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СЛУЖБЕНИ ЛИСТ 
ГРАДА КРАЉЕВА
БРОЈ 40 - 28. СЕПТЕМБАР  2020. ГОДИНЕ

АКТИ ГРАДСКОГ ВЕЋА ГРАДА КРАЉЕВА

  
 
 
 
 
 
 
На основу члана 68. Статута града Краљева („Службени лист града 

Краљева“, број 6/19-пречишћен текст) и члана 32. Пословника о раду Градског 
већа града Краљева („Службени лист града Краљева“, број 21/19-пречишћен 
текст), 
 Градско веће града Краљева, на Четвртој (редовној) седници одржаној дана 
28. септембра 2020. године, донело је 
 
 
 

ОДЛУКУ  
О ИЗМЕНАМА ОДЛУКЕ О ОСНИВАЊУ САВЕТА  

ЗА ЗАШТИТУ  И УНАПРЕЂЕЊЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ  
 

 
Члан 1. 

 
 У Одлуци о оснивању Савета за заштиту  и унапређење животне средине 
(„Службени лист града Краљева“, број 28/17)  члан 2. став 1. мења се тако да 
гласи: 

„Оснива се Савет за заштиту и унапређење животне средине (у даљем 
тексту: Савет) као стално радно тело Градског већа града Краљева.“  
 
 

Члан 2. 
 
 Члан 4 мења се тако да гласи: 
 „Чланове Савета посебним решењем именује Градско веће града Краљева 
на период од четири године.“ 
 

Члан 3. 
 

Члан 5. мења се тако да гласи: 
„Чланове Савета предлажe члан Градског већа ресорно задужен за заштиту 

животне средине и то: 
 -једног члана представника Градске управе запосленог на пословима 
заштите животне средине,   
 -једног члана представника Градске управе запосленог на пословима 
Канцеларије за младе, 
           -једног члана представника Градске управе запосленог на пословима 
управљања пројектима и локалног економског развоја, 
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           -једног члана представника Градске управе запосленог на пословима 
енергетског менаџмента, 
           -једног члана представника Градске управе запосленог на пословима 
комуналне полиције, 
           -једног члана представника Градске управе запосленог на пословима 
цивилне заштите, 
           -једног члана представника Mреже еко-повереника Сталне конференције 
градова и општина, 
 -једног члана представника Школске управе Краљево, 

-једног члана представника Регионалног предузећа за управљање отпадом 
„Регион Краљево“, 

-једног члана представника Завода за јавно здравље Краљево, 
-једног члана представника организација цивилног друштва. 
-једног члана представника ЈКП „Чистоћа“. 
Члан Градског већа који је ресорно задужен за област животне средине је по 

функцији председник Савета.“ 
 
 

Члан 4. 
 

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

О б р а з л о ж е њ е  
 

            Одлуком о изменама Одлуке о оснивању Савета за заштиту и унапређење 
животне средине, Савет за заштиту и унапређење животне средине образује се 
као стално радно тело Градског већа града Краљева с обзиром на то да су 
послови и задаци који су у надлежности Савета сталног карактера. На основу чл. 
32. став 3. Пословника о раду Градског већа града Краљева („Службени лист града 
Краљева“, број 21/19), који прописује да Веће образује стална радна тела на 
мандатни период на који је изабрано, изменама Одлуке предвиђа се именовање 
чланова Савета на мандатни период од четири године.  
 Одлука о оснивању Савета за заштиту и унапређење животне средине мења 
се и у делу именовања чланова Савета, тако да се, у циљу ефикаснијег рада, 
поред досадашњих чланова, у Савет именују представници јавних предузећа и 
установа. 
 

 
 
ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА КРАЉЕВА 
Број: 011-219/2020-I 
Дана: 28. 09. 2020. године 
 
 
         Председник Градског већа 
                 градоначелник града Краљева 
        др Предраг Терзић, дипл.политиколог,с.р.  
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На основу члана 63. тачка 2. и члана 121. став 1. Статута града Краљева 
(„Службени лист града Краљева“, број 6/19-пречишћен текст), члана 21. став 4. 
Одлуке о признањима и наградама града Краљева („Службени лист града Краљева“, 
број 10/17, 13/19) и члана 39. став 1. Пословника о раду Градског већа града 
Краљева („Службени лист града Краљева“, број 21/19-пречишћен текст),  

Градско веће града Краљева, на Трећој (ванредној) седници одржаној 22. 
септембра 2020.године, донело је  

 
 

РЕШЕЊЕ 
 
 
I 
 

 Утврђује се износ од 100.000,00 динара као висина појединачног новчаног 
износа Октобарске наградe града Краљева за 2020. годину. 
  
 

II 
 

 Ово решење објавити у „Службеном листу града Краљева“. 
 
 
                                                         О б р а з л о ж е њ е  
 
 Чланом 21. Одлуке о признањима и наградама града Краљева („Службени 
лист града Краљева“, број 10/17, 13/19) утврђено је да се Октобарска награда и 
Специјална награда за подстицај хуманости „Миломир Главчић“ додељују у виду 
дипломе, да се уз дипломе додељују и новчани износи награда, као и да се средства 
за награде и друге трошкове обезбеђују из буџета града Краљева. Ставом 4. овог 
члана утврђено је да Градско веће града Краљева сваке године утврђује висину 
новчаних награда у оквиру средстава утврђених буџетом града за текућу годину. 
 
 
 
 
Градско веће града Краљева 
Број: 011-216/2020-I 
Дана: 22. 09. 2020. године 
 
 
 
                                                                                Председник Градског већа 
          градоначелник града Краљева 
                                                                     др Предраг Терзић, дипл.политиколог, с.р.    

330.
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На основу члана 63. тачка 2. и члана 121. став 1. Статута града Краљева 

(„Службени лист града Краљева“, број 6/19-пречишћен текст), члана 21. став 4. 
Одлуке о признањима и наградама града Краљева („Службени лист града Краљева“, 
број 10/17, 13/19) и члана 39. став 1. Пословника о раду Градског већа града 
Краљева („Службени лист града Краљева“, број 21/19-пречишћен текст),  

 
Градско веће града Краљева, на Трећој (ванредној) седници одржаној 22. 

септембра 2020. године, донело је  

 
 

РЕШЕЊЕ 
 
I 
 

 Утврђује се износ од 70.000,00 динара као висина појединачног новчаног 
износа Специјалнe наградe за подстицај хуманости „Миломир Главчић“ за 2020. 
годину. 
  
 

II 
 

 Ово решење објавити у „Службеном листу града Краљева“. 
 
 
                                                         О б р а з л о ж е њ е  
 
 Чланом 21. Одлуке о признањима и наградама града Краљева („Службени 
лист града Краљева“, број 10/17, 13/19) утврђено је да се Октобарска награда и 
Специјална награда за подстицај хуманости „Миломир Главчић“ додељују у виду 
дипломе, да се уз дипломе додељују и новчани износи награда, као и да се средства 
за награде и друге трошкове обезбеђују из буџета града Краљева. Ставом 4. овог 
члана утврђено је да Градско веће града Краљева сваке године утврђује висину 
новчаних награда у оквиру средстава утврђених буџетом града за текућу годину. 
 
 
 
 
Градско веће града Краљева 
Број: 011-217/2020-I 
Дана: 22. 09. 2020. године 
 
 
 
                                                                            Председник Градског већа 
                Градоначелник града Краљева 
                                                                 др Предраг Терзић, дипл.политиколог, с.р.       

331.
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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


