од 

02.03.2018. године. Уплаћена тра-

нсферна средства од другог нивоа власти 

се распоређују у оквиру члана 14. Одлу-

ке о буџету града Краљева за 2018. 

годину  ("Службени лист града Кра-

љева", број 32/17), Предшколској уста-

нови ,,Олга Јовичић Рита“ Краљево, и то 

на позицију 328, економска класи-

фикација 411-Плате, додаци и накнаде 

запослених у износу од 3.275.476,68 

динара (извор 07), позицију 329, економ-

ска класификација 412-Социјални до-

приноси на терет  пслодавца у износу од 

586.310,32 динара (извор 07) и позиција 

334, економска класификација 421-

Стални трошкови у износу од 3.996,00 

динара (извор 07). 

Правни основ за доношење овог реше-

ња садржан је у члану 40. Одлуке о 

буџету града Краљева за 2018. годину  

("Службени лист града Краљева", број 

32/17), којим је прописано да у случају 

када виши ниво власти својим актом 

определи нижем нивоу власти наменска 

средства за надокнаду штета услед 

елементарних непогода, односно друга 

наменска трансферна средства, као и у 

случају уговарања донација, а чији 

износи нису могли бити познати у 

поступку доношења буџета, на предлог 

Одељења за привреду и финансије 

Градске управе града Краљева, градо-

начелник града Краљева доноси решење 

о извршењу издатака по том основу. 

Решење доставити: Одељењу за при-

вреду и финансије Градске управе града 

Краљева, Одељењу за послове органа 

Града, Одељењу за друштвене дела-

тности Градске управе града Краљева, 

Предшколској установи ,,Олга Јовичић 

Рита“ Краљево, Управи за трезор и 

архиви. 

Градоначелник града Краљева 

IV Број: 403-7/2018 

Дана: 06.03.2018. године 

Градоначелник града Краљева 

др Предраг Терзић, дипл. политиколог, с.р. 

АКТИ ГРАДСКОГ  

ВЕЋА ГРАДА КРАЉЕВА 

68. 

На основу члана 99. став 12. Закона о 

планирању и изградњи („Службени 

гласник РС“, број 72/09, 81/09-испр., 

64/10-одлука УС, 24/11, 121/12,42/13-од-

лука УС, 50/13-одлука УС, 98/13-одлука 

УС,132/2014 и 145/14), члана 24. став 2. 

Статута града Краљева („Службени лист 

града Краљева“, број 15/13-пречишћен 

текст) и члана 4. Одлуке о грађевинском 

земљишту („Службени лист града 

Краљева“, број  11/15), 
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Градско веће града Kраљева, на Педе-

сет првој (редовној) седници, одржаној 

13. марта 2018. године, доноси 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

Члан 1. 

Отуђују се катастарска парцела број 

4207/7 KO Kраљево, која је јавна својина 

града Краљева, укупне површине 0.01,21 

ха, у корист Републике Србије, а за 

потребе Јавног предузећа „СРБИЈАГАС“, 

Нови Сад, Улица Народног фронта 12, 

на основу међусобног располагања изме-

ђу власника грађевинског земљишта у 

јавној својини. 

Члан 2. 

Отуђење непокретности из члана 1. 

врши се без накнаде, а ради изградње 

енергетског објекта - Мерно регулационе 

станице, означене као „Хигијенски за-

вод“. 

Члан 3. 

Односи између града Краљева и 

Републике Србије, након правносна-

жности овог решења, биће уређени уго-

вором о отуђењу грађевинског земљиш-

та, односно предметне катастарске пар-

цле, који ће закључити градоначелник 

града у име града Краљева, и исти ће 

бити оверен пред јавним бележником. 

Члан 4. 

Ово решење ступа на снагу даном 

доношења и објавиће се у „Службеном 

листу града Краљева“ 

Члан 5. 

Решење доставити: Јавном предузећу 

„СРБИЈАГАС“, Нови Сад, Улица Народног 

фронта 12, Републичком правобранила-

штву - Одељењe у Краљеву, Јавном пра-

вобранилаштву града Краљева и Оде-

љењу за управљање имовином Градске 

управе Краљева. 

О б р а з л о ж е њ е 

Државно правобранилаштво – Оде-

љење у Краљеву, поднело је захтев за 

пренос непокретности, и то катастарске 

парцеле број 4207/7 КО Краљево која је 

јавна својина града Краљева, укупне 

површине 0.01,21 ха, у корист Републике 

Србије, за потребе Јавног предузећа 

„СРБИЈАГАС“ из Новог Сада, Улица 

Народног фронта 12, ради изградње 

енергетског објекта - Мерно регулационе 

станице означене као „Хигијенски за-

вод“. 

Према извештају Одељења за урба-

низам, грађевинарство и стамбено-кому-

налне делатности Градске управе града 

Краљева, број: 350-2-63/2017-VI, ката-

старска парцела број 4207/7 КО Краљево 

је по намени предвиђена за комуналне 

делатности, тј. Мерно регулациону ста-

ницу. 

Правни основ за доношење решења је 

члан 4. Одлуке о грађевинском земљи-

шту ("Службени лист града Краљева", 

број  11/15), у коме се наводи да је Град-

ско веће града Краљева надлежно за до-

ношење одлука за отуђивање грађе-

винског земљишта. 

Члан 99. став 12. Закона о планирању 

и изградњи („Службени гласник РС“, 

број 72/09, 81/09–испр., 64/10–одлука УС, 

24/11, 121/12,42/13-одлука УС, 50/13-

одлука УС, 98/13-одлука УС, 132/2014 и 

145/14), којим се регулише да јединица 

локалне самоуправе може отуђити или 

дати у закуп грађевинско земљиште без 

накнаде када се ради о међусобном ра-

сполагању између власника грађеви-

нског земљишта у јавној својини. 

Градско веће града Краљева 

Број: 011-84/2018-I 

Дана: 13.03.2018. године 

 Председник Градског већа, 

градоначелник града Краљева 

др Предраг Терзић, дипл. политиколог, с.р. 
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69. 

На основу члана 46, у вези са чланом 

66. став 5. Закона о локалној самоуправи 

(„Службени гласник РС“, број 129/07, 

83/14-др.закон и 101/16-др.закон), члана 

63. и члана 121. став 1. Статута града 

Краљева („Службени лист града Кра-

љева“, број 15/13-пречишћен текст), 

члана 2. Одлуке о обезбеђењу средстава 

за остваривање потреба  и интереса у об-

ласти спорта на територији града 

Краљева („Службени лист града Кра-

љева“, број 32/14) и члана 14. Одлуке о 

буџету града Краљева за  за 2018. годи-

ну („Службени лист града Краљева“, број 

32/17),  

 Градско веће града Краљева, на Пе-

десет првој (редовној) седници, одржаној 

13. марта 2018. године, доноси 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

I 

Градско веће града Краљева утврђује 

распоред коришћења средстава из бу-

џета града Краљева, планираних чла-

ном 14. Одлуке о буџету града Краљева 

за 2018. годину у оквиру раздела 5. 

глава 01 –Градска управа, програм 1301-

Развој спорта и омладине, функција 860 

– Рекреација, спорт, култура и вере, не-

класификована на другом месту, про-

грамска активност/ пројекат 0001- Подр-

шка локалним спортским организа-

цијама, удружењима и савезима, пози-

ција 112 – Дотације невладиним органи-

зацијама у износу од 50.000.000,00 дина-

ра на следећи начин: 

-38.000.000,00 динара за финансирање 

годишњих програма, 

-3.000.000,00 динара за финансирање по-

себних програма и 

-9.000.000,00 динара за реализацију по-

себних програма без јавног позива. 

II 

У складу са одредбама става I овог 

решења, спроводиће се поступак доделе 

средстава из буџета града Краљева за 

годишње и посебне програме, као и 

финансирање спортских удружења, клу-

бова и организација у изузетним случа-

јевима, без јавног позива, у складу са 

чланом 18. Одлуке о обезбеђењу сре-

дстава за остваривање потреба и инте-

реса у области спорта на територији 

града Краљева.  

III 

Решење објавити у „Службеном листу 

града Краљева“. 

О б р а з л о ж е њ е 

Одлуком о буџету града Краљева за 

2018. годину („Службени лист града Кра-

љева“,  број 32/16)  у оквиру раздела 5. 

глава 01 – Градска управа програм 1301 

– развој спорта и омладине, функција 

860 – Рекреација, спорт, култура и вере, 

некласификована на другом месту, 

програмска активност/ пројекат 0001- 

Подршка локалним спортским 

организацијама, удружењима и саве-

зима, позиција 112 – Дотације невла-

диним организацијама, планирана су 

средства  у износу од 50.000.000,00 дина-

ра.  

Поступајући у складу са Одлуком о 

обезбеђивању средстава за остваривање 

потреба и интереса у области спорта на 

територији града Краљева, стручна 

Комисија за избор годишњих и посебних 

програма у области спорта града Кра-

љева, образована од стране градоначе-

лника града Краљева Решењем о 

образовању и именовању Комисије за 

избор годишњих и посебних програма у 

области спорта, I број: 2837/16 од 31. 

08.2016. године, на својој седници од 

12.03.2018. године, утврдила предлог 

број: 22/18 од 12.03.2018. године. На 

основу истог, Градско веће града Краље-

ва је утврдило распоред коришћења 
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наведених средстава у износима и за 

намене како је то дефинисано у диспо-

зитиву овог решења. 

Градско веће града Краљева 

Број:  011-85/2018-I 

Дана: 13.03.2018. године 

Председник Градског већа, 

градоначелник града Краљева 

др Предраг Терзић, дипл. политиколог, с.р. 

 

70.  

На основу члана 46. став 1.  тачка  2, у 

вези са чланом 23. став 4. Закона о  

локалној самоуправи („Службени гла-

сник РС“, број 127/09, 83/14-др.закон и 

101/16- др.закон), члана 43. Одлуке о 

водоводу и канализацији („Службени 

лист града Краљева“, број, 3/2015, 29/2015 

и 2/2018), члана 63. став 1. тачка 2. 

Статута града Краљева („Службени лист 

града Краљева“, број 15/13 - пречишћен 

текст),  

Градско веће града Краљева, на Пе-

десет првој (редовној) седници, одржаној 

дана 13. марта 2018. године, донело је 

 

З А К Љ У Ч А К  

I 

Даје се сагласност на Правилник о 

условима, начину и поступку  одлучи-

вања Јавног комуналног предузећа 

„Водовод“ Краљево по захтевима кори-

сника за умањење рачуна који произи-

лазе из кварова насталих на унутра-

шњем водоводу корисника који је донео 

Надзорни одбор дана 28.02.2018. године, 

број: 578/3.  

II 

Овај закључак објавити у „Службеном 

листу града Краљева“. 

О б р а з л о ж е њ е 

Правни  основ  за доношење  овог за-

кључка је  члан  43. став  10.  Одлуке о 

водоводу и  канализацији (“Службени 

лист града  Краљева”,  број  3/15, 29/15 и  

2/18),  који  предвиђа да Градско веће 

града Краљева даје сагласност на акт 

којим се уређује поступак  и услови за 

делимично ослобађање плаћања накна-

де у случају квара на водоводним инста-

лацијама које корисник није могао да 

уочи, а за које је сазнао тек по добијању 

рачуна, као и члан 63. став  1. тачка  2. 

Статута града Краљева („Службени  

лист града Краљева“, број 15/13-пре-

чишћен текст), који предвиђа да Градско 

веће непосредно извршава и стара се о 

извршавању одлука и других  аката 

Скупштине, у овом случају Одлуке о 

водоводу и канализацији („Службени  

лист  града Краљева“, број 3/2015, 29/2015 

и  2/2018), на основу које је сачињен Пра-

вилник о условима, начину и поступку  

одлучивања  Јавног комуналног пре-

дузећа „Водовод“ Краљево по захтевима 

корисника  за  умањење  рачуна који 

произилазе из кварова насталих на 

унутрашњем водоводу корисника. 

 

Градско веће града Краљева 

Број: 06-92/2018-I 

Дана: 13.03.2018. године 

Председник Градског већа, 

градоначелник града Краљева 

др Предраг Терзић, дипл. политиколог, с.р. 

АКТИ СКУПШТИНЕ ГРАДА 

КРАЉЕВА 

 

71.  

На основу члана 35. Закона о 

планирању и изградњи („Службени 

гласник РС“, број 72/2009, 81/2009-испр., 

64/2010-одлука УС, 24/2011, 121/2012, 

42/2013-одлука УС, 50/2013-одлука УС, 

98/2013 – одлука УС, 132/2014 и 145/2014), 

члана 20. став 1. тачка 2, члана 32. став 

1. тачка 5. и члана 66. став 3. Закона о 
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локалној самоуправи („Службени гласн-

ик РС“, број 129/2007, 83/2014 – др. закон 

и 101/2016 – др. закон) и члана 26. тачка 

7. Статута града Краљева („Службени 

лист града Краљева“, број 15/2013 – 

пречишћен текст),  

Скупштина града Краљева, на седни-

ци одржаној дана 16. марта 2018. године, 

донела је  

 

О Д Л У К У 

О ДОНОШЕЊУ ИЗМЕНЕ ПЛАНА 

ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ 

„РАТАРСКО ИМАЊЕ - ГРДИЦА“ 

 

Члан 1.  

Доноси се Измена Плана генералне 

регулације „Ратарско имање - Грдица“ (у 

даљем тексту: Измена ПГР „Ратарско 

имање-Грдица“), који је израдило ЈП за 

уређивање грађевинског земљишта 

„Краљево“ из Краљева.  

Измена ПГР „Ратарско имање - 

Грдица“ обухвата део катастарске оп-

штине Краљево у површини од 27,48ha. 

Границе простора обухваћеног 

Изменом ПГР-а „Ратарско имање - Грдица“ 

дате су у текстуалном делу Измене ПГР-

а „Ратарско имање - Грдица“. 

Члан 2. 

Измена ПГР-а „Ратарско имање - 

Грдица“ састоји се из текстуалног дела, 

графичког дела и документације плана.  

A. ТЕКСТУАЛНИ  ДЕО        

1. Увод 

1.1. Правни основ 

1.2. Плански основ за израду плана 

1.3.Обухват Плана - опис границе 

1.4.Попис катастарских парцела 

1.5. Опис постојећег стања 

ПЛАНСКИ ДЕО 

2. Правила уређења 

2.1. Концепција уређења простора 

2.2. Опис и критеријуми поделе на ка-

рактеристичне целине и зоне 

2.3. Планирана намена површина и 

објеката и могуће компатибилне намене 

са билансом површина 

2.4.  Правила уређења за објекте и повр-

шине јавне намене  

2.5. Правила уређења и грађења мреже 

инфраструктуре 

2.6. Правила уређења за остале намене 

2.7. Услови мере и заштите 

2.8. Приказ остварених урбанистичких 

па-раметара и капацитета  

2.9. Општа правила уређења простора 

3. Правила грађења 

3.1. Правила грађења за објекте и повр-

шине јавне намене 

3.2. Правила грађења за објекте и повр-

шине остале намене 

3.3. Локације за које је обавезна израда 

урбанистичког пројекта 

3.4. Општа правила грађења 

Б.  ГРАФИЧКИ  ДЕО  

1.Извод из ГУП-а Краљева 2020. 

2.Геодетска подлога са орто-фото снимком 

3.Грађевинска постојећа намена површина 

4.Грађевинско подручје и површине јавне 

намене 

5. Планирана намена површина 

6. Подела на зоне и целине 

7. План регулације 

8. План саобраћаја 

9. Синхрон план инфраструктуре 

 

Ц. ДОКУМЕНТАЦИЈА 

Члан 3. 

Измену ПГР-а „Ратарско имање - 

Грдица“ израдити у 3 (три) аналогна пр-

имерка. 

Један аналогни примерак Измене 

ПГР-а „Ратарско имање - Грдица“ доста-

вити органу надлежном за његово до-
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ношење (ради трајног чувања), један 

примерак органу надлежном за његово 

спровођење, а један носиоцу израде пла-

нског документа. 

Члан 4. 

Након доношења, текстуални део 

Измене ПГР-а „Ратарско имање - 

Грдица“, објавити у „Службеном листу 

града Краљева“. 

Измену ПГР-а „Ратарско имање – 

Грдица“ у целости објавити и у електро-

нском облику, путем интернета. 

Члан 5. 

На простору - локацијама у обухвату 

Измене ПГР-а „Ратарско имање – Грди-

ца“ неће се примењивати ПГР „Ратарско 

имање - Грдица“ („Службени лист града 

Краљева“, број 13/2013 и 24/2013). 

Члан 6.  

Ова одлука ступа на снагу осмог дана 

од дана објављивања у „Службеном ли-

сту града Краљева“.  

Скупштина града Краљева 

Број: 011-88/2018-I 

Дана: 16.03.2018. године   

  

 

Преседник  

Скупштине града Краљева 

Ненад  Марковић, дипл. инж.саобраћаја,  с.р. 

АКТИ ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ 

ГРАДА КРАЉЕВА 

72. 

На основу члана 43. Закона о лока-

лним изборима („Службени гласник РС“, 

број 129/2007, 34/2010 – Одлука УС и 

54/2011),  

Изборна комисија града Краљева, на 

седници одржаној 05. марта 2018. годи-

не, донела је 

Р Е Ш Е Њ Е 

I 

На место одборника Скупштине града 

Краљева Новице Гаговића, изабраног на 

изборима одржаним 24. и 30. априла 

2016. године са Изборне листе 

„АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ – СРБИЈА 

ПОБЕЂУЈЕ“, којем је одборнички мандат 

престао подношењем оверене писане 

оставке на функцију одборника, одбо-

рнички мандат се додељује Ивани 

Кекерић, рођеној 1983. године, по зани-

мању професор српског језика, са пре-

бивалиштем у Краљеву Ул. Жикице 

Шпанца 39, кандидату са Изборне листе 

„АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ – СРБИЈА 

ПОБЕЂУЈЕ“. 

II 

Мандат новом одборнику траје до 

истека мандата одборника коме је пре-

стао мандат.  

III 

Одборнику коме је овим решењем до-

дељен мандат издати уверење о избору за 

одборника Скупштине града Краљева. 

IV 

Ово решење објавити у „Службеном 

листу града Краљева“. 

О б р а з л о ж е њ е 

Изборној комисији града Краљева је 

достављена Одлука Скупштине града 

Краљева, број: 011-36/2018-I од 14. Фебр-

уара 2018. године, којом је утврђено да је 

Новици Гаговићу престао мандат одбо-

рника у Скупштини града Краљева 

подношењем оверене писане оставке на 

функцију одборника и наведена Одлука 

објављена је у „Службеном листу града 

Краљева“, број02/2018 од 14.02.2018. го-

дине. 

Одредбом члана 46. став 1. тачка 1. 

Закона о локалним изборима предви-
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ђено је да одборнику престаје мадат пре 

истека времена на које је изабран по-

дношењем оставке. Истоветну одредбу 

садржи и члан 79. став 1. тачка 1. Посло-

вника о раду Скупштине града Краљева 

(„Службени лист града Краљева“, број 

4/08 и 20/11). Одредбом члана 30. став 2. 

Статута града Краљева („Службени лист 

града Краљева“, број 15/13 – пречишћен 

текст), прописано је да мандат одборнику 

почиње и престаје под условима и на на-

чин утврђен законом. 

Ивана Кекерић, кандидат за одбо-

рника Изборне листе „АЛЕКСАНДАР 

ВУЧИЋ – СРБИЈА ПОБЕЂУЈЕ“, дана 

01. марта 2018. године, дала је писану 

изјаву да прихвата одборнички мандат. 

Одредбом члана 48. Закона о лока-

лним изборима предвиђен је поступак у 

случају престанка мандата одборнику 

пре истека времена на које је изабран.  

Имајући у виду напред наведено, сте-

кли су се услови за доделу одборничког 

мандата кандидату из диспозитива овог 

решења.  

Изборна комисија града Краљева 

Број: 359-1/2018  

Дана: 05.03.2018. године 

Председник Изборне комисије 

Данијела Мајсторовић, дипл. правник, с.р. 

АКТИ ГРАДСКЕ  УПРАВЕ  

ГРАДА КРАЉЕВА 

73. 

На основу члана 2. и 9. Закона о 

платама у државним органима и јавним 

службама („Службени гласник РС“, број 

34/01, 62/06 – др. закон. 63/06 - испр. др. 

закона, 116/08- др. закон,  92/11, 99/11-

др. закон, 10/13, 55/13, 99/14 и 21/16-др. 

закон), члана 4. став 7. Закона о запо-

сленима у аутономним покрајинама и 

јединицама локалне самоуправе („Слу-

жбени гласник РС“, број 21/16, 113/17 и 

113/17-др. закон), члана 4. и 5. Уредбе о 

коефицијентима за обрачун и исплату 

плата именованих и постављених лица и 

запослених у државним органима („Слу-

жбени гласник РС“, број 44/08 – 

пречишћен текст и 2/12), члана 36. тачка 

3. и члана 51. став 2. Одлуке о Градској 

управи града Краљева („Службени лист 

града Краљева“, број 32/16 и 22/17),  

начелник Градске управе града Кра-

љева, дана 15. марта 2018. године, донео 

је  

П Р А В И Л Н И К 

О КОЕФИЦИЈЕНТИМА ЗА ОБРАЧУН 

И ИСПЛАТУ ПЛАТА  

ЗАПОСЛЕНИХ У ГРАДСКОЈ УПРАВИ 

ГРАДА КРАЉЕВА 

Члан 1.  

Овим правилником уређује се начин 

утврђивања плата и додатака на плату 

запослених у Градској управи града Кра-

љева (у даљем тексту: Градска управа). 

Члан 2. 

Запослени у Градској управи за свој 

рад примају плату. 

Члан 3. 

Плате запослених у Градској управи 

утврђују се на основу: 

1. основице за обрачун плата (у даљем 

тексту: основица), 

2. коефицијента који се множи осно-

вицом (у даљем тексту: коефицијент), 

3. додатка на плату и 

4. обавеза које запослени плаћа по осно-

ву пореза и доприноса за обавезно 

социјално осигурање из плате, у складу са 

законом. 

Члан  4. 

Кофицијент изражава сложеност по-

слова, одговорност, услове рада и стру-

чну спрему. 

Коефицијент садржи и додатак на име 

накнаде за исхрану у току рада и регреса 

за коришћење годишњег одмора. 
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Члан  5.  

Запослени има право на додатак на 

плату од 0,4% за сваку пуну годину рада 

оствареног у радном односу код посло-

давца.  

Члан 6. 

Коефицијенти за обрачун и исплату 

плата запослених у Градској управи износе: 

-12,05 за самосталног стручног сарадни-

ка,  

-10,77 за вишег стручног сарадника, 

-10,45 за стручног сарадника, 

-9,91 за вишег сарадника, 

-8,95 за сарадника, 

-8,85 за вишег референта и високо ква-

лификованог радника, 

-8,74 за референта и дактилографа, 

-8,00 за квалификованог радника и 

-6,40 за неквалификованог радника. 

Коефицијенти из претходног става 

увећавају се по основу сложености и 

одговорности послова за додатни кое-

фицијент и то: 

1.у оквиру звања самосталног стручног 

сарадника: 

 -12,60 за руководиоца одељења, заме-

ника руководиоца одељења и начелника 

Одељења комуналне полиције, 

 -12,24 за руководиоца Службе и шефа 

Кабинета, 

-12,00 за шефа одсека на пословима 

инспекције, 

-10,40 за шефа одсека и шефа подручне 

организационе јединице, 

-9,00 за извршиоца на пословима инспе-

кције,  

- 6,80 за остале извршиоце, 

2.  5,93 за вишег стручног сарадника, 

3.  5,75 за стручног сарадника, 

4.  5,10 за вишег сарадника, 

5. 4,70 за сарадника и високо-квалифи-

кованог радника, 

6.  2,00 за вишег референта,  

7.  1,80 за референта и дактилографа, 

8.  1,00 за квалификованог радника, 

9.  1,00 за неквалификованог радника. 

Члан 7. 

Коефицијент утврђен чланом 6. став 

1. овог правилника, увећан за кое-

фицијент из става 2. истог члана, 

увећава се:  

- самосталном извршиоцу – коорди-

натору за 10%, 

- запосленом на пословима руково-

диоца одељења, начелника одељења 

комуналне полиције, руководиоца 

Службе и шефа Кабинета за 10%, 

- запосленом у звању самосталног 

стручног сарадника, вишег стручног 

сарадника и стручног сарадника 

одговорном за припрему и извршење 

буџета или финансијског плана, во-

ђење пословних књига и састављање 

рачуноводствених извештаја  за 7%, а 

осталим извршиоцима одговорним за 

припрему и извршење буџета или 

финансијског плана, вођење посло-

вних књига и састављање рачуново-

дствених извештаја за 10%,  

- запосленом на пословима комуна-

лног полицајца за 10%. 

Запосленом који има право на увећа-

ње коефицијента по више основа из 

става 1. овог члана, укупно увећање 

коефицијента не може бити веће од 10%. 

Члан 8. 

Плата запослених из члана  6. овог 

правилника обрачунава се и исплаћује 

применом основице коју утврђује Влада 

Републике Србије. 

Члан 9. 

Запослени у Градској управи са 

радним временом краћим од пуног 

радног времена, остварују право на 

плату сразмерно времену проведеном на 

раду. 

Члан 10. 

Начелник Градске управе донеће 

решења о утврђивању коефицијента за 

обрачун и исплату плата запослених у 

Градској управи. 
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Члан 11. 

Овај правилник ступа на снагу осмог 

дана од дана објављивања у „Службеном 

листу града Краљева“, а примењиваће се 

почев од обрачуна и исплате плата за 

април 2018. године. 

Градска управа града Краљева 

Број: 110-2/2018 

Датум: 15.03.2018. године 

Начелник Градске управе 

Јелена Бекчић Луковић, дипл. правник, с.р. 
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