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       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 и 41/20),   

 
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 суфинансирању пројекта под називом Продукција представе ''ТРПЕЛЕ'' 
Краљево-Шабац закљученог између Министарства културе и информисања Републике 
Србије (заведен под бројем 451-04-3785/2020-03 дана 25.09.2020. године) и 
Краљевачког позоришта (заведен под бројем 01-550 дана 25.09.2020.године) пренета у 
корист буџета града Краљева на уплатни рачун јавних прихода број 840-733144843-53 
код Управе за трезор дана 16.10.2020. године као текући наменски трансфер од 
Републике у корист нивоа градова (извод 287) у износу од 500.000,00 динара, 
распоређују се Краљевачком позоришту за суфинансирање пројекта под називом 
Продукција представе ''ТРПЕЛЕ'' Краљево-Шабац (исплата ауторског хонорара 
костимографу представе ''Трпеле'', 250.000,00 динара и хотелски смештај за учеснике 
пројекта, 250.000,00 динара).  
 2. 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 и 
41/20) у оквиру Раздела 5, Глава 05 – Краљевачко позориште, Програм 1201 – Развој 
културе и информисања, функција 820 – Услуге културе, Програмска активност/Пројекат 
0002 – Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва Представе у сезони 
2019/2020 год, Позиција 286, Економска класификација 423 – Услуге по уговору, у 
износу од 500.000,00 динара (Извор 07). 

 3. Обавезује се корисник одобрених наменских средстава – Краљевачко 
позориште да средства у износу  од 500.000,00 динара користи искључиво за 
реализацију пројекта из тачке 1. овог решења. 

  4. Обавезује се Краљевачко позориште 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 
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Републике Србије у року од 15 дана од дана завршетка Пројекта, односно до 
31.12.2020. године. 
  5. О извршењу овог решења стараће се Одељење за привреду и 
финансије Градске управе града Краљева, Одељење за друштвене делатности Градске 
управе града Краљева и Краљевачко позориште. 
   6. Ово решење објавити у "Службеном листу града Краљева". 
                                          

Образложење 
 

  На основу Уговора о суфинансирању пројекта под називом Продукција 
представе ''ТРПЕЛЕ'' Краљево-Шабац закљученог између Министарства културе и 
информисања Републике Србије (заведен под бројем 451-04-3785/2020-03 дана 
25.09.2020. године) и Краљевачког позоришта (заведен под бројем 01-550 дана 
25.09.2020.године) пренета су у корист буџета града Краљева на уплатни рачун јавних 
прихода број 840-733144843-53 код Управе за трезор дана 16.10.2020. године као 
текући наменски трансфер од Републике у корист нивоа градова (извод 287) средства у 
износу од 500.000,00 динара, која се распоређују Краљевачком позоришту за 
суфинансирање пројекта под називом Продукција представе ''ТРПЕЛЕ'' Краљево-
Шабац (исплата ауторског хонорара костимографу представе ''Трпеле'', 250.000,00 
динара и хотелски смештај за учеснике пројекта, 250.000,00 динара). 
  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 и 41/20) 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, Краљевачком 
позоришту,  Управи за трезор и архиви.  
 
 
 
ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА КРАЉЕВА 
Број: 2699/2020 
Дана: 22. октобра 2020. године 
    
 
                                                                                    

                                                                                        ГРАДОНАЧЕЛНИК 
                                   др Предраг Терзић, дипл. политиколог, с.р. 
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       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 и 41/20),   

 
 

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 откупу пубикација закљученог између Министарства културе и информисања 
Републике Србије (заведен под бројем 650-00-42/2020-03 дана 17.08.2020. године) и 
Народне библиотеке „Стефан Првовенчани“ Краљево (заведен под бројем 363 дана 
10.09.2020.године) пренета у корист буџета града Краљева на уплатни рачун јавних 
прихода број 840-733144843-75 код Управе за трезор дана 28.09.2020. године као 
текући наменски трансфер од Републике у корист нивоа градова (извод 22) у износу од 
750.620,00 динара, распоређују се Народној библиотеци „Стефан Првовенчани“ 
Краљево за реализацију пројеката откупа публикација.  

 2. 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 и 41/20) у оквиру Раздела 5, Глава 04 - Народна библиотека „Стефан 
Првовенчани“ Краљево, Програм 1201 – Развој културе и информисања, Функција 820: 

- Програм. актив./Пројекат  0001 – Функционисање локалних установа културе , 
увећава се Позиција 259, Економска класификација 512  – Машине и опрема, у износу 
од 100.000,00 динара и 

- Програм. актив./Пројекат  0002 – Јачање културне продукције и уметничког 
стваралаштва, увећавају се: 

- Позиција 263, Економска класификација 423  – Услуге по уговору, у износу од 
310.000,00 динара, 

- Позиција 264, Економска класификација 424  – Специјализоване услуге, у 
износу од 240.620,00 динара 

- Позиција 265, Економска класификација 426  – Материјал, у износу од 
100.000,00 динара (Извор 07). 

 3. Обавезује се корисник одобрених наменских средстава – Народна 
библиотека „Стефан Првовенчани“ да средства у износу  од 750.620,00 динара користи 
искључиво за реализацију пројекта из тачке 1. овог решења. 

  4. О извршењу овог решења стараће се Одељење за привреду и 
финансије Градске управе града Краљева, Одељење за друштвене делатности Градске 
управе града Краљева и Народна библиотека „Стефан Првовенчани“ Краљево. 
   6. Ово решење објавити у "Службеном листу града Краљева". 
 
 
 

421.
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Образложење 

 
  На основу Уговора о откупу публикација закљученог између Министарства 
културе и информисања Републике Србије (заведен под бројем 650-00-42/2020-03 дана 
17.08.2020. године) и Народне библиотеке „Стефан Првовенчани“ Краљево (заведен 
под бројем 363 дана 10.09.2020.године) пренета су у корист буџета града Краљева на 
уплатни рачун јавних прихода број 840-733144843-75 код Управе за трезор дана 
28.09.2020. године као текући наменски трансфер од Републике у корист нивоа градова 
(извод 22) средства у износу од 750.620,00 динара, која се распоређују Народној 
библиотеци „Стефан Првовенчани“ Краљево за реализацију пројеката откупа 
публикација. 

           Народна библиотека „Стефан Првовенчани“ се дописом бр. 485 од 
23.10.2020.године  изјаснила о расподели горе поменутих средстава на одговарајуће 
економске класификације у складу са Уговор о откупу публикација. 
  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 и 41/20) 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, Народној 
библиотеци „Стефан Првовенчани“ Краљево,  Управи за трезор и архиви.  
 
 
 
ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА КРАЉЕВА 
Број: 2779/2020 
Дана: 29. октобра 2020. године 
    
 
 
                                                                                    

                                                                       ГРАДОНАЧЕЛНИК 
                                др Предраг Терзић, дипл. политиколог,с.р. 
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На основу члана 44. тачка 5, у вези са чланом 66. став 4. Закона о локалној 
самоуправи („Сл.гласник РС“ бр. 129/2007 и 83/2014 - др.закон, 101/2016 - др. закон и 
47/2018), члана 58. став 1. тачка 5. Статута града Краљева („Сл. лист града Краљева 
бр.6/2019-пречишћен текст) и члана 5. Одлуке о изради Плана развоја града Краљева 
за период 2021-2030. године („Сл. лист града Краљева“, бр. 41/2020), 

 Градоначелник града Краљева, дана 30. октобра 2020. године, доноси  
 
 

РЕШЕЊЕ 
О ОБРАЗОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА КООРДИНАЦИЈУ И ИЗРАДУ  

ПЛАНА РАЗВОЈА ГРАДА КРАЉЕВА ЗА ПЕРИОД 2021-2030. ГОДИНЕ 
  
I 
 

Oбразује се Комисија за координацију и израду Плана развоја града Краљева за 
период 2021-2030. године, у коју се именују: 

1) др Предраг Терзић, градоначелник града Краљева-председник Комисије, 
2) Вукман Ракочевић, заменик градоначелника града Краљева-заменик председника 

Комисије, 
3) Ненад Марковић, председник Скупштине града Краљева-члан Комисије, 
4) Стефан Аџић, одборник у Скупштини града Краљева-члан Комисије, 
5) Марија Ђусић Јовановић, одборник у Скупштини града Краљева-члан Комисије, 
6) Александар Цветковић, члан Градског већа града Краљева-члан Комисије, 
7) Новица Лишанин, члан Градског већа града Краљева-члан Комисије, 
8) Александар Несторовић, директор ЈП за уређивање грађевинског земљишта „Краљево“- 

члан Комисије, 
9) Јелена Бекчић, начелник Градске управе града Краљева-члан Комисије, 
10) Светомир Моравчић, руководилац Одељења за привреду и финансије-члан Комисије, 
11) Звонко Ковачевић, руководилац Одељења за урбанизам, грађевинарство и стамбено 

комуналне делатности-члан Комисије, 
12) Биљана Ђуровић, руководилац Одељења за друштвене делатности-члан Комисије, 
13) Сања Матовић, руководилац Одељења за послове органа Града-члан Комисије, 
14) Мирјана Продановић, руководилац Службе за управљање пројектима и локално 

економски развој-члан и координатор Комисије. 
 
 

II 
 

Задаци Комисије су:  
- организивање и координирање свим активностима у вези са израдом Плана развоја 

града Краљева за период 2021-2030. године (у даљем тексту: План развоја), праћење 
редоследа и динамике активности за израду Плана развоја, 

- утврђивање обухвата тематских радних група и надзор над њиховим радом, 
одлучивање о формирању ужих тимова унутар тематских радних група, по потреби, 

- осигуравање и заступање интереса града и пружање информација јавности у процесу 
израде Плана развоја,  

- разматрање и давање сагласности на предлоге тематских радних група за садржину 
Плана развоја (преглед и анализа стања, приоритети, циљеви, мере) 

- информисање Градског већа и Скупштине града о процесу израде Плана развоја и 
давање инструкција тематским радним групама у складу са ставовима Градског већа 
града Краљева и Скупштине града Краљева и  

- обезбеђивање укључености организационих јединица Градске управе града Краљева, 
односно осигуравање несметаног прослеђивања информација од значаја за израду 
Плана развоја од стране управе ка тематским радним групама. 
Задаци координатора Комисије су: 

422.
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- организовање процеса анализе заинтересованих страна у оквиру координационог тима 
ради утврђивања састава тематских радних група и управљање контактима, 

- непосредна координација са опредељеним руководиоцима тематских радних група, 
утврђивање динамике и начина комуникације са руководиоцима тематских радних 
група ради информисања о напретку у спровођењу задатака тематских радних група, 
организовање документације процеса, 

- усклађивање рада тематских радних група, обједињавање и усклађивање материјала и 
организовање заједничких састанака тематских радних група, 

-  информисање координационог тима о раду тематских радних група, 
-  преношење инструкција координационог тима тематским радним групама, 
- предлагање организовања састанака координационог тима радиодлучивања о 

конкретним питањима, по потреби и на иницијативутематских радних група 
- представљање координационог тима у процесу јавне расправе о Нацрту Плана 

развоја, 
- извршавање других задатака по налогу координационог тима.  

 
 

III 
 

Ово решење објавити у „Службеном листу града Краљева“. 
 
 
 

Градоначелник града Краљева 
Број: 011-299/2020-I 
Дана: 30.10.2020. године 
 
                                                                               Градоначелник града Краљева 

                                                                   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 7. став 2, 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 30. октобра 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 Радомиру Корићанцу, кандидату 
са Изборне листе Александар Вучић-За нашу децу. 

 
  II 
 

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

 
III 

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

  
УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Против ове одлуке може се изјавити жалба Управном 

суду, у року од 48 часова од дана доношења одлуке. 
 
 

V 
    
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 
7. став 2, 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.  

423.
АКТИ СКУПШТИНЕ ГРАДА КРАЉЕВА
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 Скупштина града Краљева је на седници одржаној 5. октобра 2020.године донела Одлуку број 
011-264/2020-I („Службени лист града Краљева“, број 41/20), којом је утврђен престанак мандата 
одборницима Славици Радоњић и Милошу Милишићу, подношењем усмене оставке на функцију 
одборника. 

Изборна комисија града Краљева је на основу достављених одлука Скупштине града Краљева 
од 5. октобра 2020.године на седницама одржаним дана 19. и 21. октобра 2020. године, у складу са 
одредбама Закона о локалним изборима доделила одборничке мандате Радомиру Корићанцу и 
Снежани Перић, кандидатима за одборнике у Скупштини града Краљева са Изборне листе 
Александар Вучић-За нашу децу.                                                                                   
 Верификациони одбор изабран на Четвртој 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:011-290/2020-I                                                                                     
Дана:30. октобра 2020.године                                                     
                                                                                                                      Председник 
                                                                                                        Скупштине града Краљева 
                                                                                            Ненад Марковић, дипл.инж.саобраћаја, с.р. 
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         На основу члана 70. став 1. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, 
број 129/07, 83/14-др.закон, 101/16-др.закон и 47/18), члана 2. став 1. и 3, члана 24. и 
члана 25. Закона о референдуму и народној иницијативи („Службени гласник РС“, број 
48/94 и 11/98), члана 26. тачка 10, члана 99. у вези са чланом 15. став 3. и чланом 102. 
став 1. Статута града Краљева („Службени лист града Краљева“, број 6/19-пречишћен 
текст), 
           Скупштина града Краљева, на седници одржаној дана 30. октобра  2020. године, 
донела је  
 

ОДЛУКУ О РАСПИСИВАЊУ РЕФЕРЕНДУМА 
 
 

Члан 1. 
 

Прихвата се предлог једне трећине од укупног броја одборника Скупштине града 
Краљева за расписивање референдума. 

Расписује се референдум за подручје месних заједница Баре, Гокчаница, Мланча, 
Полумир, Рудно, Савово, Студеница, Тепече и Ушће.  

 
 

Члан 2. 
 

На референдуму се грађани који имају бирачко право и пребивалиште у месним 
заједницама из члана 1. ове одлуке и који су уписани у бирачки списак, изјашњавају о 
питању: 

„Да ли сте за образовање градске општине Ушће, коју чине подручја месних 
заједница Баре, Гокчаница, Мланча, Полумир, Рудно, Савово, Студеница, Тепече и 
Ушће?“. 

 
Члан 3. 

 
 Референдум ће се одржати дана 29.новембра 2020.године (недеља) на гласачким 
местима која ће бити отворена у времену од 7,00 до 20,00 часова. 

Грађани се изјашњавају лично и тајно, гласачким листићима, заокруживањем 
једне од понуђених могућности: „ЗА“ или „ПРОТИВ“.   
 
 

Члан 4. 
 

 Органи за спровођење референдума су Комисија за спровођење референдума и 
гласачки одбори. 
 Комисија за спровођење референдума има председника, заменика председника и 
једанаест чланова, који имају заменике, и именује их Скупштина на предлог председника 
Скупштине града Краљева. 
 Гласачки одбор има председника и два члана, који имају заменике.  
 Комисија за спровођење референдума образује гласачке одборе и именује 
председника и чланове гласачких одбора, и њихове заменике. 
 Органи за спровођење референдума из става 1. овог члана приликом спровођења 
референдума примењују одредбе Закона о референдуму и народној иницијативи 
(„Службени гласник РС“, број 48/94 и 11/98), а у погледу гласачких места, материјала за 
гласање, начина рада гласачких одбора, гласања, утврђивања резултата гласања на 
гласачком месту и других питања у вези са гласањем која нису уређена овим законом 
сходно се примењују одговарајуће одредбе Закона о избору народних посланика 
(„Службени гласник РС“, број 35/00, 57/03-одлука УСРС, 72/03-др.закон, 75/03-
испр.др.закона, 18/04, 85/05-др.закон, 101/05-др.закон, 28/11-одлука УС, 36/11, 104/09-
др.закон, 12/20, 68/20). 
 
 
                                                                Члан 5. 
 
         Чланови органа за спровођење референдума имају право на накнаду за рад. 

424.
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 Председник, заменик председника и чланови Комисије за спровођење 
референдума имају право на накнаду за рад у складу са одредбом Одлуке о накнадама 
за рад и путним трошковима одборника, шефова, заменика шефова, техничких 
секретара одборничких група у Скупштини града Краљева, чланова радних тела 
Скупштине, градоначелника и Градског већа града Краљева („Службени лист града 
Краљева“, број 27/18), којом се уређује право на накнаду за рад чланова радних тела 
Скупштине. 
 Заменици чланова Комисије за спровођење референдума, када на седници 
замењују чланове Комисије, имају право на накнаду за рад, у висини одређеној ставом 2. 
овог члана.   
 Председник и чланови гласачких одбора и њихови заменици имају право на 
накнаду у висини од 2.500,00 динара за учешће у раду гласачког одбора на дан 
одржавања референдума.  
 
 

Члан 6. 
 
 Образује се Комисија за спровођење референдума, у чији састав се именују: 
 -за председника: 
 Данијела Мајсторовић, дипл.правник, 
 -за заменика председника: 
 Владимир Ђоковић, дипл.правник 
 1.Драгана Петковић, за члана,  

Владимир Мимовић, за заменика члана, 
         2.Ђорђе Видовић, за члана, 
    Марко Пљеваљчић, за заменика члана, 
 3.Александар Илић, за члана, 
    Братислав Пршић, за заменика члана, 
 4.Ана Ђоковић, за члана,  
    Виолета Миловановић, за заменика члана,  
 5.Цветан Стаменковић, за члана, 
    Др Милош Гостиљац, за заменика члана, 
 6.Нинослав Миленковић, за члана, 
    Игор Ђорђевић, за заменика члана, 
 7.Игор Ристовић, за члана, 
 Данијела Којић, за заменика члана, 
 8.Стеван Симеуновић, за члана, 
  Игор Поповић, за заменика члана, 
 9.Невена Јелић, за члана, 
  Оливера Шљивић, за заменика члана, 
 10.Ивица Новчић, за члана, 
    Снежана Срећковић, за заменика члана, 
 11.Ивана Шенк, за члана, 
    Бојана Богићевић, за заменика члана. 
 

   
Члан 7. 

 
 Комисија за спровођење референдума обавља следеће послове: 
-стара се о законитом спровођењу референдума,  
-обавља техничке припреме за спровођење референдума, 
-одређује гласачка места и објављује у „Службеном листу града Краљева“ број и адресу 
гласачких места, најкасније 20 дана пре дана одређеног за одржавање референдума, 
-образује гласачке одборе и именује председника и чланове гласачких одбора, и њихове 
заменике, 
-доноси Упутство о раду гласачких одбора, 
-прописује изглед и садржину гласачког листића за изјашњавање на референдуму, 
утврђује број гласачких листића који мора бити једнак броју грађана који имају право 
изјашњавања на референдуму, уписаних у бирачки списак, као и број резервних 
гласачких листића, 



30. октобар 2020. године                  СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА КРАЉЕВА               Број 44 - Страна 11

-прописује садржај и облик обрасца записника о резултатима гласања на гласачком 
месту, као и записника о примопредаји записника о резултатима гласања и осталог 
материјала са гласања, 
-прописује садржај и облик обрасца записника о свом раду, 
-стара се о обезбеђивању материјала за спровођење референдума, 
-утврђује резултат гласања на референдуму на основу примљеног материјала са свих 
гласачких места , 
-објављује резултат референдума у форми извештаја у „Службеном листу града 
Краљева“, 
-одлучује по приговорима грађана у случајевима и у року одређеном законом, 
-сачињава и доставља извештај о спроведеном референдуму Скупштини града Краљева 
и 
-обавља и друге послове прописане законом и овом одлуком.  
 
 
             Члан 8. 

 
Референдум је пуноважан ако је на њему гласала већина грађана који имају 

бирачко право на територији за коју је расписан референдум и уписани су у бирачки 
списак.   

Одлука о питању образовања градске општине Ушће, коју чине подручја месних 
заједница Баре, Гокчаница, Мланча, Полумир, Рудно, Савово, Студеница, Тепече и 
Ушће, донета је уколико се „за“ изјаснила већина грађана из става 1. овог члана. 

Уколико су се грађани изјаснили против образовања градске општине Ушће коју 
чине подручја месних заједница Баре, Гокчаница, Мланча, Полумир, Рудно, Савово, 
Студеница, Тепече и Ушће, о том питању не може се поново одлучивати на 
референдуму у року краћем од шест месеци од дана одржавања референдума. 

 
 

Члан 9. 
 

Одлука донета о питању из члана 2. став 2. ове одлуке које је било предмет 
изјашњавања на референдуму је обавезна. 

Скупштина града Краљева дужна је да донесе акт којим се уређује питање о коме 
су се грађани изјаснили на референдуму, у складу са вољом грађана израженом на 
референдуму, у року од 60 дана од дана одржавања референдума.   

 
Члан 10. 

 
Средства за спровођење референдума обезбеђују се у буџету града Краљева. 
Градска управа града Краљева пружа стручну и административно-техничку помоћ 

Комисији за спровођење референдума.   
 
 

Члан 11. 
 

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

 
Скупштина града Краљева                                              
Број: 011-291/2020-I                                                
Дана: 30. октобра 2020. године 
 
 
                                                                                                  Председник 
                                                                                       Скупштине града Краљева                   
                    Ненад Марковић, дипл.инж.саобраћаја, с.р.  
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 На основу члана 6а став 4, став 5. и став 6. Закона о порезима на имовину 
(„Службени гласник РС“, број 26/01,... 86/19), члана 6. Закона о финансирању локалне 
самоуправе („Службени гласник РС“, број 62/06,… 86/2019  -  усклађени дин. износи), члана 
16. став 1. тачка 13, члана 26. тачка 3. и 9. и члана 121. став 2. Статута града Краљева 
(„Службени лист града Краљева“, број  6/19-пречишћен текст), 
 Скупштина града Краљева, на седници одржаној дана 30. октобра 2020. године, 
донела је   

 
ОДЛУКУ 

О РАЗВРСТАВАЊУ НЕИЗГРАЂЕНОГ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА  
У ПОЉОПРИВРЕДНО ОДНОСНО ШУМСКО ЗЕМЉИШТЕ 

ЗА СВРХУ УТВРЂИВАЊА ОСНОВИЦЕ ПОРЕЗА НА ИМОВИНУ 
 

 
Члан 1. 

 
 Овом одлуком се неизграђено грађевинско земљиште на територији града Краљева, 
које се користи искључиво за гајење биљака, односно садног материјала, односно шума, за 
сврху утврђивања основнице пореза на имовину разврстава у пољопривредно, односно у 
шумско земљиште. 
 Гајењем биљака, односно садног материјала, односно шума, сматра се гајење 
(једногодишњих, двогодишњих, односно вишегодишњих) биљака, односно гајење садног 
материјала, односно гајење шума, које је класификовано у области пољопривреде, 
шумарства и рибарства, а у складу са прописима којима се уређује класификација 
делатности. 
 

Члан 2. 
 

 За сврху утврђивања основице пореза на имовину, за неизграђено грађевинско 
земљиште на територији града Краљева, које се користи искључиво за гајење биљака, 
односно садног материјала, односно шума, примењиваће се просечне цене квадратног 
метра одговарајуће непокретности по зонама (пољопривредно и шумско земљиште) а које су 
утврђене Решењем о утврђивању износа просечне цене квадратног метра одговарајућих 
непокретности по зонама на територији града Краљева за утврђивање пореза на имовину, за 
пореску годину.  
 
 

Члан 3. 
 

Ову одлуку објавити у „Службеном листу града Краљева“ и на интернет страни www. 
Kraljevo.rs. 
 

Члан 4. 
 

 Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу 
града Краљева“, а примењиваће се од 1. јануара 2021. године. 
 
 
Скупштина града Краљева                            
Број: 011-292/2020-I                                                                     Председник 
Дана: 30. октобра 2020. године                                      Скупштине града Краљева 
                                                                             Ненад Марковић, дипл.инж.саобраћаја, с.р. 

425.



30. октобар 2020. године                  СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА КРАЉЕВА               Број 44 - Страна 13

     На основу члана 359. Закона енергетици („Службени гласник РС”, број 145/14 и 95/18-
др.закон), члана 13. Закона о комуналним делатностима („Службени гласник рс“, број 88/11, 
104/16 и 95/18) члана 32. став 1. тачка 6. 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) и 
члана 26. тачка 11. Статута града Краљева („Службени лист града Краљева“, број 6/19-
пречишћен текст), 
   Скупштина града Краљева, на седници одржаној дана 30. октобра 2020. године, 
донела је 

 
 

ОДЛУКУ 
О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О УСЛОВИМА И НАЧИНУ  

СНАБДЕВАЊА ТОПЛОТНОМ ЕНЕРГИЈОМ ГРАДА КРАЉЕВА  
 
 
 

Члан 1. 
 

     У члану 50. Одлуке о условима и начину снабдевања топлотном енергијом града 
Краљева („Службени лист града Краљева“, број 20/10 и 28/13) став 3. мења се и гласи:  
 „Сва плаћања ће се вршити до 15-тог у наредном месецу за претходни месец.“ 
 
 

Члан 2. 
 

     У свему осталом Одлука о условима и начину снабдевања топлотном енергијом града 
Краљева („Службени лист града Краљева“, број 20/10 и 28/13) остаје непромењена. 
 

 
Члан 3. 

 
     
     Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу 
града Краљева“. 
 
 
 
 
Скупштина града Краљева 
Број: 011-294/2020-I 
Дана: 30. октобра 2020. године 
 
                                                                                                     Председник 
                                                                                         Скупштине града Краљева                                                                                 
                                                                            Ненад Марковић, дипл.инж.саобраћаја, с.р. 
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На основу чланова 25, 26, 35, 46. и 48. Закона о планирању и изградњи („Службени 
гласник РС'', број 72/2009, 81/2009-испр, 64/2010-одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013-
одлука УС, 50/2013-одлука УС, 98/2013-одлука УС, 132/2014, 145/2014, 83/2018, 31/2019, 
37/2019– др.закон и 9/2020), члана 20. став 1. тачка 1. Закона о локалној самоуправи 
(„Службени гласник РС“, број 129/07, 83/2014-др. закон, 101/2016-др. закон и 47/2018), члана 
26. став 1. тачка 6,  и члана 16. став 1. тачка 1. Статута града Краљева („Службени лист града 
Краљева“, број 6/2019-пречишћен текст), 

Скупштина града Краљева, на седници одржаној дана 30. октобра 2020 године, донела  
је 
  

ОДЛУКУ 
О ИЗРАДИ ТРЕЋЕ ИЗМЕНЕ ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ 

 „ЦЕНТАР И ЧИБУКОВАЦ“ 
 
 

Члан 1.  
 

 Приступа се изради Треће измене плана генералне регулације „Центар и Чибуковац“  
(у даљем тексту Трећа измена ПГР „Центар и Чибуковац“), територија насељеног места 
Краљево.  

Члан 2.  
 

Граница Треће измене ПГР-а „Центар и Чибуковац“ обухвата две локације – 
грађевинско земљиште у КО Краљево, у укупној површини од око 5hа 58ar 35м2. Граница 
Треће измене ПГР-а „Центар и Чибуковац“ дата је и у графичком облику, као саставни део 
ове одлуке.  

Локација 1 обухвата катастарску парцелу бр. 2880/1 КО Краљево и нлази се улици др 
Драгана Карајовића.  

Локација 2: део урбанистичке целине 3.3 (односно катастарске парцеле бр. 3170/8, 
3170/9, 3178, 3187, 3190, 3191/1, 3170/9  и 3193 КО Краљево). 
 Коначна граница Треће измене ПГР-а „Центар-Чибуковац“ биће дефинисана Нацртом 
овог Плана.   

Члан 3. 
 
 Услови и смернице за овај плански документ који садрже планска документа вишег 
реда и развојне стратегије: 
 Просторни план града Краљева („Службени лист града Краљева“, број 7/2011) 

Генерални урбанистички план Краљево 2020, бр. 011-49/2013-III  од 05.07.2013. године 
(„Сл. лист града Краљева“, бр. 13/2013 и 24/2013),  

који су дефинисали јасне потребе за јавним површинама и објектима јавне намене, као 
и планираним капацитетима за пословање. 
             

Члан 4.  
 
Принципи планирања, коришћења, уређења и заштите простора Треће измене ПГР-а 

„Центар и Чибуковац“, заснивају се на одређивању потенцијала, ограничења и развојних 
приоритета посматраног подручја, ради дефинисања јавног интереса, унапређења постојећих 
и нових урбаних вредности и очувања природних вредности простора.   

  
 

Члан 5.  
 

 Визија и циљ планирања на простору Треће измене плана генералне регулације 
„Центар и Чибуковац“  је прецизирање површина предвиђених за јавну намену - будућу зграду 
за правосудне органе (локација 1); преиспитивања и побољшање постојећих урбанистичких 
решења и услова грађења површина планираних за намену пословање,   разматрање 
рационалнијег коришћења простора планираног за јавну и намену пословање (укидањем 
планираних јавних саобраћајница на локацији 2), преиспитивање и редефинисање правила и 
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начина коришћења земљишта, развој комуналне инфраструктуре, дефинисање услова за 
изградњу и унапређење елемената урбане структуре и др. 
 

Члан 6.  
 

Концептуални оквир планирања, коришћења, уређења и заштите планског подручја са 
структуром основних намена простора и коришћења земљишта, састоји се у дефинисању 
јавног интереса, а све у циљу рационалнијег коришћења земљишта, у складу са смерницама 
датим плановима вишег реда. 

 
                                                                         Члан 7. 
 

Рок за израду Нацрта Треће измене ПГР „Центар и Чибуковац“ је шест месеци од дана 
ступања на снагу ове Одлуке. 
 

Члан 8. 
 

 Средства за израду Треће измене ПГР „Центар и Чибуковац“ обезбеђена су  из буџета 
Града Краљева.  

Члан 9. 
 

Нацрт Треће измене ПГР „Центар и Чибуковац“ биће изложен на јавни увид у холу 
зграде Градске управе града Краљева – приземље, I (први) улаз, Трг Јована Сарића број 1, 
Краљево. 

Примедбе на наведени нацрт плана предају се Одељењу за урбанизам, 
грађевинарство и стамбено-комуналне делатности у писаном облику на писарници Градске 
управе града Краљева. 

 
                                                                       Члан 10. 
 

Стратешка процена утицаја на животну средину за наведену измену плана неће се 
израђивати.  

 
                                                                      Члан 11. 
  
 Мишљење Комисије за планове града Краљева, број 06-238/2020-06 која је одржана 
12.10.2020. године је саставни део ове одлуке. 
 
                                                                      Члан 12. 
 
 Ова одлука ступа на снагу осам дана од дана објављивања у Службеном листу града 
Краљева. 
 
 
Скупштина града Краљева  
Број: 011-295/2020-I Председник 
Дана: 30. октобра 2020. године         Скупштине града Краљева 
                                                                                    Ненад Марковић, дипл.инж.саобраћаја, с.р.                            
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На основу чланова 25, 26, 35, 46. и 48. Закона о планирању и изградњи („Службени 
гласник РС'', број 72/2009, 81/2009-испр, 64/2010-одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013-
одлука УС, 50/2013-одлука УС, 98/2013-одлука УС, 132/2014, 145/2014, 83/2018, 31/2019, 
37/2019-др.закон и 9/2020), члана 20. став 1. тачка 1. Закона о локалној самоуправи 
(„Службени гласник РС“, број 129/07, 83/2014-др. закон, 101/2016-др.закон и 47/2018), 
члана 26. став 1. тачка 6. и члана 16. став 1. тачка 1. Статута града Краљева („Службени 
лист града Краљева“, број 6/2019- пречишћен текст), 

Скупштина града Краљева, на седници одржаној дана 30. октобра 2020. године, 
донела  је  
 

ОДЛУКУ 
О ИЗРАДИ ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ „ЦЕНТАР И ЧИБУКОВАЦ“ 

 
Члан 1.  

 
 Приступа се изради Плана генералне регулације „Центар и Чибуковац“ (у даљем 
тексту ПГР „Центар и Чибуковац“) - територија Града Краљева.  

 
Члан 2.  

 
Граница ПГР-а „Центар и Чибуковац“ обухвата делове КО Краљево, КО Рибница, 

КО Ковачи и КО Чибуковац, у укупној површини од око 437,37 hа 
Граница плана почиње од рампе код ,,ложионице" и ка истоку се креће улицом 

Индустријском до пресека са правцем локације средњих школа у улици Доситејевој, 
односно пресека са најјужнијим пружним колосеком, прати пружни колосек на истоку, до 
тачке из које се управно спушта преко улице Доситејеве на тромеђу кп. бр. 3355/1, 3356 и 
4200 све КО Краљево, одакле наставља на запад, јужном страном кп. бр. 4200 КО 
Краљево, затим међом између кп бр. 3351 и кп бр. 3352/1 КО Краљево, обухватајући 
комплекс средњих школа, долази до ивице терасе изнад Сијаћег поља, до међе кп бр. 
3352/2 и 5483 обе КО Краљево, затим ивицом ове терасе граница, тачније северном 
страном кп бр. 5483, 5477, 5474/2, 5474/1, 5474/4, 5472, 5471 и 3391/2 све КО Краљево, 
иде до пресека са улицом Проте Ненадовића. Мало се спушта ка југоистоку, где улази у 
улицу 27. марта обухватајући комплекс централне градске топлане „Нова колонија“ и 
даље улицом 27. марта, иде ка југозападу до пресека са улицом Београдском. Пресеца кп 
бр. 4231/1 КО Краљево, одакле граница прати североисточну страну кп бр. 3506 и 3502 
обе КО Краљево и наставља јужно до пресека са кп бр. 3501 КО Краљево, прати 
југозападну страну те парцеле, прелази реку Ибар и у овом делу поклапа се са границом 
блока 6.2 Плана генреалне регулације «Рибница», (раније плана детаљне регулације за 
блок 6.2 Рибница), прати регулисану десну обалу Ибра до моста, тачније до кп бр. 1530/1 
КО Краљево. Од моста изведеним тротоаром иде ка југу до подземног пролаза, сече 
улицу Душана Поповића до тромеђе кп 3544, 3548/1 и 4201/1 све КО Краљево. Од ове 
тачке граница иде ка западу ул. Жичком до кривине тј. до тромеђе кп 3660, 3661/1 и 
3661/5 све КО Краљево. Наставља ка западу Жичком улицом до тачке насупрот међе 
парцела 105/1 и 105/2 обе КО Рибница и ту улази у КО Рибница до наведене међе. 
Спољашњом страном насипа иде ка северозападу северним међама парцела 107/1, 
109/1, 112/1 итд. све КО Рибница, све до међе парцела 65/2 и 64/2 обе КО Рибница. 
Захвата парцелу 64/2 и 40 обе КО Рибница, па поново долази до насипа и спољашњом 
страном насипа иде ка западу до границе КО Рибница - кп 15/1 и 4/1, где улази у КО 
Ковачи. Ка западу иде ивицом насипа до међе кп 4/8 и 8/1 обе КО Ковачи, па скреће ка 
југу до кп 7/4 КО Ковачи. Њеном источном страном иде ка југу до пута кп 79 КО Ковачи и 
путем иде ка западу до укрштања са путем кп 78 КО Ковачи, па наставља ка западу путем 

428.
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кп 78, до изласка из КО Ковачи. Од старог корита Жичке реке граница улази у КО 
Чибуковац, па ка западу иде јужним међама кп 505/2 и 505/1 обе КО Чибуковац, ка северу 
западном границом парцеле 506/1 КО Чибуковац. На тромеђи парцела 506/1, 507/5 и 
507/1 све КО Чибуковац скреће ка западу северном страном кп 510/1 КО Чибуковац, затим 
ка северу до кп 510/4 и ка западу јужним границама парцела 510/4 и 513 све КО 
Чибуковац. Наставља ка северу западном страном кп 513 до кп 526 па ка западу јужном 
старном 526, 519, 545/4, 545/1 и 545/5 све КО Чибуковац где сече пут 853 КО Чибуковац. 
Обухвата парцелу 544/1 КО Чибуковац, па иде ка северу источном међом кп 539 КО 
Чибуковац и даље ка западу јужним међама кп 539 и 540/2 обе КО Чибуковац. Ка 
северозападу иде источном страном кп 540/2 КО Чибуковац и скреће ка западу јужном 
страном кп 541 КО Чибуковац и северном међама кп 669/1 и 669/2 обе КО Чибуковац. 
Сече пут 853 КО Чибуковац и ка северозападу иде северном страном кп 567/1 КО 
Чибуковац и ка западу северном страном кп 565, 609, 607 и 604 све КО Чибуковац. Код 
тромеђе кп 634/2, 611/3 и 604 све КО Чибуковац скреће ка југу, обухвата парцелу 634/2 и 
633/4 обе КО Чибуковац па иде ка западу јужним међама кп 633/4, 633/2 и 633/3 све КО 
Чибуковац. Ту скреће ка северу, дуж западне стране кп 633/3 и даље иде ка северу 
западном страном 631/16 и 620 све КО Чибуковац. Граница плана на овом месту иде 
границом између катастарских општина Чибуковац и Краљево ка северозападу до 
пресека са путем Рашка-Краљево кп 847 и 6046. Ту улази у КО Краљево и магистралом 
Рашка-Краљево иде ка североистоку кп 6046, 5404/2, 2827 и 2807 све КО Краљево, 
прелази пругу па даље иде магистралом до границе КО Краљево и КО  Чибуковац. Улази 
у КО Чибуковац на кп 281/2 и наставља ка североистоку магистралом па поново улази у 
КО Краљево испред раскрснице у Јарчујку - кп 2770/3 КО Краљево. Овом парцелом 
долази до раскрснице где улази у ул. Ђуре Ђаковића - кп 4198 КО Краљево и иде ка 
истоку овом улицом. Долази до водоторња па даље ка истоку наставља улицом преко 
надвожњака до раскрснице са улицом Војводе Степе. Даље, улицом Зелена Гора иде 
према истоку, пролази поред градског гробља до раскрснице са Индустријском улицом 
где скреће ка северу и Индустријском улицом долази до почетне тачке. 

Коначна граница ПГР-а „Центар-Чибуковац“ биће дефинисана Нацртом овог плана. 
 

Члан 3.  
 
 Услови и смернице за овај плански документ који садрже планска документа вишег 
реда и развојне стратегије: 

-Генерални урбанистички план Краљево 2020 („Службени лист града Краљева“, 
број 13/2013 и 24/2013),  

- Просторни план града Краљева („Службени лист града Краљева“, број07/2011) 
 

Члан 4.  
 
Принципи планирања, коришћења, уређења и заштите простора ПГР-а „Центар и 

Чибуковац“, заснивају се на одређивању потенцијала, ограничења и развојних приоритета 
посматраног подручја, ради дефинисања јавног интереса и унапређења функција 
постојећих површина и објеката јавне намене, утврђивању нових и унапређењу 
постојећих урбаних вредности и очувања природних вредности поменутог простора, као и 
сагледавање важећим планом задатих површина јавних намена и оправданост за 
њиховим постојањем, како урбанистичким, тако и у смислу потреба самог града у датом 
тренутку.  
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Члан 5.  
 

 Визија и циљ планирања на овом простору је дефинисање и редефинисање 
програмских решења утврђених планом вишег реда - ГУП-ом, раздвајање грађевинског 
земљишта на површине јавне и остале намене, дефинисање правила и начина 
коришћења земљишта, даљи развој комуналне инфраструктуре, ограничење ширења 
непланске градње, дефинисање и прецизирање урбанистичких услова за изградњу нових 
објеката. 
 

Члан 6.  
 

Концептуални оквир планирања  састоји се у следећем:  
-дефинисању и приспитивању постојеће површине јавне намене и анализа 

оправданости за истом, 
-дефинисању нове намене након сагледавања простора и потреба Града, а у  

скаду са смерницама датим Плановом вишег реда, 
-дефинисању нове изградње одговарајућим урбанистичким параметрима, 
-формирању саобраћајне мреже од планираних и постојећих саобраћајница која ће 

омогућити добру саобраћајну повезаност, као и мрежу за бициклистичка и пешачка 
кретања, 

-унапређењу развоја инфраструктурног система,  
-комплетном остваривању просторних и техничких мера на унапређењу заштите 

животне средине, заштитног и сталог зеленила. 
 

Члан 7. 
 

Рок за израду Нацрта ПГР-а „Центар и Чибуковац“ је дванаест месеци од дана 
ступања на снагу ове одлуке. 

 
 
 
 

Члан 8. 
 

 Средства за израду ПГР-а „Центар и Чибуковац“ обезбеђена су буџетом Града 
Краљева - Програмом уређивања грађевинског земљишта за 2020.годину.  
 

Члан 9. 
 

Нацрт ПГР-а „Центар и Чибуковац“ биће изложен на јавни увид у холу зграде 
Градске управе града Краљева – приземље, I (први) улаз, Трг Јована Сарића број 1, 
Краљево. 

Примедбе на нацрт плана предају се Одељењу за урбанизам, грађевинарство и 
стамбено-комуналне делатности Градске управе града Краљева у писаном облику на 
писарници Градске управе града Краљева. 

 
Члан 10. 

 
Стратешка процена утицаја на животну средину ПГР-а „Центар и Чибуковац“ неће 

се израђивати. 
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Члан 11. 
  
 Мишљење Комисије за планове града Краљева, број 06-144/2020-06 која је 
одржана 18.06.2020. године је саставни део ове одлуке. 
 

Члан 12. 
 
 Ова одлука ступа на снагу осам дана од дана објављивања у Службеном листу 
града Краљева. 
 
Скупштина града Краљева  
Број: 011-296/2020-I 
Дана: 30. октобра 2020 године      
                                                                                                    Председник 
                                                                                         Скупштине града Краљева 
                              Ненад Марковић, дипл. инж. саобраћаја, с.р. 
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На основу члана 9. и 10. Одлуке о располагању становима у својини града 

Краљева који се додељују као стамбена подршка под условима непрофитнпог закупа 
(„Службени лист града Краљева“ број 6/18 и 27/18), а у вези Јавног позива за давање 
стана у јавној својини града Краљева у закуп под условима непрофитног закупа бр.53 
од 24.02.2020. године, 
            Скупштина града Краљева, на седници одржаној дана 30. октобра 2020. године, 
донела је 
 
          
 

О Д Л У К У 
 

 
 

1. Ставља се ван снаге Скупштинска одлука број: 011-254/2020-I од 05.10.2020. 
године због одустајања Горана Милића из Краљева од додељеног му стана број 
8, у Улици првомајска улаз број 51, насеље Берановац-Краљево.  

 
2. Стан из тачке 1. ове  одлуке  додељује  се  Драгани  Михајловић  из  Краљева, 

другорангираној на Листи реда првенства. 
 

3. По правоснажности одлуке закључити Уговор о закупу са Драганом Михајловић из 
Краљева, за стан број 8 у Улици првомајска улаз број 51, насеље Берановац-
Краљево. 

 
 
 
 
 
      ПРАВНА ПОУКА: Против ове одлуке може се изјавити жалба Градском већу града  
Краљева, у року од 15 дана од дана њеног објављивања. 
 
 
 
Скупштина града Краљева 
Број: 011-297/2020-I 
Дана:30. октобра 2020. године 
 
 
 
                                                                                                  Председник 
                                                                                      Скупштине града Краљева                                                                                                                                                                                           
                                                                          Ненад Марковић, дипл.инж.саобраћаја, с.р. 
 

429.
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        На основу члана 47. и члана 48. став 3. Закона о јавно-приватном партнерству и 
концесијама („Службени гласник РС”, број 88/11, 15/16 и 104/16), члана 26. тачка 48. и члана 
53. тачка 23. Статута града Краљева („Службени лист града Краљева“, број 6/19-пречишћен 
текст),   
        Скупштина  града  Краљева, на седници одржаној дана 30. октобра 2020.године, 
донела је 
 
 
 

РЕШЕЊЕ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА НАЦРТ АНЕКСА III ЈАВНОГ УГОВОРА О 
ДАВАЊУ КОНЦЕСИЈЕ ЈАВНЕ УСЛУГЕ ГРАДСКОГ И ПРИГРАДСКОГ ПРЕВОЗА ПУТНИКА 

НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА КРАЉЕВА БРОЈ 3507/19  ОД 19.11.2019. ГОДИНЕ  
 
 
 

 I  
 

       Скупштина града Краљева даје сагласност на нацрт Анекса III Јавног уговора о 
давању концесије јавне услуге градског и приградског  превоза путника на територији града 
Краљева број 3507/19 од 19.11.2019. године са  обимом превоза а који је у прилогу овог  
Решења.  

 
II 
 

        Градоначелник града Краљева, као овлашћено лице јавног партнера ће, на основу 
овог Решења, потписати  Анекс III Јавног уговора о давању концесије јавне услуге градског и 
приградског  превоза путника на територији града Краљева број 3507/19 од 19.11.2019. 
године са овлашћеним лицем превозника Аутопревоз д.о.о. Чачак, Кавим Рашка а.д. Рашка, 
Кавим-Јединство д.о.о. Врање и ПУБ Интернационал д.о.о. Краљево.  
 

 
III 
 

        Ово решење објавити  у „Службеном листу града Краљева". 
 
 

O б р а з л о ж е њ е 
 

      
Правни основ за доношење овог Решења је члан 47. Закона о јавно-приватном 

партнерству и концесијама („Службени гласник РС“, број 88/11,15/16 и 104/16) који предвиђа  
да јавно тело после доношења одлуке о избору приватног партнера, а пре закључења јавног 
уговора, има обавезу да скупштини јединице локалне самоуправе достави коначни нацрт 
јавног уговора, укључујући и прилоге који чине његов саставни део, ради давања 
сагласности, као и да је скупштина дужна да на основу оцене о усаглашености нацрта 
уговора са законом и са конкурсном документацијом, да сагласност на коначни нацрт 
уговора у року од тридесет дана од дана његовог достављања. Истим чланом утврђено је да 
јавни уговор може бити закључен по добијању наведене сагласности, као и да се на све 
измене и допуне закљученог јавног уговора којима се мењају права и обавезе уговорних 
страна примењује поступак у складу са одредбама овог члана.  
        Чланом 26. став 1. тачка 48. Статута града Краљева („Службени лист града Краљева“, 
број 6/19-пречишћен текст) прописано је да Скупштина града даје сагласност на коначни 
нацрт уговора јавно-приватног партнерства, са или без елемената концесије.  
       Чланом 8. Јавног уговора о давању концесије јавне услуге градског и приградског 
превоза путника на територији града Краљева број 3507/19 од 19.11.2019. године, тачка 
8.3. предвиђено је да Корекције (које се односе на успостављање нових Линија, укидање или 
измена траса постојећих Линија, измена елемената Линија реда вожње-повећањем, 
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смањењем броја возила на Линији, капацитет возила, повећање и смањење броја полазака, 
времена полазака....), не могу бити веће од 2% годишње у односу на укупно утврђен 
годишњи обим превоза.  
    Потребе Града, од почетка трајања овог Уговора варирају, нарочито имајући у виду и 
новонасталу ситуацију која се односи на пандемију-епидемију изазвану вирусом COVID-19, 
која је довела до тога да  потребе града превазилазе дозвољени проценат. Основ обима 
превоза за 2021. годину, на овај начин би се неповољно одразио и на Град и на Превозника у 
односу на обим превоза садржан у концесионом акту за који је исти и дао своју понуду. Стога 
је настала потреба редефинисања наведене одредбе уговора у корист Града. 
      Чланом 26. став 1. тачка  48. Статута града Краљева („Службени лист града 
Краљева“, број 6/19-пречишћен текст) прописано је да Скупштина града даје сагласност на 
коначни нацрт уговора јавно-приватног партнерства, са или без елемената концесије.  
 
 
Скупштина града Краљева 
Број:011-293/2020-I 
Дана: 30. октобра 2020. године 
        
                                                                                                     Председник  
                                                                                       Скупштине града Краљева 

                                                                 Ненад Марковић, дипл. инж. саобраћаја, с.р. 
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На основу члана 59. и члана 61. Закона о јавним предузећима  („Службени гласник 

РС,  број  15/16 и 88/19), члана  26. став 1. тачка 11. и члана 121. став 1. Статута  града 
Краљева („Службени лист града Краљева”  број  6/19-пречишћен текст), разматрајући 
Програм о изменама Програма пословања са Финансијским планом ЈКП „Чистоћа" Краљево" 
за 2020. годину и Одлуку Надзорног одбора број 3078 од 15.10.2020. године,   

Скупштина града Краљева, на седници одржаној дана 30. октобра 2020. године, 
донела је 
 
 
 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
 

 
I 

 
 Даје се сагласност на Одлуку Надзорног одбора Јавног комуналног предузећа 
„Чистоћа" Краљево број 3078 од 15.10.2020. године о доношењу Програма о изменама 
Програма пословања са финансијским планом Јавног комуналног предузећа „Чистоћа” 
Краљево за 2020. годину. 
 
 

II 
 
 Ово решење  објавити у „Службеном листу града Краљева” . 
 
 
 
Скупштина града Краљева             
Број:011-298/2020-I                                                                              
Дана: 30. октобра 2020.године                                                              
 
 
                                                                                                     Председник 
                                                                                        Скупштине града Краљева  
                                                                           Ненад Марковић, дипл.инж.саобраћаја, с.р.               
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На основу члана 32. тачка 9. и члана 66. став 3. Закона о локалној самоуправи („Службени 
гласник РС", број 129/07, 83/14-др.закон, 101/16-др.закон, 47/18), члана 17. став 3, члана 18. и 
члана 21. став 1. Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС", број 15/16, 88/19), члана 
26. тачка 11. Статута града Краљева („Службени лист града Краљева", број 6/19-пречишћен текст) 
и члана 34. и 35. став 1. Одлуке о усклађивању Оснивачког акта Јавног комуналног предузећа 
„Путеви'' из Краљева („Службени лист града Краљева“, број 25/16, 30/16),  

Скупштина града Краљева, на седници одржаној дана 30. октобра 2020.године, донела је 
 
 

РЕШЕЊЕ 
О УТВРЂИВАЊУ ПРЕСТАНКА МАНДАТА 

 И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА НАДЗОРНОГ ОДБОРА 
 ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА „ПУТЕВИ'' ИЗ КРАЉЕВА  

 
 
I 
 

Утврђује се да Предрагу Симовићу престаје мандат члана Надзорног одбора Јавног 
комуналног предузећа „Путеви“ из Краљева, из реда запослених, из разлога престанка радног 
односа. 

                                                                       II 
 
Именује се Снежана Бура, дипломирани економиста, запослена у Јавном комуналном 

предузећу „Путеви'' из Краљева за члана Надзорног одбора Јавног комуналног предузећа 
„Путеви“ из Краљева, из реда запослених, на период од четири године. 

 
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 овог решења садржан је у члану 32. тачка 9. Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласник РС“, број 129/07, 83/14-др.закон, 101/16-др.закон, 47/18) и члану 
26. тачка 11. Статута града Краљева („Службени лист града Краљева", број 6/19-пречишћен 
текст), којимa је утврђено да скупштина јединице локалне самоуправе, између осталог, именује и 
разрешава управне и надзорне одборе јавних предузећа, установа, организација и служби чији је 
оснивач. 

Чланом 17. став 3. Закона о јавним предузећима  („Службени гласник РС", број 15/16, 
88/19) прописано је да председника и чланове надзорног одбора јавног предузећа чији је оснивач 
јединица локалне самоуправе именује орган јединице локалне самоуправе одређен статутом 
јединице локалне самоуправе, на период од четири године, од којих је један члан надзорног 
одбора из реда запослених, а чланом 21. став 1. Закона  и чланом 35. став 1. Одлуке о 
усклађивању Оснивачког акта Јавног комуналног предузећа „Путеви'' из Краљева („Службени лист 
града Краљева“, број 25/16, 30/16) утврђено је да мандат председнику и члановима надзорног 
одбора престаје истеком периода на који су именовани, оставком или разрешењем. 

С обзиром на истек периода на који је именован члан Надзорног одбора Јавног комуналног 
предузећа „Путеви'' из Краљева, именован испред оснивача, овлашћени предлагач поднео је 
предлог за именовање члана Надзорног одбора, који испуњава услове за члана Надзорног 
одбора предвиђене чланом 18. Закона о јавним предузећима и чланом 34. Одлуке о усклађивању 
Оснивачког акта Јавног комуналног предузећа „Путеви'' из Краљева. 

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: 02-68/2020-I           Председник 
Дана: 30. октобра 2020. године                                                    Скупштине града Краљева 
                                                                                          Ненад Марковић, дипл.инж.саобраћаја, с.р. 
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На основу члана 32. тачка 9. и члана 66. став 3. Закона о локалној самоуправи 

(„Службени гласник РС", број 129/07, 83/14-др.закон, 101/16-др.закон, 47/18), члана 123. 
став 4. тачка 1. Закона о здравственој заштити („Службени гласник РС“, број 25/19) и 
члана 26. тачка 12. Статута града Краљева („Службени лист града Краљева", број 6/19-
пречишћен текст),  

Скупштина града Краљева, на седници одржаној дана 30. октобра 2020.године, 
донела је 
 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
О РАЗРЕШЕЊУ ПРЕДСЕДНИКА НАДЗОРНОГ ОДБОРА 

„АПОТЕКЕ КРАЉЕВО“ ИЗ КРАЉЕВА 
 
I 

 
Разрешава се Ђорђе Видовић дужности председника Надзорног одбора „Апотеке 

Краљево“ из Краљева, испред оснивача, на лични захтев. 
 
 
    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 члану 32. тачка 9. Закона о 
локалној самоуправи („Службени гласник РС", број 129/07, 83/14-др.закон, 101/16-др.закон 
и 47/18), и члану 26. тачка 12. Статута града Краљева („Службени лист града Краљева ", 
број 6/19-пречишћен текст), којима је утврђено да скупштина јединице локалне 
самоуправе, између осталог, именује и разрешава управне и надзорне одборе установа, 
организација и служби чији је оснивач. 

Чланом 123. став 4. тачка 1. Закона о здравственој заштити („Службени гласник 
РС“, број 25/19) прописано је да оснивач здравствене установе разрешава члана управног 
и надзорног одбора пре истека мандата, на лични захтев. 

Сходно наведеном, из разлога поднете оставке председника Надзорног одбора 
„Апотеке Краљево“ из Краљева, 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: 02-92/2020-I            Председник 
Дана:  30. октобра 2020.године                                         Скупштине града Краљева 
                                                                               Ненад Марковић, дипл.инж.саобраћаја, с.р. 
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На основу члана 32. тачка 9. и члана 66. став 3. Закона о локалној самоуправи 
(„Службени гласник РС", број 129/07, 83/14-др.закон, 101/16-др.закон и 47/18), члана 45. 
став 4. и члана 48а став 1. Закона о култури („Службени гласник РС", број 72/09, 13/16, 
30/16-испр и 6/20), члана 26. тачка 12. Статута града Краљева („Службени лист града 
Краљева", број 6/19-пречишћен текст), члана  33. став 1. и 2. и члана 37. став 1. Статута 
Народне библиотеке „Стефан Првовенчани“ из Краљева од 14.јула 2017.године,  

Скупштина града Краљева, на седници одржаној дана 30. октобра 2020.године, 
донела је 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
О УТВРЂИВАЊУ ПРЕСТАНКА ДУЖНОСТИ И ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНА 

НАДЗОРНОГ ОДБОРА НАРОДНЕ БИБЛИОТЕКЕ „СТЕФАН ПРВОВЕНЧАНИ'' ИЗ 
КРАЉЕВА 

 
 

I 
 
Утврђује се престанак дужности  у Надзорном одбору Народне библиотеке „Стефан 

Првовенчани“ из Краљева, испред оснивача, из разлога истека периода на који су 
именовани: 

1. Маји Вуковић, председнику и 
2. Ани Лазаревић, члану.  
 

II 
 

Именују се у Надзорни одбор Народне библиотеке „Стефан Првовенчани“ из 
Краљева, испред оснивача: 

-за председника 
Живодраг Гајовић, ливац и 
-за члана  
Ана Лазаревић, мастер економиста.  
на период од четири године. 
  

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 овог решења садржан је у члану 32. тачка 9. Закона о 
локалној самоуправи („Службени гласник РС", број 129/07, 83/14-др.закон, 101/16-др.закон 
и 47/18), и члану 26. тачка 12. Статута града Краљева („Службени лист града Краљева ", 
број 6/19-пречишћен текст), којима је утврђено да скупштина јединице локалне 
самоуправе, између осталог, именује и разрешава управне и надзорне одборе установа, 
организација и служби чији је оснивач. 

Чланом 45. став 4. и чланом 48а став 1. Закона о култури, као и чланом 33. став 1. 
и 2. и члана 37. став 1. Статута Народне библиотеке „Стефан Првовенчани“ из Краљева 
утврђено је да чланове надзорног одбора именује и разрешава оснивач, да Надзорни 
одбор Народне библиотеке „Стефан Првовенчани“ из Краљева има три члана од којих су 
два представника оснивача и један представник из реда запослених, као и да дужност 
члана надзорног одбора престаје истеком мандата и разрешењем. 

Овлашћени предлагач поднео је предлог за утврђивање престанка дужности и 
именовање председника и члана Надзорног одбора Народне библиотеке „Стефан 
Првовенчани“ из Краљева, именованих испред оснивача, из разлога истека мандата 
председнику и члану Надзорног одбора. 
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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: 02-69/2020-I           Председник 
Дана:30. октобра 2020. године                                         Скупштине града Краљева 
                                                                               Ненад Марковић, дипл.инж.саобраћаја, с.р. 
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На основу члана 32. тачка 9. и члана 66. став 3. Закона о локалној самоуправи 
(„Службени гласник РС", број 129/07, 83/14-др.закон, 101/16-др.закон и 47/18), члана 45. 
став 4. и члана 48а став 1. Закона о култури („Службени гласник РС", број 72/09, 13/16, 
30/16-испр и 6/20), члана 26. тачка 12. Статута града Краљева („Службени лист града 
Краљева", број 6/19-пречишћен текст), члана 59. став 3. и члана 61. став 1. и 7. Статута 
Народног музеја из Краљева од 8.маја 2018.године,  

Скупштина града Краљева, на седници одржаној дана 30. октобра 2020.године, 
донела је 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

О УТВРЂИВАЊУ ПРЕСТАНКА ДУЖНОСТИ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА НАДЗОРНОГ 
ОДБОРА НАРОДНОГ МУЗЕЈА ИЗ КРАЉЕВА 

 
I 
 

Утврђује се престанак дужности Невени Јелић, члану Надзорног одбора Народног 
музеја из Краљева, испред оснивача, из разлога истека периода на који је именована. 

 
                                                                II 
 
Именује се Војимир Попадић, дипломирани економиста, за члана Надзорног 

одбора Народног музеја из Краљева, испред оснивача, на период од четири године. 
 

 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 овог решења садржан је у члану 32. тачка 9. Закона о 
локалној самоуправи („Службени гласник РС“, број 129/07, 83/14-др.закон, 101/16-др.закон, 
47/18) и члану 26. тачка 12. Статута града Краљева („Службени лист града Краљева", број 
6/19-пречишћен текст), којима је утврђено да скупштина јединице локалне самоуправе, 
између осталог, именује и разрешава управне и надзорне одборе установа, организација и 
служби чији је оснивач. 

Чланом 45. став 4. и чланом 48а став 1. Закона о култури („Службени гласник РС", 
број 72/09, 13/16, 30/16-испр и 6/20), као и чланом 59. став 3. и члана 61. став 1 и 7. 
Статута Народног музеја из Краљева од 8.маја 2018.године утврђено је да чланове 
надзорног одбора именује и разрешава оснивач, на период од четири године, да Надзорни 
одбор Народног музеја из Краљева има три члана од којих су два представника оснивача 
и један представник из реда запослених, као и да дужност члана надзорног одбора 
престаје истеком мандата и разрешењем. 

Сходно наведеном, из разлога истека мандата досадашњем члану Надзорног 
одбора Народног музеја из Краљева, овлашћени предлагач поднео је предлог за 
именовање члана Надзорног одбора испред оснивача. 

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: 02-70/2020-I           Председник 
Дана:30. октобра 2020. године                                         Скупштине града Краљева 
                                                                               Ненад Марковић, дипл.инж.саобраћаја, с.р. 
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На основу члана 32. тачка 9. и члана 66. став 3. Закона о локалној самоуправи 
(„Службени гласник РС", број 129/07, 83/14-др.закон, 101/16-др.закон и 47/18), члана 41. 
став 3, члана 44а став 1, члана 45. став 4. и члана 48а став 1. Закона о култури 
(„Службени гласник РС", број 72/09, 13/16, 30/16-испр и 6/20), члана 26. тачка 12. Статута 
града Краљева („Службени лист града Краљева", број 6/19-пречишћен текст), члана 46. 
став 2. и 3, члана 50. став 1, члана 52. став 2. и 3. и члана 57. став 1. Статута Краљевачког 
позоришта из Краљева од 3.октобра 2016.године,  

Скупштина града Краљева, на седници одржаној дана 30. октобра 2020.године, 
донела је 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
О УТВРЂИВАЊУ ПРЕСТАНКА ДУЖНОСТИ И ИМЕНОВАЊУ ТРИ ЧЛАНА УПРАВНОГ 

ОДБОРА И ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНА НАДЗОРНОГ ОДБОРА КРАЉЕВАЧКОГ 
ПОЗОРИШТА ИЗ КРАЉЕВА 

 
I 

 
Утврђује се престанак дужности у Управном одбору Краљевачког позоришта из 

Краљева, из разлога истека периода на који су именовани: 
1. Нади Милишић, члану, испред оснивача, 
2. Драгици Поповић, члану, испред оснивача и 
3. Алену Кнежевићу, члану, из реда запослених.  
 
    II 

 
Именују се за чланове Управног одбора Краљевачког позоришта из Краљева: 

1. Ана Гвозденовић, магистар књижевности, испред оснивача, 
2. Вишња Симовић, проф. српског језика и књижевности, испред оснивача и 
3. Ален Кнежевић, из реда запослених,  
на период од четири године. 
  

III 
 

Утврђује се престанак дужности у Надзорном одбору Краљевачког позоришта из 
Краљева, из разлога истека периода на који су именовани: 

1. Дамњану Калмикову, председнику, испред оснивача и 
2. Јовани Мареновић, члану, испред оснивача. 

 
IV 
 

Именују се у Надзорни одбор Краљевачког позоришта из Краљева: 
-за председника 
Драгица Поповић, дипломирани економиста, испред оснивача и 
-за члана 
Јована Мареновић, мастер учитељ, испред оснивача,  
на период од четири године. 
 
        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 члану 32. тачка 9. Закона о 
локалној самоуправи („Службени гласник РС", број 129/07, 83/14-др.закон, 101/16-др.закон 

436.



Број 44 - Страна 32                              СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА КРАЉЕВА                          30. октобар 2020. године

 

и 47/18), и члану 26. тачка 12. Статута града Краљева („Службени лист града Краљева ", 
број 6/19-пречишћен текст), којима је утврђено да скупштина јединице локалне 
самоуправе, између осталог, именује и разрешава управне и надзорне одборе установа, 
организација и служби чији је оснивач. 

Чланом 41. став 3, чланом 44а став 1, чланом 45. став 4. и чланом 48а став 1. 
Закона о култури („Службени гласник РС", број 72/09, 13/16, 30/16-испр и 6/20), чланом 46. 
став 2. и 3, чланом 50. став 1, чланом 52. став 2. и 3. и чланом 57. став 1. Статута 
Краљевачког позоришта из Краљева од 3.октобра 2016.године утврђено је да чланове 
управног одбора именује и разрешава оснивач из реда истакнутих стручњака и 
познавалаца културне делатности, да Управни одбор Краљевачког позоришта има пет 
чланова, да дужност члана управног одбора престаје истеком мандата и разрешењем, као 
и да чланове надзорног одбора именује и разрешава оснивач, да Надзорни одбор 
Краљевачког позоришта из Краљева има три члана и да дужност члана надзорног одбора 
престаје истеком мандата и разрешењем. 

Сходно наведеном, из разлога истека мандата досадашњим члановима Управног 
одбора и председнику и члану Надзорног одбора Краљевачког позоришта из Краљева 
овлашћени предлагачи поднели су предлоге за именовање чланова Управног одбора 
испред оснивача и из реда запослених и председника и члана Надзорног одбора испред 
оснивача. 

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: 02-71/2020-I          Председник 
Дана:30. октобра 2020. године                                        Скупштине града Краљева 
                                                                            Ненад Марковић, дипл.инж.саобраћаја, с.р. 
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  На основу члана 32. тачка 9. и члана 66. став 3. Закона о локалној самоуправи 
(„Службени гласник РС", број 129/07, 83/14-др.закон, 101/16-др.закон, 47/18), члана 41. 
став 3, члана 44а став 1, члана 45. став 4. и члана 48а став 1. Закона о култури 
(„Службени гласник РС", број 72/09, 13/16, 30/16-испр, 6/20), члана 26. тачка 12. Статута 
града Краљева („Службени лист града Краљева", број 6/19-пречишћен текст), члана 40, 
члана 47. став 1, члана 48, члана 49, члана 51. став 1. и члана 57. став 1. Статута 
Историјског архива из Краљева од 3.октобра 2016.године и 22.марта 2018.године,  
 Скупштина града Краљева, на седници одржаној дана 30. октобра 2020.године, 
донела је 

 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
О УТВРЂИВАЊУ ПРЕСТАНКА ДУЖНОСТИ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА УПРАВНОГ 

ОДБОРА И ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНА НАДЗОРНОГ ОДБОРА ИСТОРИЈСКОГ АРХИВА  
ИЗ КРАЉЕВА 

 
I 
 

Утврђује се престанак дужности Милану Лазовићу, члану Управног одбора 
Историјског архива из Краљева, испред оснивача, из разлога истека периода на који је 
именован. 

 
                                                                II 

 
Именује се Милоје Радовић, дипломирани политиколог, за члана Управног одбора 

Историјског архива из Краљева, испред оснивача, на период од четири године. 
           
 

III 
 

Утврђује се престанак дужности у Надзорном одбору Историјског архива из 
Краљева, из разлога истека периода на који су именовани: 

1. Александру Тасеву, председнику, испред оснивача и 
2. Ратомиру Дробњаку, члану, испред оснивача. 

 
IV 

 
Именују се у Надзорни одбор Историјског архива из Краљева: 

-за председника 
Ратомир Дробњак, дипломирани правник, испред оснивача и 
-за члана 
Марија Грабовац, дипломирани економиста, испред оснивача  
на период од четири године. 

 
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 члану 32. тачка 9. Закона о 
локалној самоуправи („Службени гласник РС“, број 129/07, 83/14-др.закон, 101/16-др.закон, 
47/18), и члану 26. тачка 12. Статута града Краљева („Службени лист града Краљева", број 
6/19-пречишћен текст), којима је утврђено да скупштина јединице локалне самоуправе, 
између осталог, именује и разрешава управне и надзорне одборе установа, организација и 
служби чији је оснивач. 
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Чланом 41. став 3. Закона о култури („Службени гласник РС", број 72/09, 13/16, 
30/16-испр, 6/20) и чланом 40. Статута Историјског архива из Краљева од 3.октобра 
2016.године и 22.марта 2018.године утврђено је да председника и чланове управног 
одбора именује и разрешава оснивач, из реда истакнутих стручњака и познавалаца 
културне делатности, да Управни одбор има седам чланова, и да се председник и чланови 
Управног одбора именују на период од четири године и могу бити именовани највише два 
пута, а чланом 44а став 1. Закона и чланом 47 став 1. Статута Историјског архива из 
Краљева прописано је да дужност члана управног одбора престаје истеком мандата и 
разрешењем.  

Чланом 45. став 4. Закона о култури, чланом 48, чланом 49. и чланом 51. став 1. 
Статута Историјског архива из Краљева утврђено је да чланове надзорног одбора именује 
и разрешава оснивач, на период од четири године и да Надзорни одбор има три члана, и 
то два представника оснивача и једног из реда запослених, а чланом 48а став 1. Закона и  
чланом 57. став 1. Статута Историјског архива из Краљева прописано је да дужност члана 
надзорног одбора престаје истеком мандата и разрешењем  

Овлашћени предлагач поднео је предлог за именовање члана Управног одбора и 
председника и члана Надзорног одбора испред оснивача, из разлога истека мандата 
досадашњег члана Управног одбора и председника и члана Надзорног одбора.  

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: 02-72/2020-I                                                                         Председник 
Дана:30. октобра  2020. године                                       Скупштине града Краљева 
                                                                             Ненад Марковић, дипл.инж.саобраћаја, с.р. 
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На основу члана 32. тачка 9. и члана 66. став 3. Закона о локалној самоуправи 
(„Службени гласник РС", број 129/07, 83/14-др.закон, 101/16-др.закон, 47/18), члана 41. 
став 3, члана 44а став 1, члана 45. став 4. и члана 48а став 1. Закона о култури 
(„Службени гласник РС", број 72/09, 13/16, 30/16-испр, 6/20), члана 26. тачка 12. Статута 
града Краљева („Службени лист града Краљева", број 6/19-пречишћен текст), члана 42. 
став 4. и 6, члана 45. став 1, члана 48. став 1, члана 50. став 1. и члана 52. став 1. Статута 
Културног центра „Рибница“ из Краљева од 3.октобра 2016.године,  

Скупштина града Краљева, на седници одржаној дана 30. октобра 2020.године, 
донела је 

 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
О УТВРЂИВАЊУ ПРЕСТАНКА ДУЖНОСТИ И ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНА 
УПРАВНОГ ОДБОРА И ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНА НАДЗОРНОГ ОДБОРА КУЛТУРНОГ 

ЦЕНТРА „РИБНИЦА“ ИЗ КРАЉЕВА 
 
I 
 

Утврђује се престанак дужности у Управном одбору Културног центра „Рибница“ из 
Краљева, из разлога истека периода на који су именовани: 

1. др Мирославу Радуловићу, председнику, испред оснивача и 
2. Слађани Миновић, члану, испред оснивача. 
 
                                                                II 

 
Именују се у Управни одбор Културног центра „Рибница“ из Краљева: 

-за председника 
Верослав Стефановић, пензионер, испред оснивача и 
-за члана 
Предраг Павловић, глумац, испред оснивача,  

          на период од четири године. 
 

III 
 

Утврђује се престанак дужности у Надзорном одбору Културног центра „Рибница“ 
из Краљева, из разлога истека периода на који су именовани: 

1. Марини Радуловић, председнику, испред оснивача и 
2. Милени Рашић, члану, испред оснивача. 

 
IV 

 
Именују се у Надзорни одбор Културног центра „Рибница“ из Краљева: 

-за председника 
Нада Танасковић, економски техничар,  испред оснивача и 
-за члана 
Биљана Миљковић, проф. разредне наставе, испред оснивача,  
на период од четири године. 

 
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 члану 32. тачка 9. Закона о 
локалној самоуправи („Службени гласник РС“, број 129/07, 83/14-др.закон, 101/16-др.закон, 
47/18), и члану 26. тачка 12. Статута града Краљева („Службени лист града Краљева", број 
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6/19-пречишћен текст), којима је утврђено да скупштина јединице локалне самоуправе, 
између осталог, именује и разрешава управне и надзорне одборе установа, организација и 
служби чији је оснивач. 

Чланом 41. став 3. Закона о култури („Службени гласник РС", број 72/09, 13/16, 
30/16-испр, 6/20) и чланом 42. став 4. и 6. Статута Културног центра „Рибница“ из Краљева 
утврђено је да чланове управног одбора именује и разрешава оснивач из реда истакнутих 
стручњака и познавалаца културне делатности, на период од четири године, а чланом 44а 
став 1. Закона и чланом 45. став 1. Статута Културног центра „Рибница“ из Краљева 
прописано је да дужност члана управног одбора престаје истеком мандата и разрешењем.  

Чланом 45. став 4. Закона о култури, чланом 48. став 1. и чланом 50. став 1. 
Статута Културног центра „Рибница“ из Краљева утврђено је да чланове надзорног 
одбора именује и разрешава оснивач, на период од четири године, а чланом 48а став 1. 
Закона и чланом 52. став 1. Статута Културног центра „Рибница“ из Краљева прописано је 
да дужност члана надзорног одбора престаје истеком мандата и разрешењем  

Овлашћени предлагач поднео је предлог за именовање председника и члана 
Управног одбора и председника и члана Надзорног одбора испред оснивача, из разлога 
истека мандата досадашњих председника и чланова Управног и Надзорног одбора. 

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: 02-73/2020-I         Председник 
Дана: 30. октобра 2020. године                                     Скупштине града Краљева 
                                                                            Ненад Марковић, дипл.инж.саобраћаја, с.р. 
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  На основу члана 32. тачка 9. и члана 66. став 3. Закона о локалној самоуправи 
(„Службени гласник РС", број 129/07, 83/14-др.закон, 101/16-др.закон, 47/18), члана 41. 
став 3, члана 44а став 1, члана 45. став 4. и члана 48а став 1. Закона о култури 
(„Службени гласник РС", број 72/09, 13/16, 30/16-испр, 6/20), члана 26. тачка 12. Статута 
града Краљева („Службени лист града Краљева", број 6/19-пречишћен текст), члана 22. 
став 3. и 4, члана 25а став 1, члана 27. став 4. и 5, члана 28. став 3. и члана 30а став 1. 
Статута Дома културе „Студеница“ из Ушћа од 3.октобра 2016.године,  

Скупштина града Краљева, на седници одржаној дана 30. октобра 2020.године, 
донела је 

 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
О УТВРЂИВАЊУ ПРЕСТАНКА ДУЖНОСТИ И ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНА 

УПРАВНОГ ОДБОРА И ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНА НАДЗОРНОГ ОДБОРА ДОМА 
КУЛТУРЕ „СТУДЕНИЦА“ ИЗ УШЋА 

 
I 
 

Утврђује се престанак дужности у Управном одбору Дома културе „Студеница“ из 
Ушћа, из разлога истека периода на који су именовани: 

1. Драгану Вучковићу, председнику, испред оснивача и 
2. Бранимиру Дугалићу, члану, испред оснивача. 
 
                                                                II 

 
Именују се у Управни одбор Дома културе „Студеница“ из Ушћа: 

-за председника 
Ана Ђоковић, дипломирани правник, испред оснивача и 
-за члана 
Срећко Павловић, електротехничар, испред оснивача,  

          на период од четири године. 
 

III 
 

Утврђује се престанак дужности у Надзорном одбору Дома културе „Студеница“ из 
Ушћа, из разлога истека периода на који су именовани: 

1. Биљани Радичевић, председнику, испред оснивача и 
2. Снежани Перовић, члану, испред оснивача. 

 
IV 

 
Именују се у Надзорни одбор Дома културе „Студеница“ из Ушћа: 

-за председника 
Горан Видојевић, предузетник, испред оснивача и 
-за члана 
Виолета Миловановић,студент, испред оснивача,  
на период од четири године. 

 
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 члану 32. тачка 9. Закона о 
локалној самоуправи („Службени гласник РС“, број 129/07, 83/14-др.закон, 101/16-др.закон, 
47/18), и члану 26. тачка 12. Статута града Краљева („Службени лист града Краљева", број 
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6/19-пречишћен текст), којима је утврђено да скупштина јединице локалне самоуправе, 
између осталог, именује и разрешава управне и надзорне одборе установа, организација и 
служби чији је оснивач. 

Чланом 41. став 3. Закона о култури („Службени гласник РС", број 72/09, 13/16, 
30/16-испр, 6/20) и чланом 22. став 3. и 4. Статута Дома културе „Студеница“ из Ушћа од 
3.октобра 2016.године утврђено је да чланове управног одбора именује и разрешава 
оснивач из реда истакнутих стручњака и познавалаца културне делатности, и да 
председника Управног одбора именује и разрешава оснивач из реда чланова Управног 
одбора, а чланом 44а став 1. Закона и чланом 25а став 1. Статута Дома културе 
„Студеница“ из Ушћа прописано је да дужност члана управног одбора престаје истеком 
мандата и разрешењем.  

Чланом 45. став 4. Закона о култури, чланом 27. став 4. и 5. и чланом 28. став 3. 
Статута Дома културе „Студеница“ из Ушћа утврђено је да чланове надзорног одбора 
именује и разрешава оснивач, на период од четири године и да председника Надзорног  
одбора именује и разрешава оснивач из реда чланова Надзорног одбора, а чланом 48а 
став 1. Закона и чланом 30а став 1. Статута Дома културе „Студеница“ из Ушћа прописано 
је да дужност члана надзорног одбора престаје истеком мандата и разрешењем  

Овлашћени предлагач поднео је предлог за утврђивање престанка дужности и 
именовање председника и члана Управног одбора и председника и члана Надзорног 
одбора испред оснивача, из разлога истека мандата досадашњих председника и чланова 
Управног и Надзорног одбора.  

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: 02-74/2020-I           Председник 
Дана: 30. октобра 2020. године                                        Скупштине града Краљева 
                                                                               Ненад Марковић, дипл.инж.саобраћаја, с.р. 
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На основу члана 32. тачка 9. и члана 66. став 3. Закона о локалној самоуправи 
(„Службени гласник РС", број 129/07, 83/14-др.закон, 101/16-др.закон, 47/18), члана 20. 
став 1. и члана 22. став 1. Закона о јавним службама („Службени гласник РС", број 42/91, 
71/94, 79/05-др.закон, 81/05-испр.др.закона, 83/05-испр.др.закона, 83/14-др.закон), члана 
26. тачка 12. Статута града Краљева („Службени лист града Краљева", број 6/19-
пречишћен текст), члана 18. став 1. и 2. и члана 20. Статута Спортског центра „Ибар“ из 
Краљева од 30.новембра 2017.године,  

Скупштина града Краљева, на седници одржаној дана 30. октобра 2020. године, 
донела је 
 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
О УТВРЂИВАЊУ ПРЕСТАНКА ДУЖНОСТИ И ИМЕНОВАЊУ ДВА ЧЛАНА УПРАВНОГ 
ОДБОРА И ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНА НАДЗОРНОГ ОДБОРА СПОРТСКОГ ЦЕНТРА 

„ИБАР“ ИЗ КРАЉЕВА  
 
I 

 
Утврђује се престанак дужности у Управном одбору Спортског центра „Ибар“ из 

Краљева, из разлога истека периода на који су именовани: 
1. Славици Милетић, члану, испред оснивача и 
2.  Дејану Пројовићу, члану, испред оснивача. 
  
 
    II 

 
Именују се за чланове Управног одбора Спортског центра „Ибар“ из Краљева: 

1. Славица Милетић, дипломирани економиста, испред оснивача и 
2. Дејан Пројовић, мастер инжењер електротехнике и рачунарства, испред 

оснивача,  
на период од четири године. 
  

III 
 

Утврђује се престанак дужности у Надзорном одбору Спортског центра „Ибар“ из 
Краљева, из разлога истека периода на који су именовани: 

1. Марку Чампару, председнику, испред оснивача и 
2. Милутину Петровићу, члану, испред оснивача. 

 
IV 
 

Именују се у Надзорни одбор Спортског центра „Ибар“ из Краљева: 
-за председника 

 Марко Чампар, професор физичке културе, испред оснивача и 
-за члана 
Милутин Петровић, дипломирани инжењер телекомуникационог саобраћаја, испред 
оснивача,  
на период од четири године. 
 
 V 

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

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

Правни основ за доношење овог решења садржан је у члану 32. тачка 9. Закона о 
локалној самоуправи („Службени гласник РС", број 129/07, 83/14-др.закон, 101/16-др.закон 
и 47/18), и члану 26. тачка 12. Статута града Краљева („Службени лист града Краљева ", 
број 6/19-пречишћен текст), којима је утврђено да скупштина јединице локалне 
самоуправе, између осталог, именује и разрешава управне и надзорне одборе установа, 
организација и служби чији је оснивач. 

Чланом 20. став 1. и чланом 22. став 1. Закона о јавним службама („Службени 
гласник РС", број 42/91, 71/94, 79/05-др.закон, 81/05-испр.др.закона, 83/05-испр.др.закона, 
83/14-др.закон), као и чланом 18. став 1. и 2. и члана 20. Статута Спортског центра „Ибар“ 
из Краљева од 30.новембра 2017.године утврђено је да управни одбор установе именује и 
разрешава оснивач на период од четири године, да Управни одбор Спортског центра 
„Ибар“ има пет чланова, као и да надзорни одбор установе именује и разрешава оснивач 
на период од четири године и да Надзорни одбор Спортског центра „Ибар“ из Краљева 
има три члана. 

Сходно наведеном, из разлога истека мандата досадашњим члановима Управног 
одбора и председнику и члану Надзорног одбора Спортског центра „Ибар“ из Краљева, 
овлашћени предлагач поднео  је предлог за утврђивање престанка дужности и именовање 
чланова Управног одбора и председника и члана Надзорног одбора испред оснивача. 

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: 02-75/2020-I       Председник 
Дана: 30. октобра 2020. године                                     Скупштине града Краљева 
                                                                           Ненад Марковић, дипл.инж.саобраћаја, с.р. 
 
 

  



30. октобар 2020. године                  СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА КРАЉЕВА               Број 44 - Страна 41

На основу члана 32. тачка 9. и члана 66. став 3. Закона о локалној самоуправи 
(„Службени гласник РС", број 129/07, 83/14-др.закон, 101/16-др.закон, 47/18), члана 123. 
Закона о социјалној заштити („Службени гласник РС", број 24/11), члана 26. тачка 12. 
Статута града Краљева („Службени лист града Краљева", број 6/19-пречишћен текст), 
члана 33. и члана 38. Статута Центра за социјални рад из Краљева од 7.02.2006.године, 
 Скупштина града Краљева, на седници одржаној дана 30. октобра 2020.године, 
донела је 
 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА УПРАВНОГ ОДБОРА И УТВРЂИВАЊУ ПРЕСТАНКА 

ДУЖНОСТИ И  ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНА НАДЗОРНОГ ОДБОРА ЦЕНТРА 
ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД ИЗ КРАЉЕВА 

 
I 

 
   
Именује се Александра Павловић, зубни техничар, за члана Управног одбора 

Центра за социјални рад из Краљева, испред оснивача, на период од четири године. 
  

II  
 

Утврђује се престанак дужности у Надзорном одбору Центра за социјални рад из 
Краљева, из разлога истека периода на који су именовани: 

1. Александру Ромчевићу, председнику, испред оснивача и 
2. Катарини Пајић, члану, испред оснивача. 

 
III  
 

Именују се у Надзорни одбор Центра за социјални рад из Краљева: 
-за председника 
Александар Ромчевић, мастер менаџер, испред оснивача и 
-за члана 
Катарина Пајић, мастер правник, испред оснивача,  
на период од четири године. 
 
     IV 

 
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 члану 32. тачка 9. Закона о 
локалној самоуправи („Службени гласник РС", број 129/07, 83/14-др.закон, 101/16-др.закон 
и 47/18), и члану 26. тачка 12. Статута града Краљева („Службени лист града Краљева ", 
број 6/19-пречишћен текст), којима је утврђено да скупштина јединице локалне 
самоуправе, између осталог, именује и разрешава управне и надзорне одборе установа, 
организација и служби чији је оснивач. 

Чланом 123. Закона о социјалној заштити („Службени гласник РС", број 24/11), 
утврђено је да чланове управног и надзорног одбора центра за социјални рад именује 
оснивач, на четири године; чланом 33. Статута Центра за социјални рад из Краљева од 
7.02.2006.године прописано је да Управни одбор има пет чланова који се именују на 
четири године, од којих су три представници оснивача, а два представници запослених; 
чланом 38. Статута Центра за социјални рад из Краљева прописано је да Надзорни одбор 
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има три члана који се именују на четири године, од којих су два представника оснивача и 
један представник запослених. 

Скупштина града Краљева, на Конститутивној седници одржаној дана 18.августа 
2020.године, донела је Решење којим се утврђује да Вуку Тодорићу даном потврђивања 
одборничког мандата престаје функција члана Управног одбора Центра за социјални рад 
из Краљева, испред оснивача, на коју је именован Решењем Скупштине града Краљева. 
Сходно наведеном, овлашћени предлагач поднео је предлог за именовање члана 
Управног испред оснивача. Такође, из разлога истека мандата досадашњем председнику 
и члану Надзорног одбора Центра за социјални рад из Краљева, овлашћени предлагач 
поднео је предлог за именовање председника и члана Надзорног одбора испред 
оснивача. 
 

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: 02-76/2020-I           Председник 
Дана: 30. октобра 2020. године                                       Скупштине града Краљева 
                                                                             Ненад Марковић, дипл.инж.саобраћаја, с.р. 
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На основу члана 32. тачка 9. и члана 66. став 3. Закона о локалној самоуправи 
(„Службени гласник РС", број 129/07, 83/14-др.закон, 101/16-др.закон, 47/18), члана 20. и 
22. Закона о јавним службама („Службени гласник РС", број 42/91, 71/94, 79/05-др.закон, 
81/05-испр.др.закона, 83/05-испр.др.закона, 83/14-др.закон), члана 26. тачка 12. Статута 
града Краљева („Службени лист града Краљева", број 6/19-пречишћен текст), члана 17. и 
члана 39. Статута Дечјег одмаралишта „Гоч“ из Краљева од 14.јула 2017.године,  

Скупштина града Краљева, на седници одржаној дана 30. октобра 2020.године, 
донела је 
 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
О УТВРЂИВАЊУ ПРЕСТАНКА ДУЖНОСТИ И ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ДВА 

ЧЛАНА УПРАВНОГ ОДБОРА И ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНА НАДЗОРНОГ ОДБОРА 
ДЕЧЈЕГ ОДМАРАЛИШТА „ГОЧ“ ИЗ КРАЉЕВА 

 
I 

 
Утврђује се престанак дужности у Управном одбору Дечјег одмаралишта „Гоч“ из 

Краљева, из разлога истека периода на који су именовани: 
1. Ивану Кнезу, председнику, испред оснивача, 
2. Раду Девићу, члану, испред оснивача. 
 
 
    II 

 
Именују се у Управни одбор Дечјег одмаралишта „Гоч“ из Краљева: 

-за председника 
Иван Кнез, дипломирани економиста, испред оснивача, 
-за чланове: 
1. Раде Девић, правник, испред оснивача и  
2. Радоица Вукосављевић, пензионер, испред оснивача,  
на период од четири године. 
  

III 
 

Утврђује се престанак дужности у Надзорном одбору Дечјег одмаралишта „Гоч“ из 
Краљева, из разлога истека периода на који су именовани: 

1. Срђану Вујићу, председнику, испред оснивача и 
2. Бојани Јовановић, члану, испред оснивача. 

 
IV 

 
Именују се у Надзорни одбор Дечјег одмаралишта „Гоч“ из Краљева: 

-за председника 
Братислав Пршић, грађевински техничар, испред оснивача и 
-за члана 
Милош Видојевић, струковни инжењер железничког саобраћаја, испред оснивача,  
на период од четири године. 
 
 
        V 

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

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

Правни основ за доношење овог решења садржан је у члану 32. тачка 9. Закона о 
локалној самоуправи („Службени гласник РС", број 129/07, 83/14-др.закон, 101/16-др.закон 
и 47/18), и члану 26. тачка 12. Статута града Краљева („Службени лист града Краљева ", 
број 6/19-пречишћен текст), којима је утврђено да скупштина јединице локалне 
самоуправе, између осталог, именује и разрешава управне и надзорне одборе установа, 
организација и служби чији је оснивач. 

Чланом 20. и 22. Закона о јавним службама („Службени гласник РС", број 42/91, 
71/94, 79/05-др.закон, 81/05-испр.др.закона, 83/05-испр.др.закона, 83/14-др.закон) 
прописано је да управни и надзорни одбор установе именује и разрешава оснивач; чланом 
17. Статута Дечјег одмаралишта „Гоч“ из Краљева прописано је да Управни одбор именује 
и разрешава оснивач, да Управни одбор има пет чланова којима мандат траје четири 
године, од којих су три члана представници јединице локалне самоуправе, а два члана 
представници запослених, као и да Надзорни одбор који има три члана именује и 
разрешава оснивач, да су два члана  представници оснивача а један представник 
запослених, и да им мандат траје четири године. 

Сходно наведеном, из разлога истека мандата досадашњим председницима и 
члановима Управног и Надзорног одбора Дечјег одмаралишта „Гоч“ из Краљева, и 
наступању смрти члана Управног одбора Чедомиру Вранићу, именованом испред 
оснивача, овлашћени предлагач поднео је предлог за утврђива ње престанка дужности и 
именовање председника и два члана Управног одбора и председника и члана Надзорног 
одбора у Дечјем одмаралишту „Гоч“ из Краљева, испред оснивача. 

 
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: 02-77/2020-I            Председник 
Дана: 30. октобра 2020. године                                        Скупштине града Краљева 
                                                                              Ненад Марковић, дипл.инж.саобраћаја, с.р. 
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На основу члана 116. став 1, 2. и 5, члана 117. став 3. тачка 4. Закона о основама 
система образовања и васпитања („Службени гласник РС“, број 88/17, 27/18-др.закон, 10/19, 
6/20, и члана 26. тачка 9. Статута града Краљева („Службени лист града Краљева“, број 
6/19-пречишћен текст),  

Скупштина града Краљева, на седници одржаној дана 30. октобра 2020.године, 
донела је 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНА И ИМЕНОВАЊУ ДВА ЧЛАНА УПРАВНОГ ОДБОРА 

 ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ „ОЛГА ЈОВИЧИЋ-РИТА“ ИЗ КРАЉЕВА 
 
I 
 

 Разрешава се Александар Васиљевић дужности члана Управног одбора 
Предшколске установе „Олга Јовичић-Рита“ из Краљева, испред Савета родитеља. 

 
II 
 

Именују се за чланове Управног одбора Предшколске установе „Олга Јовичић-Рита“ 
из Краљева: 

1. Јован Јовић, студент, испред локалне самоуправе и 
2. Александар Васић, испред Савета родитеља. 
 
                                                                 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 овог решења садржан је у члану 116. став 1, 2. и 5. и 
члану 117. став 3. тачка 4.. Закона о основама система образовања и васпитања („Службени 
гласник РС“, број 88/17, 27/18-др.закон, 10/19, 6/20), којима је утврђено да орган управљања 
установе има девет чланова, и да га чине по три представника из реда запослених у 
установи, родитеља и три представника на предлог јединице локалне самоуправе, које 
именује и разрешава скупштина јединице локалне самоуправе, да ће скупштина разрешити 
пре истека мандата појединог члана уколико престане основ по којем је именован у орган 
управљања, као и члану 26. тачка 9. Статута града Краљева („Службени лист града 
Краљева“, број 6/19-пречишћен текст), којим је утврђено да Скупштина, у складу са законом, 
доноси прописе и друге опште и појединачне акте. 

Скупштина града Краљева је на седници одржаној дана 18.августа 2020.године 
донела Решење број 02-7/2020-I, којим се утврђује да Стефану Аџићу даном потврђивања 
одборничког мандата 18.августа 2020.године престаје функција члана Управног одбора 
Предшколске установе „Олга Јовичић-Рита“ из Краљева, на коју је именован као 
представник локалне самоуправе. 

Овлашћени предлагач поднео је предлог за именовање члана Управног одбора 
испред локалне самоуправе. 

Овлашћени предлагач Савет родитеља поднео је предлог за разрешење и 
именовање члана Управног одбора испред Савета родитеља због престанка основа по којем 
је досадашњи члан именован, односно чије је дете пошло у први разред основне школе. 

УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Против овог решења може се покренути 
управни спор подношењем тужбе Управном суду у Београду у року од 30 дана од дана 
пријема решења.  
 
Скупштина града Краљева                                                                
Број: 02-78/2020-I                 Председник 
Дана: 30. октобра 2020 године                                             Скупштине града Краљева 
                                                                                 Ненад Марковић, дипл.инж.саобраћаја, с.р. 
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На основу члана 32. тачка 9. и члана 66. став 3. Закона о локалној самоуправи 
(„Службени гласник РС", број 129/07, 83/14-др.закон, 101/16-др.закон, 47/18), члана 26. 
тачка 12. Статута града Краљева („Службени лист града Краљева", број 6/19-пречишћен 
текст) и члана 22. став 2. Статута Центра локалних услуга града Краљева од 22.марта 
2018.године, 8.маја 2018.године и 24.септембра 2018.године,  

Скупштина града Краљева, на седници одржаној дана 30. октобра 2020.године, 
донела је 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА УПРАВНОГ ОДБОРА  
 ЦЕНТРА ЛОКАЛНИХ УСЛУГА ГРАДА КРАЉЕВА ИЗ КРАЉЕВА 

 
 
I 

  
Именује се Марина Павловић, дипломирани филолог-англиста, за председника 

Управног одбора Центра локалних услуга града Краљева из Краљева, испред оснивача, 
на период 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 члану 32. тачка 9. Закона о 
локалној самоуправи („Службени гласник РС“, број 129/07, 83/14-др.закон, 101/16-др.закон, 
47/18) и члану 26. тачка 12. Статута града Краљева („Службени лист града Краљева", број 
6/19-пречишћен текст), којима је утврђено да скупштина јединице локалне самоуправе, 
између осталог, именује и разрешава управне и надзорне одборе установа, организација и 
служби чији је оснивач. 

Чланом 22. став 2. Статута Центра локалних услуга града Краљева од 22.марта 
2018.године, 8.маја 2018.године и 24.септембра 2018.године прописано је да председника 
и чланове Управног одбора именује и разрешава оснивач, у складу са законом. 

Скупштина града Краљева на седници одржаној дана 27.августа 2020.године 
донела је Решење број 02-27/2020-I којим се утврђује да Александру Бањцу даном 
потврђивања одборничког мандата 27.августа 2020.године престаје функција председника 
Управног одбора Центра локалних услуга града Краљева из Краљева, испред оснивача. 

У складу са наведеним, овлашћени предлагач поднео је предлог за именовање 
председника Управног одбора, испред оснивача.  
  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: 02-79/2020-I          Председник 
Дана: 30. октобра 2020. године                                      Скупштине града Краљева 
                                                                              Ненад Марковић, дипл.инж.саобраћаја, с.р. 
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На основу члана 32. тачка 9. и члана 66. став 3. Закона о локалној самоуправи 
(„Службени гласник РС", број 129/07, 83/14-др.закон, 101/16-др.закон, 47/18), члана 26. 
тачка 12. Статута града Краљева („Службени лист града Краљева", број 6/19-пречишћен 
текст), члана 22. став 2. и члана 26. Статута Центра локалних услуга града Краљева од 
22.марта 2018.године, 8.маја 2018.године и 24.септембра 2018.године,  

Скупштина града Краљева, на седници одржаној дана 30. октобра 2020.године, 
донела је 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА УПРАВНОГ ОДБОРА  
 ЦЕНТРА ЛОКАЛНИХ УСЛУГА ГРАДА КРАЉЕВА ИЗ КРАЉЕВА 

 
 
I 

  
Разрешава се Дражен Јанковић дужности члана Управног одбора Центра локалних 

услуга града Краљева из Краљева, испред оснивача, на лични захтев. 
 

 
                                                                            II 
 

Именује се Јованка Милашиновић, виша медицинска сестра, за члана Управног 
одбора Центра локалних услуга града Краљева из Краљева, испред оснивача, на период 
од четири године. 
 

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 овог решења садржан је у члану 32. тачка 9. Закона о 
локалној самоуправи („Службени гласник РС“, број 129/07, 83/14-др.закон, 101/16-др.закон, 
47/18) и члану 26. тачка 12. Статута града Краљева („Службени лист града Краљева", број 
6/19-пречишћен текст), којима је утврђено да скупштина јединице локалне самоуправе, 
између осталог, именује и разрешава управне и надзорне одборе установа, организација и 
служби чији је оснивач. 

Чланом 22. став 2. Статута Центра локалних услуга града Краљева од 22.марта 
2018.године, 8.маја 2018.године и 24.септембра 2018.године прописано је да председника 
и чланове Управног одбора именује и разрешава оснивач, у складу са законом, а чланом 
26. Статута утврђено је да ће оснивач разрешити дужности члана Управног и Надзорног 
одбора на сопствени захтев. 

У складу са наведеним, овлашћени предлагач поднео је предлог за разрешење и 
именовање члана Управног одбора, именованог испред оснивача, из разлога поднете 
оставке досадашњег члана.  
  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: 02-90/2020-I           Председник 
Дана: 30. октобра 2020.године                                         Скупштине града Краљева 
                                                                               Ненад Марковић, дипл.инж.саобраћаја, с.р. 
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Број 44 - Страна 48                              СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА КРАЉЕВА                          30. октобар 2020. године

На основу члана 116. став 1, 2, и 5, члана 117. став 3. тачка 4. Закона о основама 
система образовања и васпитања („Службени гласник РС“, број 88/17, 27/18-др.закон, 10/19, 
6/20), и члана 26. тачка 9. Статута града Краљева („Службени лист града Краљева“, број 
6/19-пречишћен текст),  

Скупштина града Краљева, на седници одржаној дана 30. октобра 2020.године, 
донела је 

 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНА И ИМЕНОВАЊУ ДВА ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА 

 У ЕКОНОМСКО-ТРГОВИНСКОЈ ШКОЛИ У КРАЉЕВУ 
 
 
I 
 

Разрешава се Бојана Поповић дужности члана Школског одбора у Економско-
трговинској школи у Краљеву, испред Савета родитеља. 

 
                                                                   II 
 
Именују се за чланове Школског одбора у Економско-трговинској школи у Краљеву: 

1. Јелена Миленковић, дипломирани економиста, испред локалне самоуправе и 
2. Срђан Рафаиловић, испред Савета родитеља. 

 
                                                                  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 овог решења садржан је у члану 116. став 1, 2. и 5. и 
члану 117. став 3. тачка 4. Закона о основама система образовања и васпитања („Службени 
гласник РС“, број 88/17, 27/18-др.закон, 10/19, 6/20), којима је утврђено да орган управљања 
установе има девет чланова, и да га чине по три представника из реда запослених у 
установи, родитеља и три представника на предлог јединице локалне самоуправе, које 
именује и разрешава скупштина јединице локалне самоуправе, да ће скупштина разрешити 
пре истека мандата појединог члана уколико престане основ по којем је именован у орган 
управљања, као и члану 26. тачка 9. Статута града Краљева („Службени лист града 
Краљева“, број 6/19-пречишћен текст), којим је утврђено да Скупштина, у складу са законом, 
доноси прописе и друге опште и појединачне акте. 

Скупштина града Краљева је на седници одржаној дана 18.августа 2020.године 
донела Решење број 02-11/2020-I, којим се утврђује да Дамиру Угреновићу даном 
потврђивања одборничког мандата 18.августа 2020.године престаје функција члана 
Школског одбора Економско-трговинске школе у Краљеву, на коју је именован као 
представник локалне самоуправе. 

Овлашћени предлагач поднео је предлог за именовање члана Школског одбора 
испред локалне самоуправе. 

Овлашћени предлагач Савет родитеља поднео је предлог за разрешење и 
именовање члана Школског одбора испред Савета родитеља због престанка основа по 
којем је досадашњи члан именован, односно чије дете више није ученик ове школе. 

УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Против овог решења може се покренути 
управни спор подношењем тужбе Управном суду у Београду у року од 30 дана од дана 
пријема решења.  
 
Скупштина града Краљева                                                            
Број: 02-80/2020-I          Председник 
Дана: 30. октобра 2020.године                                        Скупштине града Краљева 
                                                                               Ненад Марковић, дипл.инж.саобраћаја, с.р.                                                                                                                                
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На основу члана 116. став 1, 2, и 5, члана 117. став 3. тачка 4. Закона о основама 
система образовања и васпитања („Службени гласник РС“, број 88/17, 27/18-др.закон, 10/19, 
6/20), и члана 26. тачка 9. Статута града Краљева („Службени лист града Краљева“, број 
6/19-пречишћен текст),  

Скупштина града Краљева, на седници одржаној дана 30. октобра 2020. године, 
донела је 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНА И ИМЕНОВАЊУ ДВА ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА 

 У ШУМАРСКОЈ ШКОЛИ У КРАЉЕВУ 
 
 
I 
 

 Разрешава се Александра Марковић дужности члана Школског одбора у Шумарској 
школи у Краљеву, испред Савета родитеља. 

 
II 
 

Именују се за чланове Школског одбора у Шумарској школи у Краљеву: 
1. Миливоје Лекић, апсолвент медицине, испред локалне самоуправе и 
2. Марина Бановић, испред Савета родитеља.  
 
                                                                   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 овог решења садржан је у члану 116. став 1, 2. и 5. и 
члану 117. став 3. тачка 4. Закона о основама система образовања и васпитања („Службени 
гласник РС“, број 88/17, 27/18-др.закон, 10/19, 6/20), којима је утврђено да орган управљања 
установе има девет чланова, и да га чине по три представника из реда запослених у 
установи, родитеља и три представника на предлог јединице локалне самоуправе, које 
именује и разрешава скупштина јединице локалне самоуправе, да ће скупштина разрешити 
пре истека мандата појединог члана уколико престане основ по којем је именован у орган 
управљања, као и члану 26. тачка 9. Статута града Краљева („Службени лист града 
Краљева“, број 6/19-пречишћен текст), којим је утврђено да Скупштина, у складу са законом, 
доноси прописе и друге опште и појединачне акте. 

Скупштина града Краљева је на седници одржаној дана 18.августа 2020.године 
донела Решење број 02-12/2020-I, којим се утврђује да Николи Ђуришићу даном 
потврђивања одборничког мандата 18.августа 2020.године престаје функција члана 
Школског одбора Шумарске школе у Краљеву, на коју је именован као представник локалне 
самоуправе. 

Овлашћени предлагач поднео је предлог за именовање члана Школског одбора 
испред локалне самоуправе. 

Овлашћени предлагач Савет родитеља поднео је предлог за разрешење и 
именовање члана Школског одбора испред Савета родитеља због престанка основа по 
којем је досадашњи члан именован, односно чије дете више није ученик ове школе. 

УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Против овог решења може се покренути 
управни спор подношењем тужбе Управном суду у Београду у року од 30 дана од дана 
пријема решења.  
 
Скупштина града Краљева                                                           
Број: 02-81/2020-I               Председник 
Дана: 30. октобра 2020.године     Скупштине града Краљева 
                                                                                  Ненад Марковић, дипл.инж.саобраћаја, с.р.    
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На основу члана 116. став 1, 2. и 5. Закона о основама система образовања и 
васпитања („Службени гласник РС“, број 88/17, 27/18-др.закон, 10/19, 6/20), и члана 26. тачка 
9. Статута града Краљева („Службени лист града Краљева“, број 6/19-пречишћен текст),  

Скупштина града Краљева, на седници одржаној дана 30. октобра 2020.године, 
донела је  

 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
О ИМЕНОВАЊУ ДВА ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА 

 У ОСНОВНОЈ ШКОЛИ „IV КРАЉЕВАЧКИ БАТАЉОН'' У КРАЉЕВУ 
 
 
I 
 

Именују се за чланове Школског одбора у Основној школи „IV краљевачки батаљон'' у 
Краљеву: 

1. Никола Мандић, дипломирани правник, испред локалне самоуправе и 
2. Марија Урдов, дипломирани социјални радник, испред локалне самоуправе. 
 
 
                                                                  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 члану 116. став 1, 2. и 5. 
Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС“, број 88/17, 
27/18-др.закон, 10/19, 6/20), којим је утврђено да орган управљања установе има девет 
чланова, и да га чине по три представника из реда запослених у установи, родитеља и три 
представника на предлог јединице локалне самоуправе, које именује и разрешава 
скупштина јединице локалне самоуправе, и члану 26. тачка 9. Статута града Краљева 
(„Службени лист града Краљева“, број 6/19-пречишћен текст), којим је утврђено да 
Скупштина, у складу са законом, доноси прописе и друге опште и појединачне акте. 

Скупштина града Краљева је на седници одржаној дана 27.августа 2020.године 
донела Решење број 02-28/2020-I, којим се утврђује да Јасни Савић даном потврђивања 
одборничког мандата 27.августа 2020.године престаје функција члана Школског одбора 
Основне школе „IV краљевачки батаљон'' у Краљеву на коју је именована као представник 
локалне самоуправе. 

На седници одржаној 5.октобра 2020.године Скупштина града Краљева донела је 
Решење број 02-45/2020-I којим се утврђује да Дуњи Миловановић даном потврђивања 
одборничког мандата 5.октобра 2020.године престаје функција члана Школског одбора 
Основне школе „IV краљевачки батаљон'' у Краљеву на коју је именована као представник 
локалне самоуправе 

Овлашћени предлагач поднео је предлог за именовање чланова Школског одбора 
испред локалне самоуправе. 

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: 02-82/2020-I             Председник 
Дана: 30. октобра 2020.године                                         Скупштине града Краљева 
                                                                                Ненад Марковић, дипл.инж.саобраћаја, с.р.                                                                                                
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На основу члана 116. став 2, 5. и 6. и члана 117. став 3. Закона о основама система 

образовања и васпитања („Службени гласник РС“, број 88/17, 27/18-др.закон, 10/19, 6/20) и 
члана 26. тачка 9. Статута града Краљева („Службени лист града Краљева“, број 6/19-
пречишћен текст),  

Скупштина града Краљева, на седници одржаној дана 30. октобра 2020.године, 
донела је 

  
 

Р Е Ш Е Њ Е 
О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА 
 У ОСНОВНОЈ ШКОЛИ „СВЕТОЗАР МАРКОВИЋ“ У КРАЉЕВУ 

 
 
I 

 
 Разрешава се Новица Лишанин дужности члана Школског одбора у Основној школи 
„Светозар Марковић“ у Краљеву, испред локалне самоуправе, на лични захтев. 
  

II 
 

 Именује се Никола Пантовић, дипломирани правник, за члана Школског одбора у 
Основној школи „Светозар Марковић“ у Краљеву, испред локалне самоуправе. 
 

 
 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 овог решења садржан је у члану 116. став 2, 5. и 6.  
Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС“, број 88/17, 
27/18-др.закон, 10/19, 6/20), којим је утврђено да орган управљања чине по три представника 
из реда запослених у установи, родитеља, односно других законских заступника и три 
представника на предлог јединице локалне самоуправе, које именује и разрешава 
скупштина јединице локалне самоуправе, а предлаже наставничко веће, односно савет 
родитеља, тајним изјашњавањем и члану 26. тачка 9. Статута града Краљева („Службени 
лист града Краљева“, број 6/19-пречишћен текст), којим је утврђено да Скупштина, у складу 
са законом, доноси прописе и друге опште и појединачне акте. 

Чланом 117. став 3. Закона прописано је да ће скупштина јединице локалне 
самоуправе разрешити, пре истека мандата, појединог члана органа управљања на лични 
захтев. 

Овлашћени предлагач поднео је предлог за разрешење и именовање члана Школског 
одбора испред локалне самоуправе, из разлога поднете оставке досадашњег члана 
Школског одбора. 

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: 02-83/2020-I             Председник 
Дана: 30. октобра 2020.године                                          Скупштине града Краљева 
                                                                                Ненад Марковић, дипл.инж.саобраћаја, с.р. 
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На основу члана 116. став 2, 5. и 6. и члана 117. став 3. Закона о основама система 

образовања и васпитања („Службени гласник РС“, број 88/17, 27/18-др.закон, 10/19, 6/20) и 
члана 26. тачка 9. Статута града Краљева („Службени лист града Краљева“, број 6/19-
пречишћен текст),  

Скупштина града Краљева, на седници одржаној дана 30. октобра 2020.године, 
донела је 

 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА 

 У ОСНОВНОЈ ШКОЛИ „ВУК КАРАЏИЋ“ У РИБНИЦИ 
 
I 

 
 Разрешава се Кристина Марковић дужности члана Школског одбора у Основној 
школи „Вук Караџић“ у Рибници, испред локалне самоуправе, на лични захтев. 
  

II 
 

 Именује се Ана Стефановић, виша гинеколошко-акушерска сестра, за члана 
Школског одбора у Основној школи „Вук Караџић“ у Рибници, испред локалне самоуправе. 

 
 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 овог решења садржан је у члану 116. став 2, 5. и 6.  
Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС“, број 88/17, 
27/18-др.закон, 10/19, 6/20), којим је утврђено да орган управљања чине по три представника 
из реда запослених у установи, родитеља, односно других законских заступника и три 
представника на предлог јединице локалне самоуправе, које именује и разрешава 
скупштина јединице локалне самоуправе, а предлаже наставничко веће, односно савет 
родитеља, тајним изјашњавањем и члану 26. тачка 9. Статута града Краљева („Службени 
лист града Краљева“, број 6/19-пречишћен текст), којим је утврђено да Скупштина, у складу 
са законом, доноси прописе и друге опште и појединачне акте. 

Чланом 117. став 3. Закона прописано је да ће скупштина јединице локалне 
самоуправе разрешити, пре истека мандата, поједине чланове на лични захтев. 

Овлашћени предлагач поднео је предлог за разрешење и именовање члана Школског 
одбора испред локалне самоуправе, из разлога поднете оставке досадашњег члана 
Школског одбора. 

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: 02-84/2020-I            Председник 
Дана: 30. октобра 2020.године                                          Скупштине града Краљева 
                                                                                Ненад Марковић, дипл.инж.саобраћаја, с.р. 
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    На основу члана 116. став 2, 5. и 6. и члана 117. став 3. Закона о основама система 
образовања и васпитања („Службени гласник РС“, број 88/17, 27/18-др.закон, 10/19, 6/20) и 
члана 26. тачка 9. Статута града Краљева („Службени лист града Краљева“, број 6/19-
пречишћен текст),  

Скупштина града Краљева, на седници одржаној дана 30. октобра 2020.године, 
донела је 

 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА 

 У ОСНОВНОЈ ШКОЛИ „СВЕТИ САВА“ У РИБНИЦИ 
 
 
I 

 
 Разрешава се Владимир Трнавац дужности члана Школског одбора у Основној 
школи „Свети Сава“ у Рибници, испред Савета родитеља, на лични захтев.  
 

II 
 

 Именује се Владимир Кордић за члана Школског одбора у Основној школи „Свети 
Сава“ у Рибници, испред Савета родитеља. 

 
 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 овог решења садржан је у члану 116. став 2, 5. и 6.  
Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС“, број 88/17, 
27/18-др.закон, 10/19, 6/20), којим је утврђено да орган управљања чине по три представника 
из реда запослених у установи, родитеља, односно других законских заступника и три 
представника на предлог јединице локалне самоуправе, које именује и разрешава 
скупштина јединице локалне самоуправе, а предлаже наставничко веће, односно савет 
родитеља, тајним изјашњавањем и члану 26. тачка 9. Статута града Краљева („Службени 
лист града Краљева“, број 6/19-пречишћен текст), којим је утврђено да Скупштина, у складу 
са законом, доноси прописе и друге опште и појединачне акте. 

Чланом 117. став 3. Закона прописано је да ће скупштина јединице локалне 
самоуправе разрешити, пре истека мандата, поједине чланове на лични захтев. 

Овлашћени предлагач поднео је предлог за разрешење и именовање члана Школског 
одбора испред Савета родитеља, из разлога поднете оставке досадашњег члана Школског 
одбора. 

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: 02-85/2020-I              Председник 
Дана:  30. октобра 2020.године     Скупштине града Краљева 
                                                                                Ненад Марковић, дипл.инж.саобраћаја, с.р. 
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Број 44 - Страна 54                              СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА КРАЉЕВА                          30. октобар 2020. године

 
 
На основу члана 116. став 1, 2. и 5. Закона о основама система образовања и 

васпитања („Службени гласник РС“, број 88/17, 27/18-др.закон, 10/19, 6/20), и члана 26. тачка 
9. Статута града Краљева („Службени лист града Краљева“, број 6/19-пречишћен текст),  

Скупштина града Краљева, на седници одржаној дана 30. октобра 2020.године, 
донела је 

 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА 

 У ОСНОВНОЈ ШКОЛИ „ДРАГАН МАРИНКОВИЋ'' У АДРАНИМА 
 
 
I 
 

Именује се Александра Куч, дипломирани математичар, за члана Школског одбора у 
Основној школи „Драган Маринковић'' у Адранима, испред локалне самоуправе. 

 
 
                                                                   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 члану 116. став 1, 2. и 5. 
Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС“, број 88/17, 
27/18-др.закон, 10/19, 6/20), којим је утврђено да орган управљања установе има девет 
чланова, и да га чине по три представника из реда запослених у установи, родитеља и три 
представника на предлог јединице локалне самоуправе, које именује и разрешава 
скупштина јединице локалне самоуправе, и члану 26. тачка 9. Статута града Краљева 
(„Службени лист града Краљева“, број 6/19-пречишћен текст), којим је утврђено да 
Скупштина, у складу са законом, доноси прописе и друге опште и појединачне акте. 

Скупштина града Краљева је на седници одржаној дана 27.августа 2020.године 
донела Решење број 02-26/2020-I, којим се утврђује да Зорици Симић даном потврђивања 
одборничког мандата 27.августа 2020.године престаје функција члана Школског одбора 
Основне школе „Драган Маринковић'' у Адранима на коју је именована као представник 
локалне самоуправе. 

Овлашћени предлагач поднео је предлог за именовање члана Школског одбора 
испред локалне самоуправе. 

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: 02-86/2020-I              Председник 
Дана: 30. октобра 2020.године                                            Скупштине града Краљева 
                                                                                 Ненад Марковић, дипл.инж.саобраћаја, с.р.                                                                                          
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На основу члана 116. став 2, 5. и 6. и члана 117. став 3. Закона о основама система 
образовања и васпитања („Службени гласник РС“, број 88/17, 27/18-др.закон, 10/19, 6/20) и 
члана 26. тачка 9. Статута града Краљева („Службени лист града Краљева“, број 6/19-
пречишћен текст),  

Скупштина града Краљева, на седници одржаној дана 30. октобра 2020.године, 
донела је 
 
 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА 

 У ОСНОВНОЈ ШКОЛИ „ДОСИТЕЈ ОБРАДОВИЋ“ У ВРБИ 
 
 
I 

 
 Разрешава се Милена Букарица дужности члана Школског одбора у Основној школи 
„Доситеј Обрадовић“ у Врби, испред локалне самоуправе, на лични захтев. 
  

II 
 

 Именује се Тамара Ђукић, економски техничар, за члана Школског одбора у 
Основној школи „Доситеј Обрадовић“ у Врби, испред локалне самоуправе. 

 
 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 овог решења садржан је у члану 116. став 2, 5. и 6.  
Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС“, број 88/17, 
27/18-др.закон, 10/19, 6/20), којим је утврђено да орган управљања чине по три представника 
из реда запослених у установи, родитеља, односно других законских заступника и три 
представника на предлог јединице локалне самоуправе, које именује и разрешава 
скупштина јединице локалне самоуправе, а предлаже наставничко веће, односно савет 
родитеља, тајним изјашњавањем и члану 26. тачка 9. Статута града Краљева („Службени 
лист града Краљева“, број 6/19-пречишћен текст), којим је утврђено да Скупштина, у складу 
са законом, доноси прописе и друге опште и појединачне акте. 

Чланом 117. став 3. Закона прописано је да ће скупштина јединице локалне 
самоуправе разрешити, пре истека мандата, поједине чланове на лични захтев. 

Овлашћени предлагач поднео је предлог за разрешење и именовање члана Школског 
одбора испред локалне самоуправе, из разлога поднете оставке досадашњег члана 
Школског одбора. 

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: 02-87/2020-I           Председник 
Дана: 30. октобра 2020.године                                         Скупштине града Краљева 
                                                                              Ненад Марковић, дипл.инж.саобраћаја, с.р. 
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Број 44 - Страна 56                              СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА КРАЉЕВА                          30. октобар 2020. године

На основу члана 116. став 1, 2. и 5. Закона о основама система образовања и 
васпитања („Службени гласник РС“, број 88/17, 27/18-др.закон, 10/19, 6/20), и члана 26. тачка 
9. Статута града Краљева („Службени лист града Краљева“, број 6/19-пречишћен текст),   

Скупштина града Краљева, на седници одржаној дана 30. октобра 2020.године, 
донела је 

 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА 

 У ОСНОВНОЈ ШКОЛИ „МИЛУН ИВАНОВИЋ'' У УШЋУ 
 
 
I 
 

Именује се Биљана Радичевић, рачуноводствени техничар, за члана Школског 
одбора у Основној школи „Милун Ивановић'' у Ушћу, испред локалне самоуправе. 

 
 
                                                                   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 члану 116. став 1, 2. и 5. 
Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС“, број 88/17, 
27/18-др.закон, 10/19, 6/20), којим је утврђено да орган управљања установе има девет 
чланова, и да га чине по три представника из реда запослених у установи, родитеља и три 
представника на предлог јединице локалне самоуправе, које именује и разрешава 
скупштина јединице локалне самоуправе, и члану 26. тачка 9. Статута града Краљева 
(„Службени лист града Краљева“, број 6/19-пречишћен текст), којим је утврђено да 
Скупштина, у складу са законом, доноси прописе и друге опште и појединачне акте. 

Скупштина града Краљева је на седници одржаној дана 18.августа 2020.године 
донела Решење број 02-13/2020-I, којим се утврђује да Јелени Јаблановић даном 
потврђивања одборничког мандата 18.августа 2020.године престаје функција члана 
Школског одбора Основне школе „Милун Ивановић'' у Ушћу, на коју је именована као 
представник локалне самоуправе. 

Овлашћени  предлагач поднео је предлог за именовање члана Школског одбора 
испред локалне самоуправе. 

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: 02-88/2020-I               Председник 
Дана: 30. октобра 2020.године                                            Скупштине града Краљева 
                                                                                 Ненад Марковић, дипл.инж.саобраћаја, с.р.                                                                                                     
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30. октобар 2020. године                  СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА КРАЉЕВА               Број 44 - Страна 57

На основу члана 116. став 2, 5. и 6, у вези члана 117. став 3. тачка 4. Закона о 
основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС“, број 88/17, 27/18-
др.закон, 10/19, 6/20) и члана 26. тачка 9. Статута града Краљева („Службени лист града 
Краљева“, број 6/19-пречишћен текст),  

Скупштина града Краљева, на седници одржаној дана 30. октобра 2020.године, 
донела је 

 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА 

 У ОСНОВНОЈ ШКОЛИ „СТЕФАН НЕМАЊА“ У СТУДЕНИЦИ 
 
 
I 

 
 Именује се Мица Вучковић Дугалић, дактилограф, за члана Школског одбора у 
Основној школи „Стефан Немања“ у Студеници, испред локалне самоуправе. 
  

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 члану 116. став 2, 5. и 6.  
Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС“, број 88/17, 
27/18-др.закон, 10/19, 6/20), којим је утврђено да орган управљања чине по три представника 
из реда запослених у установи, родитеља, односно других законских заступника и три 
представника на предлог јединице локалне самоуправе, које именује и разрешава 
скупштина јединице локалне самоуправе, а предлаже наставничко веће, односно савет 
родитеља, тајним изјашњавањем и члану 26. тачка 9. Статута града Краљева („Службени 
лист града Краљева“, број 6/19-пречишћен текст), којим је утврђено да Скупштина, у складу 
са законом, доноси прописе и друге опште и појединачне акте. 

Чланом 117. став 3. тачка 4. Закона прописано је да ће скупштина јединице локалне 
самоуправе разрешити, пре истека мандата, поједине чланове због престанка основа по 
којем су именовани у орган управљања. 

Након обавештења Основне школе „Стефан Немања“ у Студеници да је досадашњи 
члан Школског одбора именован испред локалне самоуправе Радисав Дугалић преминуо, 
овлашћени предлагач поднео је иницијативу за именовање члана Школског одбора испред 
локалне самоуправе. 

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: 02-89/2020-I            Председник 
Дана: 30. октобра 2020.године                                         Скупштине града Краљева 
                                                                               Ненад Марковић, дипл.инж.саобраћаја, с.р. 
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Број 44 - Страна 58                              СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА КРАЉЕВА                          30. октобар 2020. године

    На основу члана 116. став 1, 2, 5. и 9. и члана 117. став 3. тачка 4. Закона о основама 
система образовања и васпитања („Службени гласник РС“, број 88/17, 27/18-др.закон, 10/19, 
6/20), и члана 26. тачка 9. Статута града Краљева („Службени лист града Краљева“, број 
6/19-пречишћен текст),  
 Скупштина града Краљева, на седници одржаној дана 30. октобра 2020.године, 
донела је 

 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ТРИ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА 

 У ОСНОВНОЈ ШКОЛИ „ПЕТАР НИКОЛИЋ'' У САМАИЛИМА 
 
 
I 
 

Разрешавају се дужности члана Школског одбора у Основној школи „Петар Николић“ 
у Самаилима: 

1. Милош Милосављевић, представник локалне самоуправе и 
2. Слободан Сташевић, представник Наставничког већа и 
3. Љиљана Драгићевић, представник Савета родитеља 

 
                                                                    II 
 
Именују се за чланове Школског одбора у Основној школи „Петар Николић“ у 

Самаилима: 
1. Драгана Миновић, економиста, испред локалне самоуправе и 
2. Слађана Василијевић, испред Наставничког већа и 
3. Лепосава Пантовић, испред Савета родитеља 
 
                                                                  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 овог решења садржан је у члану 116. став 1, 2, 5. и 9. и 
члана 117. став 3. тачка 4. Закона о основама система образовања и васпитања („Службени 
гласник РС“, број 88/17, 27/18-др.закон, 10/19, 6/20), којим је утврђено да орган управљања 
установе има девет чланова, и да га чине по три представника из реда запослених у 
установи, родитеља и три представника на предлог јединице локалне самоуправе, које 
именује и разрешава скупштина јединице локалне самоуправе, као и да ће скупштина 
јединице локалне самоуправе разрешити пре истека мандата поједине чланове ако наступи 
услов из члана 116. став 9. Закона, односно преузимањем посла, дужности или функције 
неспојиве са обављањем послова у органу управљања, као и у случају покретања 
иницијативе за разрешење на предлог овлашћеног предлагача, односно због престанка 
основа по којем је именован у орган управљања.  

Чланом 26. тачка 9. Статута града Краљева („Службени лист града Краљева“, број 
6/19-пречишћен текст), утврђено је да Скупштина, у складу са законом, доноси прописе и 
друге опште и појединачне акте. 

Основна школа „Петар Николић“ у Самаилима обавестила је оснивача да је члан 
Школског одбора именован испред локалне самоуправе именован за вршиоца дужности 
директора друге установе, па је овлашћени предлагач поднео предлог за именовање члана 
Школског одбора испред локалне самоуправе. 

Такође, овлашћени предлагач Наставничко веће је покренуло иницијативу за 
разрешење и именовање члана Школског одбора испред Наставничког већа.  

Овлашћени предлагач Савет родитеља покренуо је иницијативу за разрешење и 
именовање члана Школског одбора испред Савета родитеља због престанка основа по 
којем је именован, односно чије дете није више ученик ове школе. 
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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: 02-91/2020-I   
Дана: 30. октобра 2020.године      
 
  
                                                                                                          Председник 
                                                                                               Скупштине града Краљева                   
                            Ненад Марковић, дипл.инж.саобраћаја, с.р. 
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 Скупштина града Краљева, на седници одржаној дана 30. октобра 2020. године, 
разматрала је Извештај о реализацији Одлуке о буџету града Краљева за 2020. годину, за 
период 01.01.2020-30.09.2020.године, усвојен Закључком Градског већа града Краљева, број 
06-251/2020-I од 22.10.2020.године, па је, на оснoву члана 32. у вези са чланом 66. став 3. 
Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, број 129/07, 83/14-др.закон, 101/16-
др.закон, 47/18), члана 26. тачка 9. и члана 121. став 1. Статута града Краљева („Службени 
лист града Краљева“, број 6/19-пречишћен текст), члана 76. став 3. и 4. Закона о буџетском 
систему („Службени гласник РС“, број 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13-
исправка,108/13, 112/14, 68/15-др.закон, 103/15, 99/16, 113/17, 95/18, 31/19, 72/19) и члана 
33. Одлуке о буџету града Краљева за 2020.годину („Службени лист града Краљева“, број 
36/19), донела 
  
 

З  А  К  Љ  У  Ч  А  К 
 
 

 
I 

 
 Усваја се Извештај о реализацији Одлуке о буџету града Краљева за 2020. годину, за 
период 01.01.2020-30.09.2020.године, број 423/20-IV од 15.10.2020. године, поднет од стране 
Одељења за привреду и финансије Градске управе града Краљева, усвојен Закључком 
Градског већа града Краљева, број 06-251/2020-I од 22.10.2020. године. 
 
 
 

II 
 

 Закључак објавити у „Службеном листу града Краљева“. 
 
 
 
 
 
СКУПШТИНА ГРАДА КРАЉЕВА 
Број:06-272/2020-I                                                                         
Дана: 30. октобра 2020. године                                      
 

                                                                   Председник 
                                                                 Скупштине града Краљева                                                                                                 

                                                                      Ненад Марковић, дипл. инж. саобраћаја, с.р. 
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 На основу члана 15. 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), 
члана 34. став 2. Закона о избору народних посланика („Службени гласник РС“, број 
35/2000, 57/2003-одлука УСРС, 72/2003-др.закон, 75/2003-испр.др.закона, 18/2004, 
101/2005-др.закон, 85/2005-др.закон, 28/2011-одлука УС, 36/2011 и 104/2009-др.закон, 
12/2020 и 68/2020), 

Изборна комисија града Краљева на седници одржаној дана 30.10.2020.године, 
донела је  

 
 

О Д Л У К У  
О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ ПОСЛОВНИКА О РАДУ  

ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ ГРАДА КРАЉЕВА 
 

Члан 1. 
 
 Пословник о раду Изборне комисије града Краљева („Службени лист града 
Краљева“, број 20/15 и 24/15) мења се и допуњује у следећем: 
 У члану 18. став 5. после речи „доставља се“, додаје се реч „електронским путем, 
мејлом“ и у истом ставу након речи „извод“, додаје се реч „из“, тако да став 5. сада гласи: 
“Уз позив за сазивање седнице Комисије доставља се електронским путем, мејлом, 
предлог дневног реда са материјалом за седницу, као и извод из записника претходне 
седнице Комисије, уколико је припремљен“. 
 У члану 18. додаје се нови став 7. који гласи: „Седнице је могуће одржавати 
електронским или телефонским путем у случају хитности. У таквој ситуацији позив за 
седницу Комисије, члановима односно њиховим заменицима, упућује председник 
Комисије, у року краћем од рока из става 1. овог члана, у складу са роковима у којима се 
морају извршити поједине изборне радње.“  
 

Члан 2. 

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

 

Изборна комисија града Краљева 
Број: 660/2020 
Дана: 30.октобра 2020.године 
 

                                                                                       Председник Изборне комисије  
                                                              Данијела Мајсторовић, дипл.правник, с.р. 

АКТИ ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ ГРАДА КРАЉЕВА

458.



Број 44 - Страна 62                              СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА КРАЉЕВА                          30. октобар 2020. године

 На основу чл. 9. Закона о стратешкој процени утицаја на животну средину („Сл.гласник РС“, 
бр. 135/2004 и 88/2010), Одељење за урбанизам грађевинарство и стамбено-комуналне делатности 
Градске управе Краљево, по претходно прибављеном мишљењу Одељења за инспекцијске послове 
Градске управе Краљево - Одсека за заштиту животне средине број VIII 501-44/20 од 03.03.2020. 
године и других заинтересованих органа и организација, доноси  
 

О Д Л У К У 
да се стратешка процена утицаја 

 Плана Генералне регулације „Центар и Чибуковац“, на животну средину не израђује 
 

Члан 1. 
 

 Не приступа се изради стратешке процене утицаја Плана генералне регулације „Центар и 
Чибуковац“, на животну средину.  

Члан 2. 
 
 Планом генералне регулације „Центар и Чибуковац“ (у даљем тексту План), биће обухваћени 
делови КО Краљево разрађује се подручје од око 437,3 7ha. 
 
  Граница плана почиње од рампе код ложионице и ка истоку се креће улицом Индустријском до 
пресека са правцем локације средњих школа у улици Доситејевој, односно пресека са најјужнијим 
колосеком, прати пружни колосек на истоку, до тачке из које се управно спушта преко улице 
Доситејеве на тромеђу кп. бр. 3355/1, 3356 и 4200 КО Краљево, одакле наставља на запад, јужном 
страном кп. бр. 4200 КО Краљево, затим међом између кп бр. 3351 и кп бр. 3352/1 КО Краљево, 
обухватајући комплекс средњих школа, долази до ивице терасе изнад Сијаћег поља, до међе кп бр. 
3352/2 и 5483 КО Краљево, затим ивицом ове терасе граница, тачније северном страном кп бр. 5483, 
5477, 5474/2, 5474/1, 5474/4, 5472, 5471 и 3391/2 КО Краљево, иде до пресека са улицом Проте 
Ненадовића. Мало се спушта ка југоистоку, где улази у улицу 27. марта обухватајући комплекс 
централне градске топлане „Нова колонија“ и даље улицом 27. марта, иде ка југозападу до пресека 
са улицом Београдском. Пресеца кп бр. 4231/1 КО Краљево, одакле граница прати североисточну 
страну кп бр. 3506 и 3502 обе КО Краљево и наставља јужно до пресека са кп бр. 3501 КО Краљево, 
прати југозападну страну те парцеле, прелази реку Ибар и у овом делу поклапа се са границом 
Плана детаљне регулације за блок 6.2 Рибница, прати регулисану десну обалу Ибра до моста, 
тачније до кп бр. 1530/1 КО Краљево. Од моста изведеним тротоаром иде ка југу до подземног 
пролаза, сече улицу Душана Поповића до тромеђе кп 3544, 3548/1 и 4201/1. Од ове тачке граница 
иде ка западу ул. Жичком до кривине тј. до тромеђе кп 3660, 3661/1 и 3661/5. Наставља ка западу 
Жичком улицом до тачке насупрот међе парцела 105/1 и 105/2 КО Рибница и ту улази у КО Рибница 
до наведене међе. Спољашњом страном насипа иде ка северозападу северним међама парцела 
107/1, 109/1, 112/1 итд. све до међе парцела 65/2 и 64/2. Захвата парцелу 64/2 и 40, па поново долази 
до насипа и спољашњом страном насипа иде ка западу до границе КО Рибница кп 15/1 и 4/1 где 
улази у КО Ковачи. Ка западу иде ивицом насипа до међе кп 4/8 и 8/1 па скреће ка југу до кп 7/4 КО 
Ковачи. Њеном источном страном иде ка југу до пута кп 79 и путем иде ка западу до укрштања са 
путем кп 78+, па наставља ка западу путем кп 78, до изласка из КО Ковачи. Од старог корита Жичке 
реке граница улази у КО Чибуковац, па ка западу иде јужним међама кп 505/2 и 505/1, ка северу 
западном границом парцеле 506/1. На тромеђи парцела 506/1, 507/5 и 507/1 скреће ка западу 
северном страном кп 510/1, затим ка северу до кп 510/4 и ка западу јужним границама парцела 510/4 
и 513. Наставља ка северу западном страном кп 513 до кп 526 па ка западу јужном старном 526, 519, 
545/4, 545/1 и 545/5 где сече пут 853. Обухвата парцелу 544/1 па иде ка северу источном међом кп 
539 и даље ка западу јужним међама 539 и 540/2. Ка северозападу иде источном страном кп 540/2 и 
скреће ка западу јужном страном кп 541 и северном међама кп 669/1 и 669/2. Сече пут 853 и ка 
северозападу иде северном страном кп 567/1 и ка западу северном страном кп 565, 609, 607 и 604. 
Код тромеђе кп 634/2, 611/3 и 604 скреће ка југу, обухвата парцелу 634/2 и 633/4 па иде ка западу 
јужним међама кп 633/4, 633/2 и 633/3. Ту скреће ка северу, дуж западне стране кп 633/3 и даље иде 
ка северу западном страном 631/16 и 620. Граница плана на овом месту иде границом између 
катастарских општина Чибуковац и Краљево ка северозападу до пресека са путем Рашка-Краљево кп 
847 и 6046. Ту улази у КО Краљево и магистралом Рашка-Краљево иде ка североистоку кп  6046, 
5404/2, 2827 и 2807, прелази пругу па даље иде магистралом до границе КО Краљево и КО  
Чибуковац. Улази у КО Чибуковац на кп 281/2 и наставља ка североистоку магистралом па поново 
улази у КО Краљево испред раскрснице у Јарчујку кп 2770/3. Овом парцелом долази до раскрснице 

АКТИ ГРАДСКЕ УПРАВЕ ГРАДА КРАЉЕВА
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где улази у ул. Ђуре Ђаковића - кп 4198 и иде ка истоку овом улицом. Долази до водоторња па даље 
ка истоку наставља улицом преко надвожњака до раскрснице са улицом Војводе Степе. Улицом 
Зелена Гора иде према истоку, пролази поред градског гробља до раскрснице са Индустријском 
улицом где скреће ка северу и Индустријском улицом долази до почетне тачке. 
 
Коначна граница ПГР-а „Центар-Чибуковац“ биће дефинисана Нацртом овог плана 
  

Члан 3. 
 
 На основу карактеристика Плана и анализе критеријума садржаних у прилогу 1. Закона о 
стратешкој процени утицаја на животну средину, оцењено је да не постоји могућност значајних 
утицаја на животну средину, па из тог разлога се не приступа изради стратешке процене утицаја 
Плана генералне регулације „Центар и Чибуковац“, на животну средину.  
 

Члан 4. 
 
 Ова oдлука је саставни део Одлуке о приступању изради Плана генералне регулације „Центар 
и Чибуковац“. 
 

Члан 5. 
 
 Ова oдлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања исте у „Службеном листу града 
Краљева“. 
 
 
Број: 350-15/2020-06 
Дана: 07.05.2020. године 
                      РУКОВОДИЛАЦ ОДЕЉЕЊА 
                  Ковачевић Звонко, дипл. грађ. инж, с.р. 
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С А Д Р Ж А Ј 
 
 
 
           Рег.бр.                                                                                                      Страна                                                                                                                                     

       
  

 
 АКТИ ГРАДОНАЧЕЛНИКА ГРАДА КРАЉЕВА 

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

јеног од другог нивоа власти,  број: 2699/2020 од 22. октобра 2020. године.. 
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године.................................................................................................................. 
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427. Одлукa о изради Треће измене Плана генералне регулације „Центар и 
Чибуковац“............................................................................................................ 

 
428. Одлука о изради Плана генералне регулације „Центар и Чибуковац“........... 

 
429. Одлукa о стављању ван снаге Одлуке Скупштине града Краљева број 
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