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СЛУЖБЕНИ ЛИСТ 
ГРАДА КРАЉЕВА

БРОЈ 36 - 28. АВГУСТ 2020. ГОДИНЕ

АКТИ ГРАДОНАЧЕЛНИКА ГРАДА КРАЉЕВА

 
 
 
 
 
 
 
 
На основу члана 58, у вези са чланом 66. став 4. Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник РС“, број 129/07 и 83/14 – др. закон, 101/16-др. 
закон и 47/18) и члана 79. Статута града Краљева („Службени лист града 
Краљева“, број 6/19 – пречишћен текст), 

градоначелник града Краљева, дана  28. августа 2020. године, донeo je 
 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
О ПРЕСТАНКУ ФУНКЦИЈЕ 

ПОМОЋНИКА ГРАДОНАЧЕЛНИКА ГРАДА КРАЉЕВА 
 

I 
 УТВРЂУЈЕ СЕ да је Сретену Јовановићу из Краљева престала функција 
помоћника градоначелника града Краљева за културне манифестације и сарадњу 
са партнерским градовима дана 27. августа 2020. године, по основу престанка 
дужности градоначелника. 

II 

УТВРЂУЈЕ СЕ да је Марку Матовићу из Краљева престала функција 
помоћника градоначелника града Краљева за социјална питања дана 27. августа 
2020. године, по основу престанка дужности градоначелника. 

 
III 

УТВРЂУЈЕ СЕ да је Николи Радевићу из Краљева престала функција 
помоћника градоначелника града Краљева за за омладину и спорт дана 27. 
августа 2020. године, по основу престанка дужности градоначелника. 

 
IV 

Ово решење објавити у „Службеном листу града Краљева“. 
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О б р а з л о ж е њ е 

 На основу члана 58. став 3. у вези са чланом 66. став 4. Закона о локалној 
самоуправи предвиђено је да помоћнике градоначелника за поједине области 
поставља и разрешава градоначелник. Исту одредбу садржи и члан 79. став 2. 
Статута града Краљева, док је ставом 3. овог члана прописано да се помоћници 
градоначелника постављају најдуже на период док траје дужност градоначелника.  

 Имајући у виду да је градоначелнику функција престала дана 27. августа 
2020. године, донето је решење као у диспозитиву. 

 
 

ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА КРАЉЕВА 
Број: 02-22/2020-I; Дана: 28.08.2020. године 

 
 
 
                                                                      ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА КРАЉЕВА 
                                                                   др Предраг Терзић, дипл. политиколог, с.р. 
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На основу члана 8. став 2. Закона о запосленима у аутономним покрајинама 

и јединицама локалне самоуправе  („Службени гласник РС“, број 21/16, 113/17, 
113/17-др. закон, 95/18, 95/18-др. закон и 86/19-др. закон), члана 58. став 2. и 4, 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) и члана 79. став 2. и 4. 
Статута града Краљева („Службени лист града Краљева“, број 6/19-пречишћен 
текст),  

градоначелник града Краљева, дана 28. августа 2020. године, донео је  
 

 

Р Е Ш Е Њ Е 
О ПОСТАВЉЕЊУ ПОМОЋНИКА ГРАДОНАЧЕЛНИКА ГРАДА КРАЉЕВА 

 
 

I - Поставља се Марко Матовић из Краљева за помоћника градоначелника за 
социјална питања у Кабинету градоначелника. 

II - Лице из тачке I овог решења поставља се на функцију помоћника 
градоначелника, почев од 28. августа 2020. године, најдуже на период док траје 
дужност градоначелника. 

III -  Решење објавити у „Службеном листу града Краљева“. 

 

О б р а з л о ж е њ е 

 У складу са чланом 8. став 2. Закона о запосленима у аутономним 
покрајинама и јединицама локалне самоуправе („Службени гласник РС“, број 
21/16) избор, именовање, постављење, као и разрешење функционера у 
јединицама локалне самоуправе, врши се у складу са посебним прописима и овим 
законом, статутом јединице локалне самоуправе и одлукама јединице локалне 
самоуправе којима се уређује оснивање служби и организација.   

Чланом 58. став 2. у вези са чланом 66. став 4. Закона о локалној 
самоуправи, предвиђено је да помоћнике градоначелника поставља и разрешава 
градоначелник, док је ставом 4. прописано да се помоћници градоначелника 
постављају у кабинету градоначелника најдуже на период док траје дужност 
градоначелника. Исте одредбе садржи и члан 79. став 2. и 4. Статута града 
Краљева („Службени лист града Краљева“, број 6/19-пречишћен текст). 
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Број 36 - Страна 4                              СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА КРАЉЕВА                          28. август 2020. године

На основу овлашћења из наведених прописа, градоначелник града 
Краљева донео је Решење о постављењу помоћника градоначелника. 

 
 

 
ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА КРАЉЕВА 

Број: 02- 23/2020-I;  Дана 28.08.2020. године 
                 

                                                                Градоначелник града Краљева 
  др Предраг Терзић, дипл. политиколог, с.р. 
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На основу члана 8. став 2. Закона о запосленима у аутономним покрајинама 

и јединицама локалне самоуправе  („Службени гласник РС“, број 21/16, 113/17, 
113/17-др. закон, 95/18, 95/18-др. закон и 86/19-др. закон), члана 58. став 2. и 4, 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) и члана 79. став 2. и 4. 
Статута града Краљева („Службени лист града Краљева“, број 6/19-пречишћен 
текст),  

градоначелник града Краљева, дана 28. августа 2020. године, донео је  
 

 

Р Е Ш Е Њ Е 
О ПОСТАВЉЕЊУ ПОМОЋНИКА ГРАДОНАЧЕЛНИКА ГРАДА КРАЉЕВА 

 

I - Поставља се Никола Радевић, дипл. правник из Краљева, за помоћника 
градоначелника за омладину и спорт у Кабинету градоначелника. 

II - Лице из тачке I овог решења поставља се на функцију помоћника 
градоначелника, почев од 28. августа 2020. године, најдуже на период док траје 
дужност градоначелника. 

III -  Решење објавити у „Службеном листу града Краљева“. 

 

О б р а з л о ж е њ е 

 У складу са чланом 8. став 2. Закона о запосленима у аутономним 
покрајинама и јединицама локалне самоуправе („Службени гласник РС“, број 
21/16) избор, именовање, постављење, као и разрешење функционера у 
јединицама локалне самоуправе, врши се у складу са посебним прописима и овим 
законом, статутом јединице локалне самоуправе и одлукама јединице локалне 
самоуправе којима се уређује оснивање служби и организација.   

Чланом 58. став 2. у вези са чланом 66. став 4. Закона о локалној 
самоуправи, предвиђено је да помоћнике градоначелника поставља и разрешава 
градоначелник, док је ставом 4. прописано да се помоћници градоначелника 
постављају у кабинету градоначелника најдуже на период док траје дужност 
градоначелника. Исте одредбе садржи и члан 79. став 2. и 4. Статута града 
Краљева („Службени лист града Краљева“, број 6/19-пречишћен текст). 
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На основу овлашћења из наведених прописа, градоначелник града 
Краљева донео је Решење о постављењу помоћника градоначелника. 

 
 

 
ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА КРАЉЕВА 

Број: 02- 24/2020-I;  Дана 28.08.2020. године 
 
 

                                                                 Градоначелник града Краљева 
                                                                   др Предраг Терзић, дипл. политиколог, 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 општину, да је Завод за заштиту споменика културе 
Краљево, Краљево, Улица Цара Лазара 24, као стварно и месно надлежан дана 22.05.2020. године 
извршио евидентирање следеће целине: 
 Фабрички комплекс столарске радионице Рада Каличанина са старим  стрелиштем, 
Град Краљево, на катастарским парцелама број 3194/1, 3194/2, 3191/1 и 3187 све у КО Краљево 
као добра које ужива претходну заштиту, ради предлагања предметне непокретности за непокретно 
културно добро – просторно културно – историјску целину. 
 
 Еидентирање добара 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:826/2 
Датум:11.08.2020. године 

 
 
 

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

  

312.
АКТИ ЈАВНИХ УСТАНОВА

Број:826/1
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С А Д Р Ж А Ј 
 
 
 
          Рег.бр.                                                                                                      Страна                                                                                                                                     

       
 
 

  АКТИ ГРАДОНАЧЕЛНИКА ГРАДА КРАЉЕВА 
 

309. Решење о престанку функције помоћника градоначелника града Краљева. 
 

310. Решење о постављењу помоћника градоначелника за социјална питања. 
 

311. Решење о постављењу помоћника градоначелника за омладину и спорт. 
 

  АКТИ ЈАВНИХ УСТАНОВА 
 

312. Обавештење о евидентирању добара под предходном заштитом ради 
утврђивања за културно добро – просторно културно историјску целину-
Фабрички комплекс столарске радионице Рада Каличанина са старим 
стрелиштем........................................................................................................... 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

. 
 

 
                 

 

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
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