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АКТИ ГРАДОНАЧЕЛНИКА ГРАДА КРАЉЕВА

 

 

  
       
 
 
 
 
 
 
 
 
 На основу члана 5. став 6. и члана 58. став 1. и 2. Закона о буџетском систему 

("Службени гласник РС", број 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13 испр., 
108/13,142/14, 68/2015 – др. закон, 103/15, 99/16, 113/17, 95/18, 31/19 и 72/19), члана 44. 
тачка 3. и 5, а у вези са чланом 66. став 4. Закона о локалној самоуправи ("Службени 
гласник РС", број 129/07, 83/14-др. закон, 101/16-др. закон и 47/18), члана 58. став 1, 
тачка 3. и 5, члана 87. став 3. и члана 121. став 1. Статута града Краљева ("Службени 
лист града Краљева", број 6/19 - пречишћен текст), члана 11. члана 13. и члана 24. 
Одлуке о буџету града Краљева за 2020. годину ("Службени лист града Краљева", број 
36/19),   

 
ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА КРАЉЕВА, доноси 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

о отварању апропријације по основу наменског трансфера 
добијеног од другог нивоа власти 

 
 1. Наменска трансферна средства од другог нивоа власти, на основу 

Уговора о финансирању пројекта: Лојаник – рудник камених сировина праисторијских 
заједница централне Србије, закљученог између Министарства културе и информисања 
Републике Србије (заведен под бројем 451-04-1593/2020-02 дана 08.07.2020. године) и 
Народног музеја Краљево (заведен под бројем 01-213 дана 08.07.2020.године) пренета 
у корист буџета града Краљева на уплатни рачун јавних прихода број 840-733144843-53 
код Управе за трезор дана 27.07.2020. године као текући наменски трансфер од 
Републике у корист нивоа градова (извод 16) у износу од 800.000,00 динара, 
распоређују се Народном музеју Краљево за финансирање уговореног Пројекта.  

           2. По основу уплате наменских средстава из тачке 1. овог решења, 
УВЕЋАВАЈУ СЕ планирани буџетски приходи и примања Одлуке о буџету града 
Краљева за 2020. годину ("Службени лист града Краљева", број 36/19) за износ 
наменског трансфера од  800.000,00 динара (извор 07). 

          3. По основу уплате наменских средстава из тачке 1. овог решења у 
Одлуци о буџету града Краљева за 2020. годину ("Службени лист града Краљева", број 
36/19) у оквиру Раздела 5, Глава 02 - Народни музеј Краљево, Програм 1201 – Развој 
културе и информисања, Функција 820 – Услуге културе, Програм. актив./Пројекат  0002 
– Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва, увећавају се: 

- Позиција 212, Економска класификација 422 – Трошкови путовања, у износу од 
93.960,00 динара, 

- Позиција 213, Економска класификација 423 – Услуге по уговору, у износу од 
519.435,00 динара и 

- Позиција 215, Економска класификација 426 – Материјал, у износу од 186.605,00 
динара (све извор 07). 

        4. Обавезује се корисник одобрених наменских средстава – Народни музеј 
Краљево да средства у износу  од 800.000,00 динара користи искључиво за реализацију 
Пројекта из тачке 1. овог решења. 
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        5. Обавезује се Народни музеј Краљево као корисник средстава да Извештај 
о реализацији пројекта из тачке 1. овог решења са доказима о наменском коришћењу 
финансијских средстава поднесе Министарству културе и информисања Републике 
Србије у року од 15 дана од дана завршетка Пројекта. 
         6. О извршењу овог решења стараће се Одељење за привреду и финансије 
Градске управе града Краљева, Одељење за друштвене делатности Градске управе 
града Краљева и Народни музеј Краљево. 
          7. Ово решење објавити у "Службеном листу града Краљева". 
                                         

Образложење 
 

  На основу Уговора о финансирању пројекта: Лојаник – рудник камених 
сировина праисторијских заједница централне Србије, закљученог између 
Министарства културе и информисања Републике Србије (заведен под бројем 451-04-
1593/2020-02 дана 08.07.2020. године) и Народног музеја Краљево (заведен под бројем 
01-213 дана 08.07.2020.године) пренета су у корист буџета града Краљева на уплатни 
рачун јавних прихода број 840-733144843-53 код Управе за трезор дана 27.07.2020. 
године као текући наменски трансфер од Републике у корист нивоа градова (извод 16) 
средства у износу од 800.000,00 динара, која се распоређују Народном музеју Краљево 
за финансирање пројекта: Лојаник – рудник камених сировина праисторијских заједница 
централне Србије. 
            Народни музеј Краљево се дописом бр. 01-250 од 20.08.2020.године  
изјаснио о расподели горе поменутих средстава на одговарајућу економску 
класификацију у складу са Пројектом који ће бити реализован у периоду јули-децемар 
2020.године. 
  Правни основ за доношење овог решења садржан је у одредбама члана 
24. Одлуке о буџету града Краљева за 2020. годину ("Службени лист града Краљева", 
број 36/19) којим је прописано да у случају када виши ниво власти својим актом 
определи нижем нивоу власти наменска средства за надокнаду штета услед 
елементарних непогода, односно друга наменска трансферна средства, као и у случају 
уговарања донација, а чији износи нису могли бити познати у поступку доношења 
буџета, на предлог Одељења за привреду и финансије Градске управе града Краљева, 
Градоначелник града Краљева доноси решење о распоређивању средстава за 
извршавање рахода и издатака по том основу на одговарајуће апропријације. 
   Решење доставити: Одељењу за привреду и финансије Градске управе 
града Краљева, Одељењу за послове органа Града Градске управе града Краљева, 
Одељењу за друштвене делатности Градске управе града Краљева, Народном музеју 
Краљево,  Управи за трезор и архиви.  
 
 
ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА КРАЉЕВА 
Број: 2074/2020 
Дана: 24. августа 2020. године 
    
 
                                                                                    

                                                                                ГРАДОНАЧЕЛНИК 
                                   др Предраг Терзић, дипл. политиколог, с.р. 
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 На основу члана 56. став 1,  6. и 7, у вези са чланом 48. став 5. Закона о локалним изборима 
(„Службени гласник РС'', број 129/07, 34/10-одлука УС, 54/11, 12/20, 16/20-аутентично тумачење и 
68/20), члана 26. став 1, тачка 9. Статута града Краљева („Службени лист града Краљева'', број 6/19-
пречишћен текст), члана 5, члана 8. став 1. и члана 9. став 4.  Пословника о раду Скупштине града 
Краљева („Службени лист града Краљева'', број 25/16), 
 Скупштина града Краљева, на седници одржаној дана 27. августа 2020. године, на основу 
Извештаја Верификационог одбора Скупштине града Краљева, донела  је 
 
 

О Д Л У К У  
О ПОТВРЂИВАЊУ МАНДАТА ОДБОРНИЦИМА У СКУПШТИНИ ГРАДА КРАЉЕВА 

 
 
I 
 

Потврђује се одборнички мандат у Скупштини града Краљева Ивану Јевтовићу, кандидату са 
Изборне листе Александар Вучић-За нашу децу. 

 
  II 
 

Потврђује се одборнички мандат у Скупштини града Краљева Андрији Миљковићу, кандидату 
са Изборне листе Александар Вучић- За нашу децу. 

 
III 

 
Потврђује се одборнички мандат у Скупштини града Краљева Зорици Симић, кандидату са 

Изборне листе Александар Вучић-За нашу децу. 
 

IV 
 

Потврђује се одборнички мандат у Скупштини града Краљева Мирјани Ђуровић, кандидату са 
Изборне листе Александар Вучић-За нашу децу. 

 
                                                                         V 

 
Потврђује се одборнички мандат у Скупштини града Краљева Александру Бањцу, кандидату 

са Изборне листе Александар Вучић-За нашу децу. 
 

VI 
 

Потврђује се одборнички мандат у Скупштини града Краљева Милану Стевановићу, кандидату 
са Изборне листе Ивица Дачић-„Социјалистичка партија Србије (СПС), Јединствена Србија (ЈС)-
Драган Марковић Палма“. 

 
                                                                        VII 
 
Потврђује се одборнички мандат у Скупштини града Краљева Јасни Савић, кандидату са 

Изборне листе Ивица Дачић-„Социјалистичка партија Србије (СПС), Јединствена Србија (ЈС)-Драган 
Марковић Палма“. 

 
                                                                        VIII 

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

282.
АКТИ СКУПШТИНЕ ГРАДА КРАЉЕВА



Број 35 - Страна 4                               СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА КРАЉЕВА                          27. август 2020. године

                                                                    IX 
  

УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Против ове одлуке може се изјавити жалба Управном 
суду, у року од 48 часова од дана доношења одлуке. 

 
 

                                                                                X 
    
Ову одлуку објавити у „Службеном листу града Краљева''. 
 
 

О б р а з л о ж е њ е 
 
 

 Правни основ за доношење Одлуке о потврђивању мандата одборницима  у Скупштини града 
Краљева садржан је у одредбама члана 56. став 1,  6. и 7. Закона о локалним изборима („Службени 
гласник РС'', број 129/07, 34/10-одлука УС, 54/11, 12/20, 16/20-аутентично тумачење и 68/20), и члану 
5, члану 8. став 1. и члану 9. став 4.  Пословника о раду Скупштине града Краљева („Службени лист 
града Краљева'', број 25/16), којимa је, између осталог, предвиђено да мандат одборника почиње да 
тече даном потврђивања мандата, да о потврђивању мандата одборника, на основу извештаја 
верификационог одбора, скупштина одлучује јавним гласањем и да када скупштина после 
конституисања одлучује о потврђивању мандата нових одборника, у гласању, поред одборника, могу 
учествовати и кандидати којима су мандати додељени 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 потврђивањем мандата одборника може изјавити жалба Управном суду у року од 48 
часова од дана доношења одлуке скупштине јединице локалне самоуправе. Чланом 48. став 5. 
наведеног закона предвиђено је да мандат новог одборника траје до истека мандата одборника коме 
је престао мандат.  
 Изборна комисија града Краљева је на седницама одржаним дана 24. и 25.августа 2020. 
године, на основу достављене Одлуке Скупштине града Краљева број 011-198/2020-I од 18. августа 
2020. године („Службени лист града Краљева“, број 33/20), којом је утврђено да се не потврђују 
одборнички мандати Небојши Симовићу, Николи Пантовићу, Александру Протићу, Кристини 
Марковић и Весни Милојевић, кандидатима за одборнике у Скупштини града Краљева са Изборне 
листе Александар Вучић-За нашу децу, као и Драгану Вулићу и Биљани Бојанић, кандидатима за 
одборнике у Скупштини града Краљева са Изборне листе Ивица Дачић-„Социјалистичка партија 
Србије (СПС), Јединствена Србија (ЈС)-Драган Марковић Палма“, у складу са одредбама Закона о 
локалним изборима доделила одборничке мандате Ивану Јевтовићу, Андрији Миљковићу, Зорици 
Симић, Мирјани Ђуровић и Александру Бањцу, кандидатима за одборнике у Скупштини града 
Краљева са Изборне листе Александар Вучић-За нашу децу и Милану Стевановићу и Јасни Савић, 
кандидатима са Изборне листе Ивица Дачић-„Социјалистичка партија Србије (СПС), Јединствена 
Србија (ЈС)-Драган Марковић Палма“                                                                                      
 Верификациони одбор изабран на Другој седници Скупштине града Краљева је у складу са 
чланом 7. став 2. Пословника о раду Скупштине града Краљева („Службени лист града Краљева“, 
број 25/16), извршио увид у уверења о избору за одборнике и решења о додели одборничких  
мандата Изборне комисије града Краљева, па је Скупштина града Краљева на основу поднетог 
Извештаја Верификационог одбора донела Одлуку о потврђивању мандата одборницима, као у 
изреци. 
 
СКУПШТИНА ГРАДА КРАЉЕВА                                                        
Број:011-200/2020-I                                                                                     
Дана:27.августа 2020.године                                                     
                                                                                                                      Председник 
                                                                                                         Скупштине града Краљева 
                                                                                             Ненад Марковић, дипл.инж.саобраћаја, с.р. 
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 На основу члана 43. став 5, члана 45. став 8, у вези са чланом 66. став 4. и 5. 
Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС'', број 129/07, 83/14-др.закон, 
101/16-др.закон и 47/18), члана 57. став 1. и члана 61. став 2. Статута града Краљева 
(„Службени лист града Краљева”, број 6/19-пречишћен текст), 
 Скупштина града Краљева, на седници одржаној дана 27.августа 2020.године, 
донела је   
 

О Д Л У К У 
 
I 
 

 Утврђује се да је Предрагу Терзићу престао мандат одборника у Скупштини града 
Краљева дана 27.августа 2020.године, избором на функцију градоначелника града 
Краљева. 
  

II 
 
 Утврђује се да је Вукману Ракочевићу престао мандат одборника у Скупштини 
града Краљева дана 27.августа 2020.године, избором на функцију заменика 
градоначелника града Краљева. 
 
                                                              III 
 
 Утврђује се да је Ивани Базић престао мандат одборника у Скупштини града 
Краљева дана 27.августа 2020.године, избором на функцију члана Градског већа града 
Краљева. 

 
                                                               IV 
 

 Утврђује се да је Владимиру Лазаревићу престао мандат одборника у Скупштини 
града Краљева дана 27.августа 2020. године, избором на функцију члана Градског већа 
града Краљева. 
 

                                                               V 
 

 Утврђује се да је Ивану Бунарџићу престао мандат одборника у Скупштини града 
Краљева дана 27.августа 2020. године, избором на функцију члана Градског већа града 
Краљева. 
 

VI 
 

 Утврђује се да је Радоици Кочовићу престао мандат одборника у Скупштини града 
Краљева дана 27.августа 2020. године, избором на функцију члана Градског већа града 
Краљева. 
 

VII 
 

УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Против ове одлуке може се изјавити жалба 
Управном суду, у року од 48 часова од дана доношења одлуке. 

 
 

283.
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VIII 
  

 Ову одлуку објавити 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 одредбама члана 43. став 5,  
члана 45. став 8, у вези члана 66. став 4. и 5. Закона о локалној самоуправи („Службени 
гласник РС", број 129/07, 83/14-др.закон, 101/16-др.закон и 47/18), као и у члану 57. став 1. 
и члану 61. став 2. Статута града Краљева („Службени лист града Краљева”, број 6/19-
пречишћен текст). 
 Наведеним одредбама је прописано да градоначелнику и заменику 
градоначелника избором на ове функције престаје мандат одборника у Скупштини, као и 
да одборнику који буде изабран за члана Градског већа престаје одборнички мандат. 
 Скупштина града Краљева је на својој Другој седници одржаној дана 27.августа 
2020.године, извршила избор градоначелника, заменика градоначелника и чланова 
Градског већа града Краљева, па како је одборник Предраг Терзић изабран за 
градоначелника града Краљева, а одборник Вукман Ракочевић за заменика 
градоначелника, то им у складу са наведеним одредбама Закона и Статута града 
Краљева престаје мандат одборника у Скупштини града Краљева. 
 Такође, Скупштина града Краљева је на истој седници одборнике Ивану Базић, 
Владимира Лазаревића, Ивана Бунарџића и Радоицу Кочовића изабрала за чланове 
Градског већа града Краљева, па им сходно наведеним одредбама Закона и Статута 
града Краљева престаје мандат одборника у Скупштини града Краљева. 
 
 
СКУПШТИНА ГРАДА КРАЉЕВА                                                        
Број:011-202/2020-I                                                                                                
Дана:27.августа 2020. године                                                          
                                                                                                       Председник 
                                                                                           Скупштине града Краљева 
                                                                             Ненад Марковић, дипл.инж.саобраћаја с.р. 
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На основу члана 46. став 1. тачка 1. и става 3. Закона о локалним изборима 
(„Службени гласник РС'', број 129/07, 34/10-одлука УС, 54/11, 12/20, 16/20-
аутентично тумачење и 68/20) и члана 41. став 1. и став 3. Пословника о раду 
Скупштине града Краљева („Службени лист града Краљева'', број 25/16), 
 Скупштина града Краљева, на седници одржаној дана 27.августа 
2020.године, донела је 
   

О Д Л У К У 
 
I 
 

 Утврђује се да је Милуну Јовановићу престао мандат одборника у 
Скупштини града Краљева дана 27.августа 2020.године, подношењем усмене 
оставке на функцију одборника. 
  

II 
 

 УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Против ове одлуке може се изјавити 
жалба Управном суду, у року од 48 часова од дана доношења одлуке. 
 
                                                          III 
 

Ову одлуку објавити у „Службеном листу града Краљева''. 
 

                                             О б р а з л о ж е њ е 
 

 Правни основ за доношење Одлуке о престанку мандата одборнику у 
Скупштини града Краљева Милуну Јовановићу, садржан је у одредбама члана 46. 
став 1. тачка 1. и став 3. Закона о локалним изборима („Службени гласник РС'', 
број 129/07, 34/10-одлука УС, 54/11, 12/20, 16/20-аутентично тумачење и 68/20) и 
члана 41. став 1. и став 3. Пословника о раду Скупштине града Краљева 
(„Службени лист града Краљева'', број 25/16), којима је предвиђено да одборнику 
престаје мандат пре истека времена на које је изабран подношењем оставке и да 
после подношења усмене оставке одборника, скупштина без одлагања, на истој 
седници утврђује да је одборнику престао мандат.  
 На седници Скупштине града Краљева одржаној дана 27.августа 
2020.године одборник Милун Јовановић поднео је усмену оставку  на функцију 
одборника, па је у складу са одредбама Закона о локалним изборима и 
Пословника о раду Скупштине града Краљева  Скупштина без одлагања, на истој 
седници утврдила да је одборнику Милуну Јовановићу престао мандат. 
   
СКУПШТИНА ГРАДА КРАЉЕВА                                                        
Број:011-201/2020-I                                                                                                
Дана:27.августа 2020.године                                                          

                                                          Председник 
                                                            Скупштине града Краљева 

                                                               Ненад Марковић,  дипл.инж.саобраћаја, с.р. 
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На основу члана 32. став 1. тачка 10. и члана 39. став 1. и 2. Закона о 
локалној самоуправи („Службени гласник РС“, број 129/07, 83/14-др.закон, 101/16-
др.закон и 47/18), члана 26. став 1. тачка 13. и члана 46. Статута града Краљева 
(„Службени лист града Краљева“, број 6/19-пречишћен текст),  
 Скупштина града Краљева, на седници одржаној дана 27.августа 2020. 
године, донела је 
 
 

Р Е Ш Е Њ Е  
О ИЗБОРУ ЗАМЕНИКА ПРЕДСЕДНИКА СКУПШТИНЕ ГРАДА КРАЉЕВА 

 
 

I 
 
 За заменика председника Скупштине града Краљева изабран је Миленко 
Стефановић, одборник у Скупштини града Краљева, на време од четири године. 
 

II 
 

 Ово решење ступа на снагу даном доношења и објавиће се у „Службеном 
листу града Краљева". 
 

О б р а з л о ж е њ е 
 

Правни основ за доношење овог решења садржан је у одредбама члана 32. 
став 1. тачка 10. и члана 39. став 1. и 2. Закона о локалној самоуправи 
(„Службени гласник РС“, број 129/07, 83/14-др.закон, 101/16-др.закон и 47/18), 
члана 26. став 1. тачка 13. и члана 46. Статута града Краљева („Службени лист 
града Краљева“, број 6/19-пречишћен текст). 

Наведеним одредбама предвиђено је да Скупштина града бира и 
разрешава председника и заменика председника Скупштине града, да 
председник Скупштине има заменика који га замењује у случају његове 
одсутности и спречености да обавља своју дужност, као и да се заменик 
председника Скупштине бира и разрешава на исти начин као и председник 
Скупштине. 

Скупштина града Краљева је на седници одржаној дана 27.августа 2020. 
године, сходно одредбама Пословника о раду, спровела поступак избора 
заменика председника Скупштине, након чега је председник Скупштине 
констатовао да је Скупштина за заменика председника Скупштине града Краљева 
изабрала Миленка Стефановића, одборника у Скупштини града Краљева, на 
време од четири године. 

 
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 доношења решења. 
 
 
СКУПШТИНА ГРАДА КРАЉЕВА 
Број:02-30/2020-I 
Дана:27.августа 2020.године                                         Председник 

                                                     Скупштине града Краљева                                                                 
                                                              Ненад Марковић, дипл. инж. саобраћаја, с.р. 
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На основу члана 40. став 5. и 6. Закона о локалној самоуправи („Службени 
гласник РС“, број 129/07, 83/14-др.закон, 101/16-др.закон и 47/18), члана 26. став 
1. тачка 14. и члана 52. Статута града Краљева („Службени лист града Краљева“, 
број 6/19-пречишћен текст),  
 Скупштина града Краљева, на седници одржаној дана 27.августа 2020. 
године, донела је 
 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
О ПОСТАВЉЕЊУ ЗАМЕНИКА СЕКРЕТАРА СКУПШТИНЕ ГРАДА КРАЉЕВА  

 
 

I 
 
 За заменика секретара Скупштине града Краљева поставља се Ђорђе 
Видовић, дипл. правник, на четири године.  
 

II 
 
 Ово решење ступа на снагу даном доношења и објавиће се у „Службеном 
листу града Краљева". 
 

О б р а з л о ж е њ е 
 

Правни основ за доношење овог решења садржан је у одредбама члана 40. 
став 5. и 6. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, број 129/07, 
83/14-др.закон, 101/16-др.закон и 47/18), члана 26. став 1. тачка 14. и члана 52. 
Статута града Краљева („Службени лист града Краљева“, број 6/19-пречишћен 
текст). 

 Наведеним одредбама, између осталог, предвиђено је да секретар 
Скупштине има заменика који га замењује у случају његове одсутности или 
спречености да обавља своју дужност и да се заменик секретара Скупштине 
поставља и разрешава на исти начин и под истим условима као и секретар 
Скупштине.   

Председник Скупштине је у складу са наведеним одредбама поднео 
предлог за постављење Ђорђа Видовића, дипл. правника, за заменика секретара 
Скупштине града Краљева.  

Скупштина града Краљева је на Другој седници одржаној дана 27.августа 
2020. године, већином гласова од присутног броја одборника, поставила Ђорђа 
Видовића, дипл.правника, за заменика  секретара Скупштине града Краљева. 
 

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 доношења решења. 
 
СКУПШТИНА ГРАДА КРАЉЕВА 
Број:02-31/2020-I 
Дана:27.августа 2020.године 

                                                           Председник 
                                                          Скупштине града Краљева 

                                                               Ненад Марковић,  дипл.инж.саобраћаја, с.р.      
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 На основу  члана 43. став 1. и 4, члана 45. став  1. и 3, члана 51, у вези 
члана 66. став 4. и 5. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС", број 
129/07,83/14-др.закон, 101/16-др.закон и 47/18), члана 56. став 1. и 4, члана 60. 
став 1. и 3. и члана 72. Статута града Краљева („Службени лист града Краљева“, 
број 6/19-пречишћен текст), 
 Скупштина града Краљева, на седници одржаној дана 27.августа 2020. 
године, донела је 
 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
О ИЗБОРУ ГРАДОНАЧЕЛНИКА, ЗАМЕНИКА ГРАДОНАЧЕЛНИКА И         

ЧЛАНОВА ГРАДСКОГ ВЕЋА ГРАДА КРАЉЕВА 
 

I 
 
 За градоначелника града Краљева изабран је Предраг Терзић, др 
политичких наука, на период од четири године. 
 

II 
 

За заменика градоначелника града Краљева изабран је Вукман Ракочевић, 
машински инжењер, на период од четири године. 
 

III 
 
За чланове Градског већа града Краљева изабрани су, на период од четири 

године: 
 

1.Новица Лишанин, мастер менаџер,  
2.Ивана Базић, струковни економиста,  
3.Владимир Лазаревић, струк.санит.еколошки инжењер, 
4.Иван Бунарџић, дипл.правник, мастер, 
5.Александар Цветковић, дипл.инжењер шумарства, 
6.Радоица Кочовић, професор безбедности,  
7.Игор Цветковић, дипл.инжењер шумарства, 
8.Миломир Шљивић, економиста,  
9.Милош Угреновић, дипл.правник,  
10.Миљан Васиљевић, дрвни техничар и 
11.Владан Вранић, професор разредне наставе. 
 

IV 
 

             Даном избора лица из става I, II и III овог решења за градоначелника, 
заменика градоначелника и чланове Градског већа града Краљева, престаје 
функција Предрагу Терзићу, градоначелнику града Краљева, Вукману 
Ракочевићу, заменику градоначелника града Краљева, Александру Цветковићу, 
Владимиру Лазаревићу, Гордани Стојковић, Ивану Бунарџићу, Игору Цветковићу, 
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Миљану Васиљевићу, Милуну Јовановићу, Милан Милошевићу, Милошу 
Угреновићу, Миломиру Шљивићу и Радоју Томашевићу, члановима Градског већа 
града Краљева. 

                                                         V 
 
 Ово решење ступа на снагу даном доношења и објавиће се у „Службеном 
листу града Краљева". 
 

 
О б р а з л о ж е њ е 

 
 Правни основ за доношење овог решења садржан је у одредбама члана 43. 
став 1. и 4, члана 45. став 1. и 3, у вези члана 66. став 4. и 5. Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласник РС", број 129/07, 83/14-др.закон, 101/16-др.закон 
и 47/18), члана 56. став 1. и 4.  и члана  60. став 1. и 3. Статута града Краљева 
(„Службени лист града Краљева“, број 6/19-пречишћен текст). 
 Наведеним одредбама је, између осталог, прописано да Градско веће чине 
градоначелник, заменик градоначелника и 11 чланова, да градоначелника и 
заменика градоначелника бира Скупштина, из реда одборника, на време од 
четири године, тајним гласањем, већином гласова од укупног броја одборника 
Скупштине, као и да када Скупштина одлучује о избору градоначелника, 
истовремено и обједињено одлучује о избору заменика градоначелника и чланова 
Градског већа. 
 Након спроведеног поступка избора и објављених резултата гласања, у 
складу са одредбама Пословника о раду Скупштине града Краљева, председник 
Скупштине града Краљева је констатовао да је Скупштина изабрала 
градоначелника, заменика градоначелника и чланова Градског већа града 
Краљева. 
 Чланом 51. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС", број 
129/07 83/14-др.закон, 101/16-др.закон и 47/18) и чланом 72. Статута града 
Краљева („Службени лист града Краљева“, број 6/19-пречишћен текст), утврђено 
је да престанком мандата Скупштине престаје мандат градоначелнику и Градском 
већу, с тим да они врше текуће послове из своје надлежности до ступања на 
дужност новог градоначелника и Градског већа, па је сходно наведеном, 
Скупштина констатовала  престанак функције лицима из става IV овог решења. 
 
 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 доношења решења. 
  
   
СКУПШТИНА ГРАДА КРАЉЕВА 
Број:02-43/2020-I 
Дана:27. августа  2020.године 
 

                                                         Председник 
                                                           Скупштине града Краљева 

                                                              Ненад Марковић, дипл. инж. саобраћаја, с.р. 
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На основу члана 30. став 3. Закона о локалној самоуправи („Службени 

гласник РС“, број 129/07, 83/14-др.закон, 101/16-др.закон и 47/18), члана 26. тачка 
9. и члана 32. став 3. Статута града Краљева („Службени лист града Краљева", 
број 6/19-пречишћен текст), 

Скупштина града Краљева, на седници одржаној дана 27.августа 
2020.године, донела је 

 
                                                 Р Е Ш Е Њ Е 

 
I 

Зорици Симић даном потврђивања одборничког мандата 27.августа  
2020.године, престаје функција члана Школског одбора Основне школе „Драган 
Маринковић“ у Адранима, испред локалне самоуправе, на коју је именована 
Решењем Скупштине града Краљева број 02-16/2019-I од 24.маја 2019.године.                                                                             

 
  

II 
Ово решење ступа на снагу даном доношења и објавиће се у „Службеном 

листу града Краљева". 
 
                                                       О б р а з л о ж е њ е  
 

Скупштина града Краљева на седници одржаној дана 24.маја 2019.године 
Решењем број 02-16/2019-I, именовала је Зорицу Симић за члана Школског одбора 
Основне школе „Драган Маринковић“ у Адранима, испред локалне самоуправе. 

На седници Скупштине града Краљева, одржаној дана 27.августа 
2020.године Зорици Симић потврђен је мандат одборника Скупштине града 
Краљева. 

С обзиром да је чланом 30. став 3. Закона о локалној самоуправи 
(„Службени гласник РС“, број 129/07, 83/14-др.закон, 101/16-др.закон и 47/18) и 
чланом 32. став 3. Статута града Краљева („Службени лист града Краљева", број 
6/19-пречишћен текст), утврђено да даном потврђивања одборничког мандата 
лицима које је именовала, односно поставила скупштина јединице локалне 
самоуправе, престаје функција на коју су именовани, односно постављени, донето 
је решење као у диспозитиву. 

 
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: 02-26/2020-I 
Дана:27.августа 2020.године 
 

                                                                Председник 
                                                             Скупштине града Краљева 

                                                               Ненад Марковић, дипл. инж. саобраћаја , с.р. 
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На основу члана 30. став 3. Закона о локалној самоуправи („Службени 

гласник РС“, број 129/07, 83/14-др.закон, 101/16-др.закон и 47/18), члана 26. тачка 
9. и члана 32. став 3. Статута града Краљева („Службени лист града Краљева", 
број 6/19-пречишћен текст), 

Скупштина града Краљева, на седници одржаној дана 27.августа 
2020.године, донела је 

 
                                                 Р Е Ш Е Њ Е 

 
I 

Александру Бањцу даном потврђивања одборничког мандата 27.августа 
2020.године, престаје функција председника Управног одбора Центра локалних 
услуга града Краљева из Краљева, испред оснивача, на коју је именован Решењем 
Скупштине града Краљева број 02-56/2018-I од 8.новембра 2018.године.                                                                             

 
  

II 
Ово решење ступа на снагу даном доношења и објавиће се у „Службеном 

листу града Краљева". 
 
                                                       О б р а з л о ж е њ е  
 

Скупштина града Краљева на седници одржаној дана 8.новембра 
2018.године Решењем број 02-56/2018-I именовала је Александра Бањца за 
председника Управног одбора Центра локалних услуга града Краљева из 
Краљева, испред оснивача. 

На седници Скупштине града Краљева одржаној дана 27.августа 
2020.године Александру Бањцу потврђен је мандат одборника Скупштине града 
Краљева. 

С обзиром да је чланом 30. став 3. Закона о локалној самоуправи 
(„Службени гласник РС“, број 129/07, 83/14-др.закон, 101/16-др.закон и 47/18) и 
чланом 32. став 3. Статута града Краљева („Службени лист града Краљева", број 
6/19-пречишћен текст), утврђено да даном потврђивања одборничког мандата 
лицима које је именовала, односно поставила скупштина јединице локалне 
самоуправе, престаје функција на коју су именовани, односно постављени, донето 
је решење као у диспозитиву. 

 
УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Против овог решења може се поднети 

тужба Вишем суду у Краљеву у року од 60 дана од дана пријема решења. 
 
   
СКУПШТИНА ГРАДА КРАЉЕВА 
Број: 02-27/2020-I 
Дана:27. августа 2020.године 

                                                              Председник 
                                                            Скупштине града Краљева 

                                                               Ненад Марковић, дипл. инж. саобраћаја, с.р. 
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На основу члана 30. став 3. Закона о локалној самоуправи („Службени 
гласник РС“, број 129/07, 83/14-др.закон, 101/16-др.закон и 47/18), члана 26. тачка 
9. и члана 32. став 3. Статута града Краљева („Службени лист града Краљева", 
број 6/19-пречишћен текст), 

Скупштина града Краљева, на седници одржаној дана 27.августа 
2020.године, донела је 

 
                                                 Р Е Ш Е Њ Е 

 
I 

Јасни Савић даном потврђивања одборничког мандата 27.августа  
2020.године, престаје функција члана Школског одбора Основне школе „IV 
краљевачки батаљон“ у Краљеву, испред локалне самоуправе, на коју је 
именована Решењем Скупштине града Краљева број 02-7/2019-I од 24.маја 
2019.године.                                                                             

 
  

II 
Ово решење ступа на снагу даном доношења и објавиће се у „Службеном 

листу града Краљева". 
 
                                                       О б р а з л о ж е њ е  
 

Скупштина града Краљева на седници одржаној дана 24.маја 2019.године 
Решењем број 02-7/2019-I именовала је Јасну Савић за члана Школског одбора 
Основне школе „IV краљевачки батаљон“ у Краљеву, испред локалне самоуправе. 

На седници Скупштине града Краљева, одржаној дана 27.августа 
2020.године Јасни Савић потврђен је мандат одборника Скупштине града 
Краљева. 

С обзиром да је чланом 30. став 3. Закона о локалној самоуправи 
(„Службени гласник РС“, број 129/07, 83/14-др.закон, 101/16-др.закон и 47/18) и 
чланом 32. став 3. Статута града Краљева („Службени лист града Краљева", број 
6/19-пречишћен текст), утврђено да даном потврђивања одборничког мандата 
лицима које је именовала, односно поставила скупштина јединице локалне 
самоуправе, престаје функција на коју су именовани, односно постављени, донето 
је решење као у диспозитиву. 

 
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: 02-28/2020-I 
Дана:27.августа 2020.године 

                                                               Председник 
                                                          Скупштине града Краљева 

                                                              Ненад Марковић, дипл. инж. саобраћаја, с.р. 
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На основу члана 36. став 1, у вези члана 66. став 3. Закона о локалној самоуправи 
(„Службени гласник РС“, број 129/07, 83/14-др закон, 101/16-др.закон и 47/18), члана 26. 
тачка 31, члана 39. став 1, 2. и 4. Статута града Краљева („Службени лист града 
Краљева'', број 6/19-пречишћен текст), члана 49. тачка 1, члана 50, члана 60. и члана 61. 
Пословника о раду Скупштине града Краљева („Службени лист града Краљева'', број 
25/16), 
 Скупштина града Краљева, на седници одржаној дана 27.августа 2020.године,  
донела је  
 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
О ИЗБОРУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА АДМИНИСТРАТИВНО-МАНДАТСКЕ 

КОМИСИЈЕ СКУПШТИНЕ ГРАДА КРАЉЕВА 
 

I 
 

У Административно-мандатску комисију Скупштине града Краљева изабрани су: 
-за председника 

 - Томислав Илић, одборник у Скупштини града Краљева, 
 -за чланове: 
 1. Душица Милутиновић, предузетница, 
 2. Боривоје Остраћанин, дипл.економиста, 
 3. Драгослав Дугалић, одборник у Скупштини града Краљева, 
 4. Милица Чеперковић, одборник у Скупштини града Краљева, 
 5. Дарко Ђукић, саобраћајни техничар, 
 6. Милан Весовић, Гимназија, 

7. Маја Мачужић Пузић, одборник у Скупштини града Краљева и  
8. Александар Бањац, одборник у Скупштини града Краљева. 

 
II 
 

 Даном доношења овог решења престаје мандат досадашњим члановима 
Административно-мандатске комисије Скупштине града Краљева Луки Петровићу, 
Предрагу Ристићу, Зорици Јевтовић, Милану Стевановићу, Милану Весовићу, Данилу 
Спасојевићу, Дарку Виријевићу, Николи Пантовићу и Александру Протићу. 

 
III 

 
 Ово решење ступа на снагу даном доношења и објавиће се у „Службеном листу 
града Краљева''. 
 
 
                                                     О б р а з л о ж е њ е 
  
 

Правни основ за доношење решења садржан је у члану 36. став 1. Закона о 
локалној самоуправи („Службени гласник РС“, број 129/07, 83/14-др закон, 101/16-др.закон 
и 47/18), којим је утврђено да скупштина оснива стална или повремена радна тела за 
разматрање питања из њене надлежности и у члану 26. тачка 31. Статута града Краљева 
(„Службени лист града Краљева'', број 6/19-пречишћен текст), којим је утврђено да 
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Скупштина, у складу са законом, бира и разрешава чланове радних тела Скупштине 
града. 
           Чланом 39. став 1, 2. и 4. Статута града Краљева прописано је да Скупштина 
оснива стална и повремена радна тела за разматрање питања из њене надлежности и да 
радна тела дају мишљење о предлозима аката које доноси скупштина и обављају друге 
послове утврђене Пословником о раду Скупштине, да стална радна тела образује 
Скупштина за мандатни период за који је Скупштина образована, као и да се број радних 
тела, избор, права и дужности председника и чланова радних тела, начин рада и 
одлучивања утврђује  Пословником о раду Скупштине. 

Чланом 50. Пословника о раду Скупштине града Краљева („Службени лист града 
Краљева'', број 25/16) прописана је надлежност Административно-мандатске комисије 
Скупштине града и да Комисија има председника и осам чланова. 
           Чланом 60. и 61. Пословника о раду Скупштине града утврђено је да чланове 
радног тела предлажу одборничке групе, сразмерно броју одборника у Скупштини, да о 
предложеној листи за избор чланова радног тела Скупштина одлучује у целини јавним 
гласањем, да је радно тело Скупштине изабрано ако је за предлог гласала већина 
присутних одборника, а ако радно тело не буде изабрано, читав поступак се понавља са 
новим кандидатима, као и да председник и заменик председника сталног или повременог 
радног тела морају бити одборници. 
           

У складу са напред наведеним, а на предлог овлашћених предлагача, донето је 
решење као у диспозитиву. 

 
 

 
 
 
СКУПШТИНА ГРАДА КРАЉЕВА 
Број:02-33/2020-I                                                                         
Дана:27.августа  2020. године                                      
 
                                                                                                       Председник 
                                                                                           Скупштине града Краљева 
                                                                              Ненад Марковић, дипл.инж.саобраћаја, с.р.  
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На основу члана 36. став 1, у вези члана 66. став 3. Закона о локалној самоуправи 
(„Службени гласник РС“, број 129/07, 83/14-др закон, 101/16-др.закон и 47/18), члана 26. 
тачка 31, члана 39. став 1, 2. и 4. Статута града Краљева („Службени лист града 
Краљева'', број 6/19-пречишћен текст), члана 49. тачка 2, члана 51, члана 60. и члана 61. 
Пословника о раду Скупштине града Краљева („Службени лист града Краљева'', број 
25/16), 
 Скупштина града Краљева, на седници одржаној дана 27.августа 2020.године,  
донела је  
 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
О ИЗБОРУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА КОМИСИЈЕ ЗА ИЗБОР И ИМЕНОВАЊА 

СКУПШТИНЕ ГРАДА КРАЉЕВА 
 

I 
 

У Комисију за избор и именовања Скупштине града Краљева изабрани су: 
-за председника 

 - Владимир Баралић, одборник у Скупштини града Краљева, 
 -за чланове: 
 1. Мирјана Грабовац, дипл.мастер учитељ, 
 2. Никола Ђуришић, одборник у Скупштини града Краљева, 
 3. Љубиша Ђоковић, одборник у Скупштини града Краљева, 
 4. Марко Тошковић, струковни инжењер електронике и рачунарства специјалиста, 
 5. Срђан Спасојевић, одборник у Скупштини града Краљева, 
 6. Бобан Угреновић, одборник у Скупштини града Краљева, 

7. Владимир Мимовић, струк.инж.електротехнике и  
8. Анђелка Планојевић, спец.струк.економиста. 

 
II 
 

Даном доношења овог решења престаје мандат досадашњим члановима Комисије 
за избор и именовања Скупштине града Краљева Марији Јевђић, Марку Крндији, Марији 
Јовановић Ђусић, Ненаду Вуксановићу, Александри Чеперковић, Србољубу Спасојевићу, 
Светлани Хајдић, Александру Ерцу и Владану Славковићу. 
 

III 
 
 Ово решење ступа на снагу даном доношења и објавиће се у „Службеном листу 
града Краљева''. 
 
 
                                                     О б р а з л о ж е њ е 
  
 
 

Правни основ за доношење решења садржан је у члану 36. став 1. Закона о 
локалној самоуправи („Службени гласник РС“, број 129/07, 83/14-др закон, 101/16-др.закон 
и 47/18), којим је утврђено да скупштина оснива стална или повремена радна тела за 
разматрање питања из њене надлежности и у члану 26. тачка 31. Статута града Краљева 
(„Службени лист града Краљева'', број 6/19-пречишћен текст), којим је утврђено да 
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Скупштина, у складу са законом, бира и разрешава чланове радних тела Скупштине 
града. 
           Чланом 39. став 1, 2. и 4. Статута града Краљева прописано је да Скупштина 
оснива стална и повремена радна тела за разматрање питања из њене надлежности и да 
радна тела дају мишљење о предлозима аката које доноси скупштина и обављају друге 
послове утврђене Пословником о раду Скупштине, да стална радна тела образује 
Скупштина за мандатни период за који је Скупштина образована, као и да се број радних 
тела, избор, права и дужности председника и чланова радних тела, начин рада и 
одлучивања утврђује  Пословником о раду Скупштине. 

Чланом 51. Пословника о раду Скупштине града Краљева („Службени лист града 
Краљева'', број 25/16) прописана је надлежност Комисије за избор и именовања 
Скупштине града и да Комисија има председника и осам чланова. 
           Чланом 60. и 61. Пословника о раду Скупштине града утврђено је да чланове 
радног тела предлажу одборничке групе, сразмерно броју одборника у Скупштини, да о 
предложеној листи за избор чланова радног тела Скупштина одлучује у целини јавним 
гласањем, да је радно тело Скупштине изабрано ако је за предлог гласала већина 
присутних одборника, а ако радно тело не буде изабрано, читав поступак се понавља са 
новим кандидатима, као и да председник и заменик председника сталног или повременог 
радног тела морају бити одборници. 
             

У складу са напред наведеним, а на предлог овлашћених предлагача, донето је 
решење као у диспозитиву. 

 
 

СКУПШТИНА ГРАДА КРАЉЕВА 
Број:02-34/2020-I                                                                         
Дана:27.августа  2020.године                                      
 
                                                                                                      Председник 
                                                                                           Скупштине града Краљева 
                                                                              Ненад Марковић, дипл.инж.саобраћаја, с.р. 
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На основу члана 36. став 1, у вези члана 66. став 3. Закона о локалној самоуправи 
(„Службени гласник РС“, број 129/07, 83/14-др закон, 101/16-др.закон и 47/18), члана 26. 
тачка 31, члана 39. став 1, 2. и 4. Статута града Краљева („Службени лист града 
Краљева'', број 6/19-пречишћен текст), члана 49. тачка 3, члана 52, члана 60. и члана 61. 
Пословника о раду Скупштине града Краљева („Службени лист града Краљева'', број 
25/16), 
 Скупштина града Краљева, на седници одржаној дана 27.августа 2020.године,  
донела је  
 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
О ИЗБОРУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА КОМИСИЈЕ ЗА СТАТУТ И УПРАВУ 

СКУПШТИНЕ ГРАДА КРАЉЕВА 
 

I 
 

У Комисију за Статут и управу Скупштине града Краљева изабрани су: 
-за председника 

 - Зоран Бојанић, одборник у Скупштини града Краљева, 
 -за чланове: 
 1. Анђела Нешић, дипл.психолог, 
 2. Дамир Угреновић, одборник у Скупштини града Краљева, 
 3. Александар Ерац, одборник у Скупштини града Краљева, 
 4. Бојана Тодоровић, дипломирани правник, 
 5. Никола Ђукић, одборник у Скупштини града Краљева и 
 6. Снежана Вељовић, дипломирани правник. 
 

II 
 

Даном доношења овог решења престаје мандат досадашњим члановима Комисије 
за Статут и управу Скупштине града Краљева Владимиру Мимовићу, Дамиру Угреновићу, 
Владимиру Беочанину, Миловану Несторовићу, Зорану Чворовићу, Владану Вранићу и 
Ивани Кекерић. 
 

III 
 
 Ово решење ступа на снагу даном доношења и објавиће се у „Службеном листу 
града Краљева''. 
 
 
                                                     О б р а з л о ж е њ е 
  
 

Правни основ за доношење решења садржан је у члану 36. став 1. Закона о 
локалној самоуправи („Службени гласник РС“, број 129/07, 83/14-др закон, 101/16-др.закон 
и 47/18), којим је утврђено да скупштина оснива стална или повремена радна тела за 
разматрање питања из њене надлежности и у члану 26. тачка 31. Статута града Краљева 
(„Службени лист града Краљева'', број 6/19-пречишћен текст), којим је утврђено да 
Скупштина, у складу са законом, бира и разрешава чланове радних тела Скупштине 
града. 
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           Чланом 39. став 1, 2. и 4. Статута града Краљева прописано је да Скупштина 
оснива стална и повремена радна тела за разматрање питања из њене надлежности и да 
радна тела дају мишљење о предлозима аката које доноси скупштина и обављају друге 
послове утврђене Пословником о раду Скупштине, да стална радна тела образује 
Скупштина за мандатни период за који је Скупштина образована, као и да се број радних 
тела, избор, права и дужности председника и чланова радних тела, начин рада и 
одлучивања утврђује  Пословником о раду Скупштине. 

Чланом 52. Пословника о раду Скупштине града Краљева („Службени лист града 
Краљева'', број 25/16) прописана је надлежност Комисије за Статут и управу Скупштине 
града и да Комисија има председника и шест чланова. 
           Чланом 60. и 61. Пословника о раду Скупштине града утврђено је да чланове 
радног тела предлажу одборничке групе, сразмерно броју одборника у Скупштини, да о 
предложеној листи за избор чланова радног тела Скупштина одлучује у целини јавним 
гласањем, да је радно тело Скупштине изабрано ако је за предлог гласала већина 
присутних одборника, а ако радно тело не буде изабрано, читав поступак се понавља са 
новим кандидатима, као и да председник и заменик председника сталног или повременог 
радног тела морају бити одборници. 
             

У складу са напред наведеним, а на предлог овлашћених предлагача, донето је 
решење као у диспозитиву. 

 
 
СКУПШТИНА ГРАДА КРАЉЕВА 
Број:02-35/2020-I                                                                         
Дана:27. августа  2020.године                                      
 
                                                                                                     Председник 
                                                                                         Скупштине града Краљева 
                                                                             Ненад Марковић, дипл.инж.саобраћаја, с.р. 
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На основу члана 36. став 1, у вези члана 66. став 3. Закона о локалној самоуправи 
(„Службени гласник РС“, број 129/07, 83/14-др закон, 101/16-др.закон и 47/18), члана 26. 
тачка 31, члана 39. став 1, 2. и 4. Статута града Краљева („Службени лист града 
Краљева'', број 6/19-пречишћен текст), члана 49. тачка 4, члана 53, члана 60. и члана 61. 
Пословника о раду Скупштине града Краљева („Службени лист града Краљева'', број 
25/16), 
 Скупштина града Краљева, на седници одржаној дана 27.августа 2020.године,  
донела је  
 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
О ИЗБОРУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА КОМИСИЈЕ ЗА ДРУШТВЕНЕ ДЕЛАТНОСТИ, 
ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ, ПРИВРЕДУ И ФИНАНСИЈЕ СКУПШТИНЕ ГРАДА КРАЉЕВА 

 
I 
 

У Комисију за друштвене делатности, економски развој, привреду и финансије 
Скупштине града Краљева изабрани су: 

-за председника 
 - Милан Стевановић, одборник у Скупштини града Краљева, 
 -за чланове: 
 1. Дејан Никић, одборник у Скупштини града Краљева, 
 2. Милован Смиљковић, одборник у Скупштини града Краљева, 
 3. Јован Вукашиновић, доктор економских наука, 
 4. Филип Миликић, дипломирани економиста, 
 5. Сретен Симеуновић, дипломирани економиста, 
 6. Ивана Милорадовић Костић, педагог, 

7. Милица Јелић, одборник у Скупштини града Краљева и  
8. Никола Девић, одборник у Скупштини града Краљева. 

 
II 
 

Даном доношења овог решења престаје мандат досадашњим члановима Комисије 
за друштвене делатности, економски развој, привреду и финансије Скупштине града 
Краљева Бојани Докнић, Јелени Маркулић, Ненаду Мирчетићу, Драгољубу 
Мијалачковићу, Владимиру Маровићу, Јовану Нешовићу, Ани Угренић, Владимиру 
Баралићу и Ани Милићевић Обрадовић. 
 

III 
 
 Ово решење ступа на снагу даном доношења и објавиће се у „Службеном листу 
града Краљева''. 
 
 
                                                     О б р а з л о ж е њ е 
  
 

Правни основ за доношење решења садржан је у члану 36. став 1. Закона о 
локалној самоуправи („Службени гласник РС“, број 129/07, 83/14-др закон, 101/16-др.закон 
и 47/18), којим је утврђено да скупштина оснива стална или повремена радна тела за 
разматрање питања из њене надлежности и у члану 26. тачка 31. Статута града Краљева 
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(„Службени лист града Краљева'', број 6/19-пречишћен текст), којим је утврђено да 
Скупштина, у складу са законом, бира и разрешава чланове радних тела Скупштине 
града. 

Чланом 39. став 1, 2. и 4. Статута града Краљева прописано је да Скупштина 
оснива стална и повремена радна тела за разматрање питања из њене надлежности и да 
радна тела дају мишљење о предлозима аката које доноси скупштина и обављају друге 
послове утврђене Пословником о раду Скупштине, да стална радна тела образује 
Скупштина за мандатни период за који је Скупштина образована, као и да се број радних 
тела, избор, права и дужности председника и чланова радних тела, начин рада и 
одлучивања утврђује  Пословником о раду Скупштине.                                   
            Чланом 53. Пословника о раду Скупштине града Краљева („Службени лист града 
Краљева'', број 25/16) прописана је надлежност Комисије за друштвене делатности, 
економски развој, привреду и финансије Скупштине града Краљева и да Комисија има 
председника и осам чланова. 

Чланом 60. и 61. Пословника о раду Скупштине града утврђено је да чланове 
радног тела предлажу одборничке групе, сразмерно броју одборника у Скупштини, да о 
предложеној листи за избор чланова радног тела Скупштина одлучује у целини јавним 
гласањем, да је радно тело Скупштине изабрано ако је за предлог гласала већина 
присутних одборника, а ако радно тело не буде изабрано, читав поступак се понавља са 
новим кандидатима, као и да председник и заменик председника сталног или повременог 
радног тела морају бити одборници. 
 

У складу са напред наведеним, а на предлог овлашћених предлагача, донето је 
решење као у диспозитиву. 
 
 
 
СКУПШТИНА ГРАДА КРАЉЕВА 
Број:02-36/2020-I                                                                         
Дана:27.августа  2020.године                                      
 
                                                                                                       Председник 
                                                                                           Скупштине града Краљева 
                                                                              Ненад Марковић, дипл.инж.саобраћаја, с.р.       
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На основу члана 36. став 1, у вези члана 66. став 3. Закона о локалној самоуправи 
(„Службени гласник РС“, број 129/07, 83/14-др закон, 101/16-др.закон и 47/18), члана 26. 
тачка 31, члана 39. став 1, 2. и 4. Статута града Краљева („Службени лист града 
Краљева'', број 6/19-пречишћен текст), члана 49. тачка 5, члана 54, члана 60. и члана 61. 
Пословника о раду Скупштине града Краљева („Службени лист града Краљева'', број 
25/16), 
 Скупштина града Краљева, на седници одржаној дана 27.августа 2020.године,  
донела је  
 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
О ИЗБОРУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА КОМИСИЈЕ ЗА УРБАНИЗАМ, 

ГРАЂЕВИНАРСТВО И СТАМБЕНО-КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ СКУПШТИНЕ ГРАДА 
КРАЉЕВА 

 
I 
 

У Комисију за урбанизам, грађевинарство и стамбено-комуналне делатности  
Скупштине града Краљева изабрани су: 

-за председника 
 -Марија Јевђић, одборник у Скупштини града Краљева, 
 -за чланове: 
 1. Зарије Зечевић, дипл.инж.грађевине, 
 2. Владимир Вујанац, одборник у Скупштини града Краљева, 
 3. Дарко Виријевић, дипломирани математичар, 
 4. Марица Мијајловић, одборник у Скупштини града Краљева, 
 5. Миленко Стефановић, одборник у Скупштини града Краљева и 
 6. Раде Тијанић, електротехничар. 
 

II 
 

Даном доношења овог решења престаје мандат досадашњим члановима Комисије 
за урбанизам, грађевинарство и стамбено-комуналне делатности Скупштине града 
Краљева Владану Шапоњићу, Томиславу Илићу, Ненаду Вуксановићу, Ђорђу Балтићу, 
Васку Николову, Милану Самарџићу и Миљану Зечевићу. 
 

III 
 
 Ово решење ступа на снагу даном доношења и објавиће се у „Службеном листу 
града Краљева''. 
 
 
                                                     О б р а з л о ж е њ е 
  
 

Правни основ за доношење решења садржан је у члану 36. став 1. Закона о 
локалној самоуправи („Службени гласник РС“, број 129/07, 83/14-др закон, 101/16-др.закон 
и 47/18), којим је утврђено да скупштина оснива стална или повремена радна тела за 
разматрање питања из њене надлежности и у члану 26. тачка 31. Статута града Краљева 
(„Службени лист града Краљева'', број 6/19-пречишћен текст), којим је утврђено да 
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Скупштина, у складу са законом, бира и разрешава чланове радних тела Скупштине 
града. 
           Чланом 39. став 1, 2. и 4. Статута града Краљева прописано је да Скупштина 
оснива стална и повремена радна тела за разматрање питања из њене надлежности и да 
радна тела дају мишљење о предлозима аката које доноси скупштина и обављају друге 
послове утврђене Пословником о раду Скупштине, да стална радна тела образује 
Скупштина за мандатни период за који је Скупштина образована, као и да се број радних 
тела, избор, права и дужности председника и чланова радних тела, начин рада и 
одлучивања утврђује  Пословником о раду Скупштине. 

Чланом 54. Пословника о раду Скупштине града Краљева („Службени лист града 
Краљева'', број 25/16) прописана је надлежност Комисије за урбанизам, грађевинарство и 
стамбено-комуналне делатности Скупштине града и да Комисија има председника и шест 
чланова. 
           Чланом 60. и 61. Пословника о раду Скупштине града утврђено је да чланове 
радног тела предлажу одборничке групе, сразмерно броју одборника у Скупштини, да о 
предложеној листи за избор чланова радног тела Скупштина одлучује у целини јавним 
гласањем, да је радно тело Скупштине изабрано ако је за предлог гласала већина 
присутних одборника, а ако радно тело не буде изабрано, читав поступак се понавља са 
новим кандидатима, као и да председник и заменик председника сталног или повременог 
радног тела морају бити одборници. 
             

У складу са напред наведеним, а на предлог овлашћених предлагача, донето је 
решење као у диспозитиву. 
 
СКУПШТИНА ГРАДА КРАЉЕВА 
Број:02-37/2020-I                                                                         
Дана:27.августа  2020.године                                      
 
                                                                                                       Председник 
                                                                                           Скупштине града Краљева 
                                                                             Ненад Марковић, дипл.инж.саобраћаја, с.р. 
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На основу члана 36. став 1, у вези члана 66. став 3. Закона о локалној самоуправи 
(„Службени гласник РС“, број 129/07, 83/14-др закон, 101/16-др.закон и 47/18), члана 26. 
тачка 31, члана 39. став 1, 2. и 4. Статута града Краљева („Службени лист града 
Краљева'', број 6/19-пречишћен текст), члана 49. тачка 6, члана 55, члана 60. и члана 61. 
Пословника о раду Скупштине града Краљева („Службени лист града Краљева'', број 
25/16), 
 Скупштина града Краљева, на седници одржаној дана 27. августа 2020. године,  
донела је  
 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
О ИЗБОРУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА КОМИСИЈЕ ЗА МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ, 

ПОЉОПРИВРЕДУ И РАЗВОЈ СЕЛА СКУПШТИНЕ ГРАДА КРАЉЕВА 
 

I 
 

У Комисију за месне заједнице, пољопривреду и развој села Скупштине града 
Краљева изабрани су: 

-за председника 
 - Горица Терзић, одборник у Скупштини града Краљева, 
 -за чланове: 
 1. Зорица Јевтовић, одборник у Скупштини града Краљева, 
 2. Зоран Јовановић, одборник у Скупштини града Краљева, 
 3. Градимир Кошанин, инжењер информатике, 
 4. Верољуб Коматовић, одборник у Скупштини града Краљева, 
 5. Александар Милојевић, пољопривредник, 
 6. Драгиша Радевић, одборник у Скупштини града Краљева,  

7. Урош Величанин, одборник у Скупштини града Краљева и  
8. Новица Сретеновић, пензионер. 

 
II 
 

Даном доношења овог решења престаје мандат досадашњим члановима Комисије 
за месне заједнице, пољопривреду и развој села Скупштине града Краљева Живораду 
Дражовићу, Миленку Ђорђевићу, Драгославу Дугалићу, Александру Милојевићу, Зорану 
Велимировићу, Урошу Величанину, Ивану Јевтовићу, Милошу Богојевићу и Јелени Илић. 
 

III 
 
 Ово решење ступа на снагу даном доношења и објавиће се у „Службеном листу 
града Краљева''. 
 
 
                                                     О б р а з л о ж е њ е 
  
 

Правни основ за доношење решења садржан је у члану 36. став 1. Закона о 
локалној самоуправи („Службени гласник РС“, број 129/07, 83/14-др закон, 101/16-др.закон 
и 47/18), којим је утврђено да скупштина оснива стална или повремена радна тела за 
разматрање питања из њене надлежности и у члану 26. тачка 31. Статута града Краљева 
(„Службени лист града Краљева'', број 6/19-пречишћен текст), којим је утврђено да 

296.



Број 35 - Страна 26                               СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА КРАЉЕВА                          27. август 2020. године

Скупштина, у складу са законом, бира и разрешава чланове радних тела Скупштине 
града. 
           Чланом 39. став 1, 2. и 4. Статута града Краљева прописано је да Скупштина 
оснива стална и повремена радна тела за разматрање питања из њене надлежности и да 
радна тела дају мишљење о предлозима аката које доноси скупштина и обављају друге 
послове утврђене Пословником о раду Скупштине, да стална радна тела образује 
Скупштина за мандатни период за који је Скупштина образована, као и да се број радних 
тела, избор, права и дужности председника и чланова радних тела, начин рада и 
одлучивања утврђује  Пословником о раду Скупштине. 

Чланом 55. Пословника о раду Скупштине града Краљева („Службени лист града 
Краљева'', број 25/16) прописана је надлежност Комисије за месне заједнице, 
пољопривреду и развој села Скупштине града и да Комисија има председника и осам 
чланова. 
           Чланом 60. и 61. Пословника о раду Скупштине града утврђено је да чланове 
радног тела предлажу одборничке групе, сразмерно броју одборника у Скупштини, да о 
предложеној листи за избор чланова радног тела Скупштина одлучује у целини јавним 
гласањем, да је радно тело Скупштине изабрано ако је за предлог гласала већина 
присутних одборника, а ако радно тело не буде изабрано, читав поступак се понавља са 
новим кандидатима, као и да председник и заменик председника сталног или повременог 
радног тела морају бити одборници. 
             

У складу са напред наведеним, а на предлог овлашћених предлагача, донето је 
решење као у диспозитиву. 

 
 
 
СКУПШТИНА ГРАДА КРАЉЕВА 
Број:02-38/2020-I                                                                         
Дана:27.августа 2020. године                                      
 
                                                                                                     Председник 
                                                                                         Скупштине града Краљева 
                                                                            Ненад Марковић, дипл.инж.саобраћаја, с.р. 
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На основу члана 36. став 1, у вези члана 66. став 3. Закона о локалној самоуправи 
(„Службени гласник РС“, број 129/07, 83/14-др закон, 101/16-др.закон и 47/18), члана 26. 
тачка 31, члана 39. став 1, 2. и 4. Статута града Краљева („Службени лист града 
Краљева'', број 6/19-пречишћен текст), члана 49. тачка 7, члана 56, члана 60. и члана 61. 
Пословника о раду Скупштине града Краљева („Службени лист града Краљева'', број 
25/16), 
 Скупштина града Краљева, на седници одржаној дана 27. августа 2020. године,  
донела је  
 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
О ИЗБОРУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА КОМИСИЈЕ ЗА ПРЕДСТАВКЕ И ПРИТУЖБЕ И 

БОРБУ ПРОТИВ КОРУПЦИЈЕ СКУПШТИНЕ ГРАДА КРАЉЕВА 
 

I 
 

У Комисију за представке и притужбе и борбу против корупције Скупштине града 
Краљева изабрани су: 

-за председника 
 - Владимир Богавац, одборник у Скупштини града Краљева, 
 -за чланове: 
 1. Немања Карапанџић, доктор медицине, 
 2. Мирољуб Баковић, машински техничар, 
 3. Татјана Белић, одборник у Скупштини града Краљева, 
 4. Полка Крстић, одборник у Скупштини града Краљева, 
 5. Славица Радоњић, одборник у Скупштини града Краљева и 
 6. Сузана Караџић, економиста. 
 

II 
 

Даном доношења овог решења престаје мандат досадашњим члановима Комисије 
за представке и притужбе и борбу против корупције Скупштине града Краљева Николи 
Аџићу, Далиборки Поповић, Драгану Весовићу, Слађани Вукосављевић, Полки Крстић, 
Мирјани Тодоровић и Мирану Гољовићу. 
 

III 
 
 Ово решење ступа на снагу даном доношења и објавиће се у „Службеном листу 
града Краљева''. 
 
 
                                                     О б р а з л о ж е њ е 
  
 

Правни основ за доношење решења садржан је у члану 36. став 1. Закона о 
локалној самоуправи („Службени гласник РС“, број 129/07, 83/14-др закон, 101/16-др.закон 
и 47/18), којим је утврђено да скупштина оснива стална или повремена радна тела за 
разматрање питања из њене надлежности и у члану 26. тачка 31. Статута града Краљева 
(„Службени лист града Краљева'', број 6/19-пречишћен текст), којим је утврђено да 
Скупштина, у складу са законом, бира и разрешава чланове радних тела Скупштине 
града. 
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           Чланом 39. став 1, 2. и 4. Статута града Краљева прописано је да Скупштина 
оснива стална и повремена радна тела за разматрање питања из њене надлежности и да 
радна тела дају мишљење о предлозима аката које доноси скупштина и обављају друге 
послове утврђене Пословником о раду Скупштине, да стална радна тела образује 
Скупштина за мандатни период за који је Скупштина образована, као и да се број радних 
тела, избор, права и дужности председника и чланова радних тела, начин рада и 
одлучивања утврђује  Пословником о раду Скупштине. 

Чланом 56. Пословника о раду Скупштине града Краљева („Службени лист града 
Краљева'', број 25/16) прописана је надлежност Комисије за представке и притужбе и 
борбу против корупције Скупштине града и да Комисија има председника и шест чланова. 
           Чланом 60. и 61. Пословника о раду Скупштине града утврђено је да чланове 
радног тела предлажу одборничке групе, сразмерно броју одборника у Скупштини, да о 
предложеној листи за избор чланова радног тела Скупштина одлучује у целини јавним 
гласањем, да је радно тело Скупштине изабрано ако је за предлог гласала већина 
присутних одборника, а ако радно тело не буде изабрано, читав поступак се понавља са 
новим кандидатима, као и да председник и заменик председника сталног или повременог 
радног тела морају бити одборници. 
 
          У складу са напред наведеним, а на предлог овлашћених предлагача, донето је 
решење као у диспозитиву.   
 
 
СКУПШТИНА ГРАДА КРАЉЕВА 
Број:02-39/2020-I                                                                         
Дана:27.августа 2020. године                   
                    
 
                                                                                                     Председник 
                                                                                         Скупштине града Краљева 
                                                                            Ненад Марковић, дипл.инж.саобраћаја, с.р. 
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На основу члана 36. став 1, у вези члана 66. став 3. Закона о локалној самоуправи 
(„Службени гласник РС“, број 129/07, 83/14-др закон, 101/16-др.закон и 47/18), члана 26. 
тачка 31, члана 39. став 1, 2. и 4. Статута града Краљева („Службени лист града 
Краљева'', број 6/19-пречишћен текст), члана 49. тачка 8, члана 57, члана 60. и члана 61. 
Пословника о раду Скупштине града Краљева („Службени лист града Краљева'', број 
25/16), 
 Скупштина града Краљева, на седници одржаној дана 27. августа 2020. године,  
донела је  
 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
О ИЗБОРУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА КОМИСИЈЕ ЗА НАГРАДЕ И ПРИЗНАЊА 

СКУПШТИНЕ ГРАДА КРАЉЕВА 
 

I 
 

У Комисију за награде и признања Скупштине града Краљева изабрани су: 
-за председника 

 - Јелена Милојевић Ђуновић, одборник у Скупштини града Краљева, 
 -за чланове: 
 1. Јелена Јаблановић, одборник у Скупштини града Краљева, 
 2. Драгица Поповић, дипломирани економиста, 
 3. Марица Балтић, одборник у Скупштини града Краљева, 
 4. Марија Јовановић Ђусић, одборник у Скупштини града Краљева, 
 5. Живорад Гајовић, пензионер и 
 6. Милош Богојевић, пензионер. 
 

II 
 

Даном доношења овог решења престаје мандат досадашњим члановима Комисије 
за награде и признања Скупштине града Краљева Милошу Милишићу, Радоици 
Вукосављевићу, Илији Јовановићу, Маријани Тодоровић, Бобану Угреновићу, Николини 
Митровић и Љиљани Бабић. 
 

III 
 
 Ово решење ступа на снагу даном доношења и објавиће се у „Службеном листу 
града Краљева''. 
 
 
                                                     О б р а з л о ж е њ е 
  
 

Правни основ за доношење решења садржан је у члану 36. став 1. Закона о 
локалној самоуправи („Службени гласник РС“, број 129/07, 83/14-др закон, 101/16-др.закон 
и 47/18), којим је утврђено да скупштина оснива стална или повремена радна тела за 
разматрање питања из њене надлежности и у члану 26. тачка 31. Статута града Краљева 
(„Службени лист града Краљева'', број 6/19-пречишћен текст), којим је утврђено да 
Скупштина, у складу са законом, бира и разрешава чланове радних тела Скупштине 
града. 
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           Чланом 39. став 1, 2. и 4. Статута града Краљева прописано је да Скупштина 
оснива стална и повремена радна тела за разматрање питања из њене надлежности и да 
радна тела дају мишљење о предлозима аката које доноси скупштина и обављају друге 
послове утврђене Пословником о раду Скупштине, да стална радна тела образује 
Скупштина за мандатни период за који је Скупштина образована, као и да се број радних 
тела, избор, права и дужности председника и чланова радних тела, начин рада и 
одлучивања утврђује  Пословником о раду Скупштине. 

Чланом 57. Пословника о раду Скупштине града Краљева („Службени лист града 
Краљева'', број 25/16) прописана је надлежност Комисије за награде и признања 
Скупштине града и да Комисија има председника и шест чланова. 
           Чланом 60. и 61. Пословника о раду Скупштине града утврђено је да чланове 
радног тела предлажу одборничке групе, сразмерно броју одборника у Скупштини, да о 
предложеној листи за избор чланова радног тела Скупштина одлучује у целини јавним 
гласањем, да је радно тело Скупштине изабрано ако је за предлог гласала већина 
присутних одборника, а ако радно тело не буде изабрано, читав поступак се понавља са 
новим кандидатима, као и да председник и заменик председника сталног или повременог 
радног тела морају бити одборници. 
             

У складу са напред наведеним, а на предлог овлашћених предлагача, донето је 
решење као у диспозитиву. 

 
 
 
СКУПШТИНА ГРАДА КРАЉЕВА 
Број:02-40/2020-I                                                                         
Дана:27.августа 2020. године                 
                      
 
                                                                                                     Председник 
                                                                                         Скупштине града Краљева 
                                                                            Ненад Марковић, дипл.инж.саобраћаја, с.р. 

 



27. август 2020. године                  СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА КРАЉЕВА               Број 35 - Страна 31

На основу члана 36. став 1, у вези члана 66. став 3. Закона о локалној самоуправи 
(„Службени гласник РС“, број 129/07, 83/14-др закон, 101/16-др.закон и 47/18), члана 26. 
тачка 31, члана 39. став 1, 2. и 4. Статута града Краљева („Службени лист града 
Краљева'', број 6/19-пречишћен текст), члана 49. тачка 9, члана 58, члана 60. и члана 61. 
Пословника о раду Скупштине града Краљева („Службени лист града Краљева'', број 
25/16), 
 Скупштина града Краљева, на седници одржаној дана 27. августа 2020. године,  
донела је  
 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
О ИЗБОРУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА КОМИСИЈЕ ЗА УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА 

НАЗИВА УЛИЦА, ТРГОВА, ЗАСЕЛАКА И ДЕЛОВА НАСЕЉЕНИХ МЕСТА СКУПШТИНЕ 
ГРАДА КРАЉЕВА 

 
I 
 

У Комисију за утврђивање предлога назива улица, тргова, заселака и делова 
насељених места Скупштине града Краљева изабрани су: 

-за председника 
 - Драгослав Сталетић, одборник у Скупштини града Краљева, 
 -за чланове: 
 1. Алекса Јовановић, студент, 
 2. Лука Петровић, одборник у Скупштини града Краљева, 
 3. Маријана Шен, одборник у Скупштини града Краљева, 
 4. Снежана Јовановић, одборник у Скупштини града Краљева, 
 5. Драган Станојевић, одборник у Скупштини града Краљева и 
 6. Вера Николић, новинар. 
 

II 
 

Даном доношења овог решења престаје мандат досадашњим члановима Комисије 
за утврђивање предлога назива улица, тргова, заселака и делова насељених места 
Скупштине града Краљева Сави Вељковићу, Јелени Јаблановић, Вуку Тодорићу, Зорици 
Стаменковић, Ненаду Шушићу, Миловану Смиљковићу и Снежани Јовановић. 

 
III 

 
 Ово решење ступа на снагу даном доношења и објавиће се у „Службеном листу 
града Краљева''. 
 
 
                                                     О б р а з л о ж е њ е 
  
 
 

Правни основ за доношење решења садржан је у члану 36. став 1. Закона о 
локалној самоуправи („Службени гласник РС“, број 129/07, 83/14-др закон, 101/16-др.закон 
и 47/18), којим је утврђено да скупштина оснива стална или повремена радна тела за 
разматрање питања из њене надлежности и у члану 26. тачка 31. Статута града Краљева 
(„Службени лист града Краљева'', број 6/19-пречишћен текст), којим је утврђено да 
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Скупштина, у складу са законом, бира и разрешава чланове радних тела Скупштине 
града. 
           Чланом 39. став 1, 2. и 4. Статута града Краљева прописано је да Скупштина 
оснива стална и повремена радна тела за разматрање питања из њене надлежности и да 
радна тела дају мишљење о предлозима аката које доноси скупштина и обављају друге 
послове утврђене Пословником о раду Скупштине, да стална радна тела образује 
Скупштина за мандатни период за који је Скупштина образована, као и да се број радних 
тела, избор, права и дужности председника и чланова радних тела, начин рада и 
одлучивања утврђује  Пословником о раду Скупштине. 

Чланом 58. Пословника о раду Скупштине града Краљева („Службени лист града 
Краљева'', број 25/16) прописана је надлежност Комисије за утврђивање предлога назива 
улица, тргова, заселака и делова насељених места Скупштине града и да Комисија има 
председника и шест чланова. 
           Чланом 60. и 61. Пословника о раду Скупштине града утврђено је да чланове 
радног тела предлажу одборничке групе, сразмерно броју одборника у Скупштини, да о 
предложеној листи за избор чланова радног тела Скупштина одлучује у целини јавним 
гласањем, да је радно тело Скупштине изабрано ако је за предлог гласала већина 
присутних одборника, а ако радно тело не буде изабрано, читав поступак се понавља са 
новим кандидатима, као и да председник и заменик председника сталног или повременог 
радног тела морају бити одборници. 
             

У складу са напред наведеним, а на предлог овлашћених предлагача, донето је 
решење као у диспозитиву. 

 
 
 
СКУПШТИНА ГРАДА КРАЉЕВА 
Број:02-41/2020-I                                                                         
Дана:27.августа 2020. године                                      
 
                                                                                                      Председник 
                                                                                           Скупштине града Краљева 
                                                                              Ненад Марковић, дипл.инж.саобраћаја, с.р. 
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На основу члана 36. став 1, у вези члана 66. став 3. Закона о локалној самоуправи 
(„Службени гласник РС“, број 129/07, 83/14-др закон, 101/16-др.закон и 47/18), члана 26. 
тачка 31, члана 39. став 1, 2. и 4. Статута града Краљева („Службени лист града 
Краљева'', број 6/19-пречишћен текст), члана 49. тачка 10, члана 59, члана 60. и члана 61. 
Пословника о раду Скупштине града Краљева („Службени лист града Краљева'', број 
25/16), 
 Скупштина града Краљева, на седници одржаној дана 27. августа 2020. године,  
донела је  
 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
О ИЗБОРУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА КОМИСИЈЕ ЗА ЕКОЛОГИЈУ, ЗАШТИТУ И 

УНАПРЕЂЕЊЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ СКУПШТИНЕ ГРАДА КРАЉЕВА 
 

I 
 

У Комисију за екологију, заштиту и унапређење животне средине Скупштине града 
Краљева изабрани су: 

-за председника 
 - Марија Жарчанин Станишић, одборник у Скупштини града Краљева, 
 -за чланове: 
 1. Вук Тодорић, одборник у Скупштини града Краљева, 
 2. Милијана Цветановски, дипл.инж.саобраћаја, 
 3. Дуња Миловановић, 
 4. Сандра Јоковић, одборник у Скупштини града Краљева, 
 5. Живка Вујовић, одборник у Скупштини града Краљева и 
 6. Филип Лазић, студент. 
 

II 
 

Даном доношења овог решења престаје мандат досадашњим члановима Комисије 
за екологију, заштиту и унапређење животне средине Скупштине града Краљева 
Слободану Буђевцу, Дејану Никићу, Марији Ђорђевић, Маријани Шен, Катарини 
Мирковић, Ненаду Пајићу и Јовани Марковић. 

  
 

III 
 
 Ово решење ступа на снагу даном доношења и објавиће се у „Службеном листу 
града Краљева''. 
 
 
                                                     О б р а з л о ж е њ е 
  
 

Правни основ за доношење решења садржан је у члану 36. став 1. Закона о 
локалној самоуправи („Службени гласник РС“, број 129/07, 83/14-др закон, 101/16-др.закон 
и 47/18), којим је утврђено да скупштина оснива стална или повремена радна тела за 
разматрање питања из њене надлежности и у члану 26. тачка 31. Статута града Краљева 
(„Службени лист града Краљева'', број 6/19-пречишћен текст), којим је утврђено да 
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Скупштина, у складу са законом, бира и разрешава чланове радних тела Скупштине 
града. 
           Чланом 39. став 1, 2. и 4. Статута града Краљева прописано је да Скупштина 
оснива стална и повремена радна тела за разматрање питања из њене надлежности и да 
радна тела дају мишљење о предлозима аката које доноси скупштина и обављају друге 
послове утврђене Пословником о раду Скупштине, као и  да стална радна тела образује 
Скупштина за мандатни период за који је Скупштина образована, као и да се број радних 
тела, избор, права и дужности председника и чланова радних тела, начин рада и 
одлучивања утврђује  Пословником о раду Скупштине. 

Чланом 59. Пословника о раду Скупштине града Краљева („Службени лист града 
Краљева'', број 25/16) прописана је надлежност Комисије за екологију, заштиту и 
унапређење животне средине Скупштине града и да Комисија има председника и шест 
чланова. 

Чланом 60. и 61. Пословника о раду Скупштине града утврђено је да чланове 
радног тела предлажу одборничке групе, сразмерно броју одборника у Скупштини, да о 
предложеној листи за избор чланова радног тела Скупштина одлучује у целини јавним 
гласањем, да је радно тело Скупштине изабрано ако је за предлог гласала већина 
присутних одборника, а ако радно тело не буде изабрано, читав поступак се понавља са 
новим кандидатима, као и да председник и заменик председника сталног или повременог 
радног тела морају бити одборнициУ складу са напред наведеним, а на предлог 
овлашћених предлагача, донето је решење као у диспозитиву. 

 
У складу са напред наведеним, а на предлог овлашћених предлагача, донето је 

решење као у диспозитиву. 
 
 
 

 
 
 
СКУПШТИНА ГРАДА КРАЉЕВА 
Број:02-42/2020-I                                                                         
Дана:27.августа 2020. године                                      
 
                                                                                                      Председник 
                                                                                           Скупштине града Краљева 
                                                                              Ненад Марковић, дипл.инж.саобраћаја, с.р. 
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На основу члана 43. Закона о локалним изборима („Службени гласник РС“, 
број 129/2007, 34/2010 – Одлука УС и 54/2011, 12/2020, 16/2020 – аутентично 
тумачење и 68/2020),  

 
       Изборна комисија града Краљева, на седници одржаној 25. августа 2020. 
године, донела је 

 Р Е Ш Е Њ Е 
 

I 
На место одборника Скупштине града Краљева Небојше Симовића, 

изабраног на изборима одржаним 21. јуна 2020.године са Изборне листе 
АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ – ЗА НАШУ ДЕЦУ коме је одборнички мандат престао 
подношењем оверене писане оставке, одборнички мандат се додељује  Ивану 
Јевтовићу, по занимању рударски техничар, рођен 1982.године, са пребивалиштем 
у Краљеву, Ушће ул. 7.Јули 4, кандидату са Изборне листе АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ 
– ЗА НАШУ ДЕЦУ. 
 

II 
            Мандат новом одборнику траје до истека мандата одборника коме је 
престао мандат.  

 
III 

Одборнику коме је овим решењем додељен мандат издати уверење о 
избору за одборника Скупштине града Краљева.  

 
IV 

Ово решење објавити у „Службеном листу града Краљева“. 
 

 О б р а з л о ж е њ е 
Изборној комисији града Краљева је достављена Одлука Скупштине града 

Краљева број: 011-198/2020-I од 18. августа 2020.године, којом је утврђено да је 
Небојши Симовићу престао мандат одборника у Скупштини града Краљева 
подношењем оверене писане оставке и наведена Одлука објављена је у 
„Службеном листу града Краљева“, број 32/20 од 18.08.2020.године . 

Одредбом члана 46. став 1. тачка 1. Закона о локалним изборима 
предвиђено је да одборнику престаје мадат пре истека времена на које је изабран 
подношењем оверене писане оставке. Истоветну одредбу садржи и члан 44. став 
1. тачка 1. Пословника о раду Скупштине града Краљева („Службени лист града 
Краљева“, број 25/16). Одредбом члана 30. став 2. Статута града Краљева 
(„Службени лист града Краљева“, број 06/19 –пречишћен текст) прописано је да 
мандат одборнику почиње и престаје под условима и на начин утврђен законом. 

Иван Јевтовић, кандидат за одборника Изборне листе АЛЕКСАНДАР 
ВУЧИЋ – ЗА НАШУ ДЕЦУ, дана 25. августа 2020.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 мандата кандидату из диспозитива овог решења.  
 

ИЗБОРНА КОМИСИЈА ГРАДА КРАЉЕВА 
Број: 613-1/2020,  дана: 25.августа 2020. године 

 
   Председник Изборне комисије  

     Данијела Мајсторовић, дипл.правник,с.р. 
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На основу члана 43. Закона о локалним изборима („Службени гласник РС“, 
број 129/2007, 34/2010 – Одлука УС и 54/2011, 12/2020, 16/2020 – аутентично 
тумачење и 68/2020),  

 
       Изборна комисија града Краљева, на седници одржаној 25. августа 2020. 
године, донела је 

 Р Е Ш Е Њ Е 
 

I 
На место одборника Скупштине града Краљева Николе Пантовића, 

изабраног на изборима одржаним 21. јуна 2020.године са Изборне листе 
АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ – ЗА НАШУ ДЕЦУ коме је одборнички мандат престао 
подношењем оверене писане оставке, одборнички мандат се додељује  Андрији 
Миљковићу, по занимању предузетник, рођен 1973.године, са пребивалиштем у 
Краљеву, Рудно 67, кандидату са Изборне листе АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ – ЗА 
НАШУ ДЕЦУ. 
 

II 
            Мандат новом одборнику траје до истека мандата одборника коме је 
престао мандат.  

 
III 

Одборнику коме је овим решењем додељен мандат издати уверење о 
избору за одборника Скупштине града Краљева.  

 
IV 

Ово решење објавити у „Службеном листу града Краљева“. 
 

 О б р а з л о ж е њ е 
Изборној комисији града Краљева је достављена Одлука Скупштине града 

Краљева број: 011-198/2020-I од 18. августа 2020.године, којом је утврђено да је 
Николи Пантовићу престао мандат одборника у Скупштини града Краљева 
подношењем оверене писане оставке и наведена Одлука објављена је у 
„Службеном листу града Краљева“, број 32/20 од 18.08.2020.године . 

Одредбом члана 46. став 1. тачка 1. Закона о локалним изборима 
предвиђено је да одборнику престаје мадат пре истека времена на које је изабран 
подношењем оверене писане оставке. Истоветну одредбу садржи и члан 44. став 
1. тачка 1. Пословника о раду Скупштине града Краљева („Службени лист града 
Краљева“, број 25/16). Одредбом члана 30. став 2. Статута града Краљева 
(„Службени лист града Краљева“, број 06/19 –пречишћен текст) прописано је да 
мандат одборнику почиње и престаје под условима и на начин утврђен законом. 

Андрија Миљковић, кандидат за одборника Изборне листе АЛЕКСАНДАР 
ВУЧИЋ – ЗА НАШУ ДЕЦУ, дана 25. августа 2020.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 мандата кандидату из диспозитива овог решења.  
 

ИЗБОРНА КОМИСИЈА ГРАДА КРАЉЕВА 
Број: 612-1/2020,  дана: 25.августа 2020. године 

 
   Председник Изборне комисије  

      Данијела Мајсторовић, дипл.правник, с.р. 
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На основу члана 43. Закона о локалним изборима („Службени гласник РС“, 
број 129/2007, 34/2010 – Одлука УС и 54/2011, 12/2020, 16/2020 – аутентично 
тумачење и 68/2020),  

 
       Изборна комисија града Краљева, на седници одржаној 25. августа 2020. 
године, донела је 

 Р Е Ш Е Њ Е 
 

I 
На место одборника Скупштине града Краљева Александра Протића, 

изабраног на изборима одржаним 21. јуна 2020.године са Изборне листе 
АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ – ЗА НАШУ ДЕЦУ коме је одборнички мандат престао 
подношењем оверене писане оставке, одборнички мандат се додељује  Зорици 
Симић, по занимању техничар технолог, рођена 1960.године, са пребивалиштем у 
Краљеву, Трг Краља Петра I ослободиоца 1/12/45, кандидату са Изборне листе 
АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ – ЗА НАШУ ДЕЦУ. 
 

II 
            Мандат новом одборнику траје до истека мандата одборника коме је 
престао мандат.  

 
III 

Одборнику коме је овим решењем додељен мандат издати уверење о 
избору за одборника Скупштине града Краљева.  

 
IV 

Ово решење објавити у „Службеном листу града Краљева“. 
 

 О б р а з л о ж е њ е 
Изборној комисији града Краљева је достављена Одлука Скупштине града 

Краљева број: 011-198/2020-I од 18. августа 2020.године, којом је утврђено да је 
Александру Протићу престао мандат одборника у Скупштини града Краљева 
подношењем оверене писане оставке и наведена Одлука објављена је у 
„Службеном листу града Краљева“, број 32/20 од 18.08.2020.године . 

Одредбом члана 46. став 1. тачка 1. Закона о локалним изборима 
предвиђено је да одборнику престаје мадат пре истека времена на које је изабран 
подношењем оверене писане оставке. Истоветну одредбу садржи и члан 44. став 
1. тачка 1. Пословника о раду Скупштине града Краљева („Службени лист града 
Краљева“, број 25/16). Одредбом члана 30. став 2. Статута града Краљева 
(„Службени лист града Краљева“, број 06/19 –пречишћен текст) прописано је да 
мандат одборнику почиње и престаје под условима и на начин утврђен законом. 

Зорица Симић, кандидат за одборника Изборне листе АЛЕКСАНДАР 
ВУЧИЋ – ЗА НАШУ ДЕЦУ, дана 24. августа 2020.године, дала 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 мандата кандидату из диспозитива овог решења.  
 

ИЗБОРНА КОМИСИЈА ГРАДА КРАЉЕВА 
Број: 607-1/2020,  дана: 25.августа 2020. године 

 
   Председник Изборне комисије  

      Данијела Мајсторовић, дипл.правник,с.р. 
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На основу члана 43. Закона о локалним изборима („Службени гласник РС“, 
број 129/2007, 34/2010 – Одлука УС и 54/2011, 12/2020, 16/2020 – аутентично 
тумачење и 68/2020),  

 
       Изборна комисија града Краљева, на седници одржаној 25. августа 2020. 
године, донела је 

 Р Е Ш Е Њ Е 
 

I 
На место одборника Скупштине града Краљева Кристине Марковић, 

изабране на изборима одржаним 21. јуна 2020.године са Изборне листе 
АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ – ЗА НАШУ ДЕЦУ којој је одборнички мандат престао 
подношењем оверене писане оставке, одборнички мандат се додељује  Мирјани 
Ђуровић, по занимању лабораторијски техничар, рођена 1972.године, са 
пребивалиштем у Краљеву, Рибница ул. 5.Јовачка 13, кандидату са Изборне листе 
АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ – ЗА НАШУ ДЕЦУ. 
 

II 
            Мандат новом одборнику траје до истека мандата одборника коме је 
престао мандат.  

 
III 

Одборнику коме је овим решењем додељен мандат издати уверење о 
избору за одборника Скупштине града Краљева.  

 
IV 

Ово решење објавити у „Службеном листу града Краљева“. 
 

 О б р а з л о ж е њ е 
Изборној комисији града Краљева је достављена Одлука Скупштине града 

Краљева број: 011-198/2020-I од 18. августа 2020.године, којом је утврђено да је 
Кристини Марковић престао мандат одборника у Скупштини града Краљева 
подношењем оверене писане оставке и наведена Одлука објављена је у 
„Службеном листу града Краљева“, број 32/20 од 18.08.2020.године . 

Одредбом члана 46. став 1. тачка 1. Закона о локалним изборима 
предвиђено је да одборнику престаје мадат пре истека времена на које је изабран 
подношењем оверене писане оставке. Истоветну одредбу садржи и члан 44. став 
1. тачка 1. Пословника о раду Скупштине града Краљева („Службени лист града 
Краљева“, број 25/16). Одредбом члана 30. став 2. Статута града Краљева 
(„Службени лист града Краљева“, број 06/19 –пречишћен текст) прописано је да 
мандат одборнику почиње и престаје под условима и на начин утврђен законом. 

Мирјана Ђуровић, кандидат за одборника Изборне листе АЛЕКСАНДАР 
ВУЧИЋ – ЗА НАШУ ДЕЦУ, дана 24. августа 2020.године, дала 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 мандата кандидату из диспозитива овог решења.  
 

ИЗБОРНА КОМИСИЈА ГРАДА КРАЉЕВА 
Број: 608-1/2020,  дана: 25.августа 2020. године 

 
    Председник Изборне комисије  

      Данијела Мајсторовић, дипл.правник, с.р. 
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На основу члана 43. Закона о локалним изборима („Службени гласник РС“, 
број 129/2007, 34/2010 – Одлука УС и 54/2011, 12/2020, 16/2020 – аутентично 
тумачење и 68/2020),  

 
       Изборна комисија града Краљева, на седници одржаној 24. августа 2020. 
године, донела је 

 Р Е Ш Е Њ Е 
 

I 
На место одборника Скупштине града Краљева Весне Милојевић, изабране 

на изборима одржаним 21. јуна 2020.године са Изборне листе АЛЕКСАНДАР 
ВУЧИЋ – ЗА НАШУ ДЕЦУ којој је одборнички мандат престао подношењем 
оверене писане оставке, одборнички мандат се додељује  Александру Бањцу, по 
занимању дипломирани економиста, рођен 1980.године, са пребивалиштем у 
Краљеву, ул. Јошаничка 60А, кандидату са Изборне листе АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ – 
ЗА НАШУ ДЕЦУ. 
 

II 
            Мандат новом одборнику траје до истека мандата одборника коме је 
престао мандат.  

 
III 

Одборнику коме је овим решењем додељен мандат издати уверење о 
избору за одборника Скупштине града Краљева.  

 
IV 

Ово решење објавити у „Службеном листу града Краљева“. 
 

 О б р а з л о ж е њ е 
Изборној комисији града Краљева је достављена Одлука Скупштине града 

Краљева број: 011-198/2020-I од 18. августа 2020.године, којом је утврђено да је 
Весни Милојевић престао мандат одборника у Скупштини града Краљева 
подношењем оверене писане оставке и наведена Одлука објављена је у 
„Службеном листу града Краљева“, број 32/20 од 18.08.2020.године . 

Одредбом члана 46. став 1. тачка 1. Закона о локалним изборима 
предвиђено је да одборнику престаје мадат пре истека времена на које је изабран 
подношењем оверене писане оставке. Истоветну одредбу садржи и члан 44. став 
1. тачка 1. Пословника о раду Скупштине града Краљева („Службени лист града 
Краљева“, број 25/16). Одредбом члана 30. став 2. Статута града Краљева 
(„Службени лист града Краљева“, број 06/19 –пречишћен текст) прописано је да 
мандат одборнику почиње и престаје под условима и на начин утврђен законом. 

Александар Бањац, кандидат за одборника Изборне листе АЛЕКСАНДАР 
ВУЧИЋ – ЗА НАШУ ДЕЦУ, дана 24. августа 2020.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 мандата кандидату из диспозитива овог решења.  
 

ИЗБОРНА КОМИСИЈА ГРАДА КРАЉЕВА 
Број: 602-1/2020,  дана: 24.августа 2020. године 

 
   Председник Изборне комисије  

     Данијела Мајсторовић, дипл.правник, с.р. 
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На основу члана 43. Закона о локалним изборима („Службени гласник РС“, 
број 129/2007, 34/2010 – Одлука УС и 54/2011, 12/2020, 16/2020 – аутентично 
тумачење и 68/2020),  

 
       Изборна комисија града Краљева, на седници одржаној 24. августа 2020. 
године, донела је 

 
 Р Е Ш Е Њ Е 

 
I 
 

На место одборника Скупштине града Краљева Биљане Бојанић, изабране 
на изборима одржаним 21. јуна 2020.године са Изборне листе ИВИЦА ДАЧИЋ – 
„Социјалистичка партија Србије (СПС), Јединствена Србија (ЈС) – Драган 
Марковић Палма“ којој је одборнички мандат престао подношењем оверене 
писане оставке, одборнички мандат се додељује  Јасни Савић по занимању 
професор разредне наставе, рођена 1984.године, са пребивалиштем у 
Краљеву, Витановац 127А, кандидату са Изборне листе ИВИЦА ДАЧИЋ – 
„Социјалистичка партија Србије (СПС), Јединствена Србија (ЈС) – Драган 
Марковић Палма“. 
 

II 
 

            Мандат новом одборнику траје до истека мандата одборника коме је 
престао мандат.  

 
III 

 
Одборнику коме је овим решењем додељен мандат издати уверење о 

избору за одборника Скупштине града Краљева.  
 

IV 
 

Ово решење објавити у „Службеном листу града Краљева“. 
 
 

 О б р а з л о ж е њ е 
 

Изборној комисији града Краљева је достављена Одлука Скупштине града 
Краљева број: 011-198/2020-I од 18. августа 2020.године, којом је утврђено да је 
Биљани Бојанић престао мандат одборника у Скупштини града Краљева 
подношењем оверене писане оставке и наведена Одлука објављена је у 
„Службеном листу града Краљева“, број 32/20 од 18.08.2020.године . 

Одредбом члана 46. став 1. тачка 1. Закона о локалним изборима 
предвиђено је да одборнику престаје мадат пре истека времена на које је изабран 
подношењем оверене писане оставке. Истоветну одредбу садржи и члан 44. став 
1. тачка 1. Пословника о раду Скупштине града Краљева („Службени лист града 
Краљева“, број 25/16). Одредбом члана 30. став 2. Статута града Краљева 
(„Службени лист града Краљева“, број 06/19 –пречишћен текст) прописано је да 
мандат одборнику почиње и престаје под условима и на начин утврђен законом. 

Јасна Савић, кандидат за одборника Изборне листе ИВИЦА ДАЧИЋ – 
„Социјалистичка партија Србије (СПС), Јединствена Србија (ЈС) – Драган 
Марковић Палма“, дана 24. августа 2020.године, дала је писану изјаву да прихвата 
одборнички мандат. 
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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 мандата кандидату из диспозитива овог решења.  
 
 

ИЗБОРНА КОМИСИЈА ГРАДА КРАЉЕВА 
Број: 601-1/2020,  дана: 24.августа 2020. године 

 
 
 
    Председник Изборне комисије  

     Данијела Мајсторовић, дипл.правник, с.р. 
 



Број 35 - Страна 42                               СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА КРАЉЕВА                          27. август 2020. године

 
 

На основу члана 43. Закона о локалним изборима („Службени гласник РС“, 
број 129/2007, 34/2010 – Одлука УС и 54/2011, 12/2020, 16/2020 – аутентично 
тумачење и 68/2020),  
 

       Изборна комисија града Краљева, на седници одржаној 25. августа 2020. 
године, донела је 

 
 Р Е Ш Е Њ Е 

 
I 
 

На место одборника Скупштине града Краљева Драгана Вулића, изабраног 
на изборима одржаним 21. јуна 2020.године са Изборне листе ИВИЦА ДАЧИЋ – 
„Социјалистичка партија Србије (СПС), Јединствена Србија (ЈС) – Драган 
Марковић Палма“ којем је одборнички мандат престао подношењем оверене 
писане оставке, одборнички мандат се додељује  Милану Стевановићу по 
занимању сервисни техничар, рођен 1969.године, са пребивалиштем у Краљеву, 
Ратина 155, кандидату са Изборне листе ИВИЦА ДАЧИЋ – „Социјалистичка 
партија Србије (СПС), Јединствена Србија (ЈС) – Драган Марковић Палма“. 
 

II 
 

            Мандат новом одборнику траје до истека мандата одборника коме је 
престао мандат.  

 
III 

 
Одборнику коме је овим решењем додељен мандат издати уверење о 

избору за одборника Скупштине града Краљева.  
 

IV 
 

Ово решење објавити у „Службеном листу града Краљева“. 
 
 

 О б р а з л о ж е њ е 
 

Изборној комисији града Краљева је достављена Одлука Скупштине града 
Краљева број: 011-198/2020-I од 18. августа 2020.године, којом је утврђено да је 
Драгану Вулићу престао мандат одборника у Скупштини града Краљева 
подношењем оверене писане оставке и наведена Одлука објављена је у 
„Службеном листу града Краљева“, број 32/20 од 18.08.2020.године . 

Одредбом члана 46. став 1. тачка 1. Закона о локалним изборима 
предвиђено је да одборнику престаје мадат пре истека времена на које је изабран 
подношењем оверене писане оставке. Истоветну одредбу садржи и члан 44. став 
1. тачка 1. Пословника о раду Скупштине града Краљева („Службени лист града 
Краљева“, број 25/16). Одредбом члана 30. став 2. Статута града Краљева 
(„Службени лист града Краљева“, број 06/19 –пречишћен текст) прописано је да 
мандат одборнику почиње и престаје под условима и на начин утврђен законом. 

Милан Стевановић, кандидат за одборника Изборне листе ИВИЦА ДАЧИЋ 
– „Социјалистичка партија Србије (СПС), Јединствена Србија (ЈС) – Драган 
Марковић Палма“, дана 25. августа 2020.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.  

307.
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Имајући у виду напред наведено, стекли су се услови за доделу 
одборничког мандата кандидату из диспозитива овог решења.  
 
 

ИЗБОРНА КОМИСИЈА ГРАДА КРАЉЕВА 
Број: 606-1/2020,  дана: 25.августа 2020. године 

 
 
  Председник Изборне комисије  

    Данијела Мајсторовић, дипл.правник,с.р. 
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Завод за заштиту споменика културе Краљево, Краљево, Улица Цара Лазара бр. 24, на 
основу члана 78. Закона о општем управном поступку (“Службени гласник РС”, бр. 18/2016), чл. 
29. став 2, у вези са чланом 27. Закона о културним добрима (“Службени гласник РС”, бр. 71/94, 
52/2011-др. закон, 99/2011-др. закон) 
 
 
 

ОБАВЕШТАВА 
 
 
 

 Све сопственике или правна лица, као и град, да је Завод за заштиту споменика културе 
Краљево, Краљево, Улица Цара Лазара 24, као стварно и месно надлежан дана 21.08.2020. 
године извршио евидентирање следеће целине: 
  Целина Градски парк са историјским здањима у Краљеву, град Краљево, на 
катастарским парцелама број 942/1, 943/1, 944, 945, 946, 947 све у КО Краљево, као добра које 
ужива претходну заштиту, ради предлагања предметне непокретности за непокретно културно 
добро – просторно културно – историјску целину. 
 Еидентирање добра извршено је на основу члана 29. став 2, у вези са чланом 27. Закона о 
културним добрима (“Службени гласник РС”, бр. 71/94, 52/2011-др. закон, 99/2011-др. закон). 
 Мере заштите утврђене наведеним Законом за утврђена и проглашена културна добра 
примењују се и на непокретности које су евидентиране да уживају претходну заштиту. 
 

 
ЗАВОД ЗА ЗАШТИТУ СПОМЕНИКА КУЛТУРЕ 
Број:862/1 
Датум:21.08.2020. године 

 
 
 

                                                                                                                 в.д. директора Завода 
                                                                                           мр Катарина Грујовић Брковић, с.р. 
 

  

301.
АКТИ ЈАВНИХ УСТАНОВА
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С А Д Р Ж А Ј 
 
 
 
          Рег.бр.                                                                                                 Страна                                                                                                                                     

       
 

 
 АКТИ ГРАДОНАЧЕЛНИКА ГРАДА КРАЉЕВА 

 
281. Решење о отварању апропријације по основу наменског трансфера доби-

јеног од другог нивоа власти, број: 2074/2020 од 24. августа 2020. године... 
 
 АКТИ СКУПШТИНЕ ГРАДА КРАЉЕВА 
 

282. Одлука о потврђивању мандата одборницима у Скупштини града Краље-
ва......................................................................................................................... 
 

283.  Одлука о престанку мандата одборницима у Скупштини града Краљева... 
 

284. Одлука о престанку мандата одборнику у Скупштини града Краљева......... 
 

285. Решење о избору заменика председника Скупштине града Краљева.......... 
 

286. Решење о постављењу заменика секретара Скупштине града Краљева..... 
 

287. Решење о избору градоначелника, заменика градоначелника и чланова 
Градског већа града Краљева............................................................................. 

 
288. Решење о престанку функције Зорици Симић............................................... 

 
289. Решење о престанку функције Александру Бањцу........................................ 

 
290. Решење о престанку функције Јасни Савић.................................................. 

291. Решење о избору председника и чланова Административно-мандатске 
комисије Скупштине града Краљева.................................................................. 

 
292. Решење о избору председника и чланова Комисије за избор и именовања 

Скупштине града Краљева.................................................................................. 
 

293. Решење о избору председника и чланова Комисије за Статут и управу 
Скупштине града Краљева.................................................................................. 

 
294. Решење о избору председника и чланова Комисије за друштвене дела-

тности, економски развој, привреду и финансије  Скупштине града Кра-
љева.................................................................................................................... 

 
295. Решење о избору председника и чланова Комисије за урбанизам, грађе-

винарство и стамбено-комуналне делатности  Скупштине града Краљева... 
 

296. Решење о избору председника и чланова Комисије за месне заједнице, 
пољопривреду и развој села Скупштине града Краљева................................ 
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297. Решење о избору председника и чланова Комисије за представке и приту-

жбе и борбу против корупције Скупштине града Краљева............................... 
 

298. Решење о избору председника и чланова Комисије за награде и признања 
Скупштине града Краљева................................................................................. 

 
299. Решење о избору председника и чланова Комисије за утврђивање пре-

длога назива улица, тргова, заселака и делова насељених места Ску-
пштине града Краљева...................................................................................... 

 
300. Решење о избору председника и чланова Комисије за екологију, заштиту 

и унапређење животне средине Скупштине града Краљева............................ 
 
   АКТИ ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ ГРАДА КРАЉЕВА 
 

301. Решење о додељивању одборничког мандата Ивану Јевтовићу................. 
 

302. Решење о додељивању одборничког мандата Андрији Миљковићу............ 
 

303. Решење о додељивању одборничког мандата Зорици Симић...................... 
 

304. Решење о додељивању одборничког мандата Мирјани Ђуровић................ 
 

305. Решење о додељивању одборничког мандата Александру Бањцу.............. 
 

306. Решење о додељивању одборничког мандата Јасни Савић......................... 
 

307. Решење о додељивању одборничког мандата Милану Стевановићу......... 
 

  АКТИ ЈАВНИХ УСТАНОВА 
 

308. Обавештење о евидентирању добара под предходном заштитом ради 
утврђивања за културно добро –просторно културно историјску целину-
Целина Градски парк са историјским здањима у Краљеву............................... 
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Издавач: Скупштина града Краљева - Година издавања: педесет трећа - Главни и одговорни уредник
Драгана Петковић, секретар Скупштине града Краљева - Телефон 036/306-020

Текући рачун: 840-733152843-12 за претплатнике који су финансирани из буџета Републике Србије
840-745151843-03 за претплатнике који се финансирају из буџета локалне самоуправе и остале 

претплатнике
Штампа: “Колор Принт” доо за графичку и издавачку делатност  Лаћарак - е пошта: office@kolorprint.rs

27

29

31

33

35

36

37

38

39

40

42

44


