
АКТИ ГРАДОНАЧЕЛНИКА 
ГРАДА КРАЉЕВА

314.

На основу члана 61. став 1. Закона о бу-
џетском 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 ло-
калној самоуправи («Службени гласник
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 Кра-
љева («Службени лист града Краљева»,
број 7/18 - пречишћен текст), члана 12, 14.
и 20. Одлуке о буџету града Краљева за
2018. годину («Службени лист града Кра-
љева», број 32/17 и 16/18), 

градоначелник града Краљева, доноси

Р Е Ш Е Њ Е

о промени апропријација корисника
буџета

1. У текућу буџетску резерву утврђену
чланом 14. Одлуке о буџету града Краљева
за 2018. годину («Службени лист града
Краљева», број 32/17 и 16/18), Раздео 5,
Глава 01 – Градска управа, Програм 0602-
Опште јавне услуге локалне самоуправе,
Функција 130 – Опште услуге, Програм.ак-
тив/Пројекат 0009, Позиција 137, Економ-
ска класификација 499 – Текућа буџетска
резерва, преносе се средства у износу од

2.350.000,00 динара, ради уравнотежења
расхода буџета, умањењем апропријације у
оквиру:

– Раздела 5, Глава 01 – Градска управа,
Програм 0602, Функција 130, Програм./ак-
тив./Пројекат 0001 – Функционисање ло-
калне самоуправе и градских општина, По-
зиција 123, Економска класификација 423
– Услуге по уговору, за износ од 700.000,00
динара, Позиција 124, Економска класифи-
кација 424 – Специјализовабе услуге, за из-
нос од 750.000,00 динара Позиција 126,
Економска класификација 426 – Материјал,
за износ од 900.000,00 динара, . 

2. Из средстава текуће буџетске резерве,
Раздео 5, Глава 01 – Градска управа, Про-
грам 0602-Опште јавне услуге локалне са-
моуправе, Функција 130 – Опште услуге,
Програм.актив/Пројекат 0009, Позиција
137, Економска класификација 499 –Текућа
буџетска резерва, повећава се апропри ја -
ција у оквиру:

– Раздела 5, Глава 01 – Градска управа,
Програм 0602, Функција 130, Програм./ак-
тив./Пројекат 0001 – Функционисање ло-
калне самоуправе и градских општина, По-
зиција 118, Економска класификација 414 –
Социјална давања, за износ од 1.350.000,00
динара и Позиција 133, Економска класифи-
кација 485 – Накнада штете за повреду или
штету нанету од стране државних органа, за
износ од 1.000.000,00 динара .

3. Промена у апропријацијама изврше-
ним у тачкама 1. и 2. овог решења, односи
се на уравнотежење расхода у погледу не-
достајућих средстава за социјална давања
запослених у Градској управи града Кра-
љева, а на основу захтева Одељења за
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заједничке послове Градске управе града
Краљева број 313/18 од 23.10.2018. године.

4. О извршењу овог решења стараће се
Одељење за привреду и финансије Градске
управе града Краљева и Одељење за зајед-
ничке послове Градске управе града Кра-
љева.

5. Решење објавити у «Службеном листу
града Краљева».

Образложење

Одељење за заједничке послове Градске
управе града Краљева, поднело је Оде-
љењу за привреду и финансије Градске
управе града Краљева захтев за промену
апропријација, дана 23.10.2018. године
који се односи на уравнотежење расхода у
погледу недостајућих средстава за со-
цијална давања запослених у Градској
управи града Краљева због нешто више ис-
плата по овом основу од планираног, за из-
нос од 2.350.000,00 динара. 

Правни основ за доношење овог решења
садржан је у члану 20. Одлуке о буџету града
Краљева за 2018. годину («Службени лист
града Краљева», број 32/17 и 16/18), којим је
прописано да градоначелник града Краљева
може у складу са законом вршити преусме-
равање у апропријацијама, решењем у току
буџетске године у случају да се обим посло-
вања или овлашћења директног, односно ње-
говог индиректног корисника буџетских
средстава промени, тако што ће износ апро-
пријација издвојених за активности тог ко-
рисника увећати, односно смањити.

Решење доставити: Одељењу за при-
вреду и финансије Градске управе града
Краљева, Одељењу за послове органа
Града Градске управе града Краљева, Оде-
љењу за заједничке послове Градске упра -
ве града Краљева, Управи за трезор - Фи-
лијала Краљево и архиви.

Градоначелник града Краљева
Број: 403-33/2018
Дана: 24. октобра 2018. године

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

315.

На основу члана 61. став 1. Закона о бу-
џетском 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 локал-
ној самоуправи («Службени гласник РС»,
број 129/07, 83/14-др. закон и 101/16-др. за-
кон), члана 58. тачка 5), члана 87. став 3. и
члана 121. став 1. Статута града Краљева
(«Службени лист града Краљева», број
7/18 - пречишћен текст), члана 12, 14. и 20.
Одлуке о буџету града Краљева за 2018. го-
дину («Службени лист града Краљева»,
број 32/17 и 16/18), 

градоначелник града Краљева, доноси

Р Е Ш Е Њ Е

о промени апропријација корисника
буџета

1. У текућу буџетску резерву утврђену
чланом 14. Одлуке о буџету града Краљева
за 2018. годину («Службени лист града
Краљева», број 32/17 и 16/18), Раздео 5,
Глава 01 – Градска управа, Програм 0602-
Опште јавне услуге локалне самоуправе,
Функција 130 – Опште услуге, Програм.ак-
тив/Пројекат 0009, Позиција 137, Економ-
ска класификација 499 – Текућа буџетска
резерва, преносе се средства у износу од
2.100.000,00 динара, ради уравнотежења
расхода буџета, умањењем апропријације у
оквиру:

– Раздела 5, Глава 12 – Предшколска уста-
нова ,,Олга Јовичић Рита“, Програм 2001,
Функција 911, Програм./актив./Пројекат
0001 – Фунционисање и остваривање пред-
школског васпитања и образовања, Позиција
334, Економска класификација 421 – Стални
трошкови, за износ од 1.700.000,00 динара и
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Позиција 338, Економска класификација 425
– Текуће поправке и одржавање, за износ од
400.000,00 динара. 

2. Из средстава текуће буџетске резерве,
Раздео 5, Глава 01 – Градска управа, Про-
грам 0602-Опште јавне услуге локалне са-
моуправе, Функција 130 – Опште услуге,
Програм.актив/Пројекат 0009, Позиција
137, Економска класификација 499 –Текућа
буџетска резерва, повећава се апропри ја ци -
ја у оквиру:

– Раздела 5, Глава 12 – Предшколска уста-
нова ,,Олга Јовичић Рита“, Програм 2001,
Функција 911, Програм./актив./Пројекат
0001 – Фунционисање и остваривање пред-
школског васпитања и образовања, Позиција
330, Економска класификација 413 – На-
кнаде у натури, за износ од 200.000,00 ди-
нара, Позиција 332, Економска класифика-
ција 415 – Накнаде трошкова за запослене,
за износ од 100.000,00 динара, Позиција 333,
Економска класификација 416 – Награде, бо-
нуси и остали посебни расходи, за износ од
700.000,00 динара, Позиција 335, Економска
класификација 422 – Трошкови путовања, за
износ од 100.000,00 динара и Позиција 337,
Економска класификација 424 – Специјали-
зоване услуге, за износ од 1.000.000,00 ди-
нара. 

3. Промена у апропријацијама изврше-
ним у тачкама 1. и 2. овог решења, односи
се на уравнотежење расхода у погледу не-
достајућих средстава Предшколска уста-
нове ,,Олга Јовичић Рита“ Краљево, из раз-
лога што су на поједим позицијама уме-
њени планирани расходи, а на појединим
се позицијама појављује недостатак сред-
става у овој установи, а на основу захтева
Одељења за друштвене делатности Градске
управе града Краљева, III Број 438/18 од
17.10.2018. године.

4. О извршењу овог решења стараће се
Одељење за привреду и финансије Градске
управе града Краљева и Одељење за
друштвене делатности Градске управе
града Краљева.

5. Решење објавити у «Службеном листу
града Краљева».

Образложење

Установа ,,Олга Јовичић Рита“ Краљево
поднела је захтев за промену апропријације
Одељењу за друштвене делатности Град-
ске управе града Краљева број: 7090, дана
19.10. 2018. године. 

Одељење за друштвене делатности
Градске управе града Краљева, као над-
лежно одељење за индиректне буџетске ко-
риснике, својим дописом III Број 438/18 од
19.10.2018. године, се изјаснило по подне-
том захтеву установе ,,Олга Јовичић Рита“
Краљево са констатацијом да је потребно
извршити преусмеравање апропријација на
начин на који је предложио буџетски ко-
рисник, за износ од 2.100.000,00 динара.

Правни основ за доношење овог решења
садржан је у члану 20. Одлуке о буџету
града Краљева за 2018. годину («Службени
лист града Краљева», број 32/17 и 16/18),
којим је прописано да градоначелник града
Краљева може у складу са законом вршити
преусмеравање у апропријацијама, реше-
њем у току буџетске године у случају да се
обим пословања или овлашћења директ-
ног, односно његовог индиректног корис-
ника буџетских средстава промени, тако
што ће износ апропријација издвојених за
активности тог корисника увећати, одно-
сно смањити.

Решење доставити: Одељењу за при-
вреду и финансије Градске управе града
Краљева, Одељењу за послове органа
Града Градске управе града Краљева, Оде-
љењу за друштвене делатности Градске
управе града Краљева, установи ,,Олга
Јовичић Рита“ Краљево, Управи за трезор
- Филијала Краљево и архиви.

Градоначелник града Краљева
Број: 403-34/2018
Датум: 31. октобар 2018. године

Градоначелник града Краљева
др Предраг Терзић, дипл. политиколог, с.р.
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АКТИ ГРАДСКОГ ВЕЋА 
ГРАДА КРАЉЕВА

316.

На основу члана 8. став 1. Одлуке о бу-
џетском фонду за саобраћај града Краљева
(„Службени лист града Краљева“, број
24/09) и члана 14. Одлуке о буџету града
Краљева за 2018. годину („Службени лист
града Краљева“, број 32/17 и 16/18),

Градско веће града Краљева, на Седам-
десет првој (ванредној) седници, одржаној
7. новембра 2018. године, донело је 

ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ

ПРОГРАМА КОРИШЋЕЊА
СРЕДСТАВА БУЏЕТСКОГ ФОНДА
ЗА САОБРАЋАЈ ГРАДА КРАЉЕВА

ЗА 2018. ГОДИНУ

I

У Програму коришћења средстава Бу-
џетског фонда за саобраћај града Краљева
за 2018. годину („Службени лист града
Краљева“, број 4/18), у даљем тексту: Про-
грам, у члану 3. став 1. тачка 1. Прва
област: Унапређење саобраћајне инфра-
структуре, са планираним износом од
10.085.000,00 динара, што представља 50%
планираних средстава за Буџетски фонд за
саобраћај Одлуком о буџету града Краљева
за 2018. годину, мења се алинеја 2, тако да
уместо: „Изградњу заштитних ограда“,
треба да стоји: „Набавку и уградњу за-
штитних ограда и рампи“. 

После алинеје 2, додаје се нова алинеја
3. која гласи: „Изградњу тротоара и пешач-
ких стаза на уличној мрежи града Кра-
љева“.

II

У Програму, у члану 3. став 1. тачка 3.
Трећа област: Превентивно-промотивне ак-
тивности из области безбедности саобра-
ћаја у граду Краљеву, са планираним изно-
сом од 3.500.000,00 динара, што пред-
ставља 17,35% од планираних средстава за
Буџетски фонд за саобраћај Одлуком о бу-
џету града Краљева за 2018. годину, мења
се планирани износ од 3.500.000,00 динара
и процентуални износ од 17,35%, износом
од „1.600.000,00 динара, што представља
7,93% планираних средстава“.

III

У Програму, у члану 3. став 1. тачка 4.
Четврта област: Научно истраживачки рад
у области безбедности саобраћаја, са плани-
раним износом од 4.040.000,00 динара, што
представља 20,03% од планираних сред-
става за Буџетски фонд за саобраћај Одлу-
ком о буџету града Краљева за 2018. годину,
мења се планирани износ од 4.040.000,00
динара и процентуални износ од 20,03%, из-
носом од „5.580.000,00 динара, што пред-
ставља 27,66% од планираних средстава“.

Брише се алинеја 4. која гласи: „Израду
техничке документације (предмер и пред-
рачун) за изградњу тротоара у дужини до
50 метара на делу државног пута IБ реда
ознака пута 23, у насељеном месту Ратина,
наспрам школе, повезивање аутобуског
стајалишта и пешачког прелаза“.

Додаје се нова алинеја 4. која гласи: „Из-
раду пројектно-техничке документације за
унапређење безбедности саобраћаја у на-
сељеном месту Рибница – Жичка улица“.

После алинеје 4, додаје се нова алинеја
5. која гласи „Израду пројектно-техничке
документације за унапређење безбедности
саобраћаја у насељеном месту Јарчујак –
Улица Јована Бојовића у зони раскрснице
са улицом Драгослава Миљковића“.

После алинеје 5, додаје се нова алинеја
6. која гласи „Израду акта о процени ризика
у обезбеђењу лица, имовине и пословања“.
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После алинеје 6, додаје се нова алинеја
7. која гласи „Израду Плана система тех-
ничке заштите“.

IV

У Програму, у члану 3. став 1. тачка 5.
Пета област: Рад Савета за координацију
послова безбедности саобраћаја, са плани-
раним износом од 2.295.000,00 динара, што
представља 11,38% од планираних сред-
става за Буџетски фонд за саобраћај Одлу-
ком о буџету града Краљева за 2018. го-
дину, мења се планирани износ од
2.295.000,00 динара и процентуални износ
од 11,38%, износом од „2.655.000,00 ди-
нара, што представља 13,16% од планира-
них средстава“.

V

Ближа намена коришћења средстава по
областима, са износом опредељених сред-
става, утврђених овим програмом, распо-
редиће се доношењем Измена и допуна
Плана безбедности саобраћаја на путевима
на територији града Краљева за 2018. го-
дину.

VI

Измене и допуне Програма ступају на
снагу наредног дана од дана објављивања
у „Службеном листу града Краљева“.

Градско веће града Краљева
Број: 011-312/2018-I
Датум: 7. новембар 2018. године

Председник Градског већа,
градоначелник града Краљева

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

317.

На основу члана 100. Закона о плани-
рању 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–од-
лука УС, 98/13–одлука УС, 132/2014,
145/14 и 83/18), чланова 4. и 35. Одлуке о
грађевинском земљишту („Службени лист
града Краљева“, број 11/15),

Градско веће града Краљева, на Седам-
десет првој (ванредној) седници, одржаној
7. новембра 2018. године, донело је

Р Е Ш Е Њ Е

Члан 1.

Отуђује се катастарска парцела број
488/2 KO Готовац, укупне површине 42м2,
која је јавна својина града Краљева, Трг
Јована Сарића 1, у корист Биљане Симо-
вић, Насеље Моша Пијаде 36/42, а ради
формирања грађевинске парцеле.

Члан 2.

Цена отуђења катастарске парцеле број
488/2 KO Готовац, која је јавна својина
града Краљева, укупне површине 42 м2, је
тржишна цена и за предметну катастарску
парцелу укупно износи 105,00 евра, а пла -
ћа се у динарској противвредности пре за-
кључења уговора о отуђењу, према званич-
ном средњем курсу евра објављеном од
стране Народне банке Србије на дан пла -
ћања.

Члан 3.

Односи између града Краљева и Биљане
Симовић, Насеље Моша Пијаде 36/42, биће
уређени уговором о отуђењу грађевинског
земљишта, односно предметне катастарске
парцеле, који ће закључити градоначелник
града у име града Краљева, и исти ће бити
оверен пред Јавним бележником у Краљеву.
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Члан 4.

Ово решење ступа на снагу даном доно-
шења и објавиће се у „Службеном листу
града Краљева“.

О б р а з л о ж е њ е

Поводом поднетог захтева за отуђење ка-
тастарске парцеле број 488/2 KO Готовац
прибављен је извештај Одељења за урбани-
зам, грађевинарство и стамбено-комуналне
делатности Градске управе града Краљева
број Инт. 1207/2018-VI од 10.08.2018. го-
дине, са информацијом да је предметна ка-
тастарска парцела обухваћена Просторним
планом града Краљева („Службени лист
града Краљева“, број 7/2011) и налази се у
постојећој грађевинској зони.

Судски вештак грађевинске струке у до-
стављеном налазу и мишљењу од инт.
293/18 и допунском изјашњењу инт.
618/18-05, проценио је вредност предметне
непокретности.

Јавно правобранилаштво града Краљева
је у достављеном изјашњењу, број У-18/18
од 05.09.2018. године, оставило органу на
оцену процењену вредност парцеле.

Правни основ за доношење овог решења
дат је у члану 4. Одлуке о грађевинском зем-
љишту („Службени лист града Краљева“,
број 11/15), у коме се наводе надлежности
Градског већа, као и у члану 100. 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,
145/14 и 83/18), којим се регулише отуђење
или давање у закуп непосредном погодбом
грађевинског земљишта у јавној својини.

Градско веће града Краљева
Број: 011-318/2108-I
Датум: 7. новембар 2018. године

Председник Градског већа,
градоначелник града Краљева

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

318.

На основу члана 58. став 2. и члана 69.
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 46. став 2. и члана 66. став
5. Закона о локалној самоуправи („Служ-
бени гласник РС“, број 129/07 и 83/14-др.
закон, 101/16-др. закон и 47/18), члана 63.
тачка 2, члана 87. став 3. и члана 121. став
1. Статута града Краљева („Службени лист
града Краљева“, број 7/18–пречишћен
текст) и члана 14. и 31. Одлуке о буџету
града Краљева за 2018. годину („Службени
лист града Краљева“, број 32/17 и 16/18), 

Градско веће града Краљева, на Седам-
десетој (ванредној) седници, одржаној 30.
октобра 2018. године, донело је

Р Е Ш Е Њ Е

о коришћењу средстава текуће
буџетске резерве

1. Из средстава утврђених Одлуком о бу-
џету града Краљева за 2018. годину
(„Службени лист града Краљева“, број
32/17 и 16/18) - Раздео 5, Глава 01 – Град-
ска управа, Програм 0602 - Опште услуге
локалне самоуправе, Функција 130 – Оп-
ште услуге, Програмска актвност/Пројекат
0009 - Текућа буџетска резерва, Позиција
137, Економска класификација 499 - Те-
кућа буџетска резерва, а на основу захтева
градоначелника града Краљева, број 3667-
1/18 од 26.10.2018. године, одобравају се
средства у укупном износу од 700.000,00
динара за трошкове превоза из складишта
у Панчеву, трошкове осигурања робе у пре-
возу, трошкове складиштења и обезбеђења
206.250 килограма минералног ђубрива. 
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2. Средства текуће буџетске резерве из
тачке 1. овог решења распоређују се за по-
већање апропријацијe која ниje планирана
у довољном износу у оквиру:

– Раздела 5 - Глава 01 - Градска управа,
Програм 0101 – Пољопривреда и рурални
развој, Функција 421 - Пољопривреда,
Програмска актвност/Пројекат 0002 –
Мере подршке руралном развоју, Позиција
85, Економска класификација 423 – Услуге
по уговору, у износу од 700.000,00 динара.

3. О извршењу овог решења стараће се
Одељење за привреду и финансије Градске
управе града Краљева и Одељење за зајед-
ничке послове Градске управе града Кра-
љева.

4. Решење објавити у „Службеном листу
града Краљева“. 

Образложење

Градоначелник града Краљева је поднео
захтев Одељењу за привреду и финансије
Градске управе града Краљева број: 3667-
1/18 дана 26.10.2018. године, за ангажова -
ње средстава текуће буџетске резерве у
укупном износу од 700.000,00 динара за
трошкове превоза из складишта у Панчеву,
трошкове осигурања робе у превозу, трош-
кове складиштења и обезбеђења 206.250
килограма минералног ђубрива. 

Влада Републике Србије је Закључком
05 број 339-9528/2018 од 11.10.2018. го-
дине дала сагласност да Републичка дирек-
ција за робне резерве бесповратно испо-
ручи 3.015.000 килограма минералног ђуб-
рива KAN 27%N јединицама локалне само-
управе. Граду Краљеву је опредељено
206.250 килограма минералног ђубрива
KAN 27%N уз обавезу да град обезбеди
превоз, складиштење и расподелу произво-

ђачима (физичким лицима) која имају упи-
сане површине под засадима воћа на тери-
торији граду Краљеву. Уз захтев као при-
лог, достављен је допис Владе Републичкој
дирекцији за робне резерве 05 број: 339-
9528/2018 од 11.10.2018. године, Закључак
Владе Републике Србије 05 број: 339-
9528/2018 од 11.10.2018. године и Налог за
испоруку минералног ђубрива број: 338-
1030/2018-02 од 12.10.2018. године. 

Правни основ за доношење овог решења
садржан је у одредбама члана 31. Одлуке о
буџету града Краљева за 2018. годину
(„Службени лист града Краљева“, број
32/17 и 16/18), којима је прописано да се
средства текуће буџетске резерве користе
за непланиране сврхе, или за сврхе за које
се у току године покаже да апропријације
нису биле довољне, да Градско веће града
Краљева, на предлог Одељења за привреду
и финансије Градске управе града Кра-
љева, доноси решење о употреби средстава
текуће буџетске резерве и да се средства
текуће буџетске резерве распоређују на ди-
ректне кориснике буџетских средстава то-
ком фискалне године. 

Решење доставити: Одељењу за при-
вреду и финансије Градске управе града
Краљева, Одељењу за заједничке послове
Градске управе града Краљева, Одељењу за
послове органа Града Градске управе града
Краљева, Управи за трезор и архиви.

Градско веће града Краљева
Број: 011-306/2018-І
Датум: 30. октобар 2018. године

Председник Градског већа,
градоначелник града Краљева

др Предраг Терзић, дипл. политиколог, с.р.
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АКТИ СКУПШТИНЕ 
ГРАДА КРАЉЕВА

319.

На основу члана 46. став 1. тачка 1. и
став 2. и члана 47. Закона о локалним из-
борима („Службени гласник РС’’, број
129/07, 34/10-одлука УС и 54/11), 

Скупштина града Краљева, на седници
одржаној 8. новембра 2018. године, донела је 

О Д Л У К У

Члан 1.

Утврђује се да Жељку Ђуновићу пре-
стаје мандат одборника у Скупштини града
Краљева, на основу оверене писане
оставке на функцију одборника, дана 8. но-
вембра 2018. године.

Члан 2.

Упутство о правном средству: Против
ове одлуке може се изјавити жалба Управ-
ном суду, у року од 48 часова од дана доно-
шења одлуке.

Члан 3.

Ову одлуку објавити у „Службеном ли-
сту града Краљева’’.

О б р а з л о ж е њ е

Правни основ за доношење Одлуке о
престанку мандата одборнику у Скуп-
штини града Краљева Жељку Ђуновићу
садржан је у одредбама члана 46. став 1.

тачка 1. и став 2, као и члана 47. Закона о
локалним изборима („Службени гласник
РС’’, број 129/07, 34/10-одлука УС и 54/11),
којима је предвиђено да одборнику пре-
стаје мандат пре истека времена на које је
изабран подношењем оставке, да одборник
оставку између две седнице подноси у
форми оверене писане изјаве, да одборник
лично подноси оставку оверену код органа
надлежног за оверу потписа, председнику
скупштине у року од три дана од дана
овере, као и да је председник скупштине
дужан да поднету оставку стави на дневни
ред скупштине, на првој наредној седници,
са предлогом да то буде прва тачка дневног
реда. 

Скупштина града Краљева
Број:011-319/2018-I
Датум: 8. новембар 2018. године

Председник Скупштине града Краљева
Ненад Марковић, дипл. инж. саобраћаја, с.р.

320.

На основу члана 46. став 1, члана 48. став
5. и члана 56. став 1, 5, 6. и 7. Закона о ло-
калним изборима („Службени гласник РС’’,
број 129/07, 34/10-одлука УС и 54/11), члана
121. став 2. Статута града Краљева („Служ-
бени лист града Краљева’’, број 7/18-пре-
чишћен текст), члана 5. и члана 8. став 1. и
2. Пословника о раду Скупштине града Кра-
љева („Службени лист града Краљева’’, број
25/16), у вези са чланом 46. став 1. и чланом
47. Закона о локалним изборима („Службени
гласник РС’’, број 129/07, 34/10-одлука УС
и 54/11),

Скупштина града Краљева, на седници
одржаној 8. новембра 2018. године, размат-
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рала је Извештај Верификационог одбора
Скупштине града Краљева, па је том при-
ликом донела 

О Д Л У К У

I

Потврђује се одборнички мандат у
Скупштини града Краљева Ани Угренић,
кандидату са Изборне листе Александар
Вучић-Србија побеђује.

II

Потврђује се одборнички мандат у
Скупштини града Краљева Немањи Курсу-
лићу, кандидату са Изборне листе Алексан-
дар Вучић-Србија побеђује.

III

Мандат новог одборника траје до истека
мандата одборника коме је престао мандат.

IV

Упутство о правном средству: Против
ове одлуке може се изјавити жалба Управ-
ном суду, у року од 48 часова од дана доно-
шења одлуке.

V

Ову одлуку објавити у „Службеном ли-
сту града Краљева’’.

О б р а з л о ж е њ е

Правни основ за доношење Одлуке о по-
тврђивању мандата одборницима у Скуп-

штини града Краљева садржан је у одред-
бама члана 56. став 1, 5, 6. и 7. Закона о ло-
калним изборима („Службени гласник
РС’’, број 129/07, 34/10- одлука УС и
54/11), којимa је, између осталог, предви-
ђено да мандат одборника почиње да тече
даном потврђивања мандата, да о потврђи-
вању мандата одборника, на основу извеш-
таја верификационог одбора, скупштина
одлучује јавним гласањем и да када скуп-
штина после конституисања одлучује о по-
тврђивању мандата нових одборника, у
гласању, поред одборника, могу учество-
вати и кандидати којима су мандати доде-
љени у складу са чланом 48. Закона и који
имају уверење изборне комисије јединице
локалне самоуправе да су изабрани, као и
да се против одлуке донете у вези са по-
тврђивањем мандата одборника може
изјавити жалба Управном суду у року од 48
часова од дана доношења одлуке скуп-
штине јединице локалне самоуправе. Чла-
ном 48. став 5. наведеног закона предви-
ђено је да мандат новог одборника траје до
истека мандата одборника коме је престао
мандат. 

Чланом 46. став 1. Закона о локалним из-
борима („Службени гласник РС’’, број
129/07, 34/10- одлука УС и 54/11), утврђено
је да одборнику престаје мандат пре истека
времена на које је изабран поред осталих,
у случају подношења оставке, као и пре-
узимањем посла, односно функције које су
у складу са законом неспојиве са функ-
цијом одборника.

Скупштина града Краљева, Одлуком
број: 011-280/2018-I од 21. септембра 2018.
године („Службени лист града Краљева“,
број 22/18), утврдила је да Милени Ми-
лићевић престаје мандат одборника у
Скупштини града Краљева, на основу ове-
рене писане оставке на функцију одбор-
ника, дана 21. септембра 2018. године.

На истој седници Скупштина града Кра-
љева Одлуком број: 011-321/2018-I од 21. сеп-
тембра 2018. године („Службени лист града
Краљева“, број 22/18), утврдила је да је Вук-
ману Ракочевићу престао мандат одборника
у Скупштини града Краљева дана 21. септем-
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бра 2018. године, избором на функцију заме-
ника градоначелника града Краљева.

Изборна комисија града Краљева је, на
седници одржаној 31.октобра 2018. године
на основу достављених одлука Скупштине
града Краљева, у складу са одредбама За-
кона о локалним изборима доделила одбор-
ничке мандате Ани Угренић и Немањи
Курсулићу, кандидатима за одборнике са
Изборне листе Александар Вучић-Србија
побеђује.

Верификациони одбор изабран на Два-
десет четвртој седници Скупштине града
Краљева је у складу са чланом 7. Послов-
ника о раду Скупштине града Краљева
(„Службени лист града Краљева“, број
25/16), извршио увид у уверења о избору
за одборнике и решења Изборне комисије
града Краљева, па је Скупштина града Кра-
љева на основу поднетог Извештаја Вери-
фикационог одбора донела Одлуку о по-
тврђивању мандата одборницима, као у
изреци.

Скупштина града Краљева
Број: 011-320/2018-I
Дана: 8. новембра 2018. године

Председник Скупштине града Краљева
Ненад Марковић, дипл. инж. саобраћаја, с.р.

321.

На основу члана 6. и 33. Закона о начину
одређивања максималног броја запослених
у јавном сектору („Службени гласник РС“,
број 68/15 и 81/16-одлука УС), тачке 7. редни
број 138. Одлуке о максималном броју за-
послених на неодређено време у систему
државних органа, систему јавних служби,
систему Аутономне покрајине Војводине и
систему локалне самоуправе за 2017. годину
(„Службени гласник РС“, број 61/17, 82/17,
92/17, 111/17, 14/18 и 45/18), члана 26. став
1. тачка 51. и члана 121. став 2. Статута града

Краљева („Службени лист града Краљева“,
број 7/18-пречишћен текст),

Скупштина града Краљева, на седници
одржаној 8. новембра 2018. године, донела је

О Д Л У К У

О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА
ОДЛУКЕ О МАКСИМАЛНОМ БРОЈУ

ЗАПОСЛЕНИХ НА НЕОДРЕЂЕНО
ВРЕМЕ У СИСТЕМУ ЛОКАЛНЕ
САМОУПРАВЕ ГРАДА КРАЉЕВА 

ЗА 2017. ГОДИНУ

Члан 1.

У Одлуци о максималном броју запосле-
них на неодређено време у систему локалне
самоуправе града Краљева за 2017. годину
(„Службени лист града Краљева“, број 22/17,
22/18), у члану 2. у тачки: „Установе, органи-
зације и јавне службе“, алинеја 7. мења се и
гласи:

„Завод за заштиту споменика културе
Краљево 26”.

Члан 2.

У тачки „Јавна и јавна комунална пред-
узећа“ алинеја 7. мења се и гласи:

„Јавно комунално предузеће „Чистоћа“
Краљево 275“.

Члан 3.

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од
дана објављивања у „Службеном листу
града Краљева“.

Скупштина града Краљева
Број: 011-321/2018-I
Датум: 8. новембар 2018. године

Председник  Скупштине града Краљева
Ненад Марковић, дипл. инж. саобраћаја, с.р.
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322.

На основу члана 35. и 41. став 7, у вези
са чланом 121. Статута града Краљева
(„Службени лист града Краљева“, број
7/18-пречишћен текст),

Скупштина града Краљева, на седници
одржаној 8. новембра 2018. године , донела
је

ОДЛУКУ

О НАКНАДАМА ЗА РАД И ПУТНИМ
ТРОШКОВИМА ОДБОРНИКА,

ШЕФОВА, ЗАМЕНИКА ШЕФОВА,
ТЕХНИЧКИХ СЕКРЕТАРА
ОДБОРНИЧКИХ ГРУПА У

СКУПШТИНИ ГРАДА КРАЉЕВА,
ЧЛАНОВА РАДНИХ ТЕЛА

СКУПШТИНЕ, ГРАДОНАЧЕЛНИКА
И ГРАДСКОГ ВЕЋА ГРАДА

КРАЉЕВА

Члан 1.

Овом oдлуком уређује се висина, услови
и начин исплате накнаде за рад и путних
трошкова одборника, шефова, заменика
шефова, техничких секретара одборничких
гру па у Скупштини града Краљева, чла-
нова радних тела Скупштине града Кра-
љева и радних тела које за извршавање по-
слова из своје надлежности образују Гра-
доначелник и Градско веће града Краљева.

Члан 2.

Одборници, шефови одборничких гру -
па, заменици шефова одборничких група,
технички секретари одборничких група у
Скупштини града Краљева и чланови рад-
них тела Скупштине града Краљева имају
право на накнаду за учешће у раду Скуп-

штине, њених радних тела и обављање по-
слова за потребе Скупштине и њених рад-
них тела.

Чланови радних тела градоначелника и
Градског већа града Краљева имају право
на накнаду за учешће у раду радних тела
ових органа града под условима утврђеним
овом одлуком.

Члан 3.

За одборнике Скупштине града Краљева
и техничке секретаре одборничких група у
Скупштини града Краљева накнада из
члана 2. ове одлуке утврђује се, на месеч-
ном нивоу, у износу од 11.000,00 динара.

Члан 4.

За шефове одборних група у Скупштини
града Краљева накнада из члана 2. ове од-
луке утврђује се, на месечном нивоу, у из-
носу од 18.000,00 динара.

Члан 5.

За заменике шефова одборничких група
у Скупштини града Краљева накнада из
члана 2. ове одлуке утврђује се, на месеч-
ном нивоу, у износу од 14.000,00 динара.

Члан 6.

Одборницима, шефовима одборничких
група и заменицима шефова одборничких
група у Скупштини града Краљева, при-
пада право на накнаду за дане када прису-
ствују седницама Скупштине града Кра-
љева, у износу од 2.000,00 динара, без об-
зира на време трајања седнице.

Присуство седницама лица из става 1.
овог члана доказује се евиденцијом орга-
низационе јединице Градске управе града
Краљева надлежне за послове органа
Града.
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Члан 7.

Члановима радних тела Скупштине
града Краљева припада право на накнаду
за учешће у раду у износу од 2.000,00 ди-
нара по одржаној седници.

Члановима радних тела градоначелника
и Градског већа града Краљева, припада
право на накнаду за учешће у раду у из-
носу од 2.000,00 динара по одржаној сед-
ници, само у случају када је образовање
радног тела прописано одредбама закона
или другог републичког прописа.

Присуство седницама лица из става 1. и
2. овог члана доказује се евиденцијом ор-
ганизационе јединице Градске управе
града Краљева, јавног предузећа или уста-
нове у чијој је надлежности да обавља
стручне и административно-техничке по-
слове за потребе радног тела.

Члан 8.

Одборницима, шефовима одборничких
група, заменицима шефова одборничких
група, техничким секретарима одборничких
група у Скупштини града Краљева и члано-
вима радних тела Скупштине, градоначел-
ника и Градског већа града Краљева, припада
накнада путних трошкова, у висини цене
карте за превоз у јавном саобраћају, од места
пребивалишта до седишта органа града.

Члан 9.

Средства за исплату накнада утврђених
овом oдлуком обезбеђују се у буџету града
Краљева.

Члан 10.

Ступањем на снагу ове oдлуке престаје
да важи Одлука о накнадама за рад и пут-
ним трошковима одборника, шефова, заме-
ника шефова, техничких секретара одбор-
ничких група у Скупштини града Kраљева,
чланова радних тела Скупштине, градона-
челника и Градског већа града Краљева
(„Службени лист града Краљева“, број 8/08,
4/16, 5/16-испр., и 22/18).

Члан 11.

Ова oдлука ступа на снагу осмог дана од
дана објављивања у „Службеном листу
града Краљева“.

Скупштина града Краљева
Број:011-325/2018-I
Дана: 8. новембра 2018. године

Председник Скупштине града Краљева
Ненад Марковић, дипл. инж. саобраћаја, с.р.

323.

На основу члана 26. став 1. тачка 9. Ста-
тута града Краљева („Службени лист града
Краљева”, број 7/18-пречишћени текст), 

Скупштина града Краљева, на седници
одржаној 8. новембра 2018. године, донела
је 

О Д Л У К У

О ПОКРЕТАЊУ ПОСТУПКА ИЗБОРА
СТРАТЕШКОГ ПАРТНЕРА

ЗА ГАСИФИКАЦИЈУ ШИРОКЕ
ПОТРОШЊЕ НА ТЕРИТОРИЈИ

ГРАДА КРАЉЕВА

Члан 1.

Покреће се поступак за избор стратеш-
ког партнера за реализацију гасификације
широке потрошње на територији града
Краљева, на основу Плана гасификације
града Краљева, а као наставак до сада
предузетих активности на гасификацији у
складу са Програмом гасификације Репуб-
лике Србије. 
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Члан 2.

Градско веће града Краљева образује Ко-
мисију - Стручни тим за спровођење по-
ступка избора стратешког партнера за реа-
лизацију гасификације широке потрошње
из члана 1. ове одлуке, у складу са законом.

Члан 3.

Овом одлуком ставља се ван снаге За-
кључак Скупштине општине Краљево број
06-104/2007-I од 9. јула 2007. године. 

Члан 4.

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од
дана објављивања у „Службеном листу
града Краљева”.

Скупштина града Краљева
Број:011-327/2018-I
Дана: 8. новембра 2018. године

Председник Скупштине града Краљева
Ненад Марковић, дипл. инж. саобраћаја, с.р.

324.

На основу члана 20. став 1. тачка 2. и чла -
на 32. став 1. тачка 6. и тачка 20. Закона о ло-
калној самоуправи („Службени гласник РС“,
број 129/07, 83/14-др.закон, 101/16-др.закон
и 47/18), члана 29. став 2. тачка 3. Закона о
јавно-приватном партнерству и концесијама
(„Службени гласник РС“, број 88/2011,
15/2016 и 104/2016), Мишљења РС-Влада-
Комисије за јавно-приватно партнерство
број 151/2018 од 28. септембра 2018. године
и члана 26. став 1. тачка 47. Статута града
Краљева („Службени лист града Краљева“,
број 7/18-пречишћен текст), 

Скупштина града Краљева, на седници
одржаној 8. новембра 2018. године, донела
је

ОДЛУКУ

О УСВАЈАЊУ ПРЕДЛОГА
КОНЦЕСИОНОГ АКТА

ЗА ПОВЕРАВАЊЕ ОБАВЉАЊА
ГРАДСКОГ И ПРИГРАДСКОГ

ПРЕВОЗА ПУТНИКА НА
ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА КРАЉЕВА

Члан 1.

Усваја се предлог Градског већа града Кра-
љева као Јавног тела, за доношење Конце-
сионог акта за поверавање обављања град-
ског и приградског превоза путника на тери-
торији града Краљева, на који је Комисија за
јавно-приватно партнерство Владе РС актом
број 151/2018 од 28. септембра 2018. године
дала своје позитивно Мишљење.

Члан 2.

Доношењем ове одлуке, Предлог конце-
сионог акта из члана 1. ове одлуке, постаје
Концесиони акт за поверавање обављања
градског и приградског превоза путника на
територији града Краљева.

Члан 3.

Саставни део ове одлуке је Предлог кон-
цесионог акта за поверавање обављања
градског и приградског превоза путника на
територији града Краљева 

Члан 4.

Ову одлуку објавити у „Службеном ли-
сту града Краљева“.
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Члан 5.

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од
дана објављивања у „Службеном листу гра -
да Краљева“.

Скупштина града Краљева
Број: 011-331/2018-I
Дана: 8. новембра 2018. године

Председник Скупштине града Краљева
Ненад Марковић, дипл. инж. саобраћаја, с.р.

325.

На основу члана 121, а у вези члана 93.
став 1. тачка 1. Закона о становању и одржа-
вању зграда („Службени гласник РС’’, број
104/16), Правилника о мерилима за утврђи-
вање реда првенства за доделу стамбене под-
ршке („Службени гласник РС’’, број 75/17),
члана. 32.став 1. тачка 20. Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник РС’’, број
129/07, 83/14-др.закон, 101/16-др.закон и
47/18) и члана 26. став 1 тачка 9. Статута
града Краљева («Службени лист града Кра-
љева», број 7/18-пречишћен текст),

Скупштина града Краљева на седници
одржаној 8. новембра 2018. године, донела је

ОДЛУКУ

О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА
ОДЛУКЕ О РАСПОЛАГАЊУ

СТАНОВИМА У СВОЈИНИ ГРАДА
КРАЉЕВА КОЈИ СЕ ДОДЕЉУЈУ 

КАО СТАМБЕНА ПОДРШКА 
ПОД УСЛОВИМА НЕПРОФИТНОГ

ЗАКУПА

Члан 1.

У члану 3. Одлуке о располагању стано-
вима у својини града Краљева који се до-

дељују као стамбена подршка подршка под
условима непрофитног закупа („Службени
лист града Краљева”, број 6/18)-у даљем
тексту: Одлука, додаје се нов став који
гласи:

„Утврђивање накнаде и висине накнаде
за послове из става 1. овог члана дефинише
се уговором који се закључује између града
Краљева и ЈП „Градско стамбено” Кра-
љево.”

Члан 2.

Члан 4. Одлуке мења се и сада гласи:
„Непрофитну закупнину чине: трош-

кови одржавања стана и заједничких де-
лова зграде, трошкови управљања зградом,
амортизација стана, трошкови прибављања
и изградње објекта у коме се стан налази,
односно средстава уложених у стан и при-
падајуће заједничке делове као и зем-
љишта на коме је изграђен објекат.

Средства од непрофитне закупнине се
уплаћују на наменски рачун града Краљева
ради унапређења стамбене подршке под
условима непрофитног закупа.

Висину непрофитне закупнине утврђује
Градско веће града Краљева на предлог ЈП
„Градско стамбено” Краљево, у складу са
законом и подзаконским актима.”

Члан 3.

У члану 10. став 5 ове одлуке, уместо
речи „Јавном предузећу” треба да стоји
„Стамбеној комисији”.

Члан 4.

У свему осталом Oдлука о располагању
становима у својини града Краљева који се
додељују као стамбена подршка подршка
под условима непрофитног закупа („Служ-
бени лист града Краљева”, број 6/18), оста -
је непромењена.
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Члан 5.

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од
дана објављивања у „Службеном листу
града Краљева”.

Скупштина града Краљева
Број:011-332/2018-I
Датум: 8. новембар 2018. године

Председник Скупштине града Краљева
Ненад Марковић, дипл. инж. саобраћаја, с.р.

326.

На основу члана 20. став 1. тачка 2. За-
кона о локалној самоуправи („Службени
гласник РС”, број 129/07, 83/14-др.закон,
101/16-др.закон и 47/18), члана 4. и члана
13. Закона о комуналним делатностима
(„Службени гласник РС”, број 88/11 и
104/16), члана 39. Закона о прекршајима
(„Службени гласник РС”, број 65/13, 13/16
и 98/16-одлука УС) и члана 26. тачка 8 Ста-
тута града Краљева („Службени лист града
Краљева”, број 7/18-пречишћен текст),

Скупштина града Краљева, на седници
одржаној 8. новембра 2018. године, донела
је

О Д Л У К У

О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О
КОМУНАЛНОМ УРЕЂЕЊУ ГРАДА

Члан 1.

У Одлуци о комуналном уређењу града
(„Службени лист града Краљева”, број 21/17,
32/17 и 16/18), члан 23. мења се и гласи:

„Комисију из члана 22. ове одлуке обра-
зује Градско веће града Краљева, које
својим решењем одређује састав, начин
рада и др.

Комисију сачињавају три члана одгова-
рајуће струке (дипломирани инжењер за-
штите биља, дипломирани инжењер шу-
марства, дипломирани биолог или стручно
лице друге еквивалентне струке), представ-
ници организационе јединице Градске
управе надлежне за инспекцијске послове,
ЈКП „Чистоћа” Краљево или друге инсти-
туције (ЈП „Србијашуме”, Шумарска шко -
ла и сл.).

Стручна Комисија из претходног става
овог члана обавља и послове:

– периодичног прегледа јавних зелених
површина,

– процену здравственог стања стабала
на зеленим јавним површинама,

– процену биоестетског стања јавних зе-
лених површина,

– дсавање обавезујућих препорука и
мишљења о предузимању мера на заштити,
обнављању и реконструкцији јавних зеле-
них површина,

– давање налаза о структури, врсти и
обиму садње приликом формирања нових
јавних зелених површина.

Комисија у свом раду доноси следећа
акта: закључак о давању сагласности, налаз
о процени, мишљење или препоруку са ут-
врђеним роковима за њихово извршење.

Јавно предузеће за уређивање грађевин-
ског земљишта „Краљево” Краљево и
Јавно комунално предузеће „Чистоћа” Кра-
љево, дужни су да мере утврђене актом Ко-
мисије изврше, односно уврсте у своје про-
граме ради извршења, уколико вегета-
цијски период не омогућава њихово спро-
вођење у утврђеним роковима.

На основу налаза Комисије, организа-
циона јединица Градске управе надлежна
за инспекцијске послове доноси решење
којим налаже спровођење утврђених мера.

У хитним случајевима, када стабла или
делови стабла који су оболели, дострајали
или оштећени од елементарних непогода
или услед саобраћајних удеса угрожавају
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живот људи, нормалан саобраћај или
околна стабла а која се налазе на површи-
нама које нису обухваћене Програмом одр-
жавања јавних зелених површина и дрво-
реда, организациона јединица Градске
управе надлежна за инспекцијске послове
ће наложити уклањање ових стабала (или
њихових делова) и без претходно прибав-
љене сагласности стручне Комисије.”

Члан 2.

У свему осталом Oдлука о комуналном
уређењу града („Службени лист града Кра-
љева”, број 21/17, 32/17 и 16/18), остаје не-
промењена.

Члан 3.

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од
дана објављивања у „Службеном листу
града Краљева”.

Скупштина града Краљева
Број:011-333/2018-I
Датум: 8. новембар 2018. године

Председник Скупштине града Краљева
Ненад Марковић, дипл. инж. саобраћаја, с.р.

327.

На основу члана 19, члана 26. и члана
27. став 10. Закона о јавној својини („Служ-
бени гласник РС”, број 72/11, 88/13, 105/14,
104/16-др.закон, 108/16 и 113/17), а у вези
са чланом 26. став 1. тачка 19. и чланом 58.
став 1. тачка 16. Статута града Краљева
(„Службени лист града Краљева“, број
7/18- пречишћен текст) и чланова 8, 11. и
12. Одлуке о прибављању, располагању и
управљању стварима и другим имовин-

ским правима у јавној својини града Кра-
љева ( „Службени лист града Краљева”,
број 22/18), 

Скупштина града Краљева, на седници
одржаној 8. новембра 2018. године, донела
је

О Д Л У К У

О ДАВАЊУ НА КОРИШЋЕЊЕ
НЕПОКРЕТНОСТИ У ЈАВНОЈ
СВОЈИНИ ГРАДА КРАЉЕВА 
ЈКП „ЧИСТОЋА“ КРАЉЕВО

Члан 1.

Дају се на коришћење Јавном комунал-
ном предузећу „Чистоћа“ Краљево (у да-
љем тексту Корисник), следеће непокрет-
ности које су јавна својина града Краљева:

Објекти који се налазе на катастарској
парцели број 119/2 КО Рибница , лист не-
покретности број: 3450 КО Рибница:

• управна зграда и радионица, површине
1244 м2,

• објекат – портирница и пословни про-
стор, површине 155 м2,

• објекат – стакленик, површине 2256 м2,
• објекат – стакленик и настрешница, по-

вршине 481 м2,
• објекат – котларница, површине 127 м2,
• објекат – резервоар за воду и гаража,

површине 98 м2.
• Катастарска парцела број 119/143 КО

Рибница Бежиновац, лист непокретности
број 2156 КО Рибница, неизграђена пар-
цела – расадник – површине 29.309 м2.

• Катастарска парцела број 2233 КО Кра-
љево, лист непокретности број 7514 КО
Краљево, површина парцеле 2.090 м2, (ста -
ро гробље)

• Управна зграда гробља, површине 165
м2,

• објекат – локали са продавницом цвећа
са настрешницом , површине 130 м2,

• у оквиру парцеле постоји паркинг про-
стор.
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• Катастарска парцела број 2231 КО Кра-
љево, лист непокретности број 7512 КО
Краљево, површина парцеле 59.206 м2,
(старо гробље),

• Помоћни зидани објекат уз управну
зграду-површине 30 м2 .

• Катастарска парцела број 2226 КО Кра -
љево, лист непокретности број 1659 КО
Краљево,површина парцеле 6.301 м2,
(старо гробље),

• објекат – капела са надстрешницом-
површине 315 м2.

• Катастарска парцела број 2227 КО Кра-
љево, лист непокретности број 1659 КО
Краљево, површина парцеле 1.555 м2,
(старо гробље), на парцели нема зиданих
објеката.

• Катастарска парцела број 1971 КО Кра-
љево, лист непокретности број 1659 КО
Краљево,површина парцеле 6.864 м2,
(ново гробље).

1. објекат – продавница цвећа- повр ши -
не 94 м2 .

2. објекат – помоћна зграда- површине
92,6 м2 .

3. паркинг.
• Катастарска парцела број 1985 КО Кра-

љево, лист непокретности број 1659 КО
Краљево, површина парцеле 83.633 м2,
(ново гробље).

• објекат – капела са тремом- површине
400 м2 .

• Катастарска парцела број 2046/3 КО
Краљево, лист непокретности број 7512
КО Краљево, површина парцеле 21.825 м2,
неизграђена парцела, део парцеле захвата
амфитеатар Спомен парка Краљево.

•  Катастарска парцела број 5302/1 КО
Краљево лист непокретности број 1659 КО
Краљево, површина парцеле 124.291 м2,
градска депонија,

1. објекат – гаража и
2. објекат – помоћна зграда- под једним

кровом укупне површине 71 м2 .
• Катастарска парцела број 5304/2 КО

Краљево, лист непокретности број 1659
КО Краљево, површина парцеле 4.085 м2,
градска депонија.

• Катастарска парцела број 5304/3 КО
Краљево, лист непокретности број 1659
КО Краљево,површина парцеле 874 м2,
градска депонија.

• Катастарска парцела број 5300 КО Кра-
љево, лист непокретности број 8082 КО
Краљево,површина парцеле 3.481 м2, азил
за псе,

• објекат – азил за псе површине 320 м2,
састоји се из дела пословног простора (две
канцеларије и мокри чвор ) и дела за смеш-
тај паса.

• Катастарска парцела 4295/2 КО Кра-
љево, лист непокретности број 7631 КО
Краљево,

• објекат - површине 44 м2, бутан ста-
ница-перионица, на катастарској парцели
број 4295/2 КО Краљево.

• Објекат - површине 50 м2, канцеларија
у пословној згради у улици Цара Лазара
број 44, на катастарској парцели број
1105/3 КО Краљево, лист непокретности
број: 1659 КО Краљево.

• Објекат - површине 34 м2, у Богутовцу,
на катастарској парцели број 1680/2 КО Бо-
гутовац, лист непокретности број 180 КО
Богутовац.

Члан 2.

Непокретности ближе описане у члану
1. ове одлуке дају се на коришћење без на-
кнаде ради обављања делатности и без
права уписа у јавне књиге о евиденцији не-
покретности.

Члан 3.

Непокретности ближе описане у члану 1.
ове одлуке дају се на коришћење са правом
управљања, одржавања и унапређивања уз
обавезу плаћања комуналних трошкова.

Члан 4.

Градоначелник града Краљева ће у име
града Краљева закључити уговор у року од
30 дана (тридесет дана) којим ће се ближе
уредити права и обавезе поводом давања
на коришћење Јавном комуналном пред-

8. новембар 2018. године СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА КРАЉЕВА Број 27 – Страна 17



узећу „Чистоћа“ Краљево непокретности
ближе описаних у члану 1. ове одлуке.

Члан 5.

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од
дана објављивања у „Службеном листу града
Краљева“.

Скупштина града Краљева
Број:011-336/2018-I
Датум: 8. новембар 2018. године

Председник Скупштине града Краљева
Ненад Марковић, дипл. инж. саобраћаја, с.р.

328.

На основу члана 19, члана 26. и члана 27.
став 10. Закона о јавној својини („Службени
гласник РС”, број 72/11, 88/13, 105/14,
104/16-др.закон, 108/16 и 113/17), а у вези са
чланом 26. став 1. тачка 19. и чланом 58. став
1. тачка 16. Статута града Краљева („Служ-
бени лист града Краљева“, број 7/18- пре-
чишћен текст) и чланова 8, 11. и 12. Одлуке
о прибављању, располагању и управљању
стварима и другим имовинским правима у
јавној својини града Краљева ( „Службени
лист града Краљева”, број 22/18), 

Скупштина града Краљева, на седници
одржаној 8. новембра 2018. године, донела
је

О Д Л У К У

О ДАВАЊУ НА КОРИШЋЕЊЕ
НЕПОКРЕТНОСТИ У ЈАВНОЈ

СВОЈИНИ ГРАДА КРАЉЕВА ЈКП
„ПУТЕВИ“ КРАЉЕВО

Члан 1.

Дају се на коришћење Јавном комунал-
ном предузећу „Путеви” Краљево (у даљем

тексту Корисник), следеће непокретности
које су јавна својина града Краљева:

• Пословни простор који се налази у
згради брoj 1 улаз брoj 3 у Улици Цара Ла -
за ра брoj 44 на к.п. број 1105/3 КО Краље -
во, уписаног у ЛН број 1659 КО Краљево:

– пословни простор број 1, површине
16м2,

– пословни простор број 2, површине
15м2,

– пословни простор број 7, површине
11м2,

– пословни простор број 8, површине
17м2,

– пословни простор број 9, површине
25м2.

• Пословни простор, локал брoj 13А који
се налази у приземљу и на галерији зграде
пословних услуга, на к.п. број 1105/3 КО
Краљево, уписан у ЛН број 1659 КО Кра-
љево, површине 39м2.

Члан 2.

Непокретности ближе описане у члану
1. ове одлуке дају се на коришћење без на-
кнаде ради обављања делатности и без
права уписа у јавне књиге о евиденцији не-
покретности.

Члан 3.

Непокретности ближе описане у члану
1. одлуке дају се на коришћење са правом
управљања, одржавања и унапређивања уз
обавезу плаћања комуналних трошкова.

Члан 4.

Градоначелник града Краљева ће у име
града Краљева закључити уговор у року од
30 дана (тридесет дана), којим ће се ближе
уредити права и обавезе поводом давања
на коришћење Јавном комуналном пред-
узећу „Путеви“ непокретности ближе опи-
саних у члану 1. ове одлуке.
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Члан 5.

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од
дана објављивања у „Службеном листу
града Краљева“.

Скупштина града Краљева
Број:011-337/2018-I
Датум: 8. новембар 2018. године

Председник Скупштине града Краљева
Ненад Марковић, дипл. инж. саобраћаја, с.р.

329.

На основу члана 19, члана 26. и члана
27. став 10. Закона о јавној својини („Служ-
бени гласник РС”, број 72/11, 88/13, 105/14,
104/16-др.закон, 108/16 и 113/17), а у вези
са чланом 26. став 1. тачка 19. и чланом 58.
став 1. тачка 16. Статута града Краљева
(„Службени лист града Краљева“, број
7/18- пречишћен текст) и чланова 8, 11. и
12. Одлуке о прибављању, располагању и
управљању стварима и другим имовин-
ским правима у јавној својини града Кра-
љева ( „Службени лист града Краљева”,
број 22/18), 

Скупштина града Краљева, на седници
одржаној 8. новембра 2018. године, донела
је

О Д Л У К У

О ДАВАЊУ НА КОРИШЋЕЊЕ
НЕПОКРЕТНОСТИ У ЈАВНОЈ

СВОЈИНИ ГРАДА КРАЉЕВА ЈЕП
„ТОПЛАНА“ КРАЉЕВО

Члан 1.

Дају се на коришћење Јавном енергет-
ском предузећу „Топлана“ Краљево (у да-

љем тексту Корисник), следеће непокрет-
ности које су јавна својина града Краљева:

• Објекти на кат. парцелама број 1230/2
и 1230/3 обе КО Краљево у листу непок-
ретности 8080 КО Краљево:

1. Помоћна зграда део-надстрешница,
зграда број 1 Краљево, на кат. парцели број
1230/2 ЛН број 8080 КО Краљево укупне
површине у габариту 27м2 изграђеној на
к.п број 27м2;

2. Гаража, зграда број 1 Краљево, на
кат.парцели број 1230/3 ЛН бр. 8080 КО
Краљево површине у габариту 244м2;

3. Зграда комуналних делатности број 2
Краљево, на кат. парцели број 12030/3 ЛН
бр. 8080, површине у габариту 115м2;

4. Зграда комуналних делатност-део број
3 Краљево, на кат. парцели број 1230/3 ЛН
број 8080 КО Краљево, површине у габа-
риту 354м2;

5. Помоћна зграда број 5, монтажни обје -
кат, Краљево на кат. парцели број 1230/3
ЛН 8080 КО Краљево површине у габариту
138м2;

6. Помоћна зграда број 6 - на кат.пар-
цели број 1230/3, ЛН број 8080 КО Кра-
љево, површине у габариту 42м2.

• Објекти  на кат.парцели број 3332 КО
Краљево:

• Котларница „Зелена гора“ површине
201м2, ул. Боре Стефановића Краљево;

• Простор светларника изнад котларнице
површине  29м2 ул. Боре Стефановића Кра -
љево.

Објекат на кат.парцели број 3391/17 КО
Краљево:

• Котларница „Нова колонија“ површине
у габариту 412м2 ул. Проте Ненадовића
број 10 Краљево.

• Oбјекти на кат.парцели број 621/1 КО
Краљево у листу непокретности број 3276
КО Краљево:

• подрум, пословни простор број 1, ко-
рисне површине 22м2, који је уписан као
посебан део зграде број 1 изграђене на к.п.
број 621/1  КО Краљево,

• подрум, пословни простор број 9 ко-
рисне површине 5м2 који је уписан као по-
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себан део зграде број 1, изграђене на к.п.
број 621/1 КО Краљево,

• подрум, пословни простор  број 10 ко-
рисне површине  26м2 који је уписан као
посебан део зграде број 1, изграђене на к.п.
број 621/1 КО Краљево,

• подрум, пословни простор  број 11 ко-
рисне површине 6м2 који је уписан као по-
себан део зграде број 1, изграђене на к.п.
број 621/1 КО Краљево ,

• подрум, пословни простор  број 12 ко-
рисне површине 93м2 који је уписан као
посебан део зграде број 1, изграђене на к.п.
број 621/1 КО Краљево,

• подрум, пословни простор  број 13 ко-
рисне површине 109м2 који је уписан као
посебан део зграде број 1, изграђене на к.п.
број 621/1 КО Краљево,

• подрум, пословни простор Л-2 Котлар-
ница, корисне површине 61м2 који је упи-
сан као посебан део зграде број 1 и згра-
ђене на к.п. број  1764/41 КО Краљево.

Члан 2.

Непокретности ближе описане у члану
1. ове одлуке дају се на коришћење без на-
кнаде ради обављања делатности и без
права уписа у јавне књиге о евиденцији не-
покретности.

Члан 3.

Непокретности ближе описане у члану
1. ове одлуке дају се на коришћење са пра-
вом управљања, одржавања и унапређи-
вања уз обавезу плаћања комуналних тро -
шкова.

Члан 4.

Градоначелник града Краљева ће у име
града Краљева закључити уговор у року од
30 дана (тридесет дана), којим ће се ближе
уредити права и обавезе поводом давања
на коришћење Јавно енергетском пред-
узећу „Топлана“ непокретности ближе опи-
саних у члану 1. ове одлуке.

Члан 5.

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од
дана објављивања у „Службеном листу
града Краљева“.

Скупштина града Краљева
Број: 011-338/2018-I
Датум: 8. новембар 2018. године

Председник Скупштине града Краљева
Ненад Марковић, дипл. инж. саобраћаја, с.р.

330.

На основу члана 19, члана 26. и члана 27.
став 10. Закона о јавној својини („Службени
гласник РС”, број 72/11, 88/13, 105/14,
104/16-др. закон, 108/16 и 113/17), а у вези са
чланом 26. став 1. тачка 19. и чланом 58. став
1. тачка 16. Статута града Краљева („Служ-
бени лист града Краљева“, број 7/18- пре-
чишћен текст) и чланова 8, 11. и 12. Одлуке
о прибављању, располагању и управљању
стварима и другим имовинским правима у
јавној својини града Краљева ( „Службени
лист града Краљева”, број 22/18), 

Скупштина града Краљева, на седници
одржаној дана 8. новембра 2018. године,
до нела је

О Д Л У К У 

О ДАВАЊУ НА КОРИШЋЕЊЕ
НЕПОКРЕТНОСТИ У ЈАВНОЈ

СВОЈИНИ ГРАДА КРАЉЕВА ЈКП
„ВОДОВОД“ КРАЉЕВО

Члан 1.

Дају се на коришћење Јавном комунал-
ном предузећу „Водовод» Краљево (у да-
љем тексту Корисник), следеће непокрет-
ности које су јавна својина града Краљева:
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1. Управна зграда – 27. марта, број 2
– објекат број 1 – управна зграда, ЛН

број 1659, к.п. 3493/8, КО Краљево, по-
вршина објекта 1049 м2;

– објекат број 2 -диспечерски центар,
ЛН 1659, к.п. 3493/8, КО Краљево, по-
вршина објекта 431 м2;

– објекат број 3 - портирница, ЛН број
1659, к.п. 3493/8, КО Краљево, површина
објекта 11м2;

– објекат број 4 – бензинска пумпа, ЛН
број 1659, к.п. 3493/8, КО Краљево, по-
вршина објекта 1м2;

2. Ц.С. „Ђериз“- IV краљевачки батаљон,
ЛН број 8080, к.п. 1464/14, КО Краљево,
површина објекта 31м2;

3. Ц.С. „Стрелиште“ – Чибуковац, ЛН
број 1659, к.п. 3183, КО Краљево, по-
вршина објекта 31м2;

4. Одмаралиште „Богутовац“ – Богуто-
вац, ЛН број 180, к.п. 1680/2, КО Богуто-
вац, површина објекта 64м2;

5. Пословне просторије – Цара Лазара
број 44 – Краљево, ЛН број 6850, к.п. 1105/3,
КО Краљево, површина објекта 121,30м2;

6. „Водоторањ“ – Јована Дерока број 4,
Краљево

– објекат број 1 – стан, ЛН број 1659, к.п.
1665, КО Краљево, површина објекта 43м2;

– објекат број 2 – резервоар, ЛН број
1659, к.п. 1665, КО Краљево, површина
објекта 145,20м2;

7. Стамбена кућа „Ромско насеље“ –
Грдица, ЛН број 7631, к.п. 2046/7, КО Кра-
љево - површина објекта 33м2; к.п. 4294/4,
КО Краљево - површина објекта 42м2;

8. Ц.С. „Гружа“ Пајсијевићи – Кнић, ЛН
број 539, к.п. 548, КО Пајсијевићи, по-
вршина објекта 48м2;

9. Ц.С. „Кеј“ за препумпавање отпадних
вода – Краљево, IV краљевачки батаљон,
ЛН број 1659, к.п. 1464/11, КО Краљево,
површина објекта 360м2;

10. Зграда Ц.С. Рибница -Мошин Гај,
ЛН број 147, к.п. 713/2, КО Рибница, по-
вршина објекта 11м2;

11. Резервоар пијаће воде „Дракчићи“ –
Чибуковац, ЛН број 1189, к.п. 1/2, КО Чи-
буковац, површина објекта 1104м2;

12. Водна станица, Церска улица – Кра-
љево, ул. Церска бб, ЛН број 8152, к.п.
5541, КО Краљево, пивршина објекта 40м2;

13. Бустер станица „Пањевац“ – Чибуко-
вац, ЛН број 1705, к.п. 6045, КО Краљево,
површина објекта 16м2;

14. Резервоар „Адрани“ Ц.С. фекалне ка-
нализације – Адрани, ЛН број 525/8, к.п.
1603/1, КО Адрани, површина објекта 57м2;

15. Ц.С. „Шумари“ – Кованлук
- објекат број 1 – резервоар, ЛН број 109,

к.п. 474/5, КО Кованлук, површина објекта
12,67м2;

– објекат број 2- затварачница, ЛН број
109, к.п. 474/5, КО Кованлук, површина
објекта 47м2;

– објекат број 3 – дежурана са хлонира-
торском станицом - ЛН број 109, к.п. 474/5,
КО Кованлук, површина објекта 35м2;

– објекат број 4 – постројење за агрегат,
ЛН број 109, к.п. 474/5, КО Кованлук, по-
вршина објекта 9м2;

16. Ц.С. „Грдица“ - Дивље поље, Грдица
– објекат број 1 – командно-пословни

објекат, ЛН број 8082, к.п. 5305/6, КО Кра-
љево, површина објекта 60м2;

– објекат број 2 – разделна грађевина са
арматуром и потисним цевоводом – ЛН
број 8082, к.п. 5305/6, КО Краљево, по-
вршина објекта 1м2;

17. Ц.С. „Рибница“ – фекалних вода – Риб-
ница – Тославача, ЛН број 1659, к.п. 3993/2,
КО Краљево, површина објекта 149м2;

18. Ц.С. „Пречистач“ –Сијаће Поље
– објекат број 1 – зграда Ц.С. „Пречи-

стач“, ЛН број 8152, к.п. 4755, КО Кра-
љево, површина објекта 841м2;

– објекат број 2 – трафо станица са дизел
агрегатом – постројење, ЛН број 8152, к.п.
4755, КО Краљево, површина објекта 81м2;

– објекат број 3 – хлоринаторска ста-
ница, ЛН број 8152, к.п. 4755, КО Краљево,
површина објекта 61м2;

– објекат број 4 – станица техничких вода
– хидрофорска станица, ЛН број 8152, к.п.
4755, КО Краљево, површина објекта 16м2;

– објекат број 5 – водомерна станица,
ЛН број 8152, к.п. 4755, КО Краљево, по-
вршина објекта 8м2;
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19. Ц.С. „Конарево“ – Конарево
– објекат број 1 – нова Ц.С., ЛН број

1189, к.п. 707/1, КО Чибуковац, површина
објекта 330м2;

– објекат број 2 – портирница, ЛН број
1189, к.п. 707/1, КО Чибуковац, површина
објекта 17м2;

– објекат број 3 – стара Ц.С., ЛН број
1189, к.п. 707/1, КО Чибуковац, површина
објекта 111м2;

– објекат број 4 – алатница, ЛН број
1189, к.п. 707/1, КО Чибуковац, површина
објекта 44м2;

– објекат број 5 – бунар Б-II, ЛН број
1189, к.п. 650, КО Чибуковац, површина
објекта 27м2;

– објекат број 6 – бунар Б-III, ЛН број
1189, к.п. 654, КО Чибуковац, површина
објекта 23м2;

– објекат број 7 – бунар Б-VI, ЛН број
1189, к.п. 654, КО Чибуковац, површина
објекта 17м2;

20. Ц.С. „Жичко поље“ – Крушевица
– објекат број 1 – зграда Ц.С. „Жича“ (ин-

филтрациони базен), ЛН број 2607, к.п. 110,
КО Крушевица, површина објекта 259м2;

– објекат број 2 – пумпна станица
„Ибар“ са инсталацијама (стари водоза-
хват), ЛН број 1189, к.п. 621, КО Круше-
вица, површина објекта 6м2;

– објекат број 3 – Ц.С. „Жича“ сабирни ре-
зервоар „Зимовник“, ЛН број 2607, к.п. 110,
КО Крушевица, површина објекта 147м2;

– објекат број 4 – Ц.С. „Жича“ нови во-
дозахват, ЛН број 123, к.п. 621, 650 и 636/16,
КО Чибуковац, површина објекта 42м2;

– објекат број 5 - Ц.С. „Жича“- бунар ко-
пани БК-1, ЛН број 1523, к.п. 95, КО Кру-
шевица, површина објекта 5м2;

– објекат број 6 - Ц.С. „Жича“- бунар Б-
I/98, ЛН број 2607, к.п. 864/2, КО Круше-
вица, површина објекта 22м2;

21. Зграда старе радионице и баждарнице
на Кеју – локали, IV краљевачки батаљон,
број 23, Краљево, ЛН број 1543 и 9863, к.п.
1034/1, КО Краљево, површина објекта 98 м2;

22. Пословни простор:
– пословни простор број 4, корисне по-

вршине 54м2, који је уписан као посебан

део зграде број 1 изграђене на к.п. бр.
1105/3 КО Краљево,

– пословни простор број 5, корисне по-
вршине 16м2, који је уписан као посебан
део зграде број 1, изграђене на к.п бр.
1105/3 КО Краљево,

– пословни простор број 6, корисне по-
вршине 17м2, који је уписан као посебан
део зграде број 1 изграђене на кап. бр.
1105/3 КО Краљево.

Члан 2.

Непокретности ближе описане у члану
1. ове одлуке дају се на коришћење без на-
кнаде ради обављања делатности и без
права уписа у јавне књиге о евиденцији не-
покретности.

Члан 3.

Непокретности ближе описане у члану 1.
ове одлуке дају се на коришћење са правом
управљања, одржавања и унапређивања уз
обавезу плаћања комуналних трошкова.

Члан 4.

Градоначелник града Краљева ће у име
града Краљева закључити уговор у року од
30 дана (тридесет дана), којим ће се ближе
уредити права и обавезе поводом давања
на коришћење Јавном комуналном пред-
узећу „Водовод“ Краљево непокретности
ближе описаних у члану 1. ове одлуке.

Члан 5.

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од
дана објављивања у „Службеном листу града
Краљева“.

Скупштина града Краљева
Број: 011-339/2018-I
Датум: 8. новембар 2018. године

Председник Скупштине града Краљева
Ненад Марковић, дипл. инж. саобраћаја, с.р.
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331.

На основу члана 19, члана 26. и члана 27.
став 10. Закона о јавној својини („Службени
гласник РС”, број 72/11, 88/13, 105/14,
104/16-др.закон, 108/16 и 113/17), а у вези са
чланом 26. став 1. тачка 19. и чланом 58. став
1. тачка 16. Статута града Краљева („Служ-
бени лист града Краљева“, број 7/18- пре-
чишћен текст) и чланова 8, 11. и 12. Одлуке
о прибављању, располагању и управљању
стварима и другим имовинским правима у
јавној својини града Краљева („Службени
лист града Краљева”, број 22/18),

Скупштина града Краљева, на седници
одржаној дана 8. новембра 2018. године,
донела је

О Д Л У К У

О ДАВАЊУ НА КОРИШЋЕЊЕ
НЕПОКРЕТНОСТИ У ЈАВНОЈ
СВОЈИНИ ГРАДА КРАЉЕВА
ЈКП „ПИЈАЦА “ КРАЉЕВО

Члан 1.

Дају се на коришћење Јавном комунал-
ном предузећу „Пијаца» Краљево (у даљем
тексту Корисник), следеће непокретности
које су јавна својина града Краљева:

1. Објекат брoj 1 укупне површине 365м2
на кат.парцели 3503/1 КО Краљево;

2. Објекат брoj 1 помоћна зграда, укупне
површине 106м2 на кат.парцели 3053/2 КО
Краљево;

3. Објекат комуналне делатности зграда
број 1, укупне површине 68м2 на кат.пар-
цели 231/2 КО Краљево и објекат кому-
налне делатности зграда бр. 2, површине
126м2 обе на кат.парцели 231/2 КО Мата-
руге;

4. Објекат брoj 1 зграда комуналне де-
латности „Мала пијаца“, површине 615м2
на кат.парцели 26/1 КО Краљево;

5. Објекат број 4 помоћна зграда, по-
вршине 21м2, објекат пословних услуга
број 5 површине 2232м2 и објекат послов-
них услуга број 6 укупне површине 1548м2
и објекат пословних услуга број 7 укупне
површине 320м2 све на кат.парцели 3504
КО Краљево;

6. Помоћна зграда број 1 укупне по-
вршине 455м2, помоћна зграда број 2
укупне површине 95м2, помоћна зграда
број 3 укупне површине 86м2, помоћна
зграда број 4 укупне површине 444м2, по-
моћна зграда број 5 укупне површине
169м2, помоћна зграда број 6 укупне по-
вршине 227м2, зграда пословних услуга
број 9 укупне површине 73м2, помоћна
зграда број 10 укупне површине 101м2 све
на кат.парцели број 3506 КО Краљево.

Члан 2.

Непокретности ближе описане у члану
1. ове одлуке дају се на коришћење без на-
кнаде ради обављања делатности и без
права уписа у јавне књиге о евиденцији не-
покретности.

Члан 3.

Непокретности ближе описане у члану
1. одлуке дају се на коришћење са правом
управљања, одржавања и унапређивања уз
обавезу плаћања комуналних трошкова.

Члан 4.

Градоначелник града Краљева ће у име
града Краљева закључити уговор у року од
30 дана (тридесет дана) којим ће се ближе
уредити права и обавезе поводом давања
на коришћење Јавном комуналном пред-
узећу „Пијаца“ непокретности ближе опи-
саних у члану 1. ове одлуке.
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Члан 5.

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од
дана објављивања у „Службеном листу
града Краљева“.

Скупштина града Краљева
Број:011-340/2018-I
Датум: 8. новембар 2018. године

Председник Скупштине града Краљева
Ненад Марковић, дипл. инж. саобраћаја, с.р.

332.

На основу члана 27. став 10, члана 18.
став 5, члана 20. став 1. и члана 26. став 1.
Закона о јавној својини („Службени гласник
РС”, број 72/11, 88/13,105/14, 104/16-др.за-
кон, 108/16 и 113/17), а у вези са чланом 26.
став 1. тачка 19. и чланом 58. став 1. тачка
16. Статута града Краљева („Службени лист
града Краљева“, број 7/18-пречишћен текст)
и члана 5. и 6. Одлуке о прибављању, рас-
полагању и управљању стварима и другим
имовинским правима у јавној своини града
Краљева („Службени лист града Краљева“,
број 22/18),

Скупштина града Краљева, на седници
одржаној дана 8. новембра 2018. године,
до нела је

ОДЛУКУ

О ДАВАЊУ НА КОРИШЋЕЊЕ
ПОСЛОВНОГ ПРОСТОРА

ПРОКИЋА КУЋА У УШЋУ

Члан 1.

Даје се на коришћење Месној заједници
Ушће пословни простор-објекат тзв. „Про-

кића кућа“ на катастарској парцели број
8766/4 КО Ушће, укупне површине 237м2,
која је јавна својина града Краљева.

Члан 2.

Месна заједница Ушће има права да не-
покретност ближе описану у члану 1. ове
одлуке користи у складу са природом и на-
меном ствари, да је даје у закуп и да њоме
управља у складу са законом.

Члан 3.

Право коришћења се преноси са правом
управљања и са правом уписа права ко-
ришћења у јавној књизи о непокретно-
стима и правима на њима.

Управљање обухвата одржавање, обнав-
љање и унапређивање, као и извршавање
законских и других обавеза у вези са пред-
метном непокретности.

Члан 4.

Градоначелник града Краљева ће у име
града Краљева закључити уговор са МЗ
Ушће у року од 30 (тридесет) дана, којим
ће се ближе уредити права и обавезе пово-
дом давања на коришћење пословног про-
стора и на основу кога ће се МЗ Ушће упи-
сати као носилац права коришћења непок-
ретности, ближе описане у члану 1. ове од-
луке.

Члан 5.

Ово одлука ступа на снагу осмог дана од
дана објављивања у „Службеном листу
града Краљева“.

Скупштина града Краљева
Број:011-322/2018-I
Датум: 8. новембар 2018. године

Председник Скупштине града Краљева
Ненад Марковић, дипл. инж. саобраћаја, с.р.
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333.

На основу члана 27. став 10, члана 18.
став 5, члана 20. став 1. и члана 26. став 1.
Закона о јавној својини („Службени глас-
ник РС”, број 72/11, 88/13 ,105/14, 104/16-
др.закон, 108/16 и 113/17), а у вези са чла-
ном 26. став 1. тачка 19. и чланом 58. став
1. тачка 16. Статута града Краљева („Служ-
бени лист града Краљева“, број 7/18-пре-
чишћен текст) и члана 5. и 6. Одлуке о при-
бављању, располагању и управљању ства-
рима и другим имовинским правима у јав-
ној своини града Краљева („Службени
лист града Краљева“, број 22/18), 

Скупштина града Краљева, на седници
одржаној дана 8. новембра 2018. године,
донела је

ОДЛУКУ

О ДАВАЊУ НА КОРИШЋЕЊЕ
ДОМА КУЛТУРЕ У ПРОГОРЕЛИЦИ

МЕСНОЈ ЗАЈЕДНИЦИ
ПРОГОРЕЛИЦА

Члан 1.

Даје се на коришћење Месној заједници
Прогорелица Дом културе у Прогорелици
објекат означен бројем 1, укупне површине
188м2, на катастарској парцели 1149 КО
Прогорелица, који је јавна својина града
Краљева.

Члан 2.

Месна заједници Прогорелица има
право да непокретност ближе описану у
члану 1. ове одлуке користи у складу са

природом и наменом ствари, да је даје у за-
куп и да њоме управља у складу са зако-
ном.

Члан 3.

Право коришћења се преноси са правом
управљања и са правом уписа права ко-
ришћења у јавној књизи о непокретно-
стима и правима на њима.

Управљање обухвата одржавање, обнав-
љање и унапређивање, као и извршавање
законских и других обавеза у вези са пред-
метном непокретношћу.

Члан 4.

Градоначелник града Краљева ће у име
града Краљева закључити уговор са МЗ
Прогорелица у року од 30 (тридесет) дана,
којим ће се ближе уредити права и обавезе
поводом давања на коришћење пословног
простора и на основу кога ће се МЗ Прого-
релица уписати као носилац права кориш-
ћења непокретности ближе описане у
члану 1. ове одлуке.

Члан 5.

Ово одлука ступа на снагу осмог дана од
дана објављивања у „Службеном листу
града Краљева“.

Скупштина града Краљева
Број:011-323/2018-I
Датум: 8. новембар 2018. године

Председник Скупштине града Краљева
Ненад Марковић, дипл. инж. саобраћаја, с.р.
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334.

На основу члана 1. Закона о финансијској
подршци породици са децом („Службени
гласник РС’’, број 113/2017 и 50/2018),
члана 26. став 1. тачка 9. и члана 116. Ста-
тута града Краљева („Службени лист града
Краљева’’, број 7/18-пречишћен текст),

Скупштина града Краљева на седници
одржаној дана 8. новембра 2018. године,
донела је

ОДЛУКУ

О ПРИСТУПАЊУ ГРАДА КРАЉЕВА
У ЧЛАНСТВО УДРУЖЕЊА

‘’ПОКРЕТ ЗА ДЕЦУ ТРИ ПЛУС’’ 
ИЗ ЧАЧКА

Члан 1.

Град Краљево приступа у чланство
Удружења „Покрет за децу три плус” из
Чачка у циљу обезбеђивања финансијских
олакшица при куповини робе и пружању
услуга породицама са троје и више деце,
како би се побољшао материјални положај
наведених породица.

Члан 2.

Град Краљево поднеће пријаву за учла-
њење Управном одбору Удружења „Покрет
за децу три плус’’ у складу са чланом 6.
Статута Удружења.

Члан 3.

Даном пријема у чланство Удружења
Град прихвата износ чланарине од 6 динара
по становнику јединице локалне само-
управе који је утврђен Одлуком Скуп-
штине Удружења „Покрет за децу три
плус’’ од 23.05.2018. године, а исплаћиваће
се једном годишње.

Град може иступити из чланства Удру-
жења давањем писане изјаве о иступању.

Члан 4.

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од
дана објављивања у „Службеном листу
града Краљева’’, а примењиваће се од
01.01.2019. године.

Скупштина града Краљева
Број:011-324/2018-I
Датум: 8. новембар 2018. године

Председник Скупштине града Краљева
Ненад Марковић, дипл. инж. саобраћаја, с.р.

335.

На основу члана 32. тачка 6. Закона о ло-
калној самоуправи („Службени гласник
РС“, број 129/07, 83/14-др.закон, 101/16-
др.закон и 47/18), члана 11. став 4. Закона
о финансијској подршци породици са де-
цом („Службени гласник РС“, број 113/17
и 50/18) и члана 26. став 1. тачка 9. Статута
града Краљева („Службени лист града Кра-
љева“, број 7/18- пречишћен текст),

Скупштина града Краљева, на седници
одржаној дана 8. новембра 2018. године,
донела је

ОДЛУКУ

О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА
ОДЛУКЕ О ОСТВАРИВАЊУ ПРАВА

НА НАКНАДУ ТРОШКОВА 
ЗА ВАНТЕЛЕСНУ ОПЛОДЊУ

Члан 1.

У Одлуци о остваривању права на на-
кнаду трошкова за вантелесну оплодњу
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(„Службени лист града Краљева“, број 27/16
и 32/16), у члану 2. иза става 1. додаје се
нови став 2. који гласи:

„Изузетно за други покушај вантелесне
оплодње који финансира град Краљево,
право на накнаду трошкова за вантелесну
оплодњу може да оствари пар за услугу
коју пружа инострана здравствена уста-
нова.“ 

У досадашњем ставу 2. који постаје став
3. иза броја „1.“ додају се речи: „и 2.“

Члан 2.

У члану 3. став 1. мења се алинеја 4. тако
да сад гласи:

„- да жена у моменту подношења захтева
није навршила 48 година живота.’’

Члан 3.

У члану 4. став 2. после алинеје 7. додаје
се нова алинеја 8. која гласи:

„- предрачун иностране здравствене
установе за трошкове вантелесне оплодње,
преведен и оверен од стране судског пре-
водиоца, уколико се пар определи да други
покушај вантелесне оплодње који финан-
сира град Краљево спроведе у иностраној
здравственој установи;“

Досадашња алинеја 8. постаје алинеја 9.

Члан 4.

Члан 6. мења се и гласи:
„Средства по основу овог права, у

складу са расположивим буџетским сред-
ствима града Краљева, а по редоследу при-
спећа комплетно поднетих захтева, пре-
носе се на текући рачун једног партнера,
према испостављеном предрачуну из члана
4. став 2. алинеје 7. и 8. ове одлуке у мак-
сималном износу до 300.000,00 динара.

Средства по предрачуну који је издат од
стране иностране здравствене установе
пренеће се у динарској противвредности

по средњем курсу Народне банке Србије на
дан доношења решења о остваривању
права на накнаду трошкова за вантелесну
оплодњу.“

Члан 5.

У члану 7. после става 1. додаје се нови
став 2. који гласи:

„Уколико поступак вантелесне оплодње
спроводи инострана здравствена установа,
документа те здравствене установе морају
бити преведена и оверена од стране суд-
ског преводиоца“.

У досадашњем ставу 2. који постаје став
3. иза броја: „1.“ додају се речи: „и 2.“

Досадашњи став 3. постаје став 4.

Члан 6.

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од
дана објављивања у „Службеном листу
града Краљева.

Скупштина града Краљева
Број:011-326/2018-I 
Датум: 8. новембар 2018. године

Председник Скупштине града Краљева
Ненад Марковић, дипл. инж. саобраћаја, с.р.

336.

На основу члана 20. став 1. тачка 2. За-
кона о локалној самоуправи („Службени
гласник РС“, број 129/07, 83/14- др. закон,
101/16-др.закон и 47/18), члана 2. став 3.
тачка 1. и члана 13. Закона о комуналним
делатностима („Службени гласник РС“,
број 88/11 и 104/16), члана 138. Закона о во-
дама („Службени гласник РС“, број 30/10,
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93/12 и 101/16), члана 39. став 2. и 3. За-
кона о прекршајима („Службени гласник
РС“, број 65/13, 13/16 и 98/16- одлука УС),
Одлуке о усвајању Акционог плана за ре-
шавање питања водоснабдевања („Служ-
бени лист града Краљева“, број 32/14) и
члана 26. став 1. тачка 8. Статута града
Краљева („Службени лист града Краљева“,
број 7/18 - пречишћен текст), 

Скупштина града Краљева, на седници
одржаној 8. новембра 2018. године, донела
је

ОДЛУКУ

О ОПШТИМ УСЛОВИМА 
ЗА ОДРЖАВАЊЕ И КОРИШЋЕЊЕ
ЈАВНОГ ЛОКАЛНОГ ВОДОВОДА

У СЕОСКИМ НАСЕЉИМА 
НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА КРАЉЕВА

Опште одредбе и значење појмова
и израза

Члан 1.

Овом одлуком утврђују се општи услови
за одржавање и коришћење водовода за
јавно снабдевање водом за пиће у сеоским
насељима на територији града Краљева (у
даљем тексту: локални водовод). 

Члан 2.

Појмови и изрази коришћени у тексту
ове одлуке имају следеће значање: 

– вода за пиће је вода која се користи за
пиће, прераду и производњу хране и пред-
мета опште употребе, као и остале потребе
људи, па је као таква природно богатство
које је у јавној својини Републике Србије;

–- локални водовод је скуп узајамно по-
везаних техничко-санитарних објеката и
опреме, намењених да становништву и

привреди насеља обезбеди воду за пиће
која испуњава услове у погледу здрав-
ствене исправности и који корисницима
испоручује више од 10м³/дану воде за пиће
или снабдева више од 50 становника и као
таква је добро од општег интереса и ужива
посебну заштиту у складу са законом;

– снабдевање водом за пиће је захва-
тање, пречишћавање, прерада и испорука
воде водоводном мрежом до мерног ин-
струмента потрошача, обухватајући и
мерни инструмент;

– вршилац услуге одржавања и ко-
ришћења локалних водовода у сеоским
насељима је Јавно комунално предузеће
„Водовод” Краљево (у даљем тексту ЈКП
„Водовод”);

– корисници комуналне услуге (у да-
љем тексту: корисник) - представљају свако
правно или физичко лице које је власник,
односно корисник пословног или стамбе-
ног објекта, пословне или стамбене једи-
нице која је прикључена на јавни (локални)
водовод или лице на које је власник пренео
кориснички статус; 

– унутрашњи водовод – представља во-
дове и уређаје корисника иза главног водо-
мера који су спојени на локални водовод,
укључујући и водомерно склониште;

– водомерно склониште – представља
простор за смештај једног или више глав-
них или помоћних водомера са припа-
дајућом арматуром (шахт, окно) на парцели
или просторији унутар објекта;

– прикључак на мрежу јавног (локал-
ног) водовода – представља цевовод воде
за пиће од споја на водоводној мрежи ло-
калног водовода до главног водомера
смештеног у објекту или изван ње, укљу-
чујући и водомер;

– водни објекти за снабдевање водом
за пиће и санитарно– хигијенске потребе
су: водозахвати, постројења за припрему
воде за пиће, магистрални цевоводи и ре-
зервоари са уређајима који им припадају;

– главни водомер – представља сваки
водомер који се налази у водомерном скло-
ништу непосредно на завршетку спојног
вода прикључка. Може бити за једну за-
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себну целину или цео објекат зависно од
броја независних корисника. Минимална
Класа тачности водомера је «Б» према ISO
4064 или класе II по MID-у са могућношћу
даљинског очитавања и контроле утрошка
воде;

– неовлашћено коришћење воде –
представља коришћење јавног (локалног)
водовода на начин који није у складу са од-
редбама ове одлуке;

– накнада за утрошену воду – пред-
ставља висину новчане обавезе корисника
према ЈКП ”Водовод” која се утврђује на
основу цене по 1 м3 испоручене воде и ко-
личине испоручене воде;

– уговор о коришћењу воде – пред-
ставља уговор којим се регулишу међу-
собна права и обавезе везане за коришћење
и одржавање водовода (плаћање накнаде за
прикључење на водовод, плаћање накнаде
за утрошену воду, плаћање накнаде за по-
новно прикључење у случају искључења са
водовода, уградња водомера и друго);

– систем за дезинфекцију– представ-
љају уређаји за дезинфекцију воде којима
се применом хемикалија и физичких ме-
тода обезбеђују прописани микробио-
лошки критеријуми за воду за пиће;

– елементарна непогода – је догађај
хидрометеоролошког, геолошког или био-
лошког порекла, проузрокован деловањем
природних сила, као што су: земљотрес,
поплава, бујица, олуја, јаке кише, атомо-
сферска пражњења, град, суша, одроња-
вање или клизање земљишта, снежни на-
носи и лавина, екстремне температуре ваз-
духа, нагомилавање леда на водотоку, епи-
демија заразних болести, епидемија сточ-
них заразних болести и појава штеточина
и друге природне појаве већих размера које
могу да угрозе здравље и живот људи или
проузрокују штету већих обима;

– упутство о мерама за привремено
ограничење, увођење тарифног система
наплате и цене или забрану потрошње воде
– акт који доноси / усваја ЈКП „Водовод”;

– природне воде затворених изво-
ришта – су хигијенски каптирана при-
родна врела и извори (чесме); подземне

воде које на површину избијају под повећа-
ним притиском (артерски бунари) или се
механички извлаче помоћу затворених хи-
гијенских система (субартерски бунари);
подземне воде хигијенски каптиране за во-
доводне системе;

– природне воде отворених изворишта
– су некаптирана врела, извори; водотоци
прве и друге класе, језера и акумулације, ако
се користе за снабдевање водом за пиће; нор-
тон – пумпе (црпке), копани бунари и ци-
стерне;

– акумулација – представља вештачки
изграђен систем за сакупљање воде, која се
користи за јавно снабдевање становништва
водом за пиће после одговарајућег пречиш-
ћавања и дезинфекције;

– зоне санитарне заштите изворишта
за снабдевање водом за пиће и сани-
тарно-хигијенске потребе – одређују се 3
зоне заштите: шира, ужа и непосредна
зона, у складу са хидролошким, хидрогео-
лошким и другим својствима земљишта и
подслива, врстом изворишта и његовог
окружења, капацитетом изворишта и дру-
гим чиниоцима који утичу на издашност
изворишта, а одржава се на начин којим се
не угрожава здравствена исправност воде
на изворишту;

– водозахват – је место на коме се захвата
вода ради јавног снабдевања становништва
(бунар, каптаже, захвати из водотока, канала,
језера и брана са акумулацијама);

– цевни бунар – је сваки бунар из кога
се вода добија побијањем избушене цеви у
тло која улази у водоносни слој;

– артерски бунар – је цевни бунар из
кога вода природно избија изнад површине
земље;

– субартерски бунари – је цевни бунар
из кога се вода одговарајућим системом из-
влачи под прописаним хигијенским усло-
вима изнад површине земље

– нови захват воде – је водозахват који
се планира за јавно снабдевање станов-
ништва водом за пиће или се укључује у
постојећи водовод.

– уређаји за поправку квалитета воде
– су уређаји који се користе за поправку фи-
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зичких, физичко – хемијских, хемијских,
микробиолошких, биолошких и радиолош-
ких особина сирове воде да би се користила
као вода за пиће;

– цистерна – је објекат за снабдевање
водом за пиће који има најмање накапну
површину, филтер за пречишћавање воде и
резервоар;

– каптажа – је грађевински објекат
којим се на хигијенски начин захвата из-
ворска – подземна, површинска и атмо-
сферска вода ради јавног снабдевања ста-
новништва водом за пиће;

– водоводна мрежа – је систем цеви за
одвод воде од каптаже или уређаја за пре-
чишћавање воде до резервоара и од резер-
воара до потрошача воде за пиће. Хидрант-
ска мрежа, ревизиона окна са регулацио-
ним и ваздушним вентилима су саставни
део водоводне мреже;

– узорак воде – је количина воде узета
једнократно, на једном месту, по прописа-
ној методологији ради лабораторијског ис-
питивања;

– узорковање воде – је поступак за узи-
мање прописаних количина воде за лабора-
торијску анализу из појединих објеката за
јавно снабдевање становништва водом за
пиће;

– преглед воде за пиће – представља од-
ређивање органолептичких и других осо-
бина и лабораторијска анализа ради ут-
врђивања њене здравствене исправности у
прописаним временским размацима;

– објекат – је једна или више грађевина
које представљају физичку, функционалну
или техничко-технолошку целину (зграде
свих врста, индустријски, пољопривредни
и други привредни објекти, објекти спорта
и рекреације, објекти јавне намене,
гробља, склоништа, верски објекти и сл.)
који могу бити подземни или надземни и
који су прикључени на јавни водовод и ка-
нализацију;

– засебна целина – је посебан део објекта:
стан, пословни простор, гаража и сл., који се
може, као такав, самостално користити и који
је прикључен на локални водовод.

Члан 3.

Комуналну делатност – снабдевање во-
дом за пиће у сеоским насељима на тери-
торији града Краљева може обављати при-
вредни субјекат у складу са законом.

Комуналну делатност из става 1. овог
члана врши ЈКП „Водовод“.

ЈКП „Водовод“ преузима на управљање
и коришћење локалне водоводе на основу
одлуке Скупштине града Краљева, а по
претходно прибављеним одговарајућим
дозволама (решењу о водним условима,
водној сагласности, водној дозволи, ре-
шењу о озакоњењу, односно о употребној
дозволи и др.), које издају надлежне орга-
низационе јединице Градске управе града
Краљева, уз неопходну пратећу документа-
цију.

ЈКП „Водовод“ обављање делатности из
става 2. овог члана започиње даном ступања
на снагу Одлуке из става 3. овог члана.

Члан 4.

Преузимање постојећих локалних водо-
вода спроводи се у складу са Правилником
о мерама и критеријумима за преузимање
локалних сеоских водовода на територији
града Краљева.

Градско веће града Краљева доноси Пра-
вилник из става 1. овог члана, а Предлог
правилника сачињава ЈКП „Водовод“. 

Град Краљево организује све неопходне
припремне радње, финансира и суфинан-
сира изградњу нових и реконструкцију по-
стојећих локалних водовода, као и све не-
опходне радње до њиховог преузимања,
средствима из буџета града Краљева, из
трансфера других нивоа власти, донација,
међународних фондова и других средстава
прибављених у складу са законом. 

Све припремне радње и друге активно-
сти за преузимање локалних водовода из
става 3. овог члана, обављаће стручно тело
образовано решењем градоначелника града
Краљева. Стручно тело чине запослени из
Градске управе града Краљева, Јавних
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предузећа и јавних установа чији је осни-
вач град Краљево.

Градско веће града Краљева доноси План
о преузимању локалних сеоских водовода.
Предлог плана о преузимању локалних сео-
ских водовода сачињава стручно тело из
става 4. ове одлуке.

Локални водоводи у сеоским насељима
у којима је већ изграђена јавна централна
водоводна мрежа или је њена изградња
предвиђена планским актима, односно
средњорочним и дугорочним плановима
пословања ЈКП „Водовод“, не могу бити
преузети на управљање и коришћење од
стране ЈКП-а „Водовод“ као засебни си-
стеми за јавно водоснабдевање.

Члан 5.

Изградња нових или реконструкција по-
стојећих локалних водовода, врши се на
основу грађевинске дозволе за изградњу,
односно одобрења за реконструкцију, које
издаје организациона јединица Градске
управе надлежна за грађевинске послове,
по прибављеним урбанистичким, водним,
санитарним и другим условима и сагласно-
стима, утврђеним законом и другим пропи-
сима из ове области.

Реализација става 1. овог члана врши се
по захтеву месне заједнице, уколико више
од половине од укупног броја корисника
локалног водовода дају сагласност, одно-
сно у складу са начином одлучивања пред-
виђеним статутом месне заједнице, а месна
заједница донесе одлуку да се локални во-
доводи у сеоским насељима пренесу граду
Краљеву.

Зоне санитарне заштите ближе пропи-
сује решењем министарство надлежно за
послове здравља и министарство надлежно
за послове заштите животне средине, као и
начин одређивања, одржавања и кориш-
ћења зона санитарне заштите, у зависности
од капацитета изворишта, а на захтев града
Краљева, односно јединице локалне само-
управе на чијој се територији налази изво-

риште за које су елаборатом предвиђене
зоне санитарне заштите.

За употребу и коришћење објеката из
става 1. овог члана, прибавља се: сани-
тарна сагласност на пројекат за извођење и
сагласност на изведено стање, коју издаје
орган надлежан за инспекцијске послове
санитарног надзора, употребна и водна
дозвола које издају организациона једи-
ница Градске управе надлежне за грађевин-
ске и послове водопривреде.

Члан 6.

До преузимања на управљање и кориш-
ћење локалног водовода из члана 3. ове од-
луке, ЈКП „Водовод“ може, у сврху одржа-
вања техничко-технолошког система ло-
калног водовода у функционалном стању,
изводити радове на хитним и другим ин-
тервенцијама, ради одржавања предметног
локалног водовода.

Радови из става 1. овог члана изводе се
по налогу надлежних органа града Кра-
љева и уз сагласност корисника локалног
водовода.

Радови из става 1. овог члана изводе се
на основу закљученог уговора. Трошкове
настале по основу радова из става 1. овог
члана сноси налогодавац.

Члан 7.

Ако се измештање и реконструкција
мреже локалног водовода врши због изво-
ђења грађевинских радова или је мрежа ло-
калног водовода оштећена извођењем дру-
гих радова, трошкове њеног измештања,
реконструкције и оправке, сноси инвести-
тор наведених радова. 

Извођењем радова на реконструкцији
улица (тротоара и коловоза), који услов-
љава измештање или реконструкцију водо-
водне мреже, трошкове на извођењу ових
радова сноси инвеститор. 

Власник, односно корисник непокретно-
сти која се налази испод, изнад или поред
објеката јавног водовода, не може обављати
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радове који би могли угрозити функционал-
ност водоводних инсталација. Штету и
трошкове санирања мреже настале извође-
њем радова на непокретности, сноси влас-
ник те непокретности. 

На парцелама на којима је, односно уз
које је изграђен локални водовод, одређује
се појас за његово одржавање у коме се не
може градити или се може градити под по-
себним условима које одреди ЈКП “Водо-
вод”.

Не могу се изводити грађевински и
други радови изнад, испод или у непосред-
ној близини водоводних цеви и у зони не-
посредне заштите изворишта и резервоара,
без претходно издатих техничких услова
или сагласности ЈКП “Водовод”.

Ако је започета или завршена изградња
грађевинског или другог објекта на цево-
воду, којим се угрожава пружање кому-
налне услуге или одржавања објеката јав-
ног водовода, надлежна инспекција је
дужна да у роковима прописаним законом,
донесе решење о рушењу започетог, одно-
сно изграђеног објекта. 

Решење из става 6. овог члана надлежна
инспекција доноси и у случају изградње
објекта без одобрења за изградњу у непо-
средној зони санитарне заштите изворишта
и објеката јавног водовода. 

Оштећења и кварови на локалном водо-
воду пријављују се ЈКП „Водовод”. 

Члан 8.

Права и обавезе ЈКП-а „Водовод”

ЈКП „Водовод” дужно је да: 
1. испоручује воду корисницима према

стандардима квалитета воде утврђеним за-
коном; 

2. одржава систем локалног водовода у
стању функционалне исправности, тако да
обезбеди трајну и квалитетну услугу; 

3. обавести кориснике, преко средства
јавног информисања или на други одгова-
рајући начин, о немогућности испоруке

воде и планираним прекидима у испоруци
воде; 

4. обавести кориснике о престанку окол-
ности због којих је наступио прекид испо-
руке воде; 

5. врши периодично контролисање и
оверавање водомера, а по потреби и замену
водомера, у складу са прописима; 

6. изда потврду кориснику о замени во-
домера. 

ЈКП „Водовод” дужно је да обавести ко-
муналну инспекцију и комуналну полицију
Градске управе када: 

1. корисник спречава контролу ради ут-
врђивања неовлашћеног коришћења локал-
ног водовода; 

2. утврди да корисник неовлашћено ко-
ристи локални водовод; 

3. утврди да је на прикључку или унут-
рашњем водоводу изведено прикључење за
трећа лица, или када утврди да корисник
обрачунава и наплаћује услуге од трећих
лица. 

ЈКП „Водовод”: 
1. не одговара за штету насталу преки-

дом испоруке воде услед лоших хидролош-
ких прилика, односно суше (виша сила); 

2. не одговара за штету насталу на унут-
рашњој водоводној инсталацији, санитар-
ним уређајима и објектима, грејачима, кућ-
ним апаратима и другим уређајима при-
кљученим на водоводне инсталације: 

- због неодржавања или неправилно из-
ведених унутрашњих инсталација; 

- због загађења унутрашње инсталације; 
- због смрзавања дела инсталација или

водомера и спојног и прикључног вода у
водомерном окну; 

- због квара на уређају за смањење при-
тиска који је уградио корисник; 

- у свим другим случајевима насталим
због непридржавања услова прописаних
овом одлуком; 

3. има право контроле унутрашњег водо-
вода корисника са циљем утврђивања не-
овлашћеног коришћења локалног водо-
вода; 

4. има право и обавезу да кориснику на-
плати штету и остале трошкове проузроко-
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ване неовлашћеним коришћењем локалног
водовода када утврди да корисник не-
овлашћено користи локални водовод; 

5. не одговара за штету насталу обуста-
вом испоруке воде неовлашћеном корис-
нику.

Правa и обавезе корисника

Члан 9.

Корисник воде: 
1. има право да писаним путем од ЈКП

„Водовод” затражи привремено искљу -
чење и поновно укључење на водоводну
мрежу о свом трошку, уз писмену саглас-
ност власника, ако исти није и власник;

2. има право да уколико посумња у ис-
правност водомера (мерног инструмента)
писаним путем затражи његову ванредну
контролу исправности, у складу са подза-
конским актом који уређује преглед ме-
рила. Ако се утврди да је водомер (мерни
инструмент) исправан, трошкове вршења
ванредне контроле сноси корисник.

Корисник воде:
1. дужан је да плати сва дуговања за из-

вршене услуге ЈКП-у „Водовод” утврђене
овом одлуком приликом одјављивања ко-
ришћења воде из локалног водовода; 

2. дужан је да користи комуналне услуге
искључиво за потребе домаћинства, одно-
сно пословног простора чији је власник,
или корисник по другом основу; 

3. дужан је да у року од 30 дана од дана
насталих статусних или организационих
промена којима се мења у два или више
правних субјеката о томе обавести ЈКП
„Водовод”. Ако корисник не обавести ЈКП
„Водовод” о насталој промени, сматраће се
да омогућава другом лицу прикључење и
неовлашћено коришћење комуналне услу -
ге преко свог прикључка; 

4. је дужан да одржава унутрашњи водо-
вод у стању функционалне исправности на
начин који спречава сваку могућност по-
вреде људи и загађења, угрожава имовину
других корисника локалног водовода; 

5. је дужан да затвори вентил испред во-
домера, у случају квара водомера и о томе
одмах да обавести ЈКП „Водовод”; 

6. је дужан да у свако доба допусти
стручним службама ЈКП „Водовод” пре-
глед и надзор над унутрашњим инстала-
цијама у случају претпоставке могућег или
насталог загађења система водоснабде-
вања; 

7. је дужан да омогући очитавање водо-
мера; 

8. је дужан да омогући ЈКП „Водовод”
замену водомера и сваку интервенцију у
водомерном окну;

9. је дужан да у свако доба допусти ЈКП
„Водовод” узимање узорака воде из унут-
рашњег водовода у сврху контроле квали-
тета и провере да ли се корисник при-
држава услова из ове одлуке; 

10. је дужан да благовремено, у писаној
форми, обавести ЈКП „Водовод” о свим
околностима које могу утицати на по-
већање или смањење потреба за кориш-
ћење комуналних услуга; 

11. је дужан да омогући несметан надзор
надлежних организационих јединица Град-
ске управе (комуналне инспекције и кому-
налне полиције), ради отклањања недоста-
така на унутрашњим инсталацијама корис-
ника; 

12. је дужан да све промене власништва
пријави у писаној форми ЈКП „Водовод”,
доношењем веродостојних докумената (ку-
попродајни уговор, уговор о поклону, оста-
винско решење и др.), у року од 8 дана од
дана настанка промене, као и све промене
од значаја за пружање, утврђивање обима
и наплату комуналних услуга. Уколико ко-
рисник не пријави настале промене у наве-
деном року ЈКП „Водовод” ће поднети
пријаву организационој јединици Градске
управе, надлежној за инспекцијске по-
слове;

13. је дужан да пријави ЈКП „Водоводу”
Краљево, ако се стамбени објекат претвара
у пословни простор, у року од 8 дана од
дана настанка промене; 

14. је дужан да пријави ЈКП „Водоводу”
Краљево, ако део стамбеног објекта пре-
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твара у пословни простор у року од 8 дана
од дана настанка промене, и по налогу ЈКП
„Водовод” изврши раздвајање мреже и
уградње новог водомера према техничким
условима;

15. је дужан да, у случају промене тех-
ничких услова и норматива насталих након
извршеног прикључења у ранијем периоду,
приступи усаглашавању истих са важећим;

16. је дужан да воду из локалних водо-
вода користи првенствено за пиће, прераду
и производњу хране и предмета опште упо-
требе и напајање домаћих животиња. За
остале намене, вода се може користити
само у случајевима довољне количине
воде, водећи рачуна о првенству по одред-
бама Закона о водама.

Члан 10.

Корисницима локалних водовода изри -
чито се забрањује:

1. самостално постављање водоводног
при кључка и уграђивање водомера од стране
неовлашћеног лица и без одговарајуће тех-
ничке документације; 

2. укључивање унутрашњих водоводних
инсталација на локални водовод, преко
уну трашњих водоводних инсталација дру-
гог домаћинства, и омогућавање таквог
прикључка; 

3. коришћење воде испред водомера на
водоводном прикључку; 

4. укрштање водоводне мреже са кана-
лизационом мрежом на непрописном од-
стојању или септичком јамом, просто-
ријама са парним постројењима за прање,
чишћење, фарбање или хемијским и дру-
гим отровним и агресивним средствима; 

5. прикључење водоводне мреже које би
угрозило функционисање постојећих водо-
водних објеката и инсталација; 

6. предузимање других радњи над унут-
рашњом водоводном инсталацијом, које
утичу на снабдевање водом других корис-
ника;

7. повезивање унутрашњих водоводних
инсталација спојених са локалним водово-

дом, са водоводним инсталацијама и уре-
ђајима који добијају воду из индивидуал-
них изворишта;

8. спајање самосталних уређаја за снаб-
девање водом (резервоари, цистерне и
други објекти за акумулацију исте), са
унутрашњим инсталацијама и инстала-
цијама локалних водовода;

Члан 11.

У случају настанка непредвиђених окол-
ности тј. проглашења ванредне ситуације
услед елементарне непогоде или других
непогода које се односе на ванредно стање
у складу са Законом којим се уређују пи-
тања ванредних ситуација, ЈКП „Водовод“
је дужно, да по налогу Градског штаба за
ванредне ситуације, односно Градског ве -
ћа, спроведе наложене мере или активно-
сти.

У поменуте мере и активности о којима
одлучује Градски штаб за ванредне ситуа-
ције града Краљева или Градско веће уб-
рајају се:

1. ред првенства и начин пружања услу -
га оним корисницима код којих би услед
прекида снбдевања водом за пиће, настала
опасност по живот и рад мештана, или рад
правних и физичких лица, или би настала
значајна, ненадокнадива штета;

2. мере за хитну заштиту комуналних
објеката и друге имовине која је угрожена;

3. утврди разлоге и евентуалну одговор-
ност за поремећај, односно прекид вршења
делатности и учињену штету.

Средства за спровођење наложених мера
и активности обезбеђују се у буџету града
Краљева, из трансфера других нивоа вла-
сти, донација, међународних фондова и
других средстава прибављених у складу са
законом, а трошкови настали спроведеним
активностима и мерама надокнадиће се
ЈКП-у „Водовод“, на основу одлуке над-
лежног органа у поступку и роковима про-
писаним законом.
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Члан 12.

Корисници локалног водовода дужни су
да се придржавају издатих упутстава о ме-
рама за привремено ограничење или за-
брану потрошње.

Потрошња, уградња, поправке и
контрола локалног водовода

Члан 13.

Потрошња воде корисника локалног во-
довода мери се водомером.

Водомер је саставни део комуналне ин-
фраструктуре.

ЈКП „Водовод“ је дужно да врши перио-
дични преглед (оверавање) водомера. Угра-
ђивање водомера је обавезно за сваки при-
кључак који се изврши на водоводну
мрежу у циљу коришћења воде.

У периоду важности жига, трошкове по-
правке мерног инструмента (водомера)
сноси корисник у складу са Законом о ко-
муналним делатностима, уколико је дошло
до пуцања стакла, повреде пломбе, топ-
љења механизма и слично као и трошкове
вршења ванредне контроле, по захтеву ко-
рисника, ако се утврди да је мерни инстру-
мент исправан. 

За сваки нови прикључак подносилац
захтева је дужан да, поред трошкова за
цевни материјал, вентиле, огрлицу и водо-
мер, уплати накнаду за трошкове рада, као
и таксе, како за проширење капацитета у
изворишту, тако и за проширење капаци-
тета у водоводној мрежи. Ове трошкове и
накнаде утврђује ЈКП „Водовод” својим
ценовником, на који сагласност даје Град-
ско веће града Краљева.

Корисник може преко једног водомера
да користи воду за два или више стамбених
потрошачких места, као и за економске
објекте (штале, фарме и сл.), а који се на-
лазе у оквиру једног породичног домаћин-
ства.

Члан 14.

Водомер се уграђује у посебном тип-
ском склоништу (шахти) изграђено у
складу са техничим нормативима.

Склониште за водомер мора да се одр-
жава тако да увек буде чисто, суво и да је
водомер заштићен од мраза, оштећења и
крађе и исто мора бити постављено на про-
стору између регулационе и грађевинске
линије, односно на удаљености не већој од
3 метра од регулационе линије у кат. пар-
цели на којој се налази објекат који се снаб-
дева водом за пиће.

О одржавању склоништа за водомер у
исправном стању стара се власник, одно-
сно корисник објекта. Монтажу и демон-
тажу мерног инструмента, искључиво
врши ЈКП „Водовод”.

Члан 15.

Корисник водовода дужан је да отклони
о свом трошку, сваки квар иза водомера,
односно на вентилима, спојевима и мрежи
унутрашње инсталације, лично или уз по-
моћ стручног лица.

Корисник водовода дужан је да пријави
сваки квар на водомеру ЈКП „Водовод”,
ради издавања налога за поправку, контро-
лисање и оверавање водомера.

Накнаде за коришћење локалног
водовода

Члан 16.

Цену за м3 испоручене утврђује ЈКП
„Водовод” на основу начела и елемената за
одређивање цена услуга у складу са Зако-
ном о комуналним делатностима, уз са-
гласност оснивача.

Члан 17.

Висина накнаде, наплата као и евенту-
ална ослобађања трошкова за утрошену
воду у сврху извођења јавних радова, одно-
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сно јавних потреба од значаја за кориснике
локалног водовода, уређује се посебном од-
луком ЈКП „Водовод” и по прибављеној са-
гласности Градског већа града Краљева.

Члан 18.

Утрошена вода се плаћа по метру куб-
ном, на основу очитаног стања водомера
корисника, а утврђује се као разлика из-
међу два узастопна очитавања водомера.

Очитавање водомера и обрачун накнаде
за утрошену воду, врши се квартално за до-
маћинства и једном месечно за привредне
субјекте, као и приликом промене цене воде.

Очитавање водомера и обрачун накнаде
и наплату за утрошену воду, врши лице
које овласти ЈКП „Водовод” .

Корисник је дужан да овлашћеном лицу
омогући приступ ради несметаног очита-
вања водомера.

ЈКП „Водовод” је дужан да по очита-
вању водомера, сваком кориснику изда
обрачун о утрошеној количини воде, са на-
значеним износом и роком за плаћање.

Корисник локалног водовода који не ста-
нује на адреси стана, односно нема се-
диште у стамбеном, пословном или другом
објекту дужан је да у писаној форми ЈКП
„Водовод” достави адресу на коју ће му се
достављати рачуни за испоручену воду. 

Уколико корисник не поступи сходно
претходном ставу, сматраће се да је рачун
уредно уручен (достављен) и има снагу ве-
родостојне исправе. 

Члан 19.

Корисници водовода су дужни да обра -
чунату накнаду за утрошену воду плате по
очитавању водомера, а најкасније до краја
наредног месеца у односу на месец изда-
вања рачуна.

Плаћање рачуна врши се на наплатним
местима ЈКП „Водовод”, пошти, банци,
или на други начин.

На обрачун о утрошеној количини воде
корисник може да поднесе приговор ЈКП
„Водовод”, најкасније у року од 8 дана од
дана достављања рачуна.

ЈКП „Водовод” је дужно да приговор
реши у року од 15 дана од дана пријема ис-
тог, и о томе обавести корисника.

Ако ЈКП „Водовод” решавајући по при-
говору утврди да је исти основан дужно је
да рачун исправи.

Уколико се рачун за испоручену воду не
плати у остављеном року, наплата ће се из-
вршити принудним путем.

Члан 20.

Средства остварена наплатом накнаде за
утрошену воду, накнаде за прикључак но-
вих корисника и накнаде за поновно при-
кључење искључених корисника користе
се за потребе локалног водовода којим
управља ЈКП „Водовод” и то за:

- редовно одржавање и искоришћавање
локалног водовода;

- извођење радова на изградњи и рекон-
струкцији локалног водовода у циљу про-
ширења капацитета;

- извршење законских обавеза везаних за
локални водовод;

- друге потребе у вези са одржавањем и
искоришћавањем локалног водовода.

Члан 21.

Корисницима локалног водовода ЈКП
„Водовод”, обуставиће испоруку воде, до
отклањања разлога за обуставу, у следећим
случајевима:

1. ако корисник водовода поступи су-
протно одредбама из члана 9. и члана 10.
ове одлуке,

2. ако корисник водовода трајно одјави
коришћење водовода, а нови корисник није
пријављен,

3. ако је склониште водомера корисника
загађено, затрпано или на други начин не-
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приступачно, а корисник водовода не от-
клони недостатке ни после писмене опo-
мене од стране ЈКП „Водовод”,

4. ако је корисник прикључен на изгра-
ђени водовод, а није у целости надокнадио
трошкове изградње водовода у новцу или
радној снази, сходно члану 23. ове одлуке,

5. ако је прикључак извршен испред во-
домера или је извршен нестручно, само-
стално и неовлашћено,

6. ако настане већи квар или оштећење
на унутрашњој инсталацији корисника,

7. ако се корисник не придржава пропи-
саних мера у погледу ограничења или за-
бране потрошње воде,

8. ако се користи вода са водовода без
водомера - мерног уређаја,

9. ако корисник не допусти овлашћеном
лицу несметано очитавање и контролу
утрошка воде са водомера,

10. уколико корисник не плати рачун за
испоручену воду, и то домаћинства у року
од 3 месеца, а правна лица и предузетници
у року од 2 месеца.

ЈКП „Водовод“ је дужно да пре обуставе
испоруке воде кориснику достави писану
опомену са навођењем разлога за обуставу
испоруке из става 1. овог члана и корис-
нику остави рок за отклањање уочених не-
правилности и недостатака.

Рок из става 2. овог члана не може бити
краћи од три дана од дана достављања опо-
мене.

Ускраћивање испоруке воде због небла-
говременог плаћања рачуна не може се из-
вршити амбуланти, ватрогасној служби,
дечјим установама и школама.

Члан 22.

ЈКП „Водовод”, односно овлашћено
предузеће је дужно да затвори воду на во-
доводном прикључку, односно водоводном
систему и ускрати даље коришћење воде
кориснику, или свим корисницима, по на-
логу надлежне републичке водопривредне

или санитарне инспекције и градске кому-
налне инспекције.

Члан 23.

Водоводни прикључак поставља се ради
трајног или привременог снабдевања во-
дом корисника локалног водовода.

На захтев власника, односно корисника
објекта, ЈКП „Водовод” издаје техничке
услове за прикључење објекта на локални
водовод, у складу са техничким нормати-
вима. 

Нови корисници, домаћинства и правна
лица, могу бити прикључена на локални
водовод, под условoм да локални водовод
својим капацитетом може да задовољи по-
требе нових корисника, без угрожавања по-
стојећих корисника. 

Нови корисници који се прикључују на
локални водовод дужни су да:

– сносе све трошкове прикључења на во-
довод,

– уплате средства на име проширења ка-
пацитета, чију висину утврђује Надзорни
одбор ЈКП „Водовод”,

– сносе трошкове одржавања и искориш-
ћавања водовода,

– испуњавају све друге обавезе пропи-
сане законом и овом oдлуком.

ЈКП „Водовод” је дужно да, у року од 30
дана од дана подношења захтева за при-
кључење, изврши прикључење објекта под-
носиоца захтева на локални водовод, под
условом да су извршени сви претходни ра-
дови и прибављена техничка документација.

Трошкове прикључења на локални водо-
вод сноси корисник. 

Извођење прикључка врши ЈКП „Водо-
вод” на терет инвеститора, власника или
корисника објекта, или засебне целине у
објекту. 

Изведени прикључак, који подразумева
прикључак на улици, цевовод до водомер-
ног окна, први вентил и водомер, се пре-
носи без накнаде на коришћење и одржа-
вање ЈКП „Водовод”.
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Надзор

Члан 24.

Надзор над применом одредаба ове од-
луке и аката заснованих на њој врши Град-
ска управа града Краљева преко организа-
ционих јединица надлежних за инспек-
цијске и комунално-полицијске послове, у
складу са законским овлашћењима.

Казнене одредбе

Члан 26.

Новчаном казном у износу од 100.000,00
динара казниће се за прекршај ЈКП „Водо-
вод” ако:

1. не поступи у складу са одредбама
члана 5. став 2. ове одлуке;

2. не поступи у складу са одредбама
члана 6. ове одлуке;

3. не поступи у складу са одредбама
члана 8. ове одлуке;

4. не поступи у складу са одредбама
члана 11. став 1. ове одлуке;

5. не поступи у складу са одредбама
члана 14. став 1. ове одлуке;

6. не поступи у складу са одредбама
члана 18. став 5. ове одлуке;

7. не поступи у складу са одредбама
члана 20. ове одлуке; 

8. не поступи у складу са одредбама
члана 22. ове одлуке; 

9. не поступи у складу са одредбама
члана 23. став 5. ове одлуке.

Новчаном казном у износу од 20.000,00
динара, за прекршаје из става 1. овог члана,
казниће се одговорно лице у ЈКП „Водовод”. 

За прекршаје из става 1. и 2. овог члана
издаје се прекршајни налог.

Члан 27.

Новчаном казном у износу од 100.000,00
динара казниће се за прекршај корисник -
правно лице ако:

1. не поступи у складу са одредбама
члана 7. став 3. став 4. и став 5. ове одлуке;

2. не поступи у складу са одредбама
члана 9. став 2. ове одлуке;

3. не поступи у складу са одредбама
члана 10. ове одлуке;

4. не поступи у складу са одредбама
члана 12. ове одлуке;

5. не поступи у складу са одредбама
члана 14. став 3. ове одлуке;

6. не поступи у складу са одредбама
члана 15. ове одлуке;

7. не поступи у складу са одредбама
члана 18. став 6. ове одлуке;

8. не поступи у складу са одредбама
члана 19. став 1. ове одлуке; 

9. не поступи у складу са одредбама
члана 23. став 4. ове одлуке.

Новчаном казном у износу од 20.000,00
динара, за прекршаје из става 1. овог члана,
казниће се одговорно лице у ЈКП „Водовод”. 

За прекршаје из става 1. и 2. овог члана
издаје се прекршајни налог.

Члан 28.

Новчаном казном у износу од 60.000,00
динара казниће се за прекршај корисник -
предузетник ако:

1. не поступи у складу са одредбама
члана 7. став 3. став 4. и став 5. ове одлуке;

2. не поступи у складу са одредбама
члана 9. став 2. ове одлуке;

3. не поступи у складу са одредбама
члана 10. ове одлуке;

4. не поступи у складу са одредбама
члана 12. ове одлуке;

5. не поступи у складу са одредбама
члана 14.став 3. ове одлуке;

6. не поступи у складу са одредбама
члана 15. ове одлуке;

7. не поступи у складу са одредбама
члана 18. став 6. ове одлуке;

8. не поступи у складу са одредбама
члана 19. став 1. ове одлуке; 

9. не поступи у складу са одредбама
члана 23. став 4. ове одлуке.

За прекршаје из става 1 овог члана из-
даје се прекршајни налог.
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Члан 29.

Новчаном казном у износу од 18. 000,00
динара казниће се за прекршај корисник –
физичко лице ако:

1. не поступи у складу са одредбама
члана 7. став 3. став 4. и став 5. ове одлуке;

2. не поступи у складу са одредбама
члана 9. став 2. ове одлуке;

3. не поступи у складу са одредбама
члана 10. ове одлуке;

4. не поступи у складу са одредбама
члана 12. ове одлуке;

5. не поступи у складу са одредбама
члана 14. став 3. ове одлуке;

6. не поступи у складу са одредбама
члана 15. ове одлуке;

7. не поступи у складу са одредбама
члана 18. став 6. ове одлуке;

8. не поступи у складу са одредбама
члана 19. став 1. ове одлуке; 

9. не поступи у складу са одредбама
члана 23. став 4. ове одлуке.

За прекршаје из става 1. овог члана из-
даје се прекршајни налог.

Прелазне и завршне одредбе

Члан 30.

Градско веће града Краљева је у обавези
у року од 6 месеци од дана ступања на
снагу ове одлуке да донесе Правилник о
мерама и критеријумима за преузимање
локалних сеоских водовода на територији
града Краљева, из члана 4. ове одлуке. 

Градско веће града Краљева је у обавези
да у року од 12 месеци од дана доношења
ове одлуке донесе План о преузимању ло-
калних сеоских водовода.

Члан 31.

Ступањем на снагу ове одлуке престаје
да важи Одлука о сеоским водоводима
(„Службени лист општине Краљево”, број
21/98).

Члан 32.

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од
дана објављивања у „Службеном листу
града Краљева“.

Скупштина града Краљева
Број: 011-341/2018-I
Дана: 8. новембра 2018. године

Председник Скупштине града Краљева
Ненад Марковић, дипл. инж. саобраћаја, с.р.

337.

На основу члана 146. Закона о планирању
и изградњи („Службени гласник РС”, број
72/09, 81/09-исправка, 64/10-одлука УС,
24/11, 121/12, 42/13-одлука УС, 50/13-од-
лука УС, 98/13-одлука УС, 132/14, 145/14 и
83/18), члана 7. Одлуке о постављању и одр-
жавању споменика на територији града Кра-
љева („Службени лист града Краљева”, број
21/17) и члана 16. став 1, тачка 18, члана 26.
став 1. тачка 9. и члана 121. Статута града
Краљева („Службени лист града Краљева”,
број 7/18- пречишћен текст), 

Скупштина града Краљева, на седници
одржаној 8. новембра 2018. године, донела
је 

ОДЛУКУ

О ПОДИЗАЊУ СПОМЕНИКА КРАЉУ
СТЕФАНУ НЕМАЊИЋУ

ПРВОВЕНЧАНОМ НА ТРГУ 
СВЕТОГ САВЕ У КРАЉЕВУ

Члан 1.

Подиже се споменик краљу Стефану Не-
мањићу Првовенчаном на Тргу Светог
Саве у Краљеву, на катастарској парцели
број 673 КО Краљево. 
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Члан 2.

Образује се Одбор за подизање споме-
ника из члана 1. ове одлуке у следећем са-
ставу: 

1. председник Одбора - Никола Селако-
вић, дипл. правник, генерални секретар
председника Републике Србије,

2. заменик председника Одбора - др
Предраг Терзић, научни сарадник Инсти-
тута за политичке студије, Београд, градо-
начелник града Краљева.

Чланови одбора:
3. др Срђан Пириватрић, научни сарад-

ник Византолошког института Српске ака-
демије наука и уметности, Београд,

4. др Драгољуб Даниловић, професор
историје у Гимназији у Краљеву,

5. Иван Милуновић, дипломирани сли-
кар, вршилац дужности директора Завода
за заштиту споменика културе Краљево,

6. Александар Несторовић, дипломи-
рани инжењер архитектуре, директор Јав-
ног предузећа за уређивање грађевинског
земљишта „Краљево“ Краљево,

7. Милорад Миладиновић, дипломирани
инжењер архитектуре, пензионер из Краљева.

Одбор за подизање споменика из става
1. овог члана има задатак да изабере идејно
решење, односно аутора споменика и прати
реализацију ове одлуке. 

Члан 3.

Средства за изградњу споменика краљу
Стефану Немањићу Првовенчаном обезбе-
ђена су у буџету града.

Члан 4.

Стручне и административно-техничке
послове за потребе Одбора из члана 2. ове
одлуке обављаће ЈП за уређивање грађе-
винског земљишта „Краљево”.

Члан 5.

Ову одлуку доставити организационим
јединицама Градске управе града Краљева
надлежним за послове урбанизма, финан-
сија и органа Града, ЈП за уређивање гра-
ђевинског земљишта „Краљево” и Заводу
за заштиту споменика културе Краљево.

Члан 6.

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од
дана објављивања у „Службеном листу
града Краљева”.

Скупштина града Краљева
Број: 011-342/2018-I
Датум: 8. новембар 2018. године

Председник  Скупштине града Краљева
Ненад Марковић, дипл.инж.саобраћаја, с.р.
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На основу члана 93. и 94. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС'',
број 72/09, 81/09-исправка, 64/10-одлука УС, 24/11, 121/12 42/13-одлука УС, 50/13-одлука
УС, 54/13 , 98/13-одлука УС, 132/14 и 145/14), члана 9,13. и 19. Закона о јавним путевима
(„Службени гласник РС'', број 41/18), члана 26. Статута града Краљева („Службени лист
града Краљева'' брoj 7/18) и члана 1. и 3. Одлуке о грађевинском земљишту („Службени
лист града Краљева'', брoj 11/15), 

Скупштина града Краљева, на седници одржаној дана 8. новембра 2018. године, донела
је

ТРЕЋЕ ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ПРОГРАМА 
УРЕЂИВАЊА ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА 

ЗА 2018. ГОДИНУ

1. ПЛАН ИЗВОРА ФИНАНСИРАЊА
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2. ПЛАН РАСХОДА
.
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РЕКАПИТУЛАЦИЈА

Треће измене и допуне Програма уређивања грађевинског земљишта за 2018. годину
ступају на снагу даном објављивања у „Службеном листу града Краљева''.

Скупштина града Краљева 
Број :011-328/2018-I
Дана: 8. новембра 2018. године

Председник Скупштине града Краљева 
Ненад Марковић, дипл.инж. саобраћаја, с.р.
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На основу члана 60. став 2. Закона о по-
љопривредном земљишту („Службени
гласник Републике Србије“, број 62/06,
65//08, 41/09 и 112/2015 )  и  члана 26. тачка
5, члана 121. став 1. и 2. Статута града Кра-
љева („Службени лист града Краљева“,
број 15/13-пречишћен текст) и Сагласности
Министарства  пољопривреде, шумарства
и водопривреде број: 320-11-06443/2018-14
од 9.10.2018. године,

Скупштина града Краљева, доноси

Г О Д И Ш Њ И   П Р О Г Р А М

заштите, уређења и коришћења
пољопривредног земљишта

на територији града Краљева
за 2018. годину

Овај програм даје преглед површина по-
љопривредног земљишта по  катастарским
општинама, површина пољопривредног
земљишта по облицима својине, по кла-
сама и културама, анализу стања зем-
љишта и уређења пољопривредног зем-
љишта,  радове на заштити и уређењу по-
љопривредног земљишта и План кориш-
ћења пољопривредног земљишта у сво јини
Републике Србије. 

Пољопривредно земљиште, као добро
од општег интереса, јесте земљиште које
се користи за пољопривредну производњу
и земљиште које је одговарајућим план-
ским актом намењено за пољопривредну
производњу.

Саставни делови Годишњег програма, у
складу са Упутством Министарства пољо-
привреде, шумарства и водопривреде су:
Општи део, Програм радова на заштити и
уређењу пољопривредног земљишта и
План  коришћења пољопривредног зем-
љишта у државној својини.

Општи део садржи увод-текстуелни део
града Краљева  и податке у којима су при-

казане пољопривредне површине на тери-
торији града Краљева по катастарским оп-
штинама и културама (Табела 1), по обли-
цима својине по катастарским општинама
(Табела 2), по класама и културама (Табела
3), одводњавање (Табела 4), наводњавање
(Табела 5), побољшање квалитета пољо-
привредног земљишта и мелиорације ли-
вада и пашњака(Табела 6) и кориснике по-
љопривредног земљишта у државној
својини (Табела 7).

У делу II Програма радова на заштити и
уређењу пољопривредног земљишта при-
казани су подаци о планираним приходима
сопственог учешћа (Табела 8), Програм ут-
врђивања радова на заштити, уређењу и ко-
ришћењу пољопривредног земљишта на
територији Града Краљева (Табела 9),  По-
љопривредне културе земљишта у држав-
ној својини груписано по катастарским
парцелама (Табела 5а РГЗ)

У делу Плана коришћења пољопривред-
ног земљишта у државној својини прика-
зани су подаци о пољопривредном зем-
љишту у државној својини које се даје на
коришћење без плаћања накнаде (Табела
12), подаци о укупној површини пољопри-
вредног земљишта у државној својини  на
територији града Краљева, подаци о пла-
нираним површинама за давање у закуп у
2018. години и  најмања, највећа и про-
сечна површина за надметање и планирани
број надметања (Табела 16). 

Годишњим програмом предложене су
планиране површине пољопривредног зем-
љишта у државној својини за давање у за-
куп у укупној површини од 9922,9192 хек-
тара.

У 2017. години према службеној евиден-
цији  Градске управе, одељења  надлежног
за послове пољопривреде поднет је један
захтев за коришћење пољопривредног зем-
љишта без плаћања накнаде и то од стране
Пољопривредно-хемијске школе „Др Ђор -
ђе Радић” из Краљева, а за остваривање
права пречег закупа (на основу инфра-
структуре и сточарства)  по Годишњем
програму за 2017. годину, поднетих захтева
није било.
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I ОПШТИ ДЕО

УВОДНЕ НАПОМЕНЕ

Град Краљево

Територија града Краљева налази се у
централном делу Републике Србије, 170
km јужно од Београда. Захвата површину

од 1530 km2, a земљиште je распоређено у
84 катастарске општине. 

Највећи удео у површини од 47,4%
имају пољопривредни ресурси, затим следе
шумски ресурси са 46,8% , потенцијали са
5,8% и остали ресурси . Од укупног пољо-
привредног земљишта 71,795 ha, оранице
заузимају 21,460 ha (29,89 %), пашњаци
23,628 ha (32,91%), ливаде 19,726 ha (27,48
%), воћњаци 6,967 ha (10 %), виногради 14
ha (0,02 %).
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Територија града Краљева простире се од
запада ка истоку, где преовлађује долина
реке Западне Мораве и Ибра. Оивичена је
огранцима шумадијских планина на северу
и огранцима копаоничког масива и старов-
лашких планина на југу. Јужни делови тери-
торије града су доста пространи и засечени
су ужим и дубоким планинама и клисурама
преко реке Ибар и његових притока. То ука-
зује да се територија града налази на гра-
ници две различите области: шумадијска и
североисточним ободом планинског под-
ручја, динарске зоне. Сагласно томе, карак-
терише се различитим природним погодно-
стима за развој пољопривреде. На северу је
подручје са повољним условима за ра-
тарство и воћарство, на југу пашњачко-сто-
чарско подручје, а у долинама река подручје
за ратарство и ливадско сточарство.

Заступљени су скоро сви типови и под-
типови земљишта, али преовлaдавају:
гајњаче и смонице, алувијално земљиште
и земљишта других подтипова као и дегра-
дирано земљиште.

Карактеристично за сва земљишта је да
су у оскудици са хумусом, али  су доста
плодна. Изражена је киселост,  па је у току
коришћења потребно примењивати мере
калцификације, хумификације, употреба
већих количина стајњака и сл.

Град има природних услова за рационал-
није коришћење пољопривредног зем-
љиштa уколико се изврши боља организа-
ција коришћења, реорганизација и спе-
цијализација производње, планско усмера-
вање производње, заштита земљишта од
поплава, ерозије, ненаменског коришћења
(изградње), мелиорације и др.

Карактеристично за град Краљево је да
су парцеле за пољопривредну производњу
уситњене, разбацане, раздвојене међама и
испресецане путном мрежом, водним токо-
вима и каналима, вододеринама и изград-
њом. Земљиште се користи према потре-
бама пољопривредног газдинства и пре-
овладава мешовита производња са оријен-
тацијом на производњу сточне хране.

Да би се искористили земљишни потен-
цијали произилази да је потребно пред-

узети одговарајуће мере и то: реонизацију
и специјализацију производње, познавање
особина и плодности земљишта, начин и
оптимално време обраде, правилно кориш-
ћење, количину и начин ђубрења, ком-
плетне мере заштите земљишта од дејстава
природних фактора (деградације, ерозије,
поплава, хидро и агромелиорације), конт-
ролу плодности земљишта, планску урба-
низацију насеља и друго.

Приноси који се постижу нису задово-
љавајући и у просеку су доста мањи у од-
носу на приносе који се постижу на оглед-
ним и такмичарским парцелама што го-
вори да је генетски потенцијал свих кул-
тура и могућност искоришћења знатно
већа и изнад садашњих.

Правци развоја производње морају се
подредити повољним еколошким условима
који омогућавају гајење култура са већим
економским ефектима. Потребно је ићи на
производњу за коју постоје најповољнији
природни услови а то је сточарство и обез-
беђење квалитетне и јефтине сточне хране
и воћарство. У вези са тим потребно је и
ускла дити територијални размештај биљне
производње у долинама река, како на ни-
жим,  тако и  на вишим, терасастим и брд -
ским теренима. 

Због високе киселости земљишта преко
овлашћених организација вршена је на-
бавка и дистрибуција калцификата регист-
рованим пољопривредним газдинствима.

Анализе указују да земљиште на терито-
рији града Краљева није загађено пестици-
дима у тој мери да угрожавају пољопри-
вредну производњу и екосистем.

Због специфичности рељефа подручје
града Краљева је веома изложено разним
видовима ерозије (највише у речном току
Ибра), па је урађен елаборат са Институ-
том „Јарослав Черни” о проглашењу еро-
зивних подручја и елаборат за план од-
бране од поплава.

Слабо развијена вегетација, лоша за-
трављеност и проређеност шумске вегета-
ције, са деградираним пашњацима, на-
рочито су изражени на теренима великих
нагиба, а то је цело подручје са леве и
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десне стране тока реке Ибра. Из тих раз-
лога врши се засејавање свих површина
смешом вештачких трава и пошумљавање.

Један део површина пољопривредног
земљишта на подручју града Краљева под-
ложан је плављењу река или утицају штет-
них дејстава подземних вода.

Са Рударско-геолошким факултетом из
Београда урађена је Студија подземних вод-
них ресурса и могућност вишенаменског
коришћења на територији града Краљева.

При крају је завршетак изградње одб-
рамбеног насипа од Краљева до Мата-
рушке Бање, што битно спречава уништа-
вање плодних површина и усева на овом
терену. Делимично је завршен насип на За-
падној Морави, регулисан је насип на реци
Рибници, регулисана је Мусина река, Ко-
вачки и Рибнички поток.

Појава изградње грађевинских објеката
на свим површинама, без обзира на њихову
вредност за пољопривредну производњу,
биће спречена усвајањем просторног плана
и других планских аката који садрже урба-
нистички план коришћења простора за
свако насељено место, зоне градње и др. 

Oд мера и активности треба предузети
претварање необрадивог земљишта у обра-
диво пољопривредно земљиште, побољ-
шати квалитет обрадивог пољопривредног
земљишта (агромелиорације), урадити

путне мреже до обрадивих површина
(пољски путеви), у долинама река Западне
Мораве, Ибра и Груже забранити орање
земљишта која се налазе на јако нагнутим
теренима, вршити затрављивање ових по-
вршина и подизати дугогодишње засаде.

На основу члана 32. став 2. Закона о пољо-
привредном земљишту („Службени гласник
Републике Србије’’, број 62/2006, 65/2008,
41/2009, 112/2015 и 80/2017), а по захтеву
Градске управе града Краљева, број: 1610/18
од 22.05.2018. године за давање сагласности
на Програм комасације земљишта у КО Са-
маила и КО Мрсаћ заведен под бројем:
1407/2018 од 07.05.2018. године, по овлаш-
ћењу министра пољопривреде, шумарства и
водопривреде број: 119-01-13/1/2018-09 од
05.02.2018. године, в.д. директора Управе за
пољопривредно земљиште је дао сагласност
на Програм комасације земљишта за КО Са-
маила у површини од 2340,6706 ха и КО
Мрсаћ у површини од 1712,4782 ха, са укуп-
ном површином комасационог подручја од
4053,1488 ха.

Комисија за доношење предлога годиш-
њег програма за заштиту, уређење и ко-
ришћење пољопривредног земљишта није
добила податке о кат. парцелама које су
обухваћене Програмом комасације у КО
Самаила и КО Мрсаћ, те на основу тога
није имала основ за изузимање истих. 
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Ред.
број

Назив атарског пута Дужина у м Ширина у м Износ

1 Атарски пут у Ковачком пољу 550,00 3,00 297.000,00

2 Атарски пут у Врбском пољу 800,00 3,00 432.000,00

УКУПНО: 1350,00 729.000,00

Извор: Предлог ЈП „Дирекције за планирање и изградњу” града Краљева број 1012/15 од 13.03.2015. године

ПРЕГЛЕД АТАРСКИХ ПУТЕВА ИЗ ДЕЛА II ЧИЈЕ СЕ УРЕЂЕЊЕ ПЛАНИРА

Овај програм ће се објавити на интернет страници града Краљева.

Скупштина града Краљева
Број:011-329/2018-I
Дана: 8. новембра 2018. године

Председник Скупштине града Краљева
Ненад Марковић, дипл. инж. саобраћаја, с.р.



340.

На основу члана 26. тачка 31, члана 40.
Статута града Краљева („Службени лист
града Краљева’’, број 7/18 – пречишћен
текст) и члана 51. и 60. Пословника о раду
Скупштине града Краљева („Службени
лист града Краљева’’, број 25/16),

Скупштина града Краљева, на седници
одржаној дана 8. новембра 2018. године,
донела је 

Р Е Ш Е Њ Е

О РАЗРЕШЕЊУ И ИЗБОРУ ЧЛАНА
КОМИСИЈЕ ЗА ИЗБОР 

И ИМЕНОВАЊА СКУПШТИНЕ
ГРАДА КРАЉЕВА

I

Разрешава се Вукман Ракочевић дужно-
сти члана Комисије за избор и именовања
Скупштине града Краљева.

II

За члана Комисије за избор и именовања
Скупштине града Краљева бира се Марија
Јовановић Ђусић, одборник у Скупштини
града Краљева.

III

Ово решење објавити у „Службеном ли-
сту града Краљева’’.

О б р а з л о ж е њ е

Правни основ за доношење решења са -
држан је у члану 26. тачка 31. Статута
града Краљева („Службени лист града Кра-
љева’’, број 7/18-пречишћен текст), којим
је утврђено да Скупштина, у складу са за-

коном, бира и разрешава чланове радних
тела Скупштине града.

Чланом 40. Статута града Краљева и
чланом 60. Пословника о раду Скупштине
града Краљева („Службени лист града Кра-
љева’’, број 25/16), утврђено је да чланове
радног тела предлажу одборничке групе,
сразмерно броју одборника у Скупштини,
да одборник може бити члан више радних
тела Скупштине, као и да чланови Градског
већа не могу бити чланови радних тела
Скупштине. 

Чланом 51. Пословника о раду Скуп-
штине града Краљева прописана је над-
лежност Комисије за избор и именовања
Скупштине града Краљева и да Комисија
има председника и осам чланова.

У складу са напред наведеним, након из-
бора Вукмана Ракочевића за заменика гра-
доначелника града Краљева, на предлог ов-
лашћеног предлагача, донето је решење
као у диспозитиву.

Скупштина града Краљева
Број: 02-54/2018-I
Дана: 8. новембра 2018. године

Председник Скупштине града Краљева
Ненад Марковић, дипл. инж. саобраћаја, с.р.

341.

На основу члана 12. став 12. Закона о ин-
спекцијском надзору („Службени гласник
РС“, број 36/15 и 44/18), члана 32. тачка 6.
а у вези члана 66. став 3. Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник РС“, број
129/07 и 83/14-др.закон, 101/16-др.закон и
47/18) и члана 26. тачка 9. Статута града
Краљева („Службени лист града Краљева“,
број 7/18-пречишћен текст),

8. новембар 2018. године СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА КРАЉЕВА Број 27 – Страна 55



Скупштина града Краљева, на седници
одржаној дана 8. новембра 2018. године,
до нела је

РЕШЕЊЕ

О ОБРАЗОВАЊУ КОМИСИЈЕ 
ЗА КООРДИНАЦИЈУ

ИНСПЕКЦИЈСКОГ НАДЗОРА 
НАД ПОСЛОВИМА ИЗ ИЗВОРНЕ

НАДЛЕЖНОСТИ ГРАДА КРАЉЕВА

I

Овим решењем образује се Комисија за
координацију инспекцијског надзора над
пословима из изворне надлежности града
Краљева (у даљем тексту: Комисија), ради
обезбеђивања обухватнијег и делотвор-
нијег надзора и избегавања преклапања и
непотребног понављања надзора и ускла-
ђивања инспекцијског надзора између ин-
спекција које врше инспекцијски надзор
над пословима из изворне надлежности
града Краљева.

II

Утврђује се да инспекцијски надзор над
пословима из изворне надлежности врше:

1. Комунална инспекција, у саставу Оде-
љења за инспекцијске послове Градске
управе града Краљева;

1.1.2. инспекција за саобраћај и путеве,
у саставу Одељења за инспекцијске по-
слове Градске управе града Краљева;

1.1.3. Инспекција за утврђивање, конт-
ролу и наплату јавних прихода, у саставу
Одељења за пореску администрацију Град-
ске управе града Краљева;

1.1.4. Буџетска инспекција, организо-
вана у Служби за буџетску инспекцију гра -
да Краљева.

III

Послови и задаци Комисије су:
1) разматрање и давање мишљења на

предлоге планова инспекцијског надзора,
које достављају инспекције;

2) праћење достигнутог нивоа координа-
ције инспекција, иницирање мера, утврђи-
вање смерница и давање упутстава у циљу
унапређења координације инспекција и де-
лотворности инспекцијског надзора, и
праћење њихове реализације, а нарочито:

(1.1.1.1.1) за усклађивање планова ин-
спекцијског надзора и рада инспекција,

(1.1.1.1.2) за размену информација у
вршењу инспекцијског надзора,

(1.1.1.1.3) за унапређење инспекцијског
надзора на основу информација из годиш-
њег извештаја о раду инспекција,

(1.1.1.1.4) за развој информационог си-
стема у циљу ефикасног вршења инспек-
цијског надзора;

3) разматрање и давање мишљења на на-
црте одлука и предлоге других прописа
којима се уређују питања инспекцијског
надзора;

4) разматрање мишљења, директива, ме-
тодолошких материјала и приручника за
рад инспекције, анализа праксе инспек-
цијског надзора и заузимање ставова у ци -
љу уједначавања поступања инспекције у
истим или сличним ситуацијама према
свим надзираним субјектима и објављи-
вање тих ставова;

5) учествовање у анализи потреба за фи-
нансирањем, техничком опремљеношћу и
стручним усавршавањем инспектора, као и
утврђивању програма стручног усаврша-
вања инспектора, подношење иницијатива
надлежним органима које се односе на фи-
нансирање, техничку опремљеност и про-
граме обука и других облика стручног
усавршавања инспектора;

6) давање стручног мишљења о предло-
зима контролних листа, као и њихових из-
мена и допуна;

7) старање да се на службеној интернет
страници града Краљева објављују про-
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писи, акти и документи који се односе на
инспекцијски надзор;

8) пружање обавештења која се односе
на делокруг инспекција у надлежности
града Краљева, на упит заинтересованих
лица најкасније у року од седам радних
дана;

9) подношење, по потреби извештаја
Градском већу и Скупштини и давање
предлога за предузимање мера из њихове
надлежности;

10) старање да се на службеној интернет
страници града Краљева објављују инфор-
мације о свим носиоцима послова инспек-
цијског надзора, а нарочито подаци о њи-
ховим надлежностима, адресама, телефо-
нима и адресама електронске поште, као и
о њиховим руководиоцима;

11) предузимање одговарајућих актив-
ности у вези са обраћањем подносиоца
притужбе на рад инспекције који је незадо-
вољан одлуком о притужби;

12) разматрање извештаја о раду унут-
рашње контроле инспекције;

13) обављање других послова и задатака
утврђених законом.

IV

Комисију чине председник и пет чла-
нова.

Председник и чланови Комисије имају
заменике.

Председник Комисије сазива и води сед-
нице Комисије, руководи радом Комисије,
усклађује рад чланова и радних група и
стручних тимова.

Заменик председника Комисије заме-
њује председника Комисије у случају ње-
гове одсутности или спречености да
обавља своју дужност.

V

У Комисију се именују:
– за председника:
др Предраг Терзић, градоначелник;

– за заменика председника:
Вукман Ракочевић,заменик градоначел-

ника;
1. Јелена Бекчић Луковић, начелник Гра -

дске управе, члан;
– Дејан Ћајић, заменик начелника Град-

ске управе, заменик члана;
2. Срђан Бјеловић, руководилац Оде-

љења за инспекцијске послове, члан;
– Горица Рајичић, шеф Одсека кому-

налне, инспекције за саобраћај и путеве и
туристичке инспекције, заменик члана;

3. Јован Симовић, руководилац Оде-
љења за пореску администрацију, члан;

– Дајана Радуловић, шеф Одсека за конт-
ролу јавних прихода, заменик члана;

4. Војислав Вукајловић, руководилац
Службе за буџетску инспекцију града Кра-
љева, члан;

– Татјана Ћосић, руководилац Одељења
за привреду и финансије, заменик члана;

5. Звонко Ковачевић, начелник Одељења
за урбанизам, грађевинарство и стамбено
комуналне делатности, члан;

– Биљана Чоловић, шеф Одсека за стам-
бено-комуналне делатности, заменик чла -
на.

VI

Инспекције су дужне да се придржавају
смерница и упутстава из става III тачка 2)
овог решења.

Члан Комисије који није сагласан са
овим смерницама и упутствима може да
поднесе предлог Градском већу да заузмe
став поводом овог питања, односно пред-
узмe мере и радње из свог делокруга.

Послове из става III тачка 2) подтачка (4)
овог решења Комисија обавља у сарадњи
са Одељењем информационе технологије
Градске управе, које обавља стручне по-
слове и послове Градске управе који се од-
носе на успостављање и одржавање ин-
формационог система и електронске упра -
ве у циљу ефикасног вршења инспекциј -
ског надзора.
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VII

Стручне и административно-техничке
послове за Комисију обавља Одељење за
инспекцијске послове Градске управе града
Краљева.

VIII

У оквиру Комисије образују се радне
групе и стручни тимови за одређену
област, односно одређена питања инспек-
цијског надзора. Радном групом, односно
стручним тимом руководи члан Комисије,
а у раду радне групе, односно стручног
тима могу учествовати представници ин-
спекција које немају чланове у саставу Ко-
мисије, Одељења комуналне полиције, јав-
них предузећа и установа чији је оснивач
Град, удружења, комора и других асо-
цијација, научних и образовних установа,
као и других организација чији је рад по-
везан са системом и пословима инспек-
цијског надзора у граду Краљеву.

IX

Комисија је овлашћена да захтева по-
датке, обавештења, исправе и извештаје
који су јој потребни за обављање њених
послова и задатака од надлежних органа и
ималаца јавних овлашћења.

X

Комисија доноси Пословник о раду, у
року од месец дана од дана образовања.

XI

Комисија усклађује инспекцијски над-
зор над пословима из изворне надлежно-
сти са повереним пословима инспек-
цијског надзора из надлежности града Кра-
љева, обезбеђивањем координације и међу-
собне сарадње инспекција града Краљева
у утврђивању планова инспекцијског на-
зора и рада инспекција и сарадње у по-
ступку вршења самосталног или заједнич-
ког инспекцијског надзора.

Сарадња између инспекција из става 1.
ове тачке остварује се у складу са облицима
сарадње утврђеним законом и другим про-
писима којима се уређују државна упра ва и
локална самоуправа, Законом о инспек-
цијском надзору и посебним законима, и
нарочито обухвата међусобно обавешта-
вање, размену информација, пружа ње по-
моћи и заједничке мере и радње од значаја
за инспекцијски надзор, као и друге начине
унапређења делотворности инспекцијског
надзора у надлежности града Краљева.

У оквиру свог делокруга, у складу са од-
луком којом се уређује Градска управа,
Одељење за инспекцијске послове ускла-
ђује инспекцијски надзор над пословима
из изворне надлежности са повереним по-
словима инспекцијског надзора из надлеж-
ности града Краљева.

XII

Комисија подноси Скупштини редовне
годишње извештаје о раду, као и ванредне
извештаје по потреби и редовно их објав-
љује на званичној интернет страници града.

Комисија подноси Скупштини годишњи
извештај најкасније до 31. јануара текуће
године за претходну годину.

XIII

Даном доношења овог решења престаје
да важи Решење број: 011-164/2016-III од
02.09.2016.године.

XIV

Ово решење објавити у „Службеном ли-
сту града Краљева“.

Скупштина града Краљева
Број: 02-51/2018-I
Датум: 8. новембар 2018. године

Председник Скупштине града Краљева
Ненад Марковић, дипл. инж. саобраћаја, с.р.
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342.

На основу члана 26. став 1. тачка 19. Ста-
тута града Краљева („Службени лист града
Краљева“, број 7/18-пречишћен текст), а у
вези члана 15, 16, 19. и 20. Одлуке о прибав-
љању, располагању и управљању стварима
и другим имовинским правима у јавној
својини града Краљева („Службени лист
града Краљева“, број 22/18),

Скупштина града Краљева, на седници
одржаној дана 8. новембра 2018. године,
до нела је

Р Е Ш Е Њ Е

I

Образује се Комисија за прибављање не-
покретности у јавну својину града за спро-
вођење поступака прибављања јавним над-
метањем или прикупљањем писаних по-
нуда, као и за спровођење поступака при-
бављања непосредном погодбом (у даљем
тексту Комисија за прибављање непокрет-
ности у јавну својину града Краљева).

У Комисију за прибављање непокретно-
сти у јавну својину града Краљева именују
се:

1. Јован Симовић, дипл. економиста, пред-
седник,

2. Вања Вуковић, дипл. правник, члан и
3. Данијела Микић, дипл. правник, члан.

II

Комисија о току поступка прибављања
непокретности у јавну својину града јав-
ним надметањем или прикупљањем писа-
них понуда сачињава записник и по окон-
чаном поступку утврђује предлог за избор
најповољнијег понуђача, записник са пред-
логом доставља Градском већу града Кра-
љева.

Комисија о току поступка прибављања
непокретности у јавну својину града путем
непосредне погодбе сачињава записник и

по окончаном поступку записник са пред-
логом доставља Градском већу града Кра-
љева.

III

Мандатни период Комисије из става I
овог решења је 4 (четири) године.

IV

Стручне, техничке и административне
послове за потребе Комисије обавља орга-
низациона јединица Управе надлежна за
управљање имовином.

V

Ово решење ступа на снагу даном доно-
шења и исто доставити председнику и чла-
новима.

Скупштина града Краљева
Број: 011-52/2018-I
Датум: 8. новембар 2018. године

Председник Скупштине града Краљева
Ненад Марковић, дипл. инж. саобраћаја, с.р.

343.

На основу члана 26. став 1. тачка 19. Ста-
тута града Краљева („Службени лист града
Краљева“, број 7/18-пречишћен текст), а у
вези члана 29, 30, 32. и 33. Одлуке о при-
бављању, располагању и управљању ства-
рима и другим имовинским правима у јав-
ној својини града Краљева („Службени
лист града Краљева“, број 22/18),
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Скупштина града Краљева, на седници
одржаној дана 8.новембра 2018. године, до-
нела је

Р Е Ш Е Њ Е

I

Образује се Комисија за отуђење непок-
ретности из јавне својине града за спрово-
ђење поступака отуђења јавним надмета-
њем или прикупљањем писаних понуда,
као и за спровођење поступака отуђења не-
посредном погодбом (у даљем тексту Ко-
мисија за отуђење непокретности из јавне
својине).

У Комисију за отуђење непокретности
из јавне својине именују се:

1. Миломир Продановић, дипл. еконо-
миста, председник,

2. Татјана Ћосић, дипл. економиста,
члан и

3. Данијела Микић, дипл. правник, члан.

II

Комисија о току поступка отуђења не-
покретности из јавне својине града јавним
надметањем или прикупљањем писаних
понуда сачињава записник и по окончаном
поступку утврђује предлог за избор најпо-
вољнијег понуђача, записник са предлогом
доставља Градском већу града Краљева.

Комисија о току поступка отуђења не-
покретности из јавне својине града путем
непосредне погодбе сачињава записник и
по окончаном поступку записник са пред-
логом доставља Градском већу града Кра-
љева.

III

Мандатни период Комисије из става I
овог решења је 4 (четири) године.

IV

Стручне, техничке и административне
послове за потребе Комисије обавља орга-

низациона јединица Управе надлежна за
управљање имовином.

V

Ово решење ступа на снагу даном доно-
шења и исто доставити председнику и чла-
новима.

Скупштина града Краљева
Број: 02-53/2018-I
Датум: 8. новембар 2018. године

Председник Скупштине града Краљева
Ненад Марковић, дипл. инж. саобраћаја, с.р.

344.

На основу члана 69. став 1. тачка 1. За-
кона о јавним предузећима („Службени
гласник РС’’, број 15/16), члана 25. Одлуке
о усклађивању Оснивачког акта Јавног ко-
муналног предузећа „Путеви“ из Краљева
(„Службени лист града Краљева’’, број
25/16 и 30/16) и члана 26. тачка 11. Статута
града Краљева („Службени лист града Кра-
љева’’, број 7/18-пречишћен текст), 

Скупштина града Краљева на седници
одржаној дана 8. новембра 2018. године,
до нела је

Р Е Ш Е Њ Е

I

Даје се сагласност на Измене и допуне
Статута Јавног комуналног предузећа „Пу-
теви“ из Краљева, донете Одлуком Надзор-
ног одбора Јавног предузећа „Путеви“ из
Краљева, број: 839 од 28. маја 2018.године.
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II

Ово решење објавити у „Службеном ли-
сту града Краљева’’.

Скупштина града Краљева
Број: 011-330/2018-I
Датум: 8. новембар 2018. године

Председник Скупштине града краљева
Ненад Марковић, дипл. инж. саобраћаја, с.р.

345.

На основу члана 58. Закона о јавним
предузећима („Службени гласник РС”, број
15/16) и члана 26. тачке 9. и 11. Статута
града Краљева („Службени лист града Кра-
љева”, број 7/18-пречишћен текст), размат-
рајући Одлуку Надзорног одбора Јавног
предузећа за уређивање грађевинског зем-
љишта „Краљево“ из Краљева, број: 2441/5
од 25.06.2018. године,

Скупштина града Краљева, на седници
одржаној дана 8. новембра 2018. године,
донела је

Р Е Ш Е Њ Е

I

Даје се сагласност на Одлуку Надзорног
одбора Јавног предузећа за уређивање гра-
ђевинског земљишта „Краљево“ из Кра-
љева број 2441/5 од 25.06.2018. године о
расподели остварене добити за 2017. го-
дину у износу од 4.854.888,47 динара, тако
што се износом од 1.470.588,39 динара по-
крива губитак из децембра 2016. године, а

остатак добити у износу од 3.384.300,08
динара расподељује 50% оснивачу и 50% у
резерве предузећа.

II

Ово решење објавити у „Службеном ли-
сту града Краљева” .

Скупштина града Краљева
Број: 011-335/2018-I
Датум: 8.новембар 2018. године

Председник Скупштине града Краљева
Ненад Марковић, дипл. инж. саобраћаја, с.р.

346.

На основу члана 99. став 19. Закона о
планирању и изградњи („Службени глас-
ник РС”, број 72/09, 81/09-исправка, 64/10-
одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13- одлука
УС, 50/13-одлука УС и 98/13-одлука УС,
132/14, 145/14), члана 29. став 4. и члан 36.
и 39. Закона о јавној својини („Службени
гласник РС“, број 72/11, 88/13, 105/14,
104/16-др.закон, 108/16, 113/17), члана 3.
став 1. тачка 1. Уредбе о условима прибав-
љања и отуђења непокретности непосред-
ном погодбом и давања у закуп ствари у
јавној својини, односно прибављања и
уступања, искоришћавања других имовин-
ски права, као и поступцима јавног надме-
тања и прикупљања писмених понуда
(„Службени гласник РС“, број 16/18),
члана 26. став 1. тачка 19. и члана 58. став
1. тачка 16. Статута града Краљева („Служ-
бени лист града Краљева“, број 7/18-пре-
чишћен текст),

Скупштина града Краљева, на седници
одржаној дана 8. новембра 2018. године,
до нела је,
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Р Е Ш Е Њ Е

I

Прибавља се непосредно у јавну својину
града Краљева катастарска парцела број
1839 КО Сирча, ливада 6. класе површине
4490м2, уписана у листу број 796 КО
Сирча, ради уређења површина јавне на-
мене проширења сеоског гробља у насеље-
ном месту Шумарице.

II

Непокретност ближе описана у члану
1.овог решења се прибавља у јавну својину
непосредном погодбом по тржишној вред-
ности утврђеној од стране надлежног ор-
гана и износи 538.800,00 динара.

Непокретност која се прибавља у јавну
својину по својим карактеристикама једино
одговара потребама власника и корисника
носиоца права коришћења, јер то предста-
ваља једино могуће решење.

Надлежни орган је формирао Комисију
која је сачинила записиник са одговара -
јућим предлогом.

III

Градоначелник града Краљева ће у име
града Краљева након доношења скупштин-
ске одлуке о непосредном прибављању у
јавну својину закључити уговор о прибав-
љању непокретности у јавну својину са
власником непокретности Огњеновић Љи-
љаном из Сирче.

IV

Ово решење ступа на снагу даном доно-
шења и исто објавити у „Службеном листу
града Краљева”.

Скупштина града Краљева
Број: 011-334/2018-I
Датум: 8. новембар 2018. године

Председник Скупштине града Краљева
Ненад Марковић, дипл. инж. саобраћаја, с.р.

347.

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), члана 35,
36. и 39. Закона о туризму („Службени глас-
ник РС”, број 36/09, 88/10, 99/11-др.закон,
93/12, 84/15), члана 26. тачка 12. Статута
града Краљева („Службени лист града Кра-
љева”, број 7/18-пречишћен текст) и члана
23. и 28. Статута Јавне установе „Тури-
стичка организација Краљева“ из Краљева
од 24.септембра 2018. године, 

Скупштина града Краљева, на седници
одржаној дана 8. новембра 2018. године,
донела је

РЕШЕЊЕ

О УТВРЂИВАЊУ ПРЕСТАНКА
ФУНКЦИЈЕ И ИМЕНОВАЊУ
ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА

УПРАВНОГ ОДБОРА 
И ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА

НАДЗОРНОГ ОДБОРА ЈАВНЕ
УСТАНОВЕ „ТУРИСТИЧКА
ОРГАНИЗАЦИЈА КРАЉЕВА“ 

ИЗ КРАЉЕВА 

I

Утврђује се престанак функције у Управ-
ном одбору Јавне установе „Туристичка ор-
ганизација Краљева“ из Краљева:

1. Радомиру Сретковићу, председнику,
2. Божидару Јевтићу, члану, 
3. Снежани Николић, члану,
4. Александру Драгутиновићу, члану, 
5. Драгици Босић, члану,
6. Бранку Љубојевићу, члану и
7. Маријани Јеремић, члану.

II

Именују се у Управни одбор Јавне уста-
нове „Туристичка организација Краљева“
из Краљева:
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– за председника:
Радомир Сретковић, туризмолог из Кра-

љева, 
– за чланове:
1. Божидар Јевтић, дипл.економиста-ме-

наџер за хотелијерство из Краљева,
2. Александар Драгутиновић, дипл.прав-

ник из Краљева, 
3. Снежана Николић, Гимназија, при-

родно-математички смер, представник ло-
калне самоуправе и

4. Драгица Босић, запослена у Јавној
установи „Туристичка организација Кра-
љева“ из Краљева.

III

Утврђује се престанак функције у Над-
зорном одбору Јавне установе „Туристичка
организација Краљева“ из Краљева:

1. Јелени Дрчелић, председнику,
2. Срђану Сретовићу, члану и 
3. Жељку Дамјановићу, члану.

IV

Именују се у Надзорни одбор Јавне
установе „Туристичка организација Кра-
љева“ из Краљева:

– за председника:
Светислав Павловић, предузетник из

Краљева, представник локалне самоуправе,
– за чланове:
1. Ана Рушпић, дипл.економиста из Кра-

љева, представник локалне самоуправе и
2. Бранко Љубојевић, запослен у Јавној

установи „Туристичка организација Кра-
љева“ из Краљева. 

V

Ово решење ступа на снагу даном доно-
шења 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 ло-
калној самоуправи („Службени гласник

РС“, број 129/07, 83/14-др.закон, 101/16-
др.закон, 47/18) и члану 26. тачка 12. Ста-
тута града Краљева („Службени лист града
Краљева”, број 7/18-пречишћен текст),
којимa је утврђено да скупштина јединице
локалне самоуправе, између осталог, име-
нује и разрешава управне и надзорне од-
боре јавних предузећа, установа, организа-
ција и служби чији је оснивач.

Скупштина града Краљева на седници
одржаној дана 24.септембра 2018.године
донела је Решење о давању сагласности на
Статут Јавне установе „Туристичка органи-
зација Краљева“ из Краљева, који је донео
Управни одбор ове установе у циљу уса-
глашавања са Законом о туризму.

Чланом 35. Закона о туризму („Служ-
бени гласник РС”, број 36/09, 88/10, 99/11-
др.закон, 93/12, 84/15), утврђено је да
управни одбор Туристичке организације
Србије има пет чланова; чланом 36. Закона
утврђено је да надзорни одбор Туристичке
организације Србије има три члана, а чла-
ном 39. прописано је да се у погледу броја
чланова и послова управног и надзорног
одбора на туристичке организације једи-
нице локалне самоуправе сходно приме-
њују одредбе чланова 35. и 36. Закона. С
обзиром да је претходним Статутом Јавне
установе „Туристичка организација Кра-
љева“ из Краљева било предвиђено да
Управни одбор има седам чланова, а Над-
зорни три члана, потребно је утврдити пре-
станак функције досадашњем председнику
и члановима Управног и Надзорног од-
бора, и именовати нове, у складу са Зако-
ном о туризму и Статутом Јавне установе
„Туристичка организација Краљева“ из
Краљева. 

Чланом 23. Статута Јавне установе „Ту-
ристичка организација Краљева“ из Кра-
љева од 24.септембра 2018.године пропи-
сано је да председника и чланове Управног
одбора Туристичке организације именује и
разрешава Скупштина града, да Управни
одбор има пет чланова, од којих је један за-
послен у Туристичкој организацији, а јед-
ног предлаже оснивач, а да се остали чла-
нови именују из реда научних и стручних
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лица из области туризма, као и из привред-
них субјеката и других организација које
обављају делатност из области туризма и
да их именује Скупштина града, на период
од четири године. Чланом 28. Статута ут-
врђено је да Надзорни одбор Туристичке
организације именује и разрешава Скуп-
штина града; да Надзорни одбор има три
члана од којих је један запослен у Тури-
стичкој организацији. 

На основу предлога овлашћених предла-
гача донето је решење као у диспозитиву.

Упутство о правном средству: Против
овог решења може се поднети тужба Ви-
шем суду у Краљеву у року од 60 дана од
дана пријема решења.

Скупштина града Краљева
Број: 02-55/2018-I
Дана: 8. новембра 2018. године

Председник Скупштине града Краљева
Ненад Марковић, дипл. инж. саобраћаја, с.р.

348.

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),
члана 26. тачка 12. Статута града Краљева
(„Службени лист града Краљева”, број
7/18-пречишћен текст) и члана 18. Одлуке
о оснивању Центра локалних услуга града
Краљева („Службени лист града Краљева“
број 32/17), 

Скупштина града Краљева, на седници
одржаној дана 8. новембра 2018. године,
донела је

Р Е Ш Е Њ Е

О УТВРЂИВАЊУ ПРЕСТАНКА
ФУНКЦИЈЕ ПРЕДСЕДНИКА 
И ЧЛАНОВА ПРИВРЕМЕНОГ

УПРАВНОГ ОДБОРА 
И ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНА

ПРИВРЕМЕНОГ НАДЗОРНОГ
ОДБОРА И ИМЕНОВАЊУ

ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА
УПРАВНОГ ОДБОРА 

И ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА
НАДЗОРНОГ ОДБОРА ЦЕНТРА

ЛОКАЛНИХ УСЛУГА ГРАДА
КРАЉЕВА ИЗ КРАЉЕВА

I

Утврђује се престанак функције у При-
временом Управном одбору Центра локал-
них услуга града Краљева из Краљева:

1. Александру Бањцу, председнику,
2. Јелени Милошевић, члану и 
3. Александру Тасеву, члану.

II

Именују се у Управни одбор Центра ло-
калних услуга града Краљева из Краљева:

– за председника
Александар Бањац, дипл.економиста из

Краљева, представник локалне самоуправе, 
– за чланове:
1. Јелена Милошевић, дипл.правник из

Краљева, представник локалне самоуправе,
2. Александар Тасев, дипл. правник, пред-

ставник локалне самоуправе,
3. Слађана Чорбић, запослена у Центру

локалних услуга града Краљева из Краљева,
4. Данка Вукомановић, запослена у Цен -

тру локалних услуга града Краљева из Кра-
љева,

на период од четири године.

III

Утврђује се престанак функције у При-
временом Надзорном одбору Центра ло-
калних услуга града Краљева из Краљева:
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1. Срђану Мурганићу, председнику и
2. Бранки Отовић, члану. 

IV

Именују се у Надзорни одбор Центра
локалних услуга града Краљева из Кра-
љева:

– за председника
Весна Милаковић, економски техничар

из Краљева, представник локалне само-
управе,

– за чланове:
1. Бранка Отовић, медицинска сестра-

инструментарка, представник локалне са-
моуправе и

2. Милица Јелић, запослена у Центру ло-
калних услуга града Краљева из Краљева, 

на период од четири године.

V

Ово решење ступа на снагу даном доно-
шења 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 ло-
калној самоуправи („Службени гласник
РС“, број 129/07, 83/14-др.закон, 101/16-
др.закон, 47/18) и члану 26. тачка 12. Ста-
тута града Краљева („Службени лист града
Краљева”, број 7/18-пречишћен текст),
којима је утврђено да скупштина јединице
локалне самоуправе, између осталог, име-
нује и разрешава управне и надзорне од-
боре установа, организација и служби чији
је оснивач.

У члану 18. Одлукe о оснивању Центра
локалних услуга града Краљева („Службе-
ном листу града Краљева“ број 32/17), ут-
врђено је да ће до именовања Управног од-
бора Центра његову функцију вршити
Привремени Управни одбор који именује

Скупштина града Краљева, а да ће до име-
новања Надзорног одбора Центра његову
функцију вршити Привремени Надзорни
одбор који именује Скупштина града Кра-
љева. Чланом 19. наведене Одлуке пропи-
сано је да ће Привремени Управни одбор
Центра донети Статут Центра и друге акте
потребне за упис Центра у надлежни реги-
стар, као и почетак рада.

С обзиром да је Привремени Управни
одбор Центра локалних услуга града Кра-
љева из Краљева донео акта из члана 19.
Одлукe о оснивању Центра локалних
услуга града Краљева, и да су овлашћени
предлагачи поднели предлоге за имено-
вање председника и чланова Управног и
Надзорног одбора, донето је решење као у
диспозитиву. 

Упутство о правном средству: против
овог решења може се поднети тужба Ви-
шем суду у Краљеву у року од 60 дана од
дана пријема решења.

Скупштина града Краљева
Број: 02-56/2018-I
Дана: 8. новембра 2018. године

Председник Скупштине града Краљева
Ненад Марковић, дипл. инж. саобраћаја, с.р.

349.

На основу члана 116. став 2, 5. и 6, члана
117. став 3. тачка 4. Закона о основама си-
стема образовања и васпитања („Службени
гласник РС“, број 88/17) и члана 26. тачка 9.
Статута града Краљева („Службени лист
града Краљева“, број 7/18-пречишћен текст), 

Скупштина града Краљева, на седници
одржаној дана 8. новембра 2018. године,
донела је
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Р Е Ш Е Њ Е

О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ 
ДВА ЧЛАНА УПРАВНОГ ОДБОРА 
У ПРЕДШКОЛСКОЈ УСТАНОВИ

„ОЛГА ЈОВИЧИЋ-РИТА“ 
ИЗ КРАЉЕВА

I

Разрешавају се дужности у Управном
одбору Предшколске установе „Олга Јови-
чић-Рита“ из Краљева:

1. Немања Петровић, члан, представник
локалне самоуправе, на лични захтев и 

2. Саша Павловић, члан, представник
Савета родитеља.

II

Именују се за чланове Управног одбора
у Предшколској установи „Олга Јовичић-
Рита“ из Краљева:

1. Снежана Вељовић, дипл.правник из
Краљева, испред локалне самоуправе и 

2. Александар Васиљевић, испред Са-
вета родитеља.

III

Ово решење ступа на снагу даном доно-
шења 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 116. став 2, 5. и 6. За-
кона о основама система образовања и вас-
питања („Службени гласник РС“, број
88/17), којим је утврђено да орган управ-
љања чине по три представника из реда за-
послених у установи, родитеља, односно
других законских заступника и три пред-
ставника на предлог јединице локалне са-
моуправе, које именује и разрешава скуп-
штина јединице локалне самоуправе, а

предлаже наставничко веће, односно савет
родитеља, тајним изјашњавањем и члану
26. тачка 9. Статута града Краљева („Служ-
бени лист града Краљева“, број 7/18-пре-
чишћен текст), којим је утврђено да Скуп-
штина, у складу са законом, доноси про-
писе и друге опште и појединачне акте.

Чланом 117. став 3. Закона о основама
система образовања и васпитања („Служ-
бени гласник РС“, број 88/17), утврђено је
да ће скупштина јединице локалне само-
управе разрешити појединог члана органа
управљања установе на лични захтев, а у
тачки 4. истог члана наводи се да ће скуп-
штина разрешити појединог члана ако се
покрене иницијатива за разрешење члана
органа управљања на предлог овлашћеног
предлагача, односно због престанка основа
по којем је именован у орган управљања.

Овлашћени предлагач поднео је предлог
за разрешење Управног одбора именованог
испред локалне самоуправе из разлога под-
нете оставке, као и предлог за именовање
члана Управног одбора Предшколске уста-
нове „Олга Јовичић-Рита“ из Краљева.

Овлашћени предлагач Савет родитеља
Предшколске установе „Олга Јовичић-
Рита“ из Краљева поднео је предлог за раз-
решење и именовање члана Управног од-
бора испред Савета родитеља, из разлога
престанка основа по коме је досадашњи
члан Управног одбора именован, односно
чије дете више није у Предшколској уста-
нови „Олга Јовичић-Рита“ из Краљева, већ
је уписано је у први разред основне школе.

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: 02-57/2018-I
Дана: 8. новембра 2018. године

Председник  Скупштине града Краљева
Ненад Марковић, дипл. инж. саобраћаја, с.р.
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350.

На основу члана 32. тачка 9. и члана 66.
став 3. Закона о локалној самоуправи („Слу -
жбени гласник РС”, број 129/07, 83/14-др.за-
кон, 101/16-др.закон, 47/18), члана 26. тачка
12. Статута града Краљева („Службени лист
града Краљева”, број 7/18-пречишћен текст)
и члана 24. и 25. Статута „Апотеке Краљево“
од 11. марта 2011. године, 

Скупштина града Краљева, на седници
одржаној дана 8. новембра 2018. године,
донела је

Р Е Ш Е Њ Е

О УТВРЂИВАЊУ ПРЕСТАНКА
МАНДАТА И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА

УПРАВНОГ ОДБОРА „АПОТЕКЕ
КРАЉЕВО“ ИЗ КРАЉЕВА

I

Утврђује се престанак мандата Драгани
Милутиновић, члану Управног одбора
„Апотеке Краљево“ из Краљева, из реда за-
послених, из разлога истека периода на
који је именована.

II

Именује се Татјана Вилотијевић, дипло-
мирани фармацеут, запослена у „Апотеци
Краљево“ из Краљева, за члана Управног
одбора „Апотеке Краљево“ из Краљева. 

III

Ово решење ступа на снагу даном доно-
шења 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 ло-
калној самоуправи („Службени гласник

РС“, број 129/07, 83/14-др.закон, 101/16-
др.закон, 47/18) и члану 26. тачка 12. Ста-
тута града Краљева („Службени лист града
Краљева”, број 7/18-пречишћен текст),
којима је утврђено да скупштина јединице
локалне самоуправе, између осталог, име-
нује и разрешава управне и надзорне од-
боре установа, организација и служби чији
је оснивач.

Чланом 25. Статута „Апотеке Краљево“
од 11. марта 2011. године утврђено је да се
чланови Управног одбора именују на че-
тири године, а чланом 24. Статута пропи-
сано је да се чланови Управног одбора из
реда запослених именују на предлог
Стручног савета „Апотеке Краљево“. 

С обзиром да је мандат досадашњег
члана Управног одбора „Апотеке Краљево“
из Краљева именованог из реда запослених
истекао, овлашћени предлагач поднео је
предлог за именовање.

Ово решење је коначно.
Упутство о правном средству: Против

овог решења може се поднети тужба Ви-
шем суду у Краљеву у року од 60 дана од
дана пријема решења.

Скупштина града Краљева
Број: 02-58/2018-I
Дана: 8. новембра 2018. године

Председник Скупштине града Краљева
Ненад Марковић, дипл. инж. саобраћаја, с.р.

351.

На основу члана 116. став 2, 5. и 6, члана
117. став 3. тачка 4. Закона о основама си-
стема образовања и васпитања („Службени
гласник РС“, број 88/17) и члана 26. тачка 9.
Статута града Краљева („Службени лист
града Краљева“, број 7/18-пречишћен текст), 
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Скупштина града Краљева, на седници
одржаној дана 8. новембра 2018. године,
донела је

Р Е Ш Е Њ Е

О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ДВА
ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА У

ЕЛЕКТРО-САОБРАЋАЈНО
ТЕХНИЧКОЈ ШКОЛИ „НИКОЛА

ТЕСЛА“ У КРАЉЕВУ

I

Разрешавају се дужности у Школском
одбору у Електро-саобраћајно техничкој
школи „Никола Тесла“ у Краљеву:

1.Милован Славковић, члан, представ-
ник Савета родитеља и

2. Мирољуб Петровић, члан, представ-
ник Савета родитеља.

II

Именују се за чланове Школског одбора
у Електро-саобраћајно техничкој школи
„Никола Тесла“ у Краљеву:

1. Данијела Гуџулић, испред Савета ро-
дитеља и

2. Далибор Димитријевић, испред Са-
вета родитеља.

III

Ово решење ступа на снагу даном доно-
шења 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 116. став 2, 5. и 6. За-
кона о основама система образовања и вас-

питања („Службени гласник РС“, број
88/17), којим је утврђено да орган управ-
љања чине по три представника из реда за-
послених у установи, родитеља, односно
других законских заступника и три пред-
ставника на предлог јединице локалне са-
моуправе, које именује и разрешава скуп-
штина јединице локалне самоуправе, а
предлаже наставничко веће, односно савет
родитеља, тајним изјашњавањем и члану
26. тачка 9. Статута града Краљева („Служ-
бени лист града Краљева“, број 7/18-пре-
чишћен текст), којим је утврђено да Скуп-
штина, у складу са законом, доноси про-
писе и друге опште и појединачне акте.

Чланом 117. став 3. тачка 4. Закона о ос-
новама система образовања и васпитања
(„Службени гласник РС“, број 88/17), утвр -
ђено је да ће скупштина јединице локалне
самоуправе разрешити појединог члана ор-
гана управљања установе ако се покрене
иницијатива за разрешење члана органа
управљања на предлог овлашћеног предла-
гача, односно због престанка основа по
којем је именован у орган управљања.

Овлашћени предлагач Савет родитеља
Електро-саобраћајно техничке школе „Ни-
кола Тесла“ у Краљеву поднео је предлог
за разрешење и именовање два члана
Школског одбора испред Савета родитеља,
из разлога престанка основа по коме су до-
садашњи чланови Школског одбора имено-
вани, односно чија су деца завршила шко-
ловање у овој школи.

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: 02-59/2018-I
Дана: 8. новембра 2018. године

Председник Скупштине града Краљева
Ненад Марковић, дипл. инж. саобраћаја, с.р.
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На основу члана 116. став 2, 5. и 6, члана
117. став 3. тачка 4. Закона о основама си-
стема образовања и васпитања („Службени
гласник РС“, број 88/17) и члана 26. тачка 9.
Статута града Краљева („Службени лист
града Краљева“, број 7/18-пречишћен текст), 

Скупштина града Краљева, на седници
одржаној дана 8. новембра 2018. године,
донела је

Р Е Ш Е Њ Е

О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ
ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА У

ШУМАРСКОЈ ШКОЛИ У КРАЉЕВУ

I

Разрешава се Петар Регоје дужности
члана Школског одбора у Шумарској
школи у Краљеву, испред Савета родитеља.

II

Именује се Снежана Лучић за члана
Школског одбора у Шумарској школи у
Краљеву, испред Савета родитеља.

III

Ово решење ступа на снагу даном доно-
шења 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 116. став 2, 5. и 6. За-
кона о основама система образовања и вас-
питања („Службени гласник РС“, број

88/17), којим је утврђено да орган управ-
љања чине по три представника из реда за-
послених у установи, родитеља, односно
других законских заступника и три пред-
ставника на предлог јединице локалне са-
моуправе, које именује и разрешава скуп-
штина јединице локалне самоуправе, а
предлаже наставничко веће, односно савет
родитеља, тајним изјашњавањем и члану
26. тачка 9. Статута града Краљева („Служ-
бени лист града Краљева“, број 7/18-пре-
чишћен текст), којим је утврђено да Скуп-
штина, у складу са законом, доноси про-
писе и друге опште и појединачне акте.

Чланом 117. став 3. тачка 4. Закона о ос-
новама система образовања и васпитања
(„Службени гласник РС“, број 88/17), ут-
врђено је да ће скупштина јединице ло-
калне самоуправе разрешити појединог
члана органа управљања установе ако се
покрене иницијатива за разрешење члана
органа управљања на предлог овлашћеног
предлагача, односно због престанка основа
по којем је именован у орган управљања.

Овлашћени предлагач Савет родитеља
Шумарске школе у Краљеву поднео је
предлог за разрешење и именовање члана
Школског одбора испред Савета родитеља,
из разлога престанка основа по коме је до-
садашњи члан Школског одбора именован,
односно чије дете је завршило школовање
у овој школи.

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: 02-60/2018-I
Дана: 8. новембра 2018. године

Председник Скупштине града Краљева
Ненад Марковић, дипл. инж. саобраћаја, с.р.
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На основу члана 116. став 2, 5. и 6, члана
117. став 3. тачка 4. Закона о основама си-
стема образовања и васпитања („Службени
гласник РС“, број 88/17) и члана 26. тачка 9.
Статута града Краљева („Службени лист
града Краљева“, број 7/18-пречишћен текст), 

Скупштина града Краљева, на седници
одржаној дана 8. новембра 2018. године,
донела је

Р Е Ш Е Њ Е

О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ
ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА У

ПОЉОПРИВРЕДНО-ХЕМИЈСКОЈ
ШКОЛИ „ДР ЂОРЂЕ РАДИЋ“ У

КРАЉЕВУ

I

Разрешава се Миомир Чановић дужно-
сти члана Школског одбора у Пољопри-
вредно-хемијској школи „Др Ђорђе Радић“
у Краљеву, испред Савета родитеља.

II

Именује се Драгана Тодоровић, угости-
тељски техничар из Крушевице, за члана
Школског одбора у Пољопривредно-хе-
мијској школи „Др Ђорђе Радић“ у Кра-
љеву, испред Савета родитеља.

III

Ово решење ступа на снагу даном доно-
шења 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 116. став 2, 5. и 6. За-
кона о основама система образовања и вас-

питања („Службени гласник РС“, број
88/17), којим је утврђено да орган управ-
љања чине по три представника из реда за-
послених у установи, родитеља, односно
других законских заступника и три пред-
ставника на предлог јединице локалне са-
моуправе, које именује и разрешава скуп-
штина јединице локалне самоуправе, а
предлаже наставничко веће, односно савет
родитеља, тајним изјашњавањем и члану
26. тачка 9. Статута града Краљева („Служ-
бени лист града Краљева“, број 7/18-пре-
чишћен текст), којим је утврђено да Скуп-
штина, у складу са законом, доноси про-
писе и друге опште и појединачне акте.

Чланом 117. став 3. тачка 4. Закона о ос-
новама система образовања и васпитања
(„Службени гласник РС“, број 88/17), ут-
врђено је да ће скупштина јединице ло-
калне самоуправе разрешити појединог
члана органа управљања установе ако се
покрене иницијатива за разрешење члана
органа управљања на предлог овлашћеног
предлагача, односно због престанка основа
по којем је именован у орган управљања.

Овлашћени предлагач Савет родитеља
Пољопривредно-хемијске школе „Др Ђор -
ђе Радић“ поднео је предлог за разрешење
и именовање члана Школског одбора ис-
пред Савета родитеља, из разлога пре-
станка основа по коме је досадашњи члан
Школског одбора именован, односно чије
дете је завршило школовање у овој школи.

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: 02-61/2018-I
Дана: 8. новембра 2018. године

Председник Скупштине града Краљева
Ненад Марковић, дипл. инж. саобраћаја, с.р.
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На основу члана 116. став 2, 5. и 6, члана
117. став 3. тачка 4. Закона о основама си-
стема образовања и васпитања („Службени
гласник РС“, број 88/17) и члана 26. тачка 9.
Статута града Краљева („Службени лист
града Краљева“, број 7/18-пречишћен текст), 

Скупштина града Краљева, на седници
одржаној дана 8. новембра 2018. године,
до нела је

Р Е Ш Е Њ Е

О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ
ТРИ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА 

У ГИМНАЗИЈИ У КРАЉЕВУ

I

Разрешавају се дужности у Школском
одбору у Гимназији у Краљеву:

1. Драган Грујић, члан, представник Са-
вета родитеља,

2. Бранислав Арсић, члан, представник
Савета родитеља и

3. Милица Пантовић, члан, представник
Савета родитеља. 

II

Именују се за чланове Школског одбора
у Гимназији у Краљеву:

1. Славица Радоњић, менаџер финан-
сија, испред Савета родитеља,

2. Јелена Јурић, преводилац сарадник,
испред Савета родитеља и

3. Александар Савић, дипл.инжењер ма-
шинства, испред Савета родитеља.

III

Ово решење ступа на снагу даном доно-
шења 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 116. став 2, 5. и 6. За-
кона о основама система образовања и вас-
питања („Службени гласник РС“, број
88/17), којим је утврђено да орган управ-
љања чине по три представника из реда за-
послених у установи, родитеља, односно
других законских заступника и три пред-
ставника на предлог јединице локалне са-
моуправе, које именује и разрешава скуп-
штина јединице локалне самоуправе, а
предлаже наставничко веће, односно савет
родитеља, тајним изјашњавањем и члану
26. тачка 9. Статута града Краљева („Служ-
бени лист града Краљева“, број 7/18-пре-
чишћен текст), којим је утврђено да Скуп-
штина, у складу са законом, доноси про-
писе и друге опште и појединачне акте.

Чланом 117. став 3. тачка 4. Закона о ос-
новама система образовања и васпитања
(„Службени гласник РС“, број 88/17), утвр -
ђено је да ће скупштина јединице локалне
самоуправе разрешити појединог члана ор-
гана управљања установе ако се покрене
иницијатива за разрешење члана органа
управљања на предлог овлашћеног предла-
гача, односно због престанка основа по
којем је именован у орган управљања.

Овлашћени предлагач Савет родитеља
Гимназије у Краљеву поднео је предлог за
разрешење и именовање три члана Школс-
ког одбора испред Савета родитеља, из раз-
лога престанка основа по коме су доса-
дашњи чланови Школског одбора имено-
вани, односно чија су деца завршила шко-
ловање у овој школи.

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: 02-62/2018-I
Дана: 8. новембра 2018. године

Председник Скупштине града Краљева
Ненад Марковић, дипл. инж. саобраћаја, с.р.
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На основу члана 116. став 2, 5. и 6, члана
117. став 3. тачка 4. Закона о основама си-
стема образовања и васпитања („Службени
гласник РС“, број 88/17) и члана 26. тачка 9.
Статута града Краљева („Службени лист
града Краљева“, број 7/18-пречишћен текст), 

Скупштина града Краљева, на седници
одржаној дана 8. новембра 2018. године,
донела је

Р Е Ш Е Њ Е

О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ
ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА 

У ОСНОВНОЈ ШКОЛИ „СВЕТОЗАР
МАРКОВИЋ“ У КРАЉЕВУ

I

Разрешава се Милена Благојевић дужно-
сти члана Школског одбора у Основној
школи „Светозар Марковић“ у Краљеву,
испред Савета родитеља.

II

Именује се Синиша Дурутовић за члана
Школског одбора у Основној школи „Све-
тозар Марковић“ у Краљеву, испред Савета
родитеља.

III

Ово решење ступа на снагу даном доно-
шења 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 116. став 2, 5. и 6. За-
кона о основама система образовања и вас-

питања („Службени гласник РС“, број
88/17), којим је утврђено да орган управ-
љања чине по три представника из реда за-
послених у установи, родитеља, односно
других законских заступника и три пред-
ставника на предлог јединице локалне са-
моуправе, које именује и разрешава скуп-
штина јединице локалне самоуправе, а
предлаже наставничко веће, односно савет
родитеља, тајним изјашњавањем и члану
26. тачка 9. Статута града Краљева („Служ-
бени лист града Краљева“, број 7/18-пре-
чишћен текст), којим је утврђено да Скуп-
штина, у складу са законом, доноси про-
писе и друге опште и појединачне акте.

Чланом 117. став 3. тачка 4. Закона о ос-
новама система образовања и васпитања
(„Службени гласник РС“, број 88/17) ут-
врђено је да ће скупштина јединице ло-
калне самоуправе разрешити појединог
члана органа управљања установе ако се
покрене иницијатива за разрешење члана
органа управљања на предлог овлашћеног
предлагача, односно због престанка основа
по којем је именован у орган управљања.

Овлашћени предлагач Савет родитеља
Основне школе „Светозар Марковић“ у
Краљеву поднео је предлог за разрешење и
именовање члана Школског одбора испред
Савета родитеља, из разлога престанка ос-
нова по коме је досадашњи члан Школског
одбора именован, односно чије дете је за-
вршило школовање у овој школи.

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: 02-63/2018-I
Дана: 8. новембра 2018. године

Председник Скупштине града Краљева
Ненад Марковић, дипл. инж. саобраћаја, с.р.
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На основу члана 116. став 2, 5. и 6, члана
117. став 3. тачка 4. Закона о основама си-
стема образовања и васпитања („Службени
гласник РС“, број 88/17) и члана 26. тачка 9.
Статута града Краљева („Службени лист
града Краљева“, број 7/18-пречишћен текст), 

Скупштина града Краљева, на седници
одржаној дана 8. новембра 2018. године,
донела је

Р Е Ш Е Њ Е

О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ
ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА 

У ОСНОВНОЈ ШКОЛИ
„IV КРАЉЕВАЧКИ БАТАЉОН“ 

У КРАЉЕВУ

I

Разрешава се Бранимир Дуњић дужно-
сти члана Школског одбора у Основној
школи „IV краљевачки батаљон“ у Кра-
љеву, испред Савета родитеља.

II

Именује се Владимир Остраћанин за
члана Школског одбора у Основној школи
„IV краљевачки батаљон“ у Краљеву, ис-
пред Савета родитеља.

III

Ово решење ступа на снагу даном доно-
шења 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 116. став 2, 5. и 6. За-
кона о основама система образовања и вас-

питања („Службени гласник РС“, број
88/17), којим је утврђено да орган управ-
љања чине по три представника из реда за-
послених у установи, родитеља, односно
других законских заступника и три пред-
ставника на предлог јединице локалне са-
моуправе, које именује и разрешава скуп-
штина јединице локалне самоуправе, а
предлаже наставничко веће, односно савет
родитеља, тајним изјашњавањем и члану
26. тачка 9. Статута града Краљева („Служ-
бени лист града Краљева“, број 7/18-пре-
чишћен текст), којим је утврђено да Скуп-
штина, у складу са законом, доноси про-
писе и друге опште и појединачне акте.

Чланом 117. став 3. тачка 4. Закона о ос-
новама система образовања и васпитања
(„Службени гласник РС“, број 88/17), ут-
врђено је да ће скупштина јединице ло-
калне самоуправе разрешити појединог
члана органа управљања установе ако се
покрене иницијатива за разрешење члана
органа управљања на предлог овлашћеног
предлагача, односно због престанка основа
по којем је именован у орган управљања.

Овлашћени предлагач Савет родитеља
Основне школе „IV краљевачки батаљон“
у Краљеву поднео је предлог за разрешење
и именовање члана Школског одбора ис-
пред Савета родитеља, из разлога пре-
станка основа по коме је досадашњи члан
Школског одбора именован, односно чије
дете је завршило школовање у овој школи.

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: 02-64/2018-I
Дана: 8. новембра 2018. године

Председник Скупштине града Краљева
Ненад Марковић, дипл. инж. саобраћаја, с.р.
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На основу члана 116. став 2, 5. и 6, члана
117. став 3. тачка 4. Закона о основама си-
стема образовања и васпитања („Службени
гласник РС“, број 88/17) и члана 26. тачка 9.
Статута града Краљева („Службени лист
града Краљева“, број 7/18-пречишћен текст), 

Скупштина града Краљева, на седници
одржаној дана 8. новембра 2018. године,
донела је

Р Е Ш Е Њ Е

О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ
ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА 

У ОСНОВНОЈ ШКОЛИ „МИЛУНКА
САВИЋ“ У ВИТАНОВЦУ

I

Разрешава се Јелена Миленковић Стре-
лић дужности члана Школског одбора у
Основној школи „Милунка Савић“ у Вита-
новцу, испред Савета родитеља.

II

Именује се Драган Јовановић за члана
Школског одбора у Основној школи „Ми-
лунка Савић“ у Витановцу, испред Савета
родитеља.

III

Ово решење ступа на снагу даном доно-
шења 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 116. став 2, 5. и 6. За-
кона о основама система образовања и вас-

питања („Службени гласник РС“, број
88/17), којим је утврђено да орган управ-
љања чине по три представника из реда за-
послених у установи, родитеља, односно
других законских заступника и три пред-
ставника на предлог јединице локалне са-
моуправе, које именује и разрешава скуп-
штина јединице локалне самоуправе, а
предлаже наставничко веће, односно савет
родитеља, тајним изјашњавањем и члану
26. тачка 9. Статута града Краљева („Служ-
бени лист града Краљева“, број 7/18-пре-
чишћен текст), којим је утврђено да Скуп-
штина, у складу са законом, доноси про-
писе и друге опште и појединачне акте.

Чланом 117. став 3. тачка 4. Закона о ос-
новама система образовања и васпитања
(„Службени гласник РС“, број 88/17), ут-
врђено је да ће скупштина јединице ло-
калне самоуправе разрешити појединог
члана органа управљања установе ако се
покрене иницијатива за разрешење члана
органа управљања на предлог овлашћеног
предлагача, односно због престанка основа
по којем је именован у орган управљања.

Овлашћени предлагач Савет родитеља
Основне школе „Милунка Савић“ у Вита-
новцу поднео је предлог за разрешење и
именовање члана Школског одбора испред
Савета родитеља, из разлога престанка ос-
нова по коме је досадашњи члан Школског
одбора именован, односно чије дете више
није ученик ове школе.

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: 02-65/2018-I
Дана: 8. новембра 2018. године

Председник Скупштине града Краљева
Ненад Марковић, дипл. инж. саобраћаја, с.р.
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На основу члана 116. став 2, 5. и 6, члана
117. став 3. тачка 4. Закона о основама си-
стема образовања и васпитања („Службени
гласник РС“, број 88/17) и члана 26. тачка 9.
Статута града Краљева („Службени лист
града Краљева“, број 7/18-пречишћен текст), 

Скупштина града Краљева, на седници
одржаној дана 8. новембра 2018. године,
донела је

Р Е Ш Е Њ Е

О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ 
ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА 

У ОСНОВНОЈ ШКОЛИ „МИЛУН
ИВАНОВИЋ“ У УШЋУ

I

Разрешава се Ивица Ердоглија дужности
члана Школског одбора у Основној школи
„Милун Ивановић“ у Ушћу, испред Савета
родитеља.

II

Именује се Дејан Алексић из Ушћа за
члана Школског одбора у Основној школи
„Милун Ивановић“ у Ушћу, испред Савета
родитеља.

III

Ово решење ступа на снагу даном доно-
шења 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 116. став 2, 5. и 6. За-
кона о основама система образовања и вас-

питања („Службени гласник РС“, број
88/17), којим је утврђено да орган управ-
љања чине по три представника из реда за-
послених у установи, родитеља, односно
других законских заступника и три пред-
ставника на предлог јединице локалне са-
моуправе, које именује и разрешава скуп-
штина јединице локалне самоуправе, а
предлаже наставничко веће, односно савет
родитеља, тајним изјашњавањем и члану
26. тачка 9. Статута града Краљева („Служ-
бени лист града Краљева“, број 7/18-пре-
чишћен текст), којим је утврђено да Скуп-
штина, у складу са законом, доноси про-
писе и друге опште и појединачне акте.

Чланом 117. став 3. тачка 4. Закона о ос-
новама система образовања и васпитања
(„Службени гласник РС“, број 88/17), ут-
врђено је да ће скупштина јединице ло-
калне самоуправе разрешити појединог
члана органа управљања установе ако се
покрене иницијатива за разрешење члана
органа управљања на предлог овлашћеног
предлагача, односно због престанка основа
по којем је именован у орган управљања.

Овлашћени предлагач Савет родитеља
Основне школе „Милун Ивановић“ у Ушћу
поднео је предлог за разрешење и имено-
вање члана Школског одбора испред Са-
вета родитеља, из разлога престанка ос-
нова по коме је досадашњи члан Школског
одбора именован, односно чије дете је за-
вршило школовање у овој школи.

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: 02-66/2018-I
Дана: 8. новембра 2018. године

Председник Скупштине града Краљева
Ненад Марковић, дипл. инж. саобраћаја, с.р.
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На основу члана 116. став 2, 5. и 6, члана
117. став 3. тачка 4. Закона о основама си-
стема образовања и васпитања („Службени
гласник РС“, број 88/17) и члана 26. тачка 9.
Статута града Краљева („Службени лист
града Краљева“, број 7/18-пречишћен текст), 

Скупштина града Краљева, на седници
одржаној дана 8. новембра 2018. године,
донела је

Р Е Ш Е Њ Е

О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ
ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА 

У ОСНОВНОЈ ШКОЛИ „ЖИВАН
МАРИЧИЋ“ У ЖИЧИ

I

Разрешава се Бојана Лазић дужности
члана Школског одбора у Основној школи
„Живан Маричић“ у Жичи, испред Савета
родитеља.

II

Именује се Нена Миловановић из Жиче
за члана Школског одбора у Основној
школи „Живан Маричић“ у Жичи, испред
Савета родитеља.

III

Ово решење ступа на снагу даном доно-
шења 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 116. став 2, 5. и 6. За-
кона о основама система образовања и вас-

питања („Службени гласник РС“, број
88/17), којим је утврђено да орган управ-
љања чине по три представника из реда за-
послених у установи, родитеља, односно
других законских заступника и три пред-
ставника на предлог јединице локалне са-
моуправе, које именује и разрешава скуп-
штина јединице локалне самоуправе, а
предлаже наставничко веће, односно савет
родитеља, тајним изјашњавањем и члану
26. тачка 9. Статута града Краљева („Служ-
бени лист града Краљева“, број 7/18-пре-
чишћен текст), којим је утврђено да Скуп-
штина, у складу са законом, доноси про-
писе и друге опште и појединачне акте.

Чланом 117. став 3. тачка 4. Закона о ос-
новама система образовања и васпитања
(„Службени гласник РС“, број 88/17), ут-
врђено је да ће скупштина јединице ло-
калне самоуправе разрешити појединог
члана органа управљања установе ако се
покрене иницијатива за разрешење члана
органа управљања на предлог овлашћеног
предлагача, односно због престанка основа
по којем је именован у орган управљања.

Овлашћени предлагач Савет родитеља
Основне школе „Живан Маричић“ у Жичи
поднео је предлог за разрешење и имено-
вање члана Школског одбора испред Са-
вета родитеља, из разлога престанка ос-
нова по коме је досадашњи члан Школског
одбора именован, односно чије дете више
није ученик ове школе.

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: 02-67/2018-I
Дана: 8. новембра 2018. године

Председник Скупштине града Краљева
Ненад Марковић, дипл. инж. саобраћаја, с.р.
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На основу члана 116. став 2, 5. и 6, члана
117. став 3. тачка 4. Закона о основама си-
стема образовања и васпитања („Службени
гласник РС“, број 88/17) и члана 26. тачка 9.
Статута града Краљева („Службени лист
града Краљева“, број 7/18-пречишћен текст), 

Скупштина града Краљева, на седници
одржаној дана 8. новембра 2018. године,
донела је

Р Е Ш Е Њ Е

О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ 
ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА 
У ОСНОВНОЈ ШКОЛИ „ОЛГА

МИЛУТИНОВИЋ“ У ГОДАЧИЦИ

I

Разрешава се Љиљана Урошевић дужно-
сти члана Школског одбора у Основној
школи „Олга Милутиновић“ у Годачици,
испред Савета родитеља.

II

Именује се Раде Радосављевић из Го-
дачице за члана Школског одбора у Основ-
ној школи „Олга Милутиновић“ у Го-
дачици, испред Савета родитеља.

III

Ово решење ступа на снагу даном доно-
шења 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 116. став 2, 5. и 6. За-
кона о основама система образовања и вас-

питања („Службени гласник РС“, број
88/17), којим је утврђено да орган управ-
љања чине по три представника из реда за-
послених у установи, родитеља, односно
других законских заступника и три пред-
ставника на предлог јединице локалне са-
моуправе, које именује и разрешава скуп-
штина јединице локалне самоуправе, а
предлаже наставничко веће, односно савет
родитеља, тајним изјашњавањем и члану
26. тачка 9. Статута града Краљева („Служ-
бени лист града Краљева“, број 7/18-пре-
чишћен текст), којим је утврђено да Скуп-
штина, у складу са законом, доноси про-
писе и друге опште и појединачне акте.

Чланом 117. став 3. тачка 4. Закона о ос-
новама система образовања и васпитања
(„Службени гласник РС“, број 88/17), ут-
врђено је да ће скупштина јединице ло-
калне самоуправе разрешити појединог
члана органа управљања установе ако се
покрене иницијатива за разрешење члана
органа управљања на предлог овлашћеног
предлагача, односно због престанка основа
по којем је именован у орган управљања.

Овлашћени предлагач Савет родитеља
Основне школе „Олга Милутиновић“ у Го-
дачици поднео је предлог за разрешење и
именовање члана Школског одбора испред
Савета родитеља, из разлога престанка ос-
нова по коме је досадашњи члан Школског
одбора именован, односно чија деца су за-
вршила школовање у овој школи.

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: 02-68/2018-I
Дана: 8. новембра 2018. године

Председник Скупштине града Краљева
Ненад Марковић, дипл. инж. саобраћаја, с.р.
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На основу члана 116. став 2, 5. и 6, члана
117. став 3. тачка 4. Закона о основама си-
стема образовања и васпитања („Службени
гласник РС“, број 88/17) и члана 26. тачка 9.
Статута града Краљева („Службени лист
града Краљева“, број 7/18-пречишћен текст), 

Скупштина града Краљева, на седници
одржаној дана 8. новембра 2018. године,
донела је

Р Е Ш Е Њ Е

О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ
ТРИ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА 
У ОСНОВНОЈ ШКОЛИ „ДОСИТЕЈ

ОБРАДОВИЋ“ У ВРБИ

I

Разрешавају се дужности у Школском
одбору у Основној школи „Доситеј Обра-
довић“ у Врби:

4. Небојша Јовановић, члан, представ-
ник Савета родитеља,

5. Милинко Васиљевић, члан, представ-
ник Савета родитеља и

6. Јелена Томић, члан, представник Са-
вета родитеља.

II

Именују се за чланове Школског одбора
у Основној школи „Доситеј Обрадовић“ у
Врби:

4. Зоран Станков, машински техничар из
Врбе, испред Савета родитеља,

5. Миленко Јелић, математичко-програ-
мерски сарадник из Врбе, испред Савета
родитеља и

6. Ивана Савовић, оптичар из Драгоси-
њаца, испред Савета родитеља. 

III

Ово решење ступа на снагу даном доно-
шења 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 116. став 2, 5. и 6. За-
кона о основама система образовања и вас-
питања („Службени гласник РС“, број
88/17), којим је утврђено да орган управ-
љања чине по три представника из реда за-
послених у установи, родитеља, односно
других законских заступника и три пред-
ставника на предлог јединице локалне са-
моуправе, које именује и разрешава скуп-
штина јединице локалне самоуправе, а
предлаже наставничко веће, односно савет
родитеља, тајним изјашњавањем и члану
26. тачка 9. Статута града Краљева („Служ-
бени лист града Краљева“, број 7/18-пре-
чишћен текст), којим је утврђено да Скуп-
штина, у складу са законом, доноси про-
писе и друге опште и појединачне акте.

Чланом 117. став 3. тачка 4. Закона о ос-
новама система образовања и васпитања
(„Службени гласник РС“, број 88/17), ут-
врђено је да ће скупштина јединице ло-
калне самоуправе разрешити појединог
члана органа управљања установе ако се
покрене иницијатива за разрешење члана
органа управљања на предлог овлашћеног
предлагача, односно због престанка основа
по којем је именован у орган управљања.

Овлашћени предлагач Савет родитеља
Основне школе „Доситеј Обрадовић“ у
Врби поднео је предлог за разрешење и
именовање три члана Школског одбора ис-
пред Савета родитеља, из разлога пре-
станка основа по коме су досадашњи чла-
нови Школског одбора именовани, одно-
сно чија деца више не похађају ову школу.

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: 02-69/2018-I
Дана: 8. новембра 2018. године

Председник Скупштине града Краљева
Ненад Марковић, дипл. инж. саобраћаја, с.р.
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На основу члана 116. став 2, 5. и 6, члана
117. став 3. тачка 4. Закона о основама си-
стема образовања и васпитања („Службени
гласник РС“, број 88/17) и члана 26. тачка 9.
Статута града Краљева („Службени лист
града Краљева“, број 7/18-пречишћен текст), 

Скупштина града Краљева, на седници
одржаној дана 8. новембра 2018. године,
донела је

Р Е Ш Е Њ Е

О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ
ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА 

У ОСНОВНОЈ ШКОЛИ „БРАНКО
РАДИЧЕВИЋ“ У ВИТКОВЦУ

I

Разрешава се Биљана Божовић дужно-
сти члана Школског одбора у Основној
школи „Бранко Радичевић“ у Витковцу, ис-
пред Савета родитеља.

II

Именује се Бојан Пантелић из Витковца
за члана Школског одбора у Основној
школи „Бранко Радичевић“ у Витковцу, ис-
пред Савета родитеља.

III

Ово решење ступа на снагу даном доно-
шења 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 116. став 2, 5. и 6. За-

кона о основама система образовања и вас-
питања („Службени гласник РС“, број
88/17), којим је утврђено да орган управ-
љања чине по три представника из реда за-
послених у установи, родитеља, односно
других законских заступника и три пред-
ставника на предлог јединице локалне са-
моуправе, које именује и разрешава скуп-
штина јединице локалне самоуправе, а
предлаже наставничко веће, односно савет
родитеља, тајним изјашњавањем и члану
26. тачка 9. Статута града Краљева („Служ-
бени лист града Краљева“, број 7/18-пре-
чишћен текст), којим је утврђено да Скуп-
штина, у складу са законом, доноси про-
писе и друге опште и појединачне акте.

Чланом 117. став 3. тачка 4. Закона о ос-
новама система образовања и васпитања
(„Службени гласник РС“, број 88/17), ут-
врђено је да ће скупштина јединице ло-
калне самоуправе разрешити појединог
члана органа управљања установе ако се
покрене иницијатива за разрешење члана
органа управљања на предлог овлашћеног
предлагача, односно због престанка основа
по којем је именован у орган управљања.

Овлашћени предлагач Савет родитеља
Основне школе „Бранко Радичевић“ у Вит-
ковцу поднео је предлог за разрешење и
именовање члана Школског одбора испред
Савета родитеља, из разлога престанка ос-
нова по коме је досадашњи члан Школског
одбора именован, односно чије дете је за-
вршило школовање у овој школи.

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: 02-70/2018-I
Дана: 8. новембра 2018. године

Председник Скупштине града Краљева
Ненад Марковић, дипл. инж. саобраћаја, с.р.
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На основу члана 116. став 2, 5. и 6, члана
117. став 3. тачка 4. Закона о основама си-
стема образовања и васпитања („Службени
гласник РС“, број 88/17) и члана 26. тачка 9.
Статута града Краљева („Службени лист
града Краљева“, број 7/18-пречишћен текст), 

Скупштина града Краљева, на седници
одржаној дана 8. новембра 2018. године,
донела је

Р Е Ш Е Њ Е

О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ 
ДВА ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА 

У ОСНОВНОЈ ШКОЛИ „ЈОВО
КУРСУЛА“ У КРАЉЕВУ

I

Разрешавају се дужности у Школском
одбору у Основној школи „Јово Курсула“ у
Краљеву:

7. Оливера Пантовић, члан, представник
локалне самоуправе и

8. Јелена Голијанин, члан, представник
локалне самоуправе.

II

Именују се за чланове Школског одбора
у Основној школи „Јово Курсула“ у Кра-
љеву:

7. Ненад Анђелковић, професор музичке
културе из Краљева, испред локалне само-
управе и

8. Александра Ђоковић, дипл.биолог-
мастер екологије из Краљева, испред ло-
калне самоуправе.

III

Ово решење ступа на снагу даном доно-
шења 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 116. став 2, 5. и 6. За-
кона о основама система образовања и вас-
питања („Службени гласник РС“, број
88/17), којим је утврђено да орган управ-
љања чине по три представника из реда за-
послених у установи, родитеља, односно
других законских заступника и три пред-
ставника на предлог јединице локалне са-
моуправе, које именује и разрешава скуп-
штина јединице локалне самоуправе, а
предлаже наставничко веће, односно савет
родитеља, тајним изјашњавањем и члану
26. тачка 9. Статута града Краљева („Служ-
бени лист града Краљева“, број 7/18-пре-
чишћен текст), којим је утврђено да Скуп-
штина, у складу са законом, доноси про-
писе и друге опште и појединачне акте.

Чланом 117. став 3. тачка 4. Закона о ос-
новама система образовања и васпитања
(„Службени гласник РС“, број 88/17), ут-
врђено је да ће скупштина јединице ло-
калне самоуправе разрешити појединог
члана органа управљања установе ако се
покрене иницијатива за разрешење члана
органа управљања на предлог овлашћеног
предлагача.

Овлашћени предлагач поднео је предлог
за разрешење и именовање два члана
Школског одбора испред локалне само-
управе.

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: 02-71/2018-I
Дана: 8. новембра 2018. године

Председник Скупштине града Краљева
Ненад Марковић, дипл. инж. саобраћаја, с.р.
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Скупштина града Краљева, на седници
одржаној 8. новембра 2018. године, размат-
рала је Извештај о реализацији Одлуке о бу-
џету града Краљева за 2018. годину, за пе-
риод 1.01.2018-30.09.2018. године, усвојен
Закључком Градског већа града Краљева
број: 06-331/2018-I од 30.10. 2018.године, па
је, на оснoву члана 32, у вези са чланом 66.
став 3. Закона о локалној самоуправи
(„Службени гласник РС“, број 129/07, 83/14-
др.закон, 101/16-др.закон, 47/18), члана 26.
тачка 9. и члана 121. став 1. Статута града
Краљева („Службени лист града Краљева“,
број 7/18-пречишћен текст), члана 76. став
3. и 4. Закона о буџетском систему („Служ-
бени гласник РС“, број 54/09, 73/10, 101/10,
101/11, 93/12, 62/13, 63/13-исправка,108/13,
112/14, 68/15-др.закон, 103/15, 99/16, 113/17)
и члана 31. Одлуке о буџету града Краљева
за 2018. годину („Службени лист града Кра-
љева“, број 32/17, 16/18), донела

З А К Љ У Ч А К

I

Усваја се Извештај о реализацији Од-
луке о буџету града Краљева за 2018. го-
дину, за период 1.01.2018-30.09.2018. го-
дине, број 297/18-IV од 16.10.2018. године,
поднет од стране Одељења за привреду и
финансије Градске управе града Краљева,
усвојен Закључком Градског већа града
Краљева, број 06-331/2018-I од 30.10. 2018.
године.

II

Закључак објавити у „Службеном листу
града Краљева“.

Скупштина града Краљева
Број: 06-363/2018-I
Дана: 8. новембра 2018. године 

Председник Скупштине града Краљева
Ненад Марковић, дипл. инж. саобраћаја, с.р.

АКТИ ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ
ГРАДА КРАЉЕВА

365.

На основу члана 43. Закона о локалним
изборима („Службени гласник РС“, број
129/2007, 34/2010 – Одлука УС и 54/2011), 

Изборна комисија града Краљева, на сед-
ници одржаној 30. октобра 2018. године,
донела је

Р Е Ш Е Њ Е

I

На место одборника Скупштине града
Краљева Вукмана Ракочевића, изабраног
на изборима одржаним 24. и 30. априла
2016.године са Изборне листе Александар
Вучић – „Србија побеђује“ коме је одбор-
нички мандат престао избором на функ-
цију заменика градоначелника града Кра-
љева, одборнички мандат се додељује Ани
Угренић, рођеној 1987. године, по зани-
мању дипломирани економиста, са преби-
валиштем у Краљеву, Друге пролетерске
бригаде 62, кандидату са Изборне листе
Александар Вучић – „Србија побеђује“.

II

Мандат новом одборнику траје до ис-
тека мандата одборника коме је престао
мандат. 

III

Одборнику коме је овим решењем доде-
љен мандат издати уверење о избору за од-
борника Скупштине града Краљева. 

IV

Ово решење објавити у „Службеном ли-
сту града Краљева“.
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О б р а з л о ж е њ е

Изборној комисији града Краљева је до-
стављена Одлука Скупштине града Кра-
љева број: 011-321/2018-I од 21. септембра
2018.године, којом је утврђено да је Вук-
ману Ракочевићу престао мандат одбор-
ника у Скупштини града Краљева избором
на функцију заменика градоначелника
града Краљева и наведена Одлука објав-
љена је у „Службеном листу града Кра-
љева“, број 22/2018 од 24.09.2018.године . 

Одредбом члана 46. став 1. тачка 5. За-
кона о локалним изборима предвиђено је
да одборнику престаје мадат пре истека
времена на које је изабран преузимањем
посла, односно функције које су, у складу
са законом, неспојиве са функцијом одбор-
ника. Истоветну одредбу садржи и члан 44.
став 1. тачка 5. Пословника о раду Скуп-
штине града Краљева („Службени лист
града Краљева“, број 25/16). Одредбом
члана 30. став 2. Статута града Краљева
(„Службени лист града Краљева“, број 7/18
–пречишћен текст) прописано је да мандат
одборнику почиње и престаје под усло-
вима и на начин утврђен законом.

Ана Угренић, кандидат за одборника Из-
борне листе Александар Вучић – „Србија
побеђује“, дана 29. октобра 2018. године,
дала је писану изјаву да прихвата одбор-
нички мандат.

Одредбом члана 48. Закона о локалним
изборима предвиђен је поступак у случају
престанка мандата одборнику пре истека
времена на које је изабран. 

Имајући у виду напред наведено, стекли
су се услови за доделу одборничког ман-
дата кандидату из диспозитива овог ре-
шења. 

Изборна комисија града Краљева
Број: 382-1/2018
Датум: 30.октобар 2018. године

Председник Изборне комисије 
Данијела Мајсторовић, дипл.правник, с.р.

366.

На основу члана 43. Закона о локалним
изборима („Службени гласник РС“, број
129/2007, 34/2010 – Одлука УС и 54/2011), 

Изборна комисија града Краљева, на
седници одржаној 30. октобра 2018. го-
дине, донела је

Р Е Ш Е Њ Е

I

На место одборника Скупштине града
Краљева Вукмана Ракочевића, изабраног
на изборима одржаним 24. и 30. априла
2016.године са Изборне листе Александар
Вучић – „Србија побеђује“ коме је одбор-
нички мандат престао избором на функ-
цију заменика градоначелника града Кра-
љева, одборнички мандат се додељује Ани
Угренић, рођеној 1987.године, по зани-
мању дипломирани економиста, са преби-
валиштем у Краљеву, Друге пролетерске
бригаде 62, кандидату са Изборне листе
Александар Вучић – „Србија побеђује“.

II

Мандат новом одборнику траје до ис-
тека мандата одборника коме је престао
мандат. 

III

Одборнику коме је овим решењем доде-
љен мандат издати уверење о избору за од-
борника Скупштине града Краљева. 

IV

Ово решење објавити у „Службеном ли-
сту града Краљева“.
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О б р а з л о ж е њ е

Изборној комисији града Краљева је до-
стављена Одлука Скупштине града Краљева
број: 011-280/2018-I од 21. септембра 2018.
године, којом је утврђено да је Милени Ми-
лићевић престао мандат одборника у Скуп-
штини града Краљева подношењем оверене
писане оставке и наведена Одлука објав-
љена је у „Службеном листу града Кра-
љева“, број 22/2018 од 24.09.2018. године . 

Одредбом члана 46. став 1. тачка 1. За-
кона о локалним изборима предвиђено је
да одборнику престаје мадат пре истека
времена на које је изабран подношењем
оверене писане оставке. Истоветну од-
редбу садржи и члан 44. став 1. тачка 1. По-
словника о раду Скупштине града Краљева
(„Службени лист града Краљева“, број
25/16). Одредбом члана 30. став 2. Статута
града Краљева („Службени лист града Кра-
љева“, број 7/18 –пречишћен текст) пропи-
сано је да мандат одборнику почиње и пре-
стаје под условима и на начин утврђен за-
коном.

Немања Курсулић, кандидат за одбор-
ника Изборне листе Александар Вучић –
„Србија побеђује“, дана 30. октобра 2018.
године, дао је писану изјаву да прихвата
одборнички мандат.

Одредбом члана 48. Закона о локалним
изборима предвиђен је поступак у случају
престанка мандата одборнику пре истека
времена на које је изабран. 

Имајући у виду напред наведено, стекли
су се услови за доделу одборничког ман-
дата кандидату из диспозитива овог ре-
шења. 

Изборна комисија града Краљева
Број: 386-1/2018
Датум: 31. октобар 2018. године

Председник Изборне комисије 
Данијела Мајсторовић, дипл.правник, с.р.
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С А Д Р Ж А Ј

Рег.бр. Страна

АКТИ ГРАДОНАЧЕЛНИКА ГРАДА КРАЉЕВА

314. Решење о промени апропријација корисника буџета, I број: 403-
33/2018 од  24. октобра 2018. године . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1

315. Решење о промени апропријација корисника буџета, I број: 403-
34/2018 од  31. октобра 2018. године . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2

АКТИ ГРАДСКОГ ВЕЋА ГРАДА КРАЉЕВА

316. Измене и допуне Програма коришћења средстава Буџетског фонда за
саобраћај града Краљева за 2018. годину . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4

317. Решење о отуђењу кат. парцеле број 488/2 КО Готовац у корист Би-
љане Симовић из Краљева, ради формирања грађевинске парцеле . . . 5

318. Решење о коришћењу средстава текуће буџетске резерве за трошкове
превоза из складишта у Панчеву, трошкове осигурања робе у превозу,
трошкове складиштења и обезбеђења минералног ђубрива . . . . . . . . . 6

АКТИ СКУПШТИНЕ ГРАДА КРАЉЕВА

319. Одлука о утврђивању престанка мандата одборнику у Скупштини
града Краљева Жељку Ђуновићу . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8

320. Одлука о потврђивању мандата одборницима у Скупштини града 
Краљева . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . 8

321. Одлука о изменама и допунама Одлуке о максималном броју запос-
лених на неодређено време у систему локалне самоуправе града 
Краљева за 2017. годину . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10

322. Одлука о накнадама за рад и путним трошковима одборника, шефова,
заменика шефова, техничких секретара одборничких група у Скуп-
штини града Краљева, чланова радних тела Скупштине, градоначел-
ника и Градског већа града Краљева . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11

323. Одлука о покретању поступка избора стратешког партнера за гасифи-
кацију широке потрошње на територији града Краљева . . . . . . . . . . . . 12

324. Одлука о усвајању Предлога концесионог акта за поверавање обав-
љања градског и приградског превоза путника на територији града
Краљева . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
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325. Одлука о изменама и допунама Одлуке о располагању становима у
својини града Краљева који се додељују као стамбена подршка под
условима непрофитног закупа . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14

326. Одлука о измени Одлуке о комуналном уређењу града . . . . . . . . . . . . 15

327. Одлука о давању на коришћење непокретности у јавној својини града
Краљева Јавном комуналном предузећу „Чистоћа“ Краљево . . . . . . . . 16

328. Одлука о давању на коришћење непокретности у јавној својини града
Краљева Јавном комуналном предузећу „Путеви“ Краљево . . . . . . . . 18

329. Одлука о давању на коришћење непокретности у јавној својини града
Краљева Јавном енергетском предузећу  „Топлана“ Краљево . . . . . . . 19

330. Одлука о давању на коришћење непокретности у јавној својини града
Краљева Јавном комуналном предузећу  „Водовод“ Краљево . . . . . . . 20

331. Одлука о давању на коришћење непокретности у јавној својини града
Краљева Јавном комуналном предузећу „Пијаца“ Краљево . . . . . . . . 23

332. Одлука о давању на коришћење пословног простора  Прокића кућа у
Ушћу . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24

333. Одлука о давању на коришћење Дома културе у Прогорелици Месној
заједници Прогорелица . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25

334. Одлука о приступању града Краљева у чланство удружења „Покрет
за децу три плус“ из Чачка . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26

335. Одлука о изменама и допунама Одлуке о остваривању права на на-
кнаду трошкова за вантелесну оплодњу . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26

336. Одлука о општим условима за одржавање и коришћење јавног локал-
ног водовода у сеоским насељима на територији града Краљева . . . . 27

337. Одлука о подизању споменика краљу Стефану Немањићу Првовенча-
ном на Тргу Светог Саве у Краљеву . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39

338. Треће измене и допуне Програма уређивања грађевинског земљишта
за 2018. годину . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41

339. Годишњи Програм заштите, уређења и коришћења пољопривредног
земљишта на територији града Краљева за 2018. годину . . . . . . . . . . . 51

340. Решење о разрешењу и избору члана Комисије за избор и именовања
Скупштине града Краљева . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55
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341. Решење о образовању Комисије за координацију инспекцијског над-
зора над пословима из изворне надлежности града Краљева . . . . . . . 55

342. Решење о образовању Комисије за прибављање непокретности у јавну
својину града Краљева . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59

343. Решење о образовању Комисије за отуђење непокретности из јавне
својине града Краљева . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59

344. Решење о давању сагласности на Измене и допуне Статута ЈКП „Пу-
теви“ из Краљева, донете Одлуком Надзорног одбора, број 839 од
28.05.2018. године . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60

345. Решење о давању сагласности на Одлуку о расподели остварене до-
бити за 2017. годину број 2441/5, коју је дана 25.06.2018.године донео
Надзорни одбор ЈП за уређивање грађевинског земљишта „Краљево“
из Краљева . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61

346. Решење о прибављању у јавну својину града Краљева к.п. број 1839
КО Сирча, ради проширења сеоског гробља у насељеном месту Шу-
марице . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61

347. Решење о утврђивању престанка функције  и именовању председника
и чланова Управног одбора и председника и чланова Надзорног од-
бора Јавне установе „Туристичка организација Краљева“ из Краљева 62

348. Решење о утврђивању престанка функције председника и чланова
Привременог Управног одбора и председника и члана Привременог
Надзорног одбора и именовању председника и чланова Управног од-
бора и председника и чланова Надзорног одбора Центра локалних
услуга града Краљева из Краљева . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64

349. Решење о разрешењу и именовању два члана Управног одбора у Пред-
школској установи „Олга Јовичић-Рита“ из Краљева . . . . . . . . . . . . . . 65

350. Решење о утврђивању престанка мандата и именовању члана Управ-
ног одбора „Апотеке Краљево“ из Краљева . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67

351. Решење о разрешењу и именовању два члана Школског одбора у Елек-
тро-саобраћајно техничкој школи „Никола Тесла“ у Краљеву . . . . . . 67

352. Решење о разрешењу и именовању члана Школског одбора у Шумар-
ској школи у Краљеву . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

69

353. Решење о разрешењу и именовању члана Школског одбора у Пољо-
привредно-хемијској школи „Др Ђорђе Радић“ у Краљеву . . . . . . . . . 70

354. Решење о разрешењу и именовању три члана Школског одбора у Гим-
назији у Краљеву . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71
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355. Решење о разрешењу и именовању члана Школског одбора у Основној
школи „Светозар Марковић“ у Краљеву . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72
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