
             На основу члана 46. а у вези са чланом 66.став 5. Закона о локалној 
самоуправи (,,Службени гласник  РС”, број 129/07, 83/14-др закон, 101/16-др. закон и 
47/18), члана 32. Одлуке о домаћем линијском превозу путника („Службени лист града 
Краљева”, број 41/20), члана 2. 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 (заведен под бројем 2914/20 од 13.11.2020.године), члана 
63. став 1. Статута града Краљева („Службени лист града Краљева”, број 6/19-
пречишћен текст) и члана 39.став 1. и став 2. Пословника о раду Градског већа града 
Краљева („Службени лист града Краљева”, број 21/19-пречишћен текст), 

Градско веће града Краљева, на Четрдесет петој седници одржаној 9. 
септембра 2021. године, донело је следећи  
 
 

З А К Љ У Ч А К 
 

I 
 

Утврђује се измењен  обим  јавног градског  и  приградског превоза путника на 
територији града Краљева  у односу на обим утврђен Анексом 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( заведен под бројем 2914/20 од 
13.11.2020. године). 
 

II 
 

Измењен  обим  јавног  градског  и  приградског  превоза  путника  на 
територији града Краљева из члана  I  овог закључка примењиваће се од почетка 
наставе у првом полугодишту нове школске 2021/22. години односно од 01.09.2021. 
године. 
 

III 
 

Утврђен обим  јавног градског и приградског превоза путника на територији 
града Краљева из члана  I  овог Закључка измењен је у обиму који је мањи од 10% 
укупног обима превоза утврђеног Анексом 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 (заведен под бројем 2914/20 од 13.11.2020.године). 
        

IV 
 

Саставни део овог Закључка  је и табеларни приказ измењеног обима јавног 
градског и приградског превоза путника на територији града Краљева из члана I овог 
Закључка са наведеним линијама саобраћања и временима полазака аутобуса на тим 
линијама. 
 
Закључак доставити:  Градоначелнику  града  Краљева,  Одељењу за урбанизам, 
грађевинарство и стамбено-комуналне делатности Градске управе града Краљева, 
Изабраном превознику и уз материјал седнице Градског већа. 
 
                                             

О б р а з л о ж е њ е 
   
                      Правни основ  за  доношење  овог Закључка  је  члан 2. Анекса III, Јавног 
уговора о давању концесије јавне услуге градског и приградског превоза путника на 
територији града Краљева број 3507/19 од 19.11.2029.године (заведен под бројем 2914/20 
од 13.11.2020.године), који је усвојила Скупштина града Краљева на својој седници 
29.12.2020.године и којим је предвиђено да промене-корекције обима превоза у проценту 
мањем од 10% у односу на обим утврђен Анексом III утврђује Градско веће града  
Краљева. 



                     Како су са  почетком  наставе у новој школској 2021/2022. години основне и 
средње школе на територији града Краљева обавестиле органе града Краљева да  се у 
организацији наставе у школама, у наступајућој школској години, неће примењивати 
Уредба о изменама и допунама Уредбе о мерама за спречавање и сузбијање заразне 
болести COVID 19 („Службени гласник РС“, број 23/2021) и да ће се настава у школама 
одвијати на уобичајан начин, односно да ће часови трајати у пуном обиму од 45 минута без 
подела ученика на групе и извођења „online” наставе, и како су имале и додатне захтеве за 
изменом обима превоза утврђеног Анексом III Јавног уговора о давању концесије јавне 
услуге градског и приградског превоза путника на територији града Краљева, због насталих 
нових околности у организацији и реализовању наставе у новој школској години то је 
Градско веће те разлоге прихватило као оправдане и сачинило предлог обима превоза као 
саставни део овог Закључка. 

 
 
 

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА КРАЉЕВА 

Број: 06-282/2021-I;  Дана: 09. 09. 2021. године 
                                                              
                                                                                  
 
                                                                                   Председник Градског већа 
                                                                                 градоначелник града Краљева 

                                                                         Др Предраг Терзић, дипл. политиколог 
 
 

             
 
 
                                                 
 
                      


