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СЛУЖБЕНИ ЛИСТ 
ГРАДА КРАЉЕВА

БРОЈ 29 - 17. СЕПТЕМБАР 2021. ГОДИНЕ

АКТИ ГРАДСКОГ ВЕЋА ГРАДА КРАЉЕВА

   
 
 
 
 
 
 
 
 

         На основу члана 58. став 2. и члана 69. 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, 142/14, 68/15-др. закон, 103/15, 99/16, 113/17, 95/18, 31/19, 72/19 и 
149/20), члана 46. став 2. и члана 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 63. тачка 2), члана 87. став 3. и члана 121. став 1. Статута града Краљева 
(„Службени лист града Краљева“, број 6/19-пречишћен текст) и члана 13. и 22.  
Одлуке о буџету града Краљева за 2021. годину („Службени лист града Краљева“, 
број 52/20 и 20/21),  
  ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА КРАЉЕВА, на Четрдесет шестој (ванредној)  
седници одржаној 15. септембра 2021. године, донело је 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
о коришћењу средстава текуће буџетске резерве 

 
   1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету града Краљева за 2021. 
годину („Службени лист града Краљева“, број 52/20 и 20/21) - Раздео 05, Глава 01 – 
Градска управа, Програм 0602 - Опште услуге локалне самоуправе,  Функција 160 – 
Опште јавне услуге некласификоване на другом месту, Програмска активност/ 
Пројекат 0009 - Текућа буџетска резерва, Позиција 178, Економска класификација 499 
- Текућа буџетска резерва, на основу захтева Градоначелника града Краљева Број: 
2402/21 од 10.09.2021.године, ОДОБРАВАЈУ СЕ средства у износу од 2.000.000,00 
динара за суфинансирање енергетске ефикасности на територији града Краљева, и 
то: уградња соларних панела и пратеће инсталације за производњу електричне 
енергије за сопствене потребе и израда неопходне техничке документације и 
извештаја извођача радова на уградњи соларних панела и пратеће инсталације за 
производњу електричне енергије. 
  2. Средства текуће буџетске резерве из тачке 1. овог решења 
распоређују се за повећање апропријација које нису планиране у довољном износу у 
оквиру Раздела 05, Глава 01 – Градска управа, Програм 0501 – Енергетска 
ефикасност и обновљиви извори енергије, Функција 620 – Развој заједнице, 
Програмска активност/Пројекат 0001 – Енергетски менаџмент, Позиција 196, 
Економска класификација 465 – Остале дотације и трансфери – Енергетска 
ефикасност, у износу од 2.000.000,00 динара. 
  3. О извршењу овог решења стараће се Одељење за привреду и 
финансије Градске управе града Краљева и Служба за управљање пројектима и 
локално-економски развој Градске управе града Краљева.  
   4.  Решење објавити у „Службеном листу града Краљева“. 
 

                             Образложење 
 

       Градоначелник града Краљева је поднео захтев за ангажовање 
средстава текуће буџетске резерве број 2402/21 од 10.09.2021. године Одељењу за 
привреду и финансије Градске управе града Краљева за износ од 2.000.000,00 динара за 
суфинансирања енергетске ефикасноси на територије града Краљева, и то: уградња 
соларних панела и пратеће инсталације за производњу електричне енергије за сопствене 
потребе и израда неопходне техничке документације и извештаја извођача радова на 
уградњи соларних панела и пратеће инсталације за производњу електричне енергије.                                  
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 Правни основ за доношење овог решења садржан је у одредбама члана 

22. Одлуке о буџету града Краљева за 2021. годину („Службени лист града Краљева“, број 
52/20 и 20/21) којима је прописано да се средства текуће буџетске резерве користе за 
непланиране сврхе или за сврхе за које се у току године покаже да апропријације нису 
биле довољне, да Градско веће града Краљева, на предлог Одељења за привреду и 
финансије Градске управе града Краљева, доноси решење о употреби средстава текуће 
буџетске резерве и да се средства текуће буџетске резерве распоређују на директне 
кориснике буџетских средстава током фискалне године. 

Решење доставити: Одељењу за привреду и финансије Градске управе 
града Краљева, Служби за управљање пројектима и локално економски развој Градске 
управе града Краљева, Одељењу за послове органа града Градске управе града 
Краљева,  Управи за трезор  и архиви. 

 
 

Градско веће града Краљева 
Број:011-256/2021-І      
Дана:15. 09. 2021. године 
 
                                                                 Председник Градског већа 
           градоначелник града Краљева 
                      др Предраг Терзић, дипл. политиколог, с.р.      
              



   
 
    На основу члана 56. став 1,  6. и 7, у вези са чланом 48. став 5. Закона о локалним 
изборима („Службени гласник РС'', број 129/07, 34/10-одлука УС, 54/11, 12/20, 16/20-
аутентично тумачење и 68/20), члана 26. став 1. тачка 9. Статута града Краљева („Службени 
лист града Краљева'', број 6/19-пречишћен текст), члана 5. став 1, члана 7. став 2, члана 8. 
став  3. и 4. Пословника о раду Скупштине града Краљева („Службени лист града Краљева'', 
број 1/21-пречишћен текст), 
 Скупштина града Краљева, на седници одржаној дана 17. септембра 2021. 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 Стефану Томашевићу, 
кандидату са Изборне листе „Александар Вучић-За нашу децу“. 

 
  II 
 
 Потврђује се одборнички мандат у Скупштини града Краљева Мирољубу Баковићу, 
кандидату са Изборне листе „Милан Стаматовић-Зоран Јовановић-Здрава Србија-Покрет 
обнове Краљевине Србије Боља Србија“. 
 

III 
 

     Мандат нових одборника траје до истека мандата одборника којима су престали 
мандати. 

 
                                                                  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), члану 5. став 1, члану 7. став 2. и члану 8. став  3. и 4. 
Пословника о раду Скупштине града Краљева („Службени лист града Краљева'', број 1/21-
пречишћен текст), 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 
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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.  
  Скупштина града Краљева је на седници одржаној 21. јуна 2021.године донела 
Одлуку број 011-173/2021-I („Службени лист града Краљева“, број 20/21), којом је утврђен 
престанак мандата одборнику Марици Мијајловић, подношењем усмене оставке на функцију 
одборника. 

    Скупштина града Краљева је на седници одржаној 21. јуна 2021.године донела Одлуку 
број 011-175/2021-I („Службени лист града Краљева“, број 20/21), којом је утврђен престанак 
мандата одборнику Милици Чеперковић, подношењем усмене оставке на функцију 
одборника. 

Изборна комисија града Краљева је на основу достављене одлуке Скупштине града 
Краљева од 21. јуна 2021.године, на седници одржаној дана 06. јула 2021. године, у складу 
са одредбама Закона о локалним изборима доделила одборнички мандат Стефану 
Томашевићу, кандидату са Изборне листе „Александар Вучић-За нашу децу“. 

Изборна комисија града Краљева је на основу достављене одлуке Скупштине града 
Краљева од 21. јуна 2021.године на седници одржаној дана 08. јула 2021. године, у складу са 
одредбама Закона о локалним изборима доделила одборнички мандат Мирољубу Баковићу, 
кандидату са Изборне листе „Милан Стаматовић- Зоран Јовановић- Здрава Србија- Покрет 
обнове Краљевине Србије- Боља Србија“.                                                                               
 Верификациони одбор изабран на Деветој седници Скупштине града Краљева је у 
складу са чланом 7. став 2. Пословника о раду Скупштине града Краљева („Службени лист 
града Краљева“, број 1/21-пречишћен текст), 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:011-259/2021-I                                                                                     
Дана: 17. септембра 2021. године                                                     
                                                                                                  Председник 
                                                                                      Скупштине града Краљева 
                                                                         Ненад Марковић, дипл.инж.саобраћаја, с.р.  
 



На основу члана 46. став 1. тачка 1, став 2. и 3. Закона о локалним 
изборима („Службени гласник РС'', број 129/07, 34/10-одлука УС, 54/11, 12/20, 
16/20-аутентично тумачење и 68/20) и члана 44. став 1. тачка 1, став 2, 3. и 4. 
Пословника о раду Скупштине града Краљева („Службени лист града Краљева'', 
број 1/21-пречишћен текст), 
 Скупштина града Краљева, на седници одржаној дана 17.септембра 
2021.године, донела је 
 

О Д Л У К У 
 
I 
 

 Утврђује се да је Вуку Тодорићу престао мандат одборника у Скупштини 
града Краљева дана 17.септембра 2021.године, подношењем усмене оставке на 
функцију одборника. 
  

II 
 

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

III 
  

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

                                             О б р а з л о ж е њ е 
 

 Правни основ за доношење Одлуке о престанку мандата одборника у 
Скупштини града Краљева, садржан је у одредбама члана 46. став 1. тачка 1, 
става 2. и 3. Закона о локалним изборима („Службени гласник РС'', број 129/07, 
34/10-одлука УС, 54/11, 12/20, 16/20-аутентично тумачење и 68/20) и члана 44. 
став 1. тачка 1, став 2, 3. и 4. Пословника о раду Скупштине града Краљева 
(„Службени лист града Краљева'', број 1/21-пречишћен текст), којима је 
предвиђено да одборнику престаје мандат пре истека времена на које је изабран 
подношењем оставке и да после подношења усмене оставке одборника, 
скупштина без одлагања, на истој седници утврђује да је одборнику престао 
мандат.  
 На седници Скупштине града Краљева одржаној дана 17.септембра 
2021.године, одборник Вук Тодорић поднео је усмену оставку на функцију 
одборника, па је у складу са наведеним одредбама Закона о локалним изборима и 
Пословника о раду Скупштине града Краљева, Скупштина без одлагања, на истој 
седници утврдила да је одборнику Вуку Тодорићу престао мандат одборника. 
    
Скупштина града Краљева                                               
Број:011-293/2021-I                                                       Председник 
Дана: 17.септембра 2021.године                      Скупштине града Краљева 
                                                                Ненад Марковић,  дипл.инж.саобраћаја, с.р.  
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На основу члана 32. став 1. тачка 6, 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 и 47/18),  члана 11. став 4. Закона о финансијској подршци породици са 
децом („Службени гласник РС“, број 113/17 и 50/18), члана 189. Закона о основама 
система образовања и васпитања („Службени гласник РС“, број 88/17, 27/18-
др.закон, 10/19 и 6/20) и члана 121. став 2. Статута града Краљева („Службени 
лист града Краљева“, број 6/19-пречишћен текст), 
           Скупштина града Краљева, на седници одржаној дана 17. септембра 2021. 
године, донела је  
 
 

О Д Л У К У 
О ПРАВУ НА НАКНАДУ ДЕЛА ТРОШКОВА БОРАВКА ДЕЦЕ У ПРЕДШКОЛСКОЈ 

УСТАНОВИ ЧИЈИ ЈЕ ОСНИВАЧ ДРУГО ПРАВНО ИЛИ ФИЗИЧКО ЛИЦЕ 
НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА КРАЉЕВА 

 
 

Члан 1. 
 

Овом одлуком утврђује се право на накнаду дела трошкова боравка деце 
узраста од шест месеци  до поласка у основну школу у предшколској установи чији 
је оснивач друго правно или физичко лице (у даљем тексту: приватна 
предшколска установа) на територији града Краљева (у даљем тексту: Град) у 
складу са законом и која поседује решење о верификацији издато од стране 
надлежног Министарства, као и услови и начин остваривања овог права. 

 
 

Члан 2. 
 

Средства за остваривање права из члана 1. ове одлуке обезбеђују се у 
буџету града Краљева. 

 
Члан 3. 

 
      Право из члана 1. остварује родитељ, односно други законски заступник у 

радној/школској години под условом да је: 
- држављанин Републике Србије, 
- да има пребивалиште на територији Града, односно боравиште ако је 
расељено лице са Косова и Метохије, 
- да се дете налази на листи чекања у ПУ „Олга Јовичић-Рита“ Краљево, али 
да због недовољних капацитета Установе дете није могло да буде уписано,  
- да је дете уписано у приватну предшколску установу, 
- да је уговор закључен између родитеља и приватне предшколске установе. 
 
                                                               Члан 4. 
 

Захтев за остваривање права утврђеног чланом 1. подноси се сваке 
радне/школске године Одељењу за друштвене делатности Градске управе града 
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Краљева на јединственом обрасцу, који се преузима са званичног сајта Града 
www.kraljevo.rs, или на шалтеру надлежног одељења. 

Уз захтев из става 1. овог члана родитељ, односно други законски заступник 
прилаже потврду да се дете налази на листи чекања код ПУ „Олга Јовичић-Рита“ 
Краљево и фотокопију уговора са приватном предшколском установом.  

 
 

Члан 5. 
 

О праву из члана 1. ове одлуке у првом степену решава Одељење за 
друштвене делатности Градске управе града Краљева. 

По жалби на првостепено решење о праву из члана 1. одлуке решава 
Градско веће града Краљева. 

Рок за подношење жалбе је 15 дана од дана пријема првостепеног решења. 
 
 

Члан 6. 
 

Право из члана 1. признаје се од првог дана наредног месеца у односу на 
месец у коме је захтев поднет и важи до 31. августа текуће радне/школске године, 
а најдуже до поласка детета у основну школу.    
                                                       
          

Члан 7. 
 

Месечни износ накнаде трошкова боравка деце у приватној предшколској 
установи износи месечно по детету 80% цене услуге утврђене актом приватне 
предшколске установе, коју законски заступник детета плаћа, а највише до 80% 
економске цене коју Скупштина града утврђује одлуком о висини економске цене 
услуга Предшколске установе „Олга Јовичић-Рита“ Краљево за текућу годину. 

Дневни износ накнаде трошкова утврђује се дељењем месечног износа из 
става 1. овог члана бројем радних дана у месецу. 

За дане одсуствовања детета признаје се 50% од дневног износа накнаде 
трошкова. 
          Трошкови боравка детета не надокнађују се: 

- за дане викенда, државних и верских празника у Републици Србији, који се 
празнују и обележавају нерадно, 
- за време трајања ванредне мере обуставе редовног рада установа 
васпитања и образовања, а у складу са одлуком о обустави редовног рада 
установа васпитања и образовања донетом од стране надлежног органа, 
- за време трајања ванредне ситуације проглашене на територији града 
Краљева или Републике Србије, а у складу са одлуком о обустави редовног рада 
установа васпитања и образовања донетом од стране надлежног органа, 
- за време трајања ванредног стања проглашеног на територији РС, а у 
складу са одлуком о обустави редовног рада установа васпитања и образовања 
донетом од стране надлежног органа, 
- за време трајања ратног стања проглашеног на територији РС, у складу са 
одлуком о обустави редовног рада установа васпитања и образовања донетом од 
стране надлежног органа, 
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- у другим случајевима које пропише надлежни орган Републике, или 
надлежни орган Града. 
 
                                                              Члан 8. 
 
           Град ће у потпуности сносити трошкове боравка деце: 
- ратних војних и цивилних инвалида у оружаним акцијама после 17.08.1990. 
године и 
- трећег и сваког наредног детета. 
           Град финансира 80% цене боравка, а преосталих 20% цене финансира се у 
складу са Законом о финансијској подршци породици са децом: 
-   деци са сметњама у развоју и деци са инвалидитетом, 
-  деци без родитељског старања на смештају у установама социјалне заштите, 
као и деци без родитељског старања, која су у старатељским породицама, под 
условом да остварују право на дечји додатак, а у  хранитељским породицама ако 
испуњавају услов за остваривање права на дечји додатак и 
 -  деци корисника новчане социјалне помоћи. 

 
 
                                                    Члан 9. 
 

            Уплата накнаде дела трошкова боравка деце у приватној предшколској 
установи врши се на текући рачун родитеља, односно другог законског заступника 
на основу решења о признавању права на накнаду дела трошкова боравка, 
месечног извештаја о присутности детета у приватној предшколској установи 
потписаног од стране овлашћеног лица, а који је приватна предшколска установа 
дужна да достави Одељењу за друштвене делатности Градске управе града 
Краљева до 5. у месецу за претходни месец, са доказом о извршеној уплати 
трошкова боравка детета. 
            Приватна предшколска установа дужна је да на почетку школске/радне 
године достави Градском већу града Краљева на упознавање акт којим је 
утврђена цена боравка деце у установи.  
 
 
                                                            Члан 10. 
 

Родитељ, односно други законски заступник, који је остварио право из 
члана 1. ове одлуке, дужан је да пријави сваку промену у року од 8 дана која је по 
одлуци од утицаја на остваривање овог права. 

Родитељ, односно други законски заступник, који је остварио право на 
основу неистинитих или нетачних података, или непријављивањем промена које 
утичу на губитак права, губи право на даљу накнаду дела трошкова боравка 
детета у приватној предшколској установи и дужан је да накнади штету у складу са 
законом. 
 
                                                          Члан 11. 
 

     Право из из члана 1. ове одлуке укинуће се: 
     -  уколико се дете упише у ПУ „Олга Јовичић-Рита“ Краљево и 



     - уколико родитељ, односно други законски заступник одбије да пребаци      
дете из приватне предшколске установе  у ПУ „Олга Јовичић-Рита“ ако за то 
постоје услови. 
       Предшколска установа „Олга Јовичић-Рита“ дужна је да надлежном 
одељењу Градске управе достави спискове деце чији су родитељи одбили да 
децу упишу на упражњена места у Установу. 
 
 
                                                          Члан 12. 
 

 Родитељ, односно други законски заступник, који је остварио право на 
накнаду дела трошкова боравка деце у приватној предшколској установи, у току 
радне/школске године може да промени приватну предшколску установу у којој 
дете борави уз подношење новог захтева за остваривање права на накнаду дела 
трошкова боравка деце у приватној предшколској установи, писане изјаве да дете 
не борави у приватној предшколској установи у којој је до тада остварио право на 
накнаду дела трошкова боравка деце и уговора са другом приватном 
предшколском установом.  
 
                                                           Члан 13. 
 

Приватна предшколска установа дужна је да надлежном одељењу Градске 
управе омогући увид у целокупну документацију и све податке о присутности деце, 
као и да пружи сва потребна обавештења. 

Приватна предшколска установа за коју се утврди да је у месечним 
извештајима о присутности деце из става 1. овог члана приказала неистините или 
нетачне податке, дужна је да накнади штету, у складу са законом.  

 
 
                                                 Члан 14. 
 
По доношењу ове одлуке права и обавезе између Града и приватне 

предшколске установе регулисаће се споразумом о сарадњи.  
 

ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 
 
 
                                                           Члан 15. 
 

Законски заступници деце која су до 1. септембра 2021. године уписана у 
приватну предшколску установу не достављају доказ да се деца налазе на листи 
чекања у Предшколској установи „Олга Јовичић-Рита“ за школску/радну 
2021/2022. годину. 
 

                                                 Члан 16. 
 

            Даном ступања на снагу ове одлуке престаје да важи Одлука о праву на 
накнаду дела трошкова боравка деце у предшколској установи чији је оснивач 
друго правно или физичко лице на територији града Краљева („Службени лист 
града Краљева, број  52/20). 
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                                                         Члан 17.  

                         
         Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном 
листу града Краљева“. 
 
 
Скупштина града Краљева                              
Број: 011-261/2021-I                                                                                   
Дана:17. септембра 2021. године                                                                              

                                                                                    Председник  
                                                                         Скупштине града Краљева      
                                                       Ненад Марковић, дипл. инжењер саобраћаја, с.р. 

 
 
 



 
 
 
 На основу члана 26. став 1. тачка 25. Статута града Краљева 
(„Службени лист града Краљева“, број 6/19-пречишћен текст), члана 10, 11. 
и 28. Одлуке о признањима и наградама града Краљева („Службени лист 
града Краљева“, број 10/17 и 13/19), 
 Скупштина града Краљева, на седници одржаној дана 17. септембра 
2021. године, донела је 
 

О Д Л У К У 
 

О ДОДЕЛИ ДИПЛОМЕ ЗАСЛУЖНОГ ГРАЂАНИНА 
ГРАДА КРАЉЕВА  

ЗА 2021. ГОДИНУ ДР ИВИЦИ МАРИНКОВИЋУ 
 
 

Члан 1. 
 
         Диплома заслужног грађанина града Краљева за 2021. годину, 
додељује се др Ивици Маринковићу, за учињена хумана дела и предан 
рад у области здравства. 
 

Члан 2. 
 
 Ова одлука ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у 
„Службеном листу града Крaљева“. 
 
 
 
СКУПШТИНА ГРАДА КРАЉЕВА                                                                 
Број: 011-262/2021-I                                                                             
Дана:17. септембра 2021. године                                                              
                                                                                                 
                                                                         Председник 
                                                               Скупштине града Краљева                                                             
                                              Ненад  Марковић, дипл. инж. саобраћаја, с.р. 
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 На основу члана 26. став 1. тачка 25. Статута града Краљева 
(„Службени лист града Краљева“, број 6/19-пречишћен текст), члана 10, 11. 
и 28. Одлуке о признањима и наградама града Краљева („Службени лист 
града Краљева“, број 10/17 и 13/19), 
 Скупштина града Краљева, на седници одржаној дана 17. септембра 
2021. године, донела је 
 

О Д Л У К У 
 

О ДОДЕЛИ ДИПЛОМЕ ЗАСЛУЖНОГ ГРАЂАНИНА 
ГРАДА КРАЉЕВА  

ЗА 2021. ГОДИНУ ДРАГОСЛАВУ ДУГАЛИЋУ 
 
 

Члан 1. 
 
         Диплома заслужног грађанина града Краљева за 2021. годину, 
додељује се Драгославу Дугалићу, за допринос развоју села, хумана 
дела и предан рад у очувању српске традиције. 
 

Члан 2. 
 
 Ова одлука ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у 
„Службеном листу града Крaљева“. 
 
 
 
СКУПШТИНА ГРАДА КРАЉЕВА                                                                 
Број: 011-263/2021-I                                                                             
Дана:17. септембра 2021. године                                                              
                                                                                                 
                                                                       Председник 
                                                            Скупштине града Краљева                                                             
                                             Ненад  Марковић, дипл. инж. саобраћаја, с.р. 
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 На основу члана 26. став 1. тачка 25. Статута града Краљева 
(„Службени лист града Краљева“, број 6/19-пречишћен текст), члана 10, 11. 
и 28. Одлуке о признањима и наградама града Краљева („Службени лист 
града Краљева“, број 10/17 и 13/19), 
 Скупштина града Краљева, на седници одржаној дана 17. септембра 
2021. године, донела је 
 

О Д Л У К У 
 

О ДОДЕЛИ ДИПЛОМЕ ЗАСЛУЖНОГ ГРАЂАНИНА 
ГРАДА КРАЉЕВА  

ЗА 2021. ГОДИНУ ПРЕДРАГУ НЕДЕЉКОВИЋУ 
 
 

Члан 1. 
 
         Диплома заслужног грађанина града Краљева за 2021. годину, 
додељује се Предрагу Недељковићу, за очување српске историје и 
културе. 
 

Члан 2. 
 
 Ова одлука ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у 
„Службеном листу града Крaљева“. 
 
 
 
СКУПШТИНА ГРАДА КРАЉЕВА                                                                 
Број: 011-264/2021-I                                                                             
Дана: 17. септембра 2021. године                                                              
                                                                                                 
                                                                          Председник 
                                                                Скупштине града Краљева                                                            
                                              Ненад  Марковић, дипл. инж. саобраћаја, с.р. 
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 На основу члана 26. став 1. тачка 25. Статута града Краљева 
(„Службени лист града Краљева“, број 6/19-пречишћен текст), члана 10, 11. 
и 28. Одлуке о признањима и наградама града Краљева („Службени лист 
града Краљева“, број 10/17 и 13/19), 
 Скупштина града Краљева, на седници одржаној дана 17. септембра 
2021. године, донела је 
 

О Д Л У К У 
 

О ДОДЕЛИ ДИПЛОМЕ ЗАСЛУЖНОГ ГРАЂАНИНА 
ГРАДА КРАЉЕВА  

ЗА 2021. ГОДИНУ ГРАДИМИРУ БАЈОВИЋУ 
 
 

Члан 1. 
 
         Диплома заслужног грађанина града Краљева за 2021. годину, 
додељује се Градимиру Бајовићу, за постигнуте резултате у области 
угоститељства. 
 

Члан 2. 
 
 Ова одлука ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у 
„Службеном листу града Крaљева“. 
 
 
 
СКУПШТИНА ГРАДА КРАЉЕВА                                                                 
Број: 011-265/2021-I                                                                             
Дана: 17. септембра 2021. године                                                              
                                                                                                 
                                                                        Председник 
                                                               Скупштине града Краљева                                                             
                                             Ненад  Марковић, дипл. инж. саобраћаја, с.р. 
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 На основу члана 26. став 1. тачка 25. Статута града Краљева 
(„Службени лист града Краљева“, број 6/19-пречишћен текст), члана 10, 11. 
и 28. Одлуке о признањима и наградама града Краљева („Службени лист 
града Краљева“, број 10/17 и 13/19), 
 Скупштина града Краљева, на седници одржаној дана 17. септембра 
2021. године, донела је 
 

О Д Л У К У 
 

О ДОДЕЛИ ДИПЛОМЕ ЗАСЛУЖНОГ ГРАЂАНИНА 
ГРАДА КРАЉЕВА  

ЗА 2021. ГОДИНУ МИЛИСАВУ ВУЈАНЦУ 
 
 

Члан 1. 
 
         Диплома заслужног грађанина града Краљева за 2021. годину, 
додељује се Милисаву Вујанцу, за дугогодишњи рад на развоју 
културе сећања, хумана дела и афирмацију града Краљева. 
 

Члан 2. 
 
 Ова одлука ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у 
„Службеном листу града Крaљева“. 
 
 
 
СКУПШТИНА ГРАДА КРАЉЕВА                                                                 
Број: 011-266/2021-I                                                                             
Дана:17. септембра 2021. године                                                              
                                                                                                 
                                                                        Председник 
                                                             Скупштине града Краљева                                                          
                                             Ненад  Марковић, дипл. инж. саобраћаја, с.р. 
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 На основу члана 26. тачка 25. Статута града Краљева („Службени 
лист града Краљева“, број 6/19-пречишћен текст), члана 10, 12. и 28.  
Одлуке о признањима и наградама града Краљева („Службени лист града 
Краљева“, број 10/17 и 13/19), 
 Скупштина града Краљева, на седници одржаној дана 17. септембра 
2021. године, донела је 
 

О Д Л У К У 
 

О ДОДЕЛИ ДИПЛОМЕ ЗАСЛУЖНЕ УСТАНОВЕ 
ГРАДА КРАЉЕВА  

ЗА 2021. ГОДИНУ РЕПУБЛИЧКОМ ФОНДУ ПЕНЗИЈСКОГ И 
ИНВАЛИДСКОГ ОСИГУРАЊА-ФИЛИЈАЛА КРАЉЕВО 

 
 

Члан 1. 
 
  Диплома заслужне установе града Краљева за 2021. годину, 
додељује се Републичком фонду пензијског и инвалидског осигурања-
Филијала Краљево, за допринос у раду и развоју шире друштвене 
заједнице. 
 
 

Члан 2. 
 
 Ова одлука ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у 
„Службеном листу града Крaљева“. 
 
 
 
СКУПШТИНА ГРАДА КРАЉЕВА                                                                 
Број: 011-267/2021-I                                                                             
Дана:17. септембра 2021. године                                                              
                                                                                                 
                                                                                      Председник 
                                                               Скупштине града Краљева                                                             
                                                     Ненад  Марковић, дипл. инж. саобраћаја, с.р. 
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 На основу члана 26. став 1. тачка 25. Статута града Краљева 
(„Службени лист града Краљева“, број 6/19-пречишћен текст), члана 10, 13. 
и  28.  Одлуке о признањима и наградама града Краљева („Службени лист 
града Краљева“, број 10/17 и 13/19), 
 Скупштина града Краљева, на седници одржаној дана 17. септембра 
2021. године, донела је 
 

О Д Л У К У 
 
О ДОДЕЛИ ДИПЛОМЕ ЗАСЛУЖНЕ СПОРТСКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ ГРАДА 

КРАЉЕВА  
ЗА 2021. ГОДИНУ СПОРТСКОМ САВЕЗУ КРАЉЕВА 

 
 

Члан 1. 
 

  Диплома заслужне спортске организације града Краљева за 2021. 
годину, додељује се Спортском савезу Краљева, за изузетне успехе, 
истрајност, посвећеност развоју и унапређењу спорта. 
 

Члан 2. 
 
 Ова одлука ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у 
„Службеном листу града Крaљева“. 
 
 
 
СКУПШТИНА ГРАДА КРАЉЕВА                                                                 
Број: 011-268/2021-I                                                                             
Дана:17. септембра 2021. године                                                              
                                                                                                 
                                                                                         Председник 
                                                                 Скупштине града Краљева 
                                                       Ненад Марковић, дипл. инж. саобраћаја, с.р. 
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 На основу члана 26. став 1. тачка 25. Статута града Краљева 
(„Службени лист града Краљева“, број 6/19-пречишћен текст), члана 10, 14. 
и  28.  Одлуке о признањима и наградама града Краљева („Службени лист 
града Краљева“, број 10/17 и 13/19), 
 Скупштина града Краљева, на седници одржаној дана 17. септембра 
2021. године, донела је 
 

О Д Л У К У 
 

О ДОДЕЛИ ДИПЛОМЕ ЗАСЛУЖНЕ ОБРАЗОВНЕ УСТАНОВЕ ГРАДА 
КРАЉЕВА 

ЗА 2021. ГОДИНУ ОСНОВНОЈ ШКОЛИ „ЈОВАН ЦВИЈИЋ“ СИРЧА 
 

Члан 1. 
 

  Диплома заслужне образовне установе града Краљева за 2021. 
годину, додељује се Основној школи „Јован Цвијић“ Сирча, за 
дугогодишњи успешан рад у образовању и остварене резултате на 
републичким такмичењима. 
 

Члан 2. 
 
 Ова одлука ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у 
„Службеном листу града Крaљева“. 
 
 
 
СКУПШТИНА ГРАДА КРАЉЕВА                                                                 
Број: 011-269/2021-I                                                                             
Дана:17. септембра 2021. године                                                              
                                                                                                 
                                                                                        Председник 
                                                                 Скупштине града Краљева                                                             
                                                        Ненад Марковић, дипл. инж. саобраћаја, с.р. 
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 На основу члана 26. став 1. тачка 25. Статута града Краљева 
(„Службени лист града Краљева“, број 6/19-пречишћен текст), члана 10, 15. 
и 28. Одлуке о признањима и наградама града Краљева („Службени лист 
града Краљева“, број 10/17 и 13/19), 
 Скупштина града Краљева, на седници одржаној дана 17. септембра 
2021. године, донела је 
 

О Д Л У К У 
 

О ДОДЕЛИ ДИПЛОМЕ ЗАСЛУЖНОГ УДРУЖЕЊА ГРАЂАНА ГРАДА 
КРАЉЕВА ЗА 2021. ГОДИНУ ДРУШТВУ ЗА НЕГОВАЊЕ ТРАДИЦИЈА 
ОСЛОБОДИЛАЧКИХ РАТОВА СРБИЈЕ „ЈОВО КУРСУЛА“ КРАЉЕВО 

 
 

Члан 1. 
 
   Диплома заслужног удружења грађана града Краљева за 2021. 
годину, додељује се Друштву за неговање традиција ослободилачких 
ратова Србије „Јово Курсула“ Краљево, за дугогодишњи рад на 
развоју културе сећања и афирмацији града Краљева. 
 

 
 

Члан 2. 
 
 Ова одлука ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у 
„Службеном листу града Крaљева“. 
 
 
 
СКУПШТИНА ГРАДА КРАЉЕВА                                                                 
Број: 011-270/2021-I                                                                             
Дана: 17. септембра 2021. године                                                              
                                                                                                 
                                                                                        Председник 
                                                                 Скупштине града Краљева 
                                                       Ненад Марковић, дипл. инж. саобраћаја, с.р. 
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 На основу члана 26. став 1. тачка 25. Статута града Краљева 
(„Службени лист града Краљева“, број 6/19-пречишћен текст), члана 10, 16. 
и  28.  Одлуке о признањима и наградама града Краљева („Службени лист 
града Краљева“, број 10/17 и 13/19), 
 Скупштина града Краљева, на седници одржаној дана 17. септембра 
2021. године, донела је 
 

О Д Л У К У 
 

О ДОДЕЛИ ОКТОБАРСКЕ НАГРАДЕ  
ГРАДА КРАЉЕВА ЗА 2021. ГОДИНУ АЛЕКСАНДРУ ВУЧИЋУ 

 
 

Члан 1. 
 
 Октобарска награда града Краљева за 2021. годину, додељује се  
Александру Вучићу, председнику Републике Србије, за допринос у 
развоју града Краљева и Републике Србије. 
 
 

Члан 2. 
 
 Ова одлука ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у 
„Службеном листу града Крaљева“. 
 
 
 
СКУПШТИНА ГРАДА КРАЉЕВА                                                                 
Број:011- 271/2021-I                                                                             
Дана:17. септембра 2021. године                                                              
                                                                                                 
                                                                                       Председник 
                                                                Скупштине града Краљева                                                            
                                                      Ненад Марковић, дипл. инж. саобраћаја, с.р. 
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 На основу члана 26. став 1. тачка 25. Статута града Краљева 
(„Службени лист града Краљева“, број 6/19-пречишћен текст), члана 10, 19. 
и 28. Одлуке о признањима и наградама града Краљева („Службени лист 
града Краљева“, број 10/17 и 13/19), 
 Скупштина града Краљева, на седници одржаној дана 17. септембра 
2021. године, донела је 
 

О Д Л У К У 
 

О ДОДЕЛИ СПЕЦИЈАЛНЕ НАГРАДЕ ЗА ПОДСТИЦАЈ ХУМАНОСТИ 
„МИЛОМИР ГЛАВЧИЋ“ЗА 2021. ГОДИНУ 

 СТРАХИЊИ САВИЋУ, ДАВИДУ ЧАНТРАКУ, ДАВИДУ ДРАГОЈЛОВИЋУ, 
ДИМИТРИЈУ ЈОВАНДЕРИЋУ, БОЈАНУ ДРАГАНИЋУ И СТЕФАНУ 

ЂУРЂЕВИЋУ 
 
 

Члан 1. 
 
         Специјална награда за подстицај хуманости „Миломир Главчић“ за 
2021. годину, додељује се Страхињи Савићу, Давиду Чантраку, Давиду 
Драгојловићу, Димитрију Јовандерићу, Бојану Драганићу и Стефану 
Ђурђевићу, за испољењу одважност, храброст и пожртвовање у 
спасавању живота наших суграђана. 
 
 
 

Члан 2. 
 
 Ова одлука ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у 
„Службеном листу града Крaљева“. 
 
 
 
СКУПШТИНА ГРАДА КРАЉЕВА                                                                 
Број: 011-272/2021-I                                                                             
Дана:17. септембра 2021. године                                                              
                                                                                                 
                                                                                         Председник 
                                                                Скупштине града Краљева 
                                                      Ненад Марковић, дипл. инж. саобраћаја, с.р. 
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 1 

       На основу  члана 20. став 1. тачка 3, члана 24. став 1, члана 32. став 1. тачка 
6. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“ број 129/07, 83/14-
др.закон и 101/16-др.закон и 47/18), члана 32. Закона о путевима („Службени 
гласник РС“, број 41/18 и 95/18-др.закон), члана 94. став 1. Закона о планирању и 
изградњи („Службени гласник РС“, број 72/09, 81/09-испр. 64/10-одлука УС, 24/11, 
121/12, 42/13-одлука УС, 50/13-одлука УС, 98/13-одлука УС, 132/14, 145/14, 83/18, 
31/19, 37/19-др.закон, 9/20 и 52/21) и члана 26. став 1.тачка 9. Статута града 
Краљева („Службени лист града Краљева“, број 6/19-пречишћен текст) 

Скупштина града Краљева, на седници одржаној дана 17. септембра  2021. 
године, донела је 
 

ОДЛУКУ O ДОПУНИ ОДЛУКЕ О 
РАСКОПАВАЊУ ЈАВНИХ ПОВРШИНА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА КРАЉЕВА 

 
 

Члан 1. 
         У Одлуци о раскопавању јавних површина на територији града Краљева 
(„Службени лист града Краљева“, број 32/17) у члану 24. после става 2. додаје се 
нови став који гласи: 
        „Изузетно, у случајевима инвестиционог, интервентног или ургентног 
раскопавања површине јавне намене, ради грађења и реконструкције објеката 
комуналне инфраструктуре или линијских инфраструктурних објеката, за чију се 
изградњу, у складу са прописима о планирању и изградњи, издаје грађевинска 
дозвола за изградњу, односно решење о одобрењу за извођења радова на 
изградњи или реконструкцији ових објеката у заштитном појасу, у складу са 
посебним законом (радови од јавног интереса за град Краљево), радове на 
санацији раскопане површине јавне намене, осим ЈКП „Путеви“ Краљево, може да 
изводи и други привредни субјекат регистрован за обављање ове врсте 
делатности (ангажован од стране инвеститора), уз претходну прибављену 
сагласност ЈКП „Путеви“ Краљево. ЈКП „Путеви“ Краљево је у обавези да, уз 
претходно издату сагласност, сачини и изјашњење о разлозима због којих није у 
могућности да поступи у складу са одредбама утврђеним у ставу 2. овог члана. 
      Ставови 3. и 4. овог члана постају ставови 5. и 6.“ 
 
 

Члан 2. 
      У члану 37. став 1. после броја „21“, додаје се број  „24. став 2“. 
 
 

Члан 3. 
      У осталом делу Одлука о раскопавању јавних површина на територији града 
Краљева („Службени лист града Краљева“, број 32/17) остаје непромењена. 
                                            

Члан 4. 
       Ова одлука ступа на снагу осмог дана од објављивања у „Службеном листу 
града Краљева“. 

Скупштина града Краљева 
Број: 011-278/2021-I                                                                             
Дана: 17. септембра  2021. године  
                                                                                          Председник 
                                                                                Скупштине града Краљева                                                                                  
                                                                 Ненад Марковић, дипл.инж.саобраћаја, с.р. 
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         На основу члана 20. став 1. тачка 5. и члана 32. став 1. тачка 6. Закона о 
локалној самоуправи („Службени гласник РС”, број 129/07, 83/14-др.закон, 101/16-
др.закон и 47/18), члана 2. став 3. тачка 11. и 12, члана 3. став 1. тачка 11. и 12, 
чланa 4, члана 8а и 13. Закона о комуналним делатностима („Службени гласник 
РС, број 88/11, 104/16 и 95/18), члана 39. Закона о прекршајима („Службени 
гласник РС”, број 65/13, 13/16, 98/16-одлука УС, 91/19 и 91/19-др.закон) и члана 26. 
Статута града Краљева („Службени лист града Краљева”, број 6/19-пречишћен 
текст), 
    Скупштина града Краљева, на седници одржаној дана 17. септембра 2021. 
године, донела је 
 
 

ОДЛУКУ 
 О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О КОМУНАЛНОМ УРЕЂЕЊУ ГРАДА  

 
 

Члан 1. 
 

      У Одлуци о комуналном уређењу града („Службени лист града Краљева”, 
број 21/17, 32/17, 16/18, 27/18 и 8/21), у члану 2. став 1. мења се гласи: 

„Одржавање чистоће на јавним површинама, тј. чишћење и прање 
асфалтираних, бетонских, поплочаних и других јавних површина, одржавање 
чистоће јавних чесми, бунара, фонтана, купалишта и плажа које је град прогласио 
као јавне плаже, тоалета као комуналних објеката и одржавање јавних зелених 
површина поверено је ЈКП „Чистоћа” Краљево”. 

  После става 1. овог члана додају се нови ставови који гласе: 
     „Вршилац комуналне делатности из става 1. овог члана дужан је да 
испуњава минималне услове у погледу стручне оспособљености кадрова и 
техничког капацитета потребнe за обављање комуналне делатности одржавања 
чистоће на површинама јавне намене и одржавања јавних зелених површина, 
прописанe актом којим се уређују начин и услови за отпочињање обављања 
комуналних делатности. 
     Поред поверених послова, ЈКП „Чистоћа“ Краљево је у обавези да у свему 
поступа у складу са одредбама ове одлуке, као и ЈП за уређивање грађевинског 
земљишта „Краљево“, ЈКП „Путеви“ Краљево и ЈКП „Водовод“ Краљево.“ 
      Досадашњи ставови 2. и 3. овог члана постају ставови 4. и 5. 
 

Члан 2. 
 

     После члана 88.Одлуке, додаје се нови члан који гласи: 
 

  „Члан 88а 
       Вршилац комуналне делатности из члана 2. ове oдлуке дужан је да једном 
годишње спроведе поступак изјашњења корисника о квалитету услуге одржавања 
чистоће на површинама јавне намене и одржавања јавних зелених површина. 
Период изјашњења траје 15 дана почев од дана објављивања позива на званичној 
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интернет презентацији ЈКП „Чистоћа“ Краљево. Позив се доставља и најмање 
једној локалној ТВ станици ради објављивања. 
        Вршилац комуналне делатности из члана 2. ове одлуке је дужан да у року од 
8 дана од дана истека рока из става 1. овог члана сачини извештај .  
       Извештај из става 2. овог члана, доставља се организационој јединици 
Градске управе града Краљева надлежној за комуналне послове у року од 10 дана 
од истека рока из става 2. овог члана. 
       Уколико су резултати изјашњења такви да већина корисника није задовољна 
пруженом услугом због непоступања ЈКП „Чистоћа“ Краљево, извештај се 
доставља организационој јединици Градске управе надлежној за инспекцијске 
послове која ће наложити отклањање недостатака.” 
 

Члан 3. 
 

      У члану 91. став 1. после речи  „члана 88. став 1. тачка 1, тачка 2. и тачка 3.” 
додају се речи   „члана 88а.”  
 

Члан 4. 
 

       У свему осталом Oдлука о комуналном уређењу града („Службени лист 
града Краљева, број 21/17, 32/17, 16/18, 27/18 и 8/21) остаје непромењена. 
 

Члан 5. 
 

       Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном 
листу града Краљева”. 
 
 
Скупштина града Краљева 
Број:011-279/2021-I                                                                             
Дана:17.септембра 2021. године  
 
 
                                                                                        Председник 
                                                                             Скупштине града Краљева                                                                               
                                                                 Ненад Марковић, дипл.инж.саобраћаја, с.р.  
 
 
 
 
 
 



      На основу члана 20. став 1. тачка 2. и члана 32. став 1. тачка 6. Закона о 
локалној самоуправи („Службени гласник РС”, број 129/07, 83/14-др.закон, 101/16-др. 
закон и 47/18), члана 3. став 1. тачка 5, члана 4. став 3. и члана 8а Закона о 
комуналним делатностима („Службени гласник РС“, број 88/11, 104/16 и 95/18),  
члана 57.  Закона о превозу путника у друмском саобраћају („Службени гласник РС“, 
број 68/15, 41/18, 44/18-др.закон, 83/18, 31/19 и 9/20),  члана 39. став 3. Закона о 
прекршајима („Службени гласник РС”, број 65/13, 13/16, 98/16-одлука УС, 91/19 и 
91/19-др.закон) и члана 26. Статута града Краљева („Службени лист града Краљева”, 
број 6/19-пречишћен текст) 
          Скупштина града Краљева, на седници одржаној дана 17. септембра 2021. 
године, донела је  
 
 

ОДЛУКУ 
 О ДОПУНИ ОДЛУКЕ О ДОМАЋЕМ ЛИНИЈСКОМ ПРЕВОЗУ ПУТНИКА 

 
 

Члан 1. 
 

         У члану 3. Одлуке о домаћем линијском превозу путника („Службени лист града 
Краљева”, број 41/20)  додаје се нови став који гласи: 
       „Вршилац комуналне делатности из става 1. овог члана је дужан да испуњава 
минималне услове у погледу стручне оспособљености кадрова и техничког 
капацитета потребне за обављање домаћег линијског превоза путника, у смислу 
одредаба ове одлуке, а прописанe актом којим се уређују начин и услови за 
отпочињање обављања комуналних делатности.” 
  
 
                                                                  Члан 2. 
 
       У свему осталом Одлука о домаћем линијском превозу путника („Службени 
лист града Краљева”, број 41/20) остаје непромењена. 
 
 

Члан 3.  
 

       Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном 
листу града Краљева“.  
 
 
Скупштина града Краљева 
Број: 011-280/2021-I                                                                             
Дана:17. септембра 2021. године  
 
                                                                                         Председник 
                                                                              Скупштине града Краљева                                                                               
                                                                 Ненад Марковић, дипл.инж.саобраћаја, с.р. 
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На основу члана 20. став 1. тачка 2. и члана 32. став 1. тачка 6. Закона о 
локалној самоуправи („Службени гласник РС”, број 129/07, 83/14-др.закон, 101/16-др. 
закон и 47/18), члана 2. став 3. тачка 7,  члана 3. став 1. тачка 7. и члана 4. Закона о 
комуналним делатностима („Службени гласник РС”, број 88/11, 104/16 и 95/18),   
члана 39. став 3. Закона о прекршајима („Службени гласник РС”, број 65/13, 13/16,  
98/16-oдлука УС, 91/19 и 91/19-др.закон ) и члана 26. Статута града Краљева 
(„Службени лист града Краљева”, број 6/19-пречишћен текст), 
    Скупштина града Краљева, на седници одржаној дана 17. септембра 2021. 
године, донела је 
 
 

О Д Л У К У  
О ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О ЈАВНИМ ПАРКИРАЛИШТИМА 

 
 

                                                                 Члан 1. 
 
      У члану 2. Одлуке о јавним паркиралиштима („Службени лист града Краљева”, 
број 21/10,16/17 и 13/19) после става 2. додаје се нови став који гласи: 

„ЈКП „Чистоћа”, односно привредни субјект коме је поверено обављање ове 
комуналне делатности је у обавези да испуњава услове који се односе на минималну 
стручну оспособљеност кадрова и на минимални технички капацитет у складу са 
прописима  којима су уређени начин и услови за отпочињање обављања комуналне 
делатности”.  

Члан 2. 
 

     После члана 28. додају се следећи чланови који гласе: 
  

„Члан 28а 
       ЈКП „Чистоћа” је дужно да у случају прекида или смањења обима обављања 
делатности управљања јавним паркиралиштима насталог услед непредвиђених 
околности (хаварија, елементарне непогоде и сл.) хитно предузме мере за откањање 
узрока поремећаја и обавести Градско веће града Краљева, као и да уз обавештење 
достави предлог за начин обављања ове комуналне делатности у складу са 
потребама, мере за отклањање насталих последица и друге неопходне мере за 
наставак обаваљања делатности управљања јавним паркиралиштима. 
        Градско веће града Краљева, на основу обавештења из става 1. овог члана  
одлучује о предузимању мера за отклањање насталих последица, а посебно о 
мерама којима се одређује начин пружања услуга оним корисницима код којих би 
услед прекида услуге настала опасност по живот, здравље и рад грађана или рад 
правних и физичких лица или би настала значајна односно ненадокнадива штета за 
хитну заштиту комуналних објеката и друге имовине која је угрожена и мере за 
утврђивање разлога и одговорности за поремећај односно прекид вршења 
делатностии учињену штету. 
 

Члан 28б 
    ЈКП „Чистоћа”, односно привредни субјект коме је поверено обављање ове 
комуналне делатности је дужно да једном годишње спроведе поступак изјашњења 
корисника о квалитету комуналне делатности управљање јавним паркиралиштима. 
Период изјашњења траје 15 дана почев од дана објављивања позива на званичној 
интернет презентацији ЈКП „Чистоћа”, односно привредног субјекта коме је поверено 
обављање ове комуналне делатности. Позив се доставља и најмање једној локалној 
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ТВ станици ради објављивања. 
   ЈКП „Чистоћа”, односно привредни субјект коме је поверено обављање ове 
комуналне делатности је дужно да у року од 8 дана од дана истека рока из става 1. 
члана 28б ове одлуке сачини извештај и исти достави организационој јединици 
Градске управе надлежној за послове саобраћаја на разматрање. Уколико су 
резултати изјашњења такви да већина корисника није задовољна пруженом 
комуналном услугом, организациона јединица Градске управе надлежна за 
инспекцијске послове ће на предлог организационе јединице Градске управе 
надлежне за послове саобраћаја наложити отклањање недостатака у року од 90 од 
дана доношења акта.” 
 

Члан 3. 
 

        У члану 30. Одлуке после става 5. додају се нови ставови који гласе: 
     „Новчаном казном у фиксном износу од 100.000,00 динара, издавањем 
прекршајног налога, казниће се ЈКП „Чистоћа” ако поступи супротно одредбама: 
члана 28а  и члана 28б. 
      Новчаном казном у фиксном износу од 20.000,00 динара, издавањем 
прекршајног налога,  казниће се одговорно лице у ЈКП „Чистоћа” за прекршај из става 
6. овог члана.”   
          
                                                                  Члан 4. 
 
    У свему осталом одредбе Oдлуке о јавним паркиралиштима („Службени лист 
града Краљева”, број 21/10, 16/17 и 13/19) остаје непромењена. 
 

Члан 5. 
 
     Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном 
листу града Краљева”.  
 
 
 
Скупштина града Краљева 
Број: 011-281/2021-I                                                                             
Дана:17. септембра 2021. године 
 
                                                                                        Председник 
                                                                             Скупштине града Краљева                                                                               
                                                                 Ненад Марковић, дипл.инж.саобраћаја, с.р.  
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На основу члана 20. став 1. тачка 5. и члана 32. став 1. тачка 6. Закона о 
локалној самоуправи („Службени гласник РС”, број 129/07, 83/14-др.закон, 101/16- 
др.закон и 47/18), члана 2. став 3. тачка 9,  члана 3. став 1. тачка 9, члана 4. и члана 
8а Закона о комуналним делатностима („Службени гласник РС”, број 88/11, 104/16 и 
95/18), члана 39. Закона о прекршајима („Службени гласник РС”, број 65/13, 13/16, 
98/16-одлука УС, 91/19 и 91/19-др.закон) и члана 26. Статута града Краљева 
(„Службени лист града Краљева”, број 6/19-пречишћен текст), 
    Скупштина града Краљева, на седници одржаној дана 17. септембра 2021. 
године, донела је 
 
 

О Д Л У К У  
О ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О ПИЈАЦАМА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА КРАЉЕВА 

 
 
 
                                                                    Члан 1. 
 
         У члану 3. Одлуке о пијацама на територији града Краљева („Службени лист 
града Краљева”, број 17/15 и 22/18)  додаје се нови став који гласи: 
       „Комунално предузеће је дужно да испуњава минималне услове у погледу  
стручне оспособљености кадрова и техничког капацитета потребне за обављање 
комуналне делатности управљање пијацама, прописанe актом којим се уређују  
начин и услови за отпочињање обављања комуналних делатности.” 
 

Члан 2. 
 

        У Одлуци о пијацама на територији града Краљева („Службени лист града 
Краљева”, број 17/15 и 22/18), после члана 33. додају се чланови који гласе: 
 
                                                                  „Члан 33а“ 
 
       Комунално предузеће је дужно да у случају прекида или смањења обима 
обављања делатности управљања пијацама насталог услед непредвиђених 
околности (хаварија, елементарне непогоде и сл.) хитно предузме мере за 
отклањање узрока поремећаја и обавести Градско веће града Краљева, као и да уз 
обавештење достави предлог за начин обављања ове комуналне делатности у 
складу са потребама, мере за отклањање насталих последица и друге неопходне 
мере за наставак обаваљања делатности управљање пијацама. 
        Градско веће града Краљева, на основу обавештења из става 1. овог члана  
одлучује о предузимању мера за отклањање насталих последица, а посебно о 
мерама којима се одређује начин пружања услуга оним корисницима код којих би 
услед прекида услуге  настала опасност по живот, здравље и рад грађана или рад 
правних и физичких лица или би настала значајна, односно ненадокнадива штета за 
хитну заштиту комуналних објеката и друге имовине која је угрожена и мере за 
утврђивање разлога и одговорности за поремећај односно прекид вршења 
делатностии учињену штету.“ 
 
                                                              „Члан 33б“ 
 
     Комунално предузеће је дужно да једном годишње спроведе поступак 
изјашњења корисника о квалитету услуге управљања пијацама. Период изјашњења 
траје 15 дана почев од дана објављивања позива на званичној интернет 
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презентацији Комуналног предузећа. Позив се доставља и најмање једној локалној 
ТВ станици ради објављивања. 
      Комунално предузеће је дужно да у року од 8 дана од дана истека рока из 
става 1. овог члана  сачини извештај .  
       Извештај из става 2. овог члана Комунално предузеће доставља 
организационој јединици Градске управе града Краљева надлежној за комуналне 
послове у року од 10 дана од истека рока из става 2. овог члана. 
       Уколико су резултати изјашњења такви да већина корисника није задовољна 
пруженом услугом због непоступања на које је Комунално предузеће било обавезно у 
складу са одредбама одлуке, извештај се доставља организационој јединици Градске 
управе надлежној за инспекцијске послове, која ће наложити отклањање  
недостатака.” 

Члан 3. 
 

        У члану 36. став 1. и 2. после речи: „32. став 2.” додају се речи: „члана 33а став 
1. и члана 33б.”           

Члан 4. 
 

       Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном 
листу града Краљева”. 
 
 
 
Скупштина града Краљева 
Број: 011-282/2021-I                                                                             
Дана:17. септембра 2021. године  
 
                                                                                          Председник 
                                                                                Скупштине града Краљева                                                                               
                                                                 Ненад Марковић, дипл.инж.саобраћаја, с.р.  
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      На основу члана 20. став 1. тачка 15. Закона о локалној самоуправи 
(„Службени гласник РС”, број 129/07, 83/14-др.закон, 101/16 и 47/18), члана 33. став 
1. Закона о регистру просторних јединица и адресном регистру („Службени гласник 
РС”, број 9/20), члана 24. и члана 26. став 1. тачка 9. Статута града Краљева 
(„Службени лист града Краљева”, број 6/19-пречишћени текст),  

Скупштина града Краљева, на седници одржаној дана 17. септембра 2021. 
године, донела је 
 

О Д Л У К У   
 О ИЗГЛЕДУ ТАБЛИ СА НАЗИВИМА  УЛИЦА 

  НА  ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА  КРАЉЕВА 
 

 
 Члан 1. 

 
          Овом одлуком утврђује се изглед табли са називом улица за територију града 
Краљева.   

Члан 2. 
 

        За улице које се налазе у следећим насељеним местима, односно 
катастарским општинама на територији града Краљева: Грдица, Кованлук, Ковачи, 
Краљево Матаруге (Матарушка Бања), Рибница, Ушће и Чибуковац, утврђује се 
следећи изглед табле са називом улица или тргова: 
 - димензије табле су 500мм Х 400мм, правоугаоног облика, хоризонталне 
оријентације, 
 - на табли се налази грб града Краљева и назив улице, 
 - назив улице се исписује ћириличким и латиничним писмом, 
 - грб града Краљева  се користи као основни грб, сходно Одлуци о симболима 
града Краљева („Службени лист града Краљева”, број 17/09), 
             - фонт слова је „Cswiss Bold  Стандардни“, односно „Cswiss Bold Сужени“ (у 
зависности од броја слова, односно дужине назива улице или трга),  

а све у складу са Књигом графичких стандарда. 
     

Члан 3. 
 

       За улице које се налазе у следећим насељеним местима односно 
катастарским општинама на територији града Краљева: Адрани, Бапско Поље, Баре, 
Бзовик, Богутовац, Бојанићи ,Борово,Брезна, Брезова, Бресник, Буковица, Витановац 
(са Шумарицама), Шумарице, Витковац, Врба, Врдилa, Врх, Гледић, Годачица, 
Гокчаница, Готовац, Међуречје, Дедевци, Долац, Драгосињци, Дражиниће, Дракчићи, 
Дрлупа, Ђаково, Крушевица (Жича), Заклопача, Закута, Замчање, Засад, Јарчујак, 
Каменица, Конарево, Лађевци, Лазац, Лешево, Лопатница, Маглич, Мељаница, 
Метикош, Милавчићи, Милаковац, Милиће, Милочај, Мланча, Мрсаћ, Мусина Река, 
Обрва, Опланићи, Орља Глава, Пекчаница, Станча, Петропоље, Печеног, Плана, 
Полумир, Поповићи,Предоле, Прогорелица, Раваница, Ратина, Река, Роћевићи, 
Рудно, Рудњак, Савово, Самаила, Сибница, Сирча, Стубал, Тавник, Тадење, 
Толишница, Трговиште, Лозно, Камењани, Цветке, Церје и Чукојевац, утврђује се 
следећи изглед табле са називом улица: 
 - димензије табле су 500мм Х 300мм, правоугаоног облика, хоризонталне 
оријентације, 
 - на табли се налази грб града Краљева и назив улице, 
 - боја табле је тамноплава (кобалт плава), оквир табле је беле боје, а називи 
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улица и тргова се исписује белим штампаним словима, 
 - назив улице се исписује ћириличким писмом, 
 - грб града Краљева  се користи као основни грб, сходно Одлуци о симболима 
града Краљева („Службени лист града Краљева”, број 17/09) и 
 - фонт слова је „Cswiss Bold  Стандардни“, односно „Cswiss Bold Сужени“ (у 
зависности од броја слова, односно дужине назива улице или трга). 
           Управљач пута (ЈП за уређивање грађевинског земљишта „Краљево“), својим 
актом  може одредити улице у деловима насељених места, односно катастарских 
општина  из става 1. овог члана,  у којима се налазе објекти који су од значаја за 
привредни, туристички, културни и други развој града Краљева, за које ће се 
применити изглед табли утврђен чланом 2. ове одлуке.  
 
                                                               Члан 4.  
          
 Постојеће табле са називима улица на територији града Краљева, постављене 
пре доношења ове одлуке, замениће се таблама израђеним у складу са овом 
одлуком у року од 5 година од  дана ступања на снагу ове одлуке. 
 

Члан 5. 
 

           Ова одлука ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном 
листу града Краљева“. 
 
 
 
Скупштина града Краљева 
Број: 011-283/2021-I                                                                             
Дана:17. септембра 2021. године 
 

                                                          Председник 
                                                                                Скупштине града Краљева                                                                               
                                                                 Ненад Марковић, дипл.инж.саобраћаја, с.р. 
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На основу члана 13. став 1, члана 32. тачка 6, члана 88. став 1. и члана 88а 
став 1. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, број 129/07, 83/14-
др.закон, 101/16-др.закон и 47/18), члана 29. став 4. Закона о смањењу ризика од 
катастрофа и управљању ванредним ситуацијама („Службени гласник РС“, број 
87/18), члана 26. тачка 27, члана 113. став 1. и члана 113а став 1. Статута града 
Краљева („Службени лист града Краљева“, број 6/19-пречишћен текст) и члана 
105. став 1. Пословника о раду Скупштине града Краљева („Службени лист града 
Краљева“, број 1/21-пречишћен текст), 

Скупштина града Краљева, на седници одржаној дана 17. септембра 2021. 
године, донела је 

 
О Д Л У К У 

О УСПОСТАВЉАЊУ САРАДЊЕ ГРАДА КРАЉЕВА 
СА ГРАДСКОМ ОПШТИНОМ ВРАЧАР 

 
Члан 1. 

 
Град Краљево успоставља сарадњу са Градском општином Врачар, у 

области заштите и остваривања права особа са инвалидитетом у систему 
смањења ризика од катастрофа и послова развоја цивилне заштите. 

 
Члан 2. 

 
Циљеви сарадње града Краљева и Градске општине Врачар су повећање 

видљивости и учешће особа са инвалидитетом у систему смањења ризика од 
катастрофа у ванредним ситуацијама, кроз институционалну и социјалну подршку, 
и њихово укључивање у све фазе управљања ризиком од катастрофа. 

  
Члан 3. 

 
 Средства за реализацију ове одлуке обезбедиће се у буџету града 
Краљева. 

Члан 4. 
 

 По ступању на снагу ове одлуке, градоначелник града Краљева закључиће у 
име Града Споразум о сарадњи града Краљева и Градске општине Врачар у 
области заштите и остваривања права особа са инвалидитетом у систему 
смањења ризика од катастрофа и послова развоја цивилне заштите, који ће бити 
достављен министарству надлежном за локалну самоуправу у року од 30 дана од 
дана закључења споразума.  

Члан 5. 
 

 Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном 
листу града Краљева“. 
 
Скупштина града Краљева                                        Председник 
Број: 011-285/2021-I                          Скупштине града Краљева                                                  
Дана:17. септембра 2021. године        Ненад Марковић, дипл.инж. саобраћаја, с.р. 
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С п о р а з у м 
o сарадњи града Краљева и Градске општине Врачар у области заштите и 

остваривања права особа са инвалидитетом у систему смањења ризика од 
катастрофа и послова развоја цивилне заштите 

 

између следећих страна потписница: 

1. Град Краљево, Краљево, Трг Јована Сарића бр.1, МБ 07193807, ПИБ 
102675366 (у даљем тексту: Град Краљево), кога заступа др Предраг Терзић, 
градоначелник 

и 

2. Градска општина Врачар, Београд, Његошева бр. 77, МБ 07013183, ПИБ 
101989714 (у даљем тексту: Градска општина Врачар), коју заступа проф. др 
Милан А. Недељковић, председник 

Уводне одредбе 
 

Полазећи од потребе остваривања ближе међусобне сарадње града 
Краљева и Градске општине Врачар, а у складу са својим надлежностима у 
области заштите права особа са инвалидитетом, односно осетљивих категорија 
становништва и смањења ризика од катастрофа и управљања ванредним 
ситуацијама, потписници овог споразума током 2020. године покренили су 
иницијативу за успостављање сарадње. 

Град Краљево и Градска општина Врачар су препознали потребу јачања 
укључивања особа са инвалидитетом у систем смањења ризика од катастрофа и 
управљањаванредним ситуацијама. 

Током ванредног стања уведеног због епидемије корона вируса, Град 
Краљево и Градска општина Врачар су, преко надлежних служби, успоставили 
сарадњу у области пружања информација о мерама уведеним у ванредном стању, 
од значаја за суграђане, у приступачним форматима (на знаковном језику и у 
звучном облику), за особе са инвалидитетом. 

Сви појмови у овом споразуму употребљени у граматичком мушком роду 
подразумевају мушки и женски природни род. 

Циљеви, приоритети и начела сарадње 

Члан 1. 

Циљ сарадње је повећана видљивост и учешће особа са инвалидитетом у 
систему смањења ризика од катастрофа у ванредним ситуацијама, кроз 
институционалну и социјалну подршку, као и кроз њихово укључивање у све фазе 
управљања ризиком од катастрофа. 

Сарадња има за циљ да допринесе јачању отпорности заједнице која је 
заснована на инклузивном приступу, која никога не запоставља и не оставља иза, 
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где постоји активно учешће свих група, посебно особа са инвалидитетом, у коме 
су њихове потребе и способности препознате и прихваћене као предности. 
 

Члан 2. 
 

Потписници су се сагласили да приоритет у сарадњи представља рад на 
припреми заједничких стратешких и планских докумената из области управљања 
ризицима од катастрофа и брзог опоравка након елементарних непогода, 
припрема предлога пројеката ради обезбеђења средстава за: заједничко 
превентивно деловање у циљу смањења ризика; изградњу одговарајућег система 
ране најаве елементарних непогода и других несрећа; стварање услова за 
одговарајући одговор на ванредне ситуације;стварање услова за брз опоравак од 
елементарних непогода и других несрећа на основу начела „изградити поново 
боље“, а примењујући инклузиван приступ у свим наведеним областима сарадње 
који подразумева процес идентификовања и препознавања осетљивих група у 
заједници, утврђивање њихових захтева и потреба, као и њихових способности и 
капацитета у реаговању и одговору на катастрофу. 

Руководећи се принципима добре управе, а у циљу стварања безбедног и 
сигурног друштва, као стуба одрживог развоја када су елементарне непогоде и 
друге несреће у питању, Град Краљево и Градска општина Врачар изражавају 
спремност активног промовисања правила, начела и препорука важећих законских 
и подзаконских прописа из области смањења ризика од катастрофа и управљања 
ванредним ситуацијама у Републици Србији (закони, уредбе, планови, стратегије, 
програми, правилници и др.) и међународних стандарда (Сендаи оквир, ПДНА 
методологија, Париски споразум и сл.). 

У складу са законодавним оквиром (Закон о локалној самоуправи, Закон о 
смањењу ризика од катастрофа и управљања у ванредним ситуацијама и др.), 
потписници споразума су се сагласили да сарадњу заснивају на принципима 
добровољности, солидарности, као и ефикасности и разноврсности облика 
сарадње. 

 
Члан 3. 

Потписници споразума су се сагласили да сарадњу остварују на начелима 
партнерства, консензуса, транспарентности, одговорности, заједничког планирања 
и усклађивања активности, заједничког интереса и међусобног информисања. 

Предмет споразума 

Члан 4. 
 

Предмет овог споразума је дефинисање области сарадње Града Краљева и 
Градскеопштине Врачар са намером да се јача „глас“ особа са инвалидитетом и 
омогући институционална и социјална подршка која је потребна да се ефикасно 
одговори на катастрофе и климатске промене и створи отпорна заједница. 

Сарадњом се желе постићи одговарајући ефекти у: 



 

1. Нормативном оквиру - израда и дорада постојећих неопходних аката од значаја 
за поступање пре, током и након катастрофа, са посебним акцентом на 
укључивање особа са инвалидитетом у систем смањења ризика од катастрофа и 
управљања ванредним ситуацијама; 
2. Институционалном оквиру - сарадњом се жели постићи институционално 
дефинисање и повезивање носилаца одређених активности, од нивоа особа са 
инвалидитетом, до највиших нивоа носилаца јавних функција и овлашћења, а при 
томе, у што је већој могућој мери, укључити и цивилни сектор; 
3. Функционалном оквиру - обукама, радионицама и вежбама цивилне заштите 
(симулације, евакуације итд.) жели се постићи спремност за деловање: 
непосредно пре, у току и након катастрофе. Ове активности су усмерене ка 
институцијама и објектима у којима раде и бораве особе са инвалидитетом, а 
посебно образовне установе (предшколске установе и школе). У циљу 
реализације обука, радионица и вежби цивилне заштите, усавршавања и провере 
стечених знања и вештина користиће се капацитети потписница споразума (попут 
објекта Градске управе на Рудну – Регионални центар за обуке цивилне заштите и 
сл.). 
4. Материјално-техничком оквиру - унапређење постојеће инфраструктуре у циљу 
прилагођености објеката и простора око објеката, односно оних који су у функцији 
заштите и спасавања са аспекта употребе тих објеката и простора за потребе 
особа са инвалидитетом. Такође, активности ће бити усмерене и ка унапређењу 
система ране најаве и узбуњивања (сирене, светлосни знаци, СМС поруке итд.). 
 

Члан 5. 
 

У циљу успостављања и реализације сарадње и њене ефикасности и 
учинковитости, као и ради размене искустава и знања, потписници споразума су 
сагласни да ће сарађивати и са организацијама и партнерима у земљи и 
иностранству као што су министарства и посебне организације у оквиру Владе 
Републике Србије, Канцеларија за управљање јавним улагањима, Стална 
конференција градова и општина, Сектор за ванредне ситуације Министарства 
унутрашњих послова Републике Србије, УНДП, ФАО, Светска банка, Црвени крст, 
организације цивилног друштва и други. 
 
 
Извори финансирања 

Члан 6. 

За реализацију овог споразума, стране потписнице су сагласне да обезбеде 
у својим буџетима одговарајућа финансијска средства. 

Средства за финансирање рада и активности, осим из буџета потписника 
споразума, могу се обезбеђивати и из других извора (из буџета Републике Србије, 
донација и из другихизвора, у складу са законом). 
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Трајање споразума 
 

Члан 7. 
 

Овај споразум се закључује на неодређено време и ступа на снагу даном 
потписивања. 
 
Измене и допуне споразума 
 

Члан 8. 
 

Измене и допуне овог споразума врше се сагласношћу страна потписника 
анексом у писаном форми. 

Ако се стране потписнице сагласе и ако је то у интересу остваривања 
циљева овог споразума, споразуму могу, под истим условима, приступити и друге 
јединице локалне самоуправе, о чему ће бити сачињен анекс уз овај споразум и 
којим ће бити дефинисани услови и обавезе које мора испунити нови потписник 
споразума. 

 
 

Престанак важења споразума 
Члан 9. 

 
Споразум о сарадњи престаје да важи на захтев једне од страна 

потписница који она писаним путем упути другој страни потписници, најкасније 
шест месеци пре дана са којим споразум престаје да важи. 

Страна потписница која подноси захтев из става 1. овог члана о томе 
обавештава министарство надлежно за локалну самоуправу. 
 Овај споразум може престати да важи када стране потписнице постигну 
сагласност о престанку важења споразума, истеком рока од 6 месеци од дана 
постизања те сагласности. 
 У случају престанка важења споразума, стране потписнице се обавезују да 
у року од 6 месеци од постизања сагласности, договорно уреде питања измирења 
доспелих и преузетих обавеза, начина окончања започетих послова и друга 
питања која се тим поводом намећу.  

У случају да један од потписника овог споразума не извршава своје 
обавезе, друга страна потписница може оставити накнадни, примерен рок за 
извршење обавезе. 

Ако и по истеку рока из става 5. овог члана, потписник споразума и даље не 
извршава преузете обавезе, друга страна потписница може једнострано раскинути 
споразум, у року од 30 дана од дана уручења писаног обавештења о намераваном 
раскиду. 

 
 
 
 



 

Члан 10. 
 

Овај споразум је сачињен у седам примерака, по три за сваког потписника 
споразума, као и један примерак за надлежно Министарство државне управе и 
локалне самоуправе Републике Србије. 
 

Члан 11. 

Овај споразум се објављује у службеном гласилу сваког од потписника 
споразума. 

 

 

П О Т П И С Н И Ц И С П О Р А З У М А: 
 
1. Град Краљево број и датум ______________ 
Градоначелник (мп) 
 
_______________________ 
 
 
 
 
2. Градска општина Врачар број и датум _____________ 
Председник (мп) 
 
_______________________ 
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На основу члана 5. и 9. Закона о планском систему Републике Србије 
(„Службени гласникРС“, број 30/18), члана 3. Уредбе о обавезним елементима 
плана развоја аутономне покрајине и јединице локалне самоуправе („Службени 
гласник РС'', број 107/20), члана 16. тачка 1. и члана 26. тачка 5. Статута града 
Краљева („Службени лист града Краљева“, број 6/19-пречишћен текст)  

Скупштина града Краљева на седници одржаној дана 17. септембра  2021. 
године, донела је 

 
О  Д  Л  У  К  У 

О ИЗРАДИ ПЛАНА РАЗВОЈА ГРАДА КРАЉЕВА ЗА ПЕРИОД 2022-2030. 
ГОДИНЕ 

 

Члан 1. 

Град Краљево започиње активности на изради Плана развоја града 
Краљева за период 2022-2030.године, као документа развојног планирања 
најширег обухвата и највишег значаја.  

Члан 2. 

Циљ израде Плана је дефинисање визије одрживог развоја града Краљева, 
одређивање потенцијалних предностии развојних праваца Краљева и 
одговарајућих мера, заснованих на унапређењу свеобухватног квалитета живота 
грађана, подстицању убрзаног економског развоја, планском и рационалном 
коришћењу природних ресурса и простора, уз очување природног и културног 
наслеђа, обезбеђење социјалног напретка и смањење сиромаштва, пружања 
квалитетног образовања, здравствене заштите, социјалне и територијалне 
кохезије у сигурном друштву, поштујући различитости и пружајући основна права, 
уклучујући право и једнаке могућности за све.  

Члан 3. 

План развоја, у складу са чланом 3. Уредбе о обавезним елементима плана 
развоја аутономне покрајине и јединице локалне самоуправе, садржи следеће 
обавезне елементе: 
- увод, 
- преглед и анализу постојећег стања, 
- визију, односно жељено стање,  
- приоритетне циљеве развоја који се желе постићи,  
- преглед и опис мера за остваривање приоритетних циљева развоја, 
- начин спровођења и начин праћења спровођења плана развоја. 
 

Члан 4. 

Полазну основу за формулисање Плана представљају дефинисани правци 
развоја Републике Србије и града Краљева, кроз сагледавање националних и 
локалних развојних докумената и докумената јавних политика, програма и 
пројекта који се реализују у граду Краљеву. 

262.



Приоритетне области обухваћене Планом развоја су: економски развој, 
инфраструктурни развој, друштвени развој и развој добре управе. Питања 
животне средине, одрживог развоја, прилагођавања на климатске промене, родне 
равноправности и једнаких могућности се обухватају кроз све приоритетне 
области. 

Члан 5. 

Овлашћује се градоначелник града Краљева да именује Комисију за 
координацију и израду Плана развоја града Краљева за период 2022-2030. године 
и радне групе за области: 1. Економски развој, 2. Инфраструктурни развој,  3. 
Друштвени развој и 4. Развој добре управе. 

Служба за управљање пројектима и локални економски развој Градске 
управе града Краљева пружа подршку Комисији и радним групама, кроз техничку 
помоћ током израде Плана, достављање свих званичних релевантних података и 
др. 

Током израде Плана у циљу партиципације свих заинтересованих страна 
биће организовани форуми и јавна расправа о нацрту документа.  

 
Члан 6. 

Рок за израду Плана развоја града Краљева за период 2022-2030. године је 
12 месеци од дана ступања на снагу Одлуке о изради Плана. 

До усвајања овог Плана примењиваће се Стратегија развоја града Краљева 
2015-2020, усвојена Одлуком  број 011-30/2015-III од 29.01.2015. године. 

 
Члан 7. 

Даном ступања на снагу ове одлуке престаје да важи Одлука о изради 
плана развоја града Краљева за период 2021-2030. („Службени лист града 
Краљева'', број 41/20). 

Члан 8. 

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

 

Скупштина града Краљева 
Број: 011-289/2021-I                                                                             
Дана:17. септембра  2021. године  
 
                                                                                        Председник 
                                                                              Скупштине града Краљева                                                                                    
                                                                 Ненад Марковић, дипл.инж.саобраћаја, с.р. 
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На основу члана 32. став 1. тачка 20. Закона о локалној самоуправи 
(„Службени гласник РС", број 129/07, 83/14-др.закон, 101/16-др.закон и 47/18), 
члана 26. став 1. тачка 9. Статута града Краљева („Службени лист града Краљева” 
6/19-пречишћен текст), а у вези члана 42. став 7. Закона о управљању отпадом 
(„Службени гласник РС", број 36/09, 88/10, 14/16 и 95/18-др.закон) и члана 46. 
Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС“, број 72/09, 81/09-испр., 
64/10- одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13-одлука УС, 50/13-одлука УС, 98/13-одлука 
УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19-др. закон, 9/20 и 52/21), 

 Скупштина града Краљева, на седници одржаној дана 17. септембра  2021. 
године,  донела je 

 
    ОДЛУКУ  

О ОДРЕЂИВАЊУ ЛОКАЦИЈЕ ЗА РЕГИОНАЛНИ ЦЕНТАР ЗА УПРАВЉАЊЕ 
КОМУНАЛНИМ ОТПАДОМ 

 

Члан 1. 
 

    Одређује се локација за Регионални центар за управљање комуналним 
отпадом на територији града Краљева на потесу зв. „Кулагића ада“ која обухвата 
површину од 25 ha и то: 
     Простор (све у КО Сирча) се са југа граничи потоком Моравац, са истока 
реком Западна Морава (чије се корито измешта), са севера заштитним појасом 
аутопута Појате – Прељина и са запада некатегорисаним путем (означеним као кп 
2691 КО Сирча).   
     Прелиминарна граница регионалне депоније у Краљеву почиње од тромеђе 
к.п. број 2636, 2691 (пут) и 2697 (поток Моравац) све КО Сирча и иде према 
северу, источном границом к.п. 2691 (пут) са к.п.: 2636, 2634, 2630/1, 2630/2, 2456, 
2457/6, 2460/2, 2461, 2463/1, 2463/2 и 2463/3 све КО Сирча. Граница скреће према 
истоку међом између к.п. 2463/2 и 2470 обе КО Сирча, сече под приближно правим 
углом к.п. 2464 и иде до тромеђе к.п. 2464, 2469 и 2468 све КО Сирча, наставља 
истим правцем, и даље према истоку, и том приликом сече к.п. 2468 и 2467 обе 
к.п.  Сирча све до к.п. 2672/4 КО Сирча (корито реке Западна Морава), где скреће 
према југостоку, западном границом к.п. 2672/4 КО Сирча (корито реке Западна 
Морава) са к.п. : 2467, 2466, 2465, 2459, 2457/3, 2454, 2656, 2660, 26161/1 и 2662 
све КО Сирча, где скреће према југу до тромеђе к.п. 2662, 2664 и 2672/4 (ушће 
потока Моравац у реку Западна Морава), где граница даље наставља према 
југозападу, северном границом к.п. 2697 (поток Моравац) са к.п.: 2663, 2658, 2654, 
2650, 2653, 2642/1, 2642/2, 2641, 2640, 2632/3, 2632/4, 2639/2, 2638 и 2636 све КО 
Сирча и стиже до тромеђе к.п. број 2636, 2691 (пут) и 2697 (поток Моравац) где је 
граница и почела. 
 

Члан 2.  

     Ова одлука је основ за доношење планских документа, о чему ће 
Скупштина града Краљева донети и посебну одлуку, сагласно одредби члана 46. 
Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС“, број 72/09, 81/09-испр, 

263.



2 

64/10- одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13-одлука УС, 50/13-одлука УС, 98/13-одлука 
УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19-др.закон, 9/20 и 52/21) о приступању изради 
планских докумената. 

Члан 3. 

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

 

 

Скупштина града Краљева 
Број: 011-291/2021-I                                                                             
Дана:17. септембра  2021. године  
 
 
                                                                                          Председник 
                                                                                Скупштине града Краљева                                                                               
                                                                 Ненад Марковић, дипл.инж.саобраћаја, с.р. 
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На основу члана 99. став 2. став 5. Закона о планирању и изградњи 
(„Службени гласник РС“, број 72/09, 81/09-испр, 64/10-одлука УС, 24/11, 121/12, 
42/13-одлука УС, 50/13-одлука УС, 98/13-одлука УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 
37/19 , 9/20 и 153/21), члана 26. тачка 7. Статута града Краљева („Службени лист 
града Краљева“ број 6/19-пречишћен текст) и члана 6. Одлуке о грађевинском 
земљишту („Службени лист града Краљева“, број 11/15 и 31/19) 
 Скупштина града Краљева, на седници одржаној дана 17. септембра 2021. 
године, донела је 
 

 ДОПУНУ ПРОГРАМА ОТУЂЕЊА ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА У 
ЈАВНОЈ СВОЈИНИ ГРАДА КРАЉЕВА 

 

Члан 1. 
 

 Овом Допуном програма отуђења грађевинског земљишта у јавној својини 
града Краљева, одређује се локација, односно катастарска парцела која се као 
градско грађевинско земљиште у јавној својини града Краљева отуђује. 
 
 

Члан 2. 
 

 Овом Допуном програма отуђења грађевинског земљишта у јавној својини 
града Краљева  обухваћена је једна нова локација: 
 Локација број 5 - У ИНДУСТРИЈСКОЈ ЗОНИ „СПОРТСКИ АЕРОДРОМ“ 

- катастарска парцела број 5297/158 КО Краљево, неизграђено грађевинско 
земљиште, површине  02 ха 01 а 76 м2. 
 

Члан 3. 
 

Саставни део ове Допуне програма отуђења грађевинског земљишта у 
јавној својини града Краљева је и опис локације, инфраструктурна опремљеност, 
урбанистички показатељи, копија плана и извод из листа непокретности, извод из 
планског акта и приказ на ортофото подлози, који су дати у дигиталној форми и 
саставни су део ове Допуне програма, које је сачинило Јавно предузеће за 
уређивање грађевинског земљишта „Краљево“ из Краљева. 

 
 

Члан 4. 
 

Ова Допуна програма отуђења грађевинског земљишта у јавној својини 
града Краљева ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном 
листу града Краљева“. 

 

Скупштина града Краљева 
Број:011-284/2021-I                                                         Председник 
Дана:17. септембра 2021. године  Скупштине града Краљева 
                                                               Ненад Марковић, дипл. инж. Саобраћаја, с.р. 
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 На основу члана 58. Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС“, број  
15/16 и 88/19) и члана 26. став 1. тачка 11. Статута града Краљева („Службени лист 
града Краљева”, број 6/19-пречишћен текст), разматрајући Одлуку Надзорног одбора 
Јавног комуналног предузећа „Водовод“ Краљево број 1778/4 од 29.06.2021.године, 
       Скупштина града Краљева, на седници одржаној дана 17. септембра 2021. 
године, донела је 
 
 
             
 

Р Е Ш Е Њ Е 
 

I 
 
 Даје се сагласност на Одлуку Надзорног одбора Јавног комуналног предузећа 
„Водовод” Краљево о расподели добити, број 1778/4 од 29.06.2021. године, тако да ће 
се остварена нето добит у износу од 583.541,41 динара расподелити оснивачу у износу 
од 291.770,70 динара, и за повећање основног капитала у износу од 291.770,71 динара. 
 
 

II 
 
 Ово решење објавити у „Службеном листу града Краљева” . 
 
 
 
 
 
 
Скупштина града Краљева                                   
Број:011-273/2021-I                                                                              
Дана: 17. септембра 2021. године                                                             
 
                                                                                            Председник 
                                                                                 Скупштине града Краљева 
                                                                    Ненад Марковић, дипл.инж.саобраћаја, с.р. 

17.септембар 2021. године        СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА КРАЉЕВА        Број 29 - Страна 43

265.



Број 29 - Страна 44                              СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА КРАЉЕВА                        17. септембар 2021. године

  
 
 
 На основу члана 58.Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС“, број  
15/16 и 88/19) и члана 26. став 1. тачка 11. Статута града Краљева („Службени лист 
града Краљева”, број 6/19-пречишћен текст), разматрајући Одлуку Надзорног одбора 
Јавног енергетског предузећа „Топлана“ број 881 од 14.06.2021.године, 
       Скупштина града Краљева, на седници одржаној дана 17. септембра 2021. 
године, донела је 
 
 
             
 

Р Е Ш Е Њ Е 
 

 
I 

 
 Даје се  сагласност на  Одлуку Надзорног одбора Јавног енергетског предузећа    
„Топлана” Краљево о расподели добити, број 881 од 14.06.2021. године у износу  од 
23.027.883,13 динара, исказане по  финансијском извештају за 2020. годину, за покриће 
дела губитка из ранијих година. 
 
 

II 
 
 Ово решење објавити у „Службеном листу града Краљева” . 
 
 
 
 
 
 
Скупштина града Краљева                                   
Број:011-274/2021-I                                                                              
Дана: 17. септембра 2021. године                                                             
 
                                                                                               Председник 
                                                                                    Скупштине града Краљева 
                                                                     Ненад Марковић, дипл.инж.саобраћаја, с.р. 
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 На основу члана 58.Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС“, број  
15/16 и 88/19) и члана 26. став 1. тачка 11. Статута града Краљева („Службени лист 
града Краљева”, број 6/19-пречишћен текст), разматрајући Одлуку Надзорног одбора 
Јавног предузећа за уређивање грађевинског земљишта „Краљево“, број 2092-4/21 од 
21.06.2021. године, 
      Скупштина града Краљева, на седници одржаној дана 17. септембра 2021. године, 
донела је 
 
 
             
 

Р Е Ш Е Њ Е 
 

I 
 
 Даје се сагласност на Одлуку Надзорног одбора Јавног предузећа за уређивање 
грађевинског земљишта „Краљево“ о расподели добити и покрићу губитка  број 2092-
4/21 од 21.06.2021. године, тако да се укупна остварена добит од 2.521.129,29 динара 
расподели тако што ће се део добити у износу од 452.110,55 динара расподелити за 
покриће губитка у пословању исказаног по финансијском извештају за 2019.годину, а 
остатак добити у износу од 2.069.018,74 динара расподељује 50% оснивачу, а 50% у 
резерве из добити у складу са чланом 36. Одлуке о буџету града Краљева за 
2021.годину. 
 
 

II 
 
 Ово решење објавити у „Службеном листу града Краљева” . 
 
 
 
 
 
 
Скупштина града Краљева                                   
Број:011-275/2021-I                                                                              
Дана:17. септембра 2021. године                                                             
 

                                                           Председник 
                                                                                    Скупштине града Краљева 
                                                                     Ненад Марковић, дипл.инж.саобраћаја, с.р. 
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Број 29 - Страна 46                               СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА КРАЉЕВА                        17. септембар 2021. године

  
 
 
 На основу члана 58. Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС“, број  
15/16 и 88/19) и члана 26. став 1. тачка 11. Статута града Краљева („Службени лист 
града Краљева”, број 6/19-пречишћен текст), разматрајући Одлуку Надзорног одбора 
Јавног комуналног предузећа „Путеви“ Краљево број 829 од 29.06.2021.године, 
       Скупштина града Краљева, на седници одржаној дана 17. септембра 2021. 
године, донела је 
 
 
             

Р Е Ш Е Њ Е 
 

 
I 

 
 Даје се сагласност на Одлуку Надзорног одбора Јавног комуналног предузећа 
„Путеви” Краљево о расподели добити, број 829 од 29.06.2021. године, тако да ће се 
остварена нето добит у износу од 37.677.166,00 динара расподелити оснивачу у износу 
од 18.838.583,00 динара, запосленима у износу од 9.419.291,50 динара и за повећање 
основног капитала у износу од 9.419.291,50 динара. 
 
 

II 
 
 Ово решење објавити у „Службеном листу града Краљева” . 
 
 
 
 
 
 
Скупштина града Краљева                                   
Број:011-276/2021-I                                                                              
Дана: 17. септембра 2021. године                                                             
 

                                                           Председник 
                                                                                    Скупштине града Краљева 
                                                                     Ненад Марковић, дипл.инж.саобраћаја, с.р. 
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 На основу члана 58. Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС“, број  
15/16 и 88/19) и члана 26. став 1 тачка 11. Статута  града Краљева („Службени лист 
града Краљева”  број  6/19-пречишћен текст), разматрајући Одлуку Надзорног одбора 
Јавног предузећа „Градско стамбено“ Краљево број  1077/2 од  06.07.2021.године, 
       Скупштина града Краљева, на седници одржаној дана 17. септембра 2021. 
године, донела је 
 
 
             
 

Р Е Ш Е Њ Е 
 

 
I 

 
 Даје се сагласност на Одлуку Надзорног одбора Јавног предузећа „Градско 
стамбено“ Краљево број 1077/2 од 06.07.2021. године о расподели добити, тако што ће 
се остварена добит, по финансијском извештају за 2020.годину,  у износу од 309.832,53 
динара расподелити за покриће дела губитка из 2015.године у износу од 309,832,53 
динара.  
 

II 
 
 Ово решење  објавити у „Службеном листу града Краљева” . 
 
 
 
 
 
 
Скупштина града Краљева                                   
Број:011-277/2021-I                                                                              
Дана:17. септембра 2021. године                                                             

 
                                                            Председник 

                                                                                    Скупштине града Краљева 
                                                                     Ненад Марковић, дипл.инж.саобраћаја, с.р. 
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Број 29 - Страна 48                              СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА КРАЉЕВА                        17. септембар 2021. године

        
 

На основу члана 59. 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 Измене и допуне Програма пословања са финансијским планом Јавног 
енергетског предузећа „Топлана” Краљево за 2021. годину и Одлуку Надзорног 
одбора број 1358 од 1.09.2021. године,  

Скупштина града Краљева,  на седници одржаној дана 17. септембра 2021. 
године, донела је 
 
 
   

Р Е Ш Е Њ Е 
 
 
 

I 
 
  Даје се сагласност на Измене и допуне Програма пословања са финансијским 
планом Јавног енергетског предузећа „Топлана” Краљево за 2021. годину, којe је 
донео Надзорни одбор Јавног енергетског предузећа „Топлана” Краљево Одлуком 
број 1358 од 1.09.2021. године. 

 
 

II 
 
  Ово решење  објавити у „Службеном листу града Краљева” . 
 
 
 
 
 
Скупштина града Краљева                                   
Број:011-290/2021-I                                                                              
Дана: 17. септембра  2021.године                                                            
 
                                                                                             Председник 
                                                                                 Скупштине града Краљева 
                                                                    Ненад Марковић, дипл.инж.саобраћаја, с.р.         
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   На основу члана 59. 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 Одлуку Надзорног одбора број 1306 од 13.09.2021. године о Изменама  
и допунама Програма пословања са финансијским планом Јавног комуналног 
предузећа „Путеви” Краљево за 2021. годину,  

Скупштина града Краљева, на седници одржаној дана 17. септембра  2021. 
године, донела је 
 
 
   

Р Е Ш Е Њ Е 
 
 
 

I 
 
  Даје се сагласност на Измене и допуне Програма пословања са финансијским 
планом Јавног комуналног предузећа „Путеви” Краљево за 2021.годину, којe је донео 
Надзорни одбор Јавног комуналног предузећа „Путеви” Краљево Одлуком број 1306 
од 13.09.2021.године. 

 
 

II 
 
  Ово решење  објавити у „Службеном листу града Краљева” . 
 
 
 
 
 
Скупштина града Краљева                                   
Број:011-292/2021-I                                                                              
Дана: 17. септембра  2021. године                               
                               
 
 
                                                                                               Председник 
                                                                                    Скупштине града Краљева 
                                                                     Ненад Марковић, дипл.инж.саобраћаја, с.р.          
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Број 29 - Страна 50                               СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА КРАЉЕВА                        17. септембар 2021. године

                                                                                                                                                       

 На основу члана 32. тачка 20. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник 
РС“, број 129/07, 83/14-др. закон, 101/16-др. закон и 47/18), члана 26. став 1. тачка 9. и 
19. Статута града Краљева („Службени лист града Краљева“, број 6/19-пречишћен 
текст) и члана 15. став 1. и 2. Одлуке о прибављању, располагању и управљању 
стварима и другим имовинским правима у јавној својини града Краљева („Службени 
лист града Краљева“, број 22/18), 

Скупштина града Краљева, на седници одржаној дана 17. септембра 2021. 
године, донела је  
 
 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
О ИЗМЕНИ РЕШЕЊА О ОБРАЗОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА ПРИБАВЉАЊЕ 

НЕПОКРЕТНОСТИ У ЈАВНУ СВОЈИНУ ГРАДА КРАЉЕВА  
 
 
 

I 
 У Решењу о образовању Комисије за прибављање непокретности у јавну својину 
града Краљева („Службени лист града Краљева“, број 27/18), став I којим се у Комисију 
за прибављање непокретности у јавну својину града Краљева именују председник и 
чланови, мења се тако што под редним бројем 1. уместо речи: „Јован Симовић, 
дипл.економиста, председник“ треба да стоји: „Славица Милетић, дипл. економиста, 
председник“. 
              Мандат председника Комисије траје до истека мандата Комисије. 
 

II 
 У осталом делу Решење о образовању Комисије за прибављање непокретности 
у јавну својину града Краљева остаје неизмењено. 
 

III 
 Ово решење ступа на снагу даном доношења и објавиће се у „Службеном листу 
града Краљева“. 
 
 
 
 
Скупштина града Краљева 
Број: 011-286/2021-I 
Дана:17. септембра 2021. године       
 
     

                                                            Председник 
                                                                                    Скупштине града Краљева 
                                                                     Ненад Марковић, дипл.инж.саобраћаја, с.р. 
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 На основу члана 32. тачка 20. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник 
РС“, број 129/07, 83/14-др. закон, 101/16-др. закон и 47/18), члана 26. став 1. тачка 9. и 
19. Статута града Краљева („Службени лист града Краљева“, број 6/19-пречишћен 
текст) и члана 29. став 1. и 2. Одлуке о прибављању, располагању и управљању 
стварима и другим имовинским правима у јавној својини града Краљева („Службени 
лист града Краљева“, број 22/18), 

Скупштина града Краљева, на седници одржаној дана 17. септембра 2021. 
године, донела је  
 
 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
О ИЗМЕНИ РЕШЕЊА О ОБРАЗОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА ОТУЂЕЊЕ 

НЕПОКРЕТНОСТИ ИЗ ЈАВНЕ СВОЈИНЕ ГРАДА КРАЉЕВА  
 
 
 

I 
 У Решењу о образовању Комисије за отуђење непокретности из јавне својине 
града Краљева („Службени лист града Краљева“, број 27/18), став I којим се у Комисију 
за отуђење непокретности из јавне својине града Краљева именују председник и 
чланови, мења се тако што под редним бројем 1. уместо речи: „Миломир Продановић, 
дипл.економиста, председник“ треба да стоји: „Ненад Давидовић, дипл. правник, 
председник“. 
              Мандат председника Комисије траје до истека мандата Комисије. 
 
 

II 
 У осталом делу Решење о образовању Комисије за отуђење непокретности из 
јавне својине града Краљева остаје неизмењено. 
 
 

III 
 Ово решење ступа на снагу даном доношења и објавиће се у „Службеном листу 
града Краљева“. 
 
 
 
Скупштина града Краљева 
Број: 011-287/2021-I 
Дана:17. септембра 2021. године         
  
 

                                                             Председник 
                                                                                    Скупштине града Краљева 
                                                                     Ненад Марковић, дипл.инж.саобраћаја, с.р. 
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Број 29 - Страна 52                               СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА КРАЉЕВА                        17. септембар 2021. године

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 34. 
став 2. и члана 39. став 1. Закона о култури („Службени гласник РС", број 72/09, 13/16, 
30/16-испр, 6/20, 47/21 и 78/21), члана 26. тачка 12. Статута града Краљева („Службени 
лист града Краљева", број 6/19-пречишћен текст), члана 33. став 2. и члана 43. став 1. 
Статута Установе Краљевачко позориште из Краљева од 3.октобра 2016.године и 21.јуна 
2021.године,  

Скупштина града Краљева, на седници одржаној дана 17. септембра 2021. године, 
донела је 

 
 
  

Р Е Ш Е Њ Е 
О УТВРЂИВАЊУ ПРЕСТАНКА ДУЖНОСТИ ДИРЕКТОРА  

   КРАЉЕВАЧКОГ ПОЗОРИШТА ИЗ КРАЉЕВА 
 
 
I 
 

Утврђује се да Миодрагу Динуловићу престаје дужност директора Краљевачког 
позоришта из Краљева, услед истека мандата. 
 

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 директоре установа, организација и 
служби чији је оснивач. 

Чланом 34. став 2. и чланом 39. став 1. Закона о култури („Службени гласник РС", 
број 72/09, 13/16, 30/16-испр, 6/20, 47/21 и 78/21), чланом 33. став 2. и чланом 43. став 1. 
Статута Установе Краљевачко позориште из Краљева од 3.октобра 2016.године и 21.јуна 
2021.године утврђено је да директора установе именује и разрешава оснивач и да 
дужност директора установе престаје истеком мандата и разрешењем.  

С обзиром на истек мандата досадашњег директора Краљевачког позоришта из 
Краљева, Управни одбор је у прописаним роковима расписао и спровео јавни конкурс и 
предлог кандидата за директора доставио оснивачу. 

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:02-30/2021-I                                                                                                  
Дана: 17. септембра 2021. 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 и 47/18), члана 35. и 
36. Закона о култури („Службени гласник РС", број 72/09, 13/16, 30/16-испр, 6/20, 47/21 и 
78/21), члана 26. тачка 12. Статута града Краљева („Службени лист града Краљева", број 
6/19-пречишћен текст), члана 34. став 1,  члана 37. и члана 39. Статута Установе 
Краљевачко позориште из Краљева од 3.октобра 2016.године и 21.јуна 2021.године,  

Скупштина града Краљева, на седници одржаној дана 17. септембра 2021. године, 
донела је 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
О ИМЕНОВАЊУ ДИРЕКТОРА  

   КРАЉЕВАЧКОГ ПОЗОРИШТА ИЗ КРАЉЕВА 
 
 
I 
 

Именује се Миодраг Динуловић, дипломирани редитељ, за директора Краљевачког 
позоришта из Краљева, по спроведеном јавном конкурсу, 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 
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 директоре установа, организација и 
служби чији је оснивач. 

Чланом 35. Закона о култури („Службени гласник РС", број 72/09, 13/16, 30/16-испр, 
6/20, 47/21 и 78/21) прописано је да се директор установе чији је оснивач јединица локалне 
самоуправе именује на основу претходно спроведеног јавног конкурса на период од 
четири године и да може бити поново именован; да јавни конкурс расписује и спроводи 
управни одбор установе, уз претходну сагласност оснивача, најкасније 60 дана пре истека 
мандата директора; да управни одбор обавља разговор са кандидатима који испуњавају 
услове из конкурса и у року од 30 дана од завршетка јавног конкурса доставља оснивачу 
образложен предлог листе кандидата, која садржи мишљење управног одбора о стручним 
и организационим способностима сваког кандидата и записник о обављеном разговору; да 
оснивач именује директора установе са Листе; чланом 36. Закона прописани су услови за 
именовање директора установе, као и да је кандидат за директора дужан да предложи 
програм рада и развоја установе као саставни део конкурсне документације. 

Чланом 37. Статута Установе Краљевачко позориште из Краљева прописани су 
услови за именовање директора, а чланом 39. став 1. утврђено је да је кандидат за 
директора дужан да предложи писани програм рада и развоја установе за период на који 
се именује, као саставни део конкурсне документације.  

 Управни одбор Краљевачког позоришта из Краљева је, по добијеној претходној 
сагласности оснивача Скупштине града Краљева за расписивање јавног конкурса од 
21.јуна 2021.године, у складу са прописаним роковима расписао и објавио јавни конкурс, 
на који је поднета једна пријава, након чијег отварања је Управни одбор утврдио да 
кандидат испуњава услове из јавног конкурса, и са њим је обављен разговор, сачињен 
записник о обављеном разговору и утврђена Листа кандидата за именовање директора, 
са једним кандидатом, која садржи мишљење Управног одбора о стручним и 
организационим способностима предложеног кандидата. 
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Број 29 - Страна 54                               СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА КРАЉЕВА                        17. септембар 2021. године

 2 

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:02-31/2021-I                                                                                                  
Дана:17. септембра 2021. године                                                                                                                                   
                                                        

                                                      Председник 
                                                                                    Скупштине града Краљева 
                                                                     Ненад Марковић, дипл.инж.саобраћаја, с.р. 

 
 



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 18. 
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 и 83/14-др.закон), члана 26. тачка 12. Статута 
града Краљева („Службени лист града Краљева", број 6/19-пречишћен текст) и члана 27. 
став 3. Статута Спортског центра „Ибар“ из Краљева од 21.јуна 2021.године,  

Скупштина града Краљева, на седници одржаној дана 17. септембра 2021. године, 
донела је 

 
  

Р Е Ш Е Њ Е 
О УТВРЂИВАЊУ ПРЕСТАНКА ФУНКЦИЈЕ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ ДИРЕКТОРА  

   СПОРТСКОГ ЦЕНТРА „ИБАР“ ИЗ КРАЉЕВА 
 
 
I 
 

Утврђује се да Зорану Кнежевићу престаје функција вршиоца дужности директора 
Спортског центра „Ибар“ из Краљева, из разлога истека периода на који је именован.  
 

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 директоре установа, организација и 
служби чији је оснивач. 

Чланом 18. 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 и 83/14-др.закон) прописано је 
да директора именује и разрешава оснивач, а чланом 27. став 3. Статута Спортског 
центра „Ибар“ из Краљева од 21.јуна 2021.године утврђено је да вршилац дужности може 
обављати ту функцију најдуже једну годину.  

С обзиром на истек периода на који је именован досадашњи вршилац дужности 
директора Спортског центра „Ибар“ из Краљева, донето је решење као у диспозитиву. 

УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Против овог решења може се покренути 
управни спор подношењем тужбе Управном суду у Београду у року од 30 дана од дана 
пријема решења. 
 
 
Скупштина града Краљева                                                
Број:02-32/2021-I                                                                                                  
Дана: 17. септембра 2021. године                                                                                                                                   
                                                        
 
 
   Председник 
                                                                                     Скупштине града Краљева                                                                                           
                                                                       Ненад Марковић, дипл.инж.саобраћаја, с.р. 
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Број 29 - Страна 56                               СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА КРАЉЕВА                        17. септембар 2021. године

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 18. 
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 и 83/14-др.закон), члана 26. тачка 12. Статута 
града Краљева („Службени лист града Краљева", број 6/19-пречишћен текст), члана 25. и 
члана 27. Статута Спортског центра „Ибар“ из Краљева од 21.јуна 2021.године,  

Скупштина града Краљева, на седници одржаној дана 17. септембра  2021.године, 
донела је 

  
Р Е Ш Е Њ Е 

О ИМЕНОВАЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ ДИРЕКТОРА  
 СПОРТСКОГ ЦЕНТРА „ИБАР'' ИЗ КРАЉЕВА 

 
I 
 

Именује се Марко Ђоковић, струковни економиста, за вршиоца дужности директора 
Спортског центра „Ибар'' из Краљева, на период до једне 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 
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 директоре установа, организација и 
служби чији је оснивач. 

Чланом 18. 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 и 83/14-др.закон) утврђено је 
да директора именује и разрешава оснивач. Чланом 25. Статута Спортског центра „Ибар“ 
из Краљева од 21.јуна 2021.године прописани су услови за именовање директора, а 
чланом 27. Статута утврђено је да, уколико не именује директора у складу са законом, 
оснивач може именовати вршиоца дужности установе без претходно спроведеног јавног 
конкурса, на предлог Управног одбора установе, до именовања директора по споведеном 
јавном конкурсу; да вршилац дужности може обављати ту функцију најдуже једну годину и 
да вршилац дужности мора да испуњава услове за избор кандидата за директора из члана 
25. Статута. 

С обзиром на истек периода на који је именован досадашњи вршилац дужности 
директора Спортског центра „Ибар“ из Краљева, Управни одбор поднео је предлог за 
именовање вршиоца дужности директора, који испуњава услове за именовање директора 
предвиђене Статутом установе. 

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:02-33/2021-I                                                                                                  
Дана:17. септембра  2021.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 и 47/18), члана 41. 
став 3. и члана 44а став 1. и 2. тачка 1. Закона о култури („Службени гласник РС", број 
72/09, 13/16, 30/16-испр, 6/20, 47/21 и 78/21), члана 26. тачка 12. Статута града Краљева 
(„Службени лист града Краљева", број 6/19-пречишћен текст), члана 50. став 2, 3. и 4. и 
члана 58. став 1. и став 2. тачка 1. Статута Народног музеја из Краљева од 8.маја 
2018.године,  

Скупштина града Краљева, на седници одржаној дана 17. септембра  2021.године, 
донела је 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

О УТВРЂИВАЊУ ПРЕСТАНКА ДУЖНОСТИ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНА И РАЗРЕШЕЊУ 
ЧЛАНА УПРАВНОГ ОДБОРА И ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ДВА ЧЛАНА 

УПРАВНОГ ОДБОРА НАРОДНОГ МУЗЕЈА ИЗ КРАЉЕВА 
 
I 
 

Утврђује се престанак дужности у Управном одбору Народног музеја из Краљева, 
из разлога истека периода на који су именовани: 

1. Марини Лукић Цветић, председнику, испред оснивача и 
2. Чедомиру Бачкуљи, члану, испред оснивача. 
 
                                                               II 
 
Разрешава се Дејан Крунић дужности члана Управног одбора Народног музеја из 

Краљева, испред оснивача, на лични захтев. 
 
 

 III 
 

Именују се у Управни одбор Народног музеја из Краљева: 
-за председника 
Дејан Крунић, професор историје, испред оснивача и 
-за чланове: 
1. Љубица Јововић Матовић, дипломирани комуниколог, испред оснивача и  
2. Милан Петровић, професор историје, 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, 
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. и чланом 44а став 1. Закона о култури („Службени гласник РС", 
број 72/09, 13/16, 30/16-испр, 6/20, 47/21 и 78/21), чланом 50. став 2, 3. и 4. и чланом 58. 
став 1. Статута Народног музеја из Краљева од 8.маја 2018.године утврђено је да чланове 
управног одбора именује и разрешава оснивач из реда истакнутих стручњака и 
познавалаца културне делатности, на период од четири године, да Управни одбор 
Народног музеја из Краљева има пет чланова, од којих су четири члана из реда високо 
образованих истакнутих стручњака и познавалаца културне делатности и један 
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представник из реда запослених, као и да дужност члана управног одбора престаје 
истеком мандата и разрешењем. 

Чланом 44а став 2. тачка 1. Закона о култури и чланом 58. став 2. тачка 1. Статута 
Народног музеја из Краљева прописано је да ће оснивач разрешити члана Управног 
одбора пре истека мандата на лични захтев 

Сходно наведеном, из разлога истека мандата досадашњем председнику и члану 
Управног одбора Народног музеја из Краљева, именованим испред оснивача, као и из 
разлога поднете оставке члана Управног одбора именованог испред оснивача, овлашћени 
предлагач поднео је предлог за утврђивање престанка дужности председника и члана 
Управног одбора и разрешење члана Управног одбора, и именовање председника и два 
члана Управног одбора, испред оснивача. 

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:02-34/2021-I                                                                                                  
Дана:17. септембра  2021.године                                                                                                                                   
                                                        

                                                      Председник 
                                                                                    Скупштине града Краљева 
                                                                     Ненад Марковић, дипл.инж.саобраћаја, с.р. 
 
 

  
 



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, 6/20, 47/21 и 78/21), члана 26. тачка 
12. Статута града Краљева („Службени лист града Краљева", број 6/19-пречишћен текст), 
члана 46. став 2. и 3, члана 47. став 1, члана 50. став 1, члана 52. став 2. и 3, члана 53. и 
члана 57. став 1. Статута Краљевачког позоришта из Краљева од 3.октобра 2016.године и 
21.јуна 2021.године,  

Скупштина града Краљева, на седници одржаној дана 17. септембра  2021.године, 
донела је 
 

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

ОДБОРА И ЧЛАНА НАДЗОРНОГ ОДБОРА КРАЉЕВАЧКОГ ПОЗОРИШТА ИЗ КРАЉЕВА 
 
I 

  
Утврђује се престанак дужности Зорану Церовини, члану Управног одбора 

Краљевачког позоришта из Краљева, из реда запослених, из разлога истека периода на 
који је именован. 

    II 
 

Именује се Зоран Церовина, запослен у Краљевачком позоришту из Краљева, за 
члана Управног одбора Краљевачког позоришта из Краљева, на период од четири године. 

  
III 

 
Утврђује се престанак дужности Зорану Милићу, члану Надзорног одбора 

Краљевачког позоришта из Краљева, из реда запослених, из разлога истека периода на 
који је именован. 
 

IV 
 

Именује се Зоран Милић, запослен у Краљевачком позоришту из Краљева, за 
члана Надзорног одбора Краљевачког позоришта из Краљева, 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 
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, 6/20, 47/21 и 
78/21), чланом 46. став 2. и 3, чланом 47. став 1, чланом 50. став 1, чланом 52. став 2. и 3, 
чланом 53. и чланом 57. став 1. Статута Краљевачког позоришта из Краљева од 3.октобра 
2016.године и 21.јуна 2021.године утврђено је да чланове управног одбора именује и 
разрешава оснивач, да Управни одбор Краљевачког позоришта има пет чланова, да се 
два члана Управног одбора именују из реда запослених на предлог репрезентативног 
синдиката, а уколико не постоји репрезентативни синдикат, на предлог већине 
запослених; да дужност члана управног одбора престаје истеком мандата и разрешењем, 
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као и да чланове надзорног одбора именује и разрешава оснивач, да Надзорни одбор 
Краљевачког позоришта из Краљева има три члана, да се један члан Надзорног одбора 
именује из реда  запослених на предлог репрезентативног синдиката, а уколико не постоји 
репрезентативни синдикат, на предлог већине запослених и да дужност члана надзорног 
одбора престаје истеком мандата и разрешењем. 

Сходно наведеном, из разлога истека мандата досадашњем члану Управног 
одбора и члану Надзорног одбора Краљевачког позоришта из Краљева, именованим из 
реда запослених, овлашћени предлагач поднео је предлоге за именовање члана Управног 
одбора из реда запослених и члана Надзорног одбора из реда запослених. 

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:02-35/2021-I                                                                                                  
Дана: 17. септембра  2021.године                                                                                                                                   
                                                        

                                                      Председник 
                                                                                    Скупштине града Краљева 
                                                                     Ненад Марковић, дипл.инж.саобраћаја, с.р. 
 
 

  
 



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 2. и 3, члана 42. став 1. и 2, члана 45. став 2. и 3. и члана 48а став 2. тачка 1. Закона 
о култури („Службени гласник РС", број 72/09, 13/16, 30/16-испр, 6/20, 47/21 и 78/21), члана 
26. тачка 12. Статута града Краљева („Службени лист града Краљева", број 6/19-
пречишћен текст), члана 40. став 2, 3, 4. и 6, члана 48. став 2. и 3. и члана 57. став 2. тачка 
1. Статута Историјског архива из Краљева од 21. јуна 2021.године,  

Скупштина града Краљева, на седници одржаној дана 17. септембра  2021.године, 
донела је 

 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
О УТВРЂИВАЊУ ПРЕСТАНКА ДУЖНОСТИ ПРЕДСЕДНИКА И ШЕСТ ЧЛАНОВА 

УПРАВНОГ ОДБОРА И ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЕТИРИ ЧЛАНА УПРАВНОГ 
ОДБОРА И РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА НАДЗОРНОГ ОДБОРА 

ИСТОРИЈСКОГ АРХИВА ИЗ КРАЉЕВА 
 
I 

 
Утврђује се престанак дужности у Управном одбору Историјског архива из 

Краљева: 
1. Милану Алексићу, председнику, 
2. Милоју Радовићу, члану, 
3. Светлани Алексић, члану,   
4. Славиши Миленковићу, члану, 
5. Јасминки Марковић, члану, 
6. Љиљани Радаковић, члану и 
7. Мирјани Вујанац, члану. 
 
    II 

 
Именују се у Управни одбор Историјског архива из Краљева: 
- за председника 
Милан Алексић, професор разредне наставе, испред оснивача,  
-за чланове: 
1. Надица Вукадиновић Алемпијевић, професор разредне наставе, испред 
оснивача, 
2. Мирјана Вујанац, дипломирани филолог опште лингвистике, испред оснивача, 
3. Љиљана Радаковић, дипломирани правник, испред оснивача и 
4. Славиша Миленковић, запослен у Историјском архиву из Краљева, из реда 
запослених,  
на период од четири године. 
 

III 
 

 Разрешава се Марија Грабовац дужности члана Надзорног одбора Историјског 
архива из Краљева, испред оснивача, на лични захтев. 
 

IV 
 

Именује се Александар Марић, новинар, за члана Надзорног одбора Историјског 
архива из Краљева, 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. 

Скупштина града Краљева на седници одржаној дана 21.јуна 2021.године донела је 
Решење о давању сагласности на Статут Историјског архива из Краљева. Чланом 40. 
Статута у ставовима 2, 3, 4. и 6.утврђено је да Управни одбор има пет чланова, од којих је 
један члан из реда запослених, да се члан управног одбора из реда запослених у установи 
именује на предлог репрезентативног синдиката установе, а уколико не постоји 
репрезентативни синдикат, на предлог већине запослених, и да најмање један члан 
управног одбора из реда запослених мора да буде из реда носилаца основне, тј 
програмске делатности установе, као и да се чланови Управног одбора именују на период 
од четири године и да могу бити именовани највише два пута. С обзиром да је претходним 
Статутом Историјског архива од 3.октобра 2016.године и 22.марта 2018.године, који је 
престао да важи, било прописано да Управни одбор има седам чланова, овим се састав 
Управног одбора усаглашава са одредбама важећег Статута и Закона о култури 
(„Службени гласник РС", број 72/09, 13/16, 30/16-испр, 6/20, 47/21 и 78/21), којим је у члану 
41. став 2. и 3. утврђено да управни одбор установе има пет чланова, које именује и 
разрешава оснивач из реда истакнутих стручњака и познавалаца културне делатности. 

Чланом 45. став 2. и 3. и чланом 48а став 2. тачка 1. Закона о култури и члановима 
48. став 2. и 3. и 57. став 2. тачка 1. Статута Историјског архива из Краљева утврђено је да 
Надзорни одбор има три члана, два представника оснивача и једног из реда запослених, 
које именује и разрешава оснивач, као и да ће оснивач разрешити члана Надзорног 
одбора пре истека мандата на лични захтев.  

Овлашћени предлагач поднео је предлог за разрешење члана Надзорног одбора 
именованог испред оснивача, из разлога поднете оставке, и именовање члана Надзорног 
одбора испред оснивача.  

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:02-36/2021-I                                                                                                  
Дана: 17. септембра  2021.године                                                                                                                                   
                                                        
  Председник 
                                                                                    Скупштине града Краљева                                                                                           
                                                                     Ненад Марковић, дипл.инж.саобраћаја, с.р. 



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 2. и 3. и члана 42. став 1. и 2. Закона о култури („Службени гласник РС", број 72/09, 
13/16, 30/16-испр, 6/20, 47/21 и 78/21), члана 26. тачка 12. Статута града Краљева 
(„Службени лист града Краљева", број 6/19-пречишћен текст) и члана 44. Статута 
Културног центра „Рибница“ из Краљева од 3.октобра 2016.године и 21.јуна 2021.године,  

Скупштина града Краљева, на седници одржаној дана 17. септембра  2021.године, 
донела је 

 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
О УТВРЂИВАЊУ ПРЕСТАНКА ДУЖНОСТИ ПРЕДСЕДНИКА И ДВА ЧЛАНА УПРАВНОГ 

ОДБОРА И ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЕТИРИ ЧЛАНА УПРАВНОГ ОДБОРА 
КУЛТУРНОГ ЦЕНТРА „РИБНИЦА“ ИЗ КРАЉЕВА 

 
I 

 
Утврђује се престанак дужности у Управном одбору Културног центра „Рибница“ из 

Краљева: 
1. Верославу Стефановићу, председнику, 
2. Предрагу Павловићу, члану и 
3. Јасмини Бубаји, члану.   
 
 
    II 

 
Именују се у Управни одбор Културног центра „Рибница“ из Краљева:: 
- за председника 
Верослав Стефановић, пензионер, испред оснивача,  
-за чланове: 
1. Предраг Павловић, глумац, испред оснивача, 
2. Петар Илић, проф.др музике, испред оснивача, 
3. Светлана Миленковић, глумица, испред оснивача и 
4. Марија Грабовац, запослена у Културном центру „Рибница“ 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 
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.  

Скупштина града Краљева на седници одржаној дана 21.јуна 2021.године донела је 
Решење о давању сагласности на Измене и допуне Статута Културног центра „Рибница“ 
из Краљева, којим је у члану 44. утврђено да Управни одбор има пет чланова, које именује 
оснивач из реда истакнутих стручњака и познавалаца културне делатности, да су четири 
члана Управног одбора Центра представници оснивача, а један члан представник 
запослених у Центру; да председника Управног одбора именује оснивач из реда чланова 
Управног одбора; да се члан Управног одбора из реда запослених именује на предлог 
репрезентативног синдиката установе, а уколико не постоји репрезентативни синдикат, на 
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предлог већине запослених, и да мора да буде из реда носилаца основне, тј програмске 
делатности установе, као и да се чланови Управног одбора именују на период од четири 
године и да могу бити именовани највише два пута. С обзиром да је претходним Статутом 
Културног центра „Рибница“ из Краљева од 3.октобра 2016.године, који је измењен и 
допуњен, било прописано да Управни одбор има три члана, од којих су председник и један 
члан представници оснивача, а један члан представник запослених, овим се састав 
Управног одбора усаглашава са одредбама важећег Статута и Закона о култури 
(„Службени гласник РС", број 72/09, 13/16, 30/16-испр, 6/20, 47/21 и 78/21), којим је у члану 
41. став 2. и 3. утврђено да управни одбор установе има пет чланова, које именује и 
разрешава оснивач из реда истакнутих стручњака и познавалаца културне делатности. 

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:02-37/2021-I                                                                                                  
Дана: 17. септембра  2021. године                                                                                                                                   
                                                        
   Председник 
                                                                                    Скупштине града Краљева                                                                                           
                                                                     Ненад Марковић, дипл.инж.саобраћаја, с.р. 

 
 

 



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 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 17. септембра  2021.године, 
донела је  
 
 

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

ОДБОРА И ЧЛАНА НАДЗОРНОГ ОДБОРА ЦЕНТРА ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД ИЗ КРАЉЕВА 
 
I 
 

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

1. Надежди Милићевић, члану, из реда запослених и 
2. Марији Томовић, члану, из реда запослених. 
   

II 
  

Именују се за чланове Управног одбора Центра за социјални рад из Краљева, из 
реда запослених: 

1. Наташа Живковић, дипломирани психолог, запослена у Центру за социјални рад 
из Краљева и 

2.  Марија Урдов Рудинац, дипломирани социјални радник, запослена у Центру за 
социјални рад из Краљева,   

          на период од четири године. 
III  

 
Утврђује се престанак дужности Евици Ерац, члану Надзорног одбора Центра за 

социјални рад из Краљева, из реда запослених, из разлога истека периода на који је 
именована. 

        IV 
 
Именује се Невена Манојловић, запослена у Центру за социјални рад из Краљева, 

за члана Надзорног одбора Центра за социјални рад из Краљева, из реда запослених, 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 
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. 

Из разлога истека мандата досадашњим члановима Управног одбора и члану 
Надзорног одбора Центра за социјални рад из Краљева, именованим из реда запослених, 
овлашћени предлагач поднео је предлог за утврђивање престанка дужности и именовање 
два члана Управног одбора и члана Надзорног одбора, из реда запослених. 

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:02-38/2021-I                                                                                                  
Дана:17. септембра  2021.године                                                                                                                                   
                        
       
                           
    Председник 
                                                                                     Скупштине града Краљева                                                                                         
                                                                       Ненад Марковић, дипл.инж.саобраћаја, с.р. 
 
 



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 20. 
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 и 83/14-др.закон), члана 26. тачка 12. Статута 
града Краљева („Службени лист града Краљева", број 6/19-пречишћен текст) и члана 23. 
став 2. Статута Јавне установе „Туристичка организација Краљева“ из Краљева од 
24.септембра 2018.године и 21. јуна 2021.године,  

Скупштина града Краљева, на седници одржаној дана 17. септембра  2021.године, 
донела је 

 
 

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

ЧЛАНА УПРАВНОГ ОДБОРА ЈАВНЕ УСТАНОВЕ  
„ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА КРАЉЕВА“ ИЗ КРАЉЕВА 

 
I 

 
Утврђује се престанак дужности у Управном одбору Јавне установе „Туристичка 

организација Краљева“ из Краљева: 
1. Радомиру Сретковићу, председнику, 
2. Божидару Јевтићу, члану, 
3. Александру Драгутиновићу, члану,   
4. Снежани Николић, члану и 
5. Драгици Босић, члану. 
 
    II 

 
Именују се у Управни одбор Јавне установе „Туристичка организација Краљева“ из 

Краљева: 
- за председника 
Невена Јелић, мастер економиста и мастер туризмолог, испред оснивача,  
-за чланове: 
1. Снежана Николић, лабораторијски техничар за хемију, испред оснивача, 
2. Радомир Сретковић, туризмолог, испред оснивача, 
3. Игор Тешић, запослен у Јавној установи „Туристичка организација Краљева“ из 
Краљева, из реда запослених и 
4. Николина Митровић, запослена у Јавној установи „Туристичка организација 
Краљева“ 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 
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. 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 
и 83/14-др.закон) утврђено је да управни одбор именује и разрешава оснивач. 
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Скупштина града Краљева на седници одржаној дана 21.јуна 2021.године донела је 
Решење о давању сагласности на Изменe и допунe Статута Јавне установе „Туристичка 
организација Краљева“ из Краљева, којимa је, поред осталог, измењен члан 23. став 2. 
Статута од 24.септембра 2018.године, и којим се прописује да Управни одбор има пет 
чланова, да се два члана Управног одбора именују из реда запослених, а три члана на 
предлог оснивача. С обзиром да је претходно, чланом 23. став 2. Статута Јавне установе 
„Туристичка организација Краљева“ из Краљева од 24.септембра 2018.године, било 
прописано да Управни одбор има пет чланова чланова, од којих је један из реда 
запослених, овим се састав Управног одбора усаглашава са одредбама важећег Статута 
Јавне установе „Туристичка организација Краљева“ из Краљева. 

УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Против овог решења може се покренути 
управни спор подношењем тужбе Управном суду у Београду у року од 30 дана од дана 
пријема решења. 
 

 
 
Скупштина града Краљева                                                
Број:02-39/2021-I                                                                                                  
Дана:17. септембра  2021.године                                                                                                                                   
                                                        
  Председник 
                                                                                    Скупштине града Краљева                                                                                           
                                                                     Ненад Марковић, дипл.инж.саобраћаја, с.р. 

 



На основу члана 116. став 2. и 5. и члана 117. став 3. Закона о основама система 
образовања и васпитања („Службени гласник РС“, број 88/17, 27/18-др.закон, 10/19 и 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 17. септембра  2021.године, 
донела је 

 
 

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

 У МУЗИЧКОЈ ШКОЛИ „СТЕВАН МОКРАЊАЦ“ У КРАЉЕВУ 
 
I 

 
 Разрешава се Драгана Јоковић дужности члана Школског одбора у Музичкој школи 
„Стеван Мокрањац“ у Краљеву, испред локалне самоуправе, на лични захтев. 
  

II 
 

 Именује се Јована Левајац, професор српског језика и књижевности, за члана 
Школског одбора у Музичкој школи „Стеван Мокрањац“ 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. и 5.  Закона 
о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС“, број 88/17, 27/18-
др.закон, 10/19 и 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 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:02-40/2021-I                                                                                                  
Дана:17. септембра  2021. године            
                                                                                                                        
                                                                                           Председник 
                                                                                 Скупштине града Краљева                                                                                           
                                                                     Ненад Марковић, дипл.инж.саобраћаја, с.р. 
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Број 29 - Страна 70                               СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА КРАЉЕВА                        17. септембар 2021. године

На основу члана 116. став 1, 2. и 5. 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 
и 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 17. септембра  2021. године,  
 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ДВА ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА 
 У ШУМАРСКОЈ ШКОЛИ У КРАЉЕВУ 

 
 
I 
 

Разрешавају се дужности члана Школског одбора у Шумарској школи у Краљеву: 
1. Снежана Лучић, представник Савета родитеља и 
2. Лела Богићевић, представник Савета родитеља. 

 
                                                                    II 
 
Именују се за чланове Школског одбора у Шумарској школи у Краљеву: 

1. Јелена Авић, испред Савета родитеља и 
2. Марија Петрић, 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 
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 и 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, као и да ће 
скупштина јединице локалне самоуправе разрешити пре истека мандата поједине чланове 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. 

Овлашћени предлагач Савет родитеља покренуо је иницијативу за разрешење и 
именовање два члана Школског одбора испред Савета родитеља због престанка основа по 
којем су именовани, односно чија деца нису више ученици 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:02-43/2021-I                                                                                                  
Дана: 17. септембра  2021. године                                                                                                                                   
                                                        
   Председник 
                                                                                    Скупштине града Краљева                                                                                           
                                                                      Ненад Марковић, дипл.инж.саобраћаја, с.р.                                                                        
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На основу члана 116. став 2. и 5. 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 
и 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 17. септембра  2021. године, 
донела је 

 
 

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

 У ОСНОВНОЈ ШКОЛИ „IV КРАЉЕВАЧКИ БАТАЉОН“ У КРАЉЕВУ 
 
 
I 

 
 Разрешава се Радмила Дошић дужности члана Школског одбора у Основној школи 
„IV краљевачки батаљон“ у Краљеву, испред Савета родитеља. 
  

II 
 

 Именује се Славица Јевремовић за члана Школског одбора у Основној школи „IV 
краљевачки батаљон“ у Краљеву, 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. и 5.  Закона 
о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС“, број 88/17, 27/18-
др.закон, 10/19 и 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 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, појединог члана органа управљања због 
престанка основа по којем је именован у орган управљања. 

Овлашћени предлагач поднео је предлог за разрешење и именовање члана Школског 
одбора испред Савета родитеља, из разлога због престанка основа по којем је именован у 
Школски одбор.. 

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:02-42/2021-I                                                                                                  
Дана:17. септембра  2021.године                                                                                                                                  
                                                        
     Председник 
                                                                                     Скупштине града Краљева                                                                                           
                                                                       Ненад Марковић, дипл.инж.саобраћаја, с.р. 
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Број 29 - Страна 72                               СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА КРАЉЕВА                        17. септембар 2021. године

    На основу члана 116. став 2. и 5. и члана 117. став 3. Закона о основама система 
образовања и васпитања („Службени гласник РС“, број 88/17, 27/18-др.закон, 10/19 и 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 17. септембра  2021.године, 
донела је  
 
 

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

 У ШУМАРСКОЈ ШКОЛИ У КРАЉЕВУ 
 
 
I 

 
 Разрешава се Драган Штављанин дужности члана Школског одбора у Шумарској 
школи  у Краљеву, испред Наставничког већа, на лични захтев. 
  

II 
 

 Именује се Љиљана Вукомановић, наставник физике, за члана Школског одбора у 
Шумарској школи  у Краљеву, испред Наставничког већа. 

 
 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. и 5.  Закона 
о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС“, број 88/17, 27/18-
др.закон, 10/19 и 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 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 Наставничког већа, 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:02-41/2021-I                                                                                                  
Дана: 17. септембра  2021.године                                                                                                                                   
                                                        
      Председник 
                                                                                      Скупштине града Краљева                                                                                           
                                                                        Ненад Марковић, дипл.инж.саобраћаја, с.р. 
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        На основу члана 26. тачка 12. и члана 121. Статута града Краљева 
(„Службени лист града Краљева”, број 6/19-пречишћен текст), 
         Скупштина града Краљева, на седници одржаној дана 17. септембра 
2021. године, донела је 
 
 
 

З А К Љ У Ч А К 
 
 
I 

    
 
            Усваја се Извештај о раду Дома здравља „Краљево“ из Краљева за  
2020. годину, који је усвојио Управни одбор Установе Одлуком број 1-4/2 од 
11.08.2021. године. 
 
 

II 
 
              Закључак доставити: Дому здравља „Краљево“ из Краљева, 
Одељењу за друштвене делатности Градске управе града Краљева и уз 
материјал седнице Скупштини града Краљева. 
 
 

III 
 
              Закључак објавити у  „Службеном листу града Краљева”. 
 
 
 
 
Скупштина града Краљева 
Број:06-301/2021-I 
Дана: 17. септембра 2021. године 
 
                                        
 
                                                                                 Председник 
                                                                      Скупштине града Краљева                                                                                           
                                                       Ненад Марковић, дипл.инж.саобраћаја, с.р. 
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Број 29 - Страна 74                               СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА КРАЉЕВА                        17. септембар 2021. године

                   
 Скупштина града Краљева, на седници одржаној дана 17. септембра 2021. 
године, разматрала је Извештај о реализацији Одлуке о буџету града Краљева за 
2021. годину, за период 01.01.2021-30.06.2021.године, усвојен Закључком Градског 
већа града Краљева, број 06-236/2020-I од 30.јула 2021.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 и 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 149/20) и члана 33. 
Одлуке о буџету града Краљева за 2021.годину („Службени лист града Краљева“, 
број 52/20 и 20/21), донела 
  
 

З  А  К  Љ  У  Ч  А  К 
 

 
I 

 
 Усваја се Извештај о реализацији Одлуке о буџету града Краљева за 2021. 
годину, за период 01.01.2021-30.06.2021.године, број 288/21-IV од 15.07.2021. 
године, поднет од стране Одељења за привреду и финансије Градске управе града 
Краљева, усвојен Закључком Градског већа града Краљева број 06-236/2021-I од 
30.07.2021. године. 
 
 
 

II 
 

 Закључак објавити у „Службеном листу града Краљева“. 
 
 
 
 
 
СКУПШТИНА ГРАДА КРАЉЕВА 
Број:06-300/2021-I                                                                         
Дана: 17. септембра 2021. године                                      
 

                                                              Председник 
                                                                   Скупштине града Краљева                                                                                           

                                                                     Ненад Марковић, дипл.инж.саобраћаја, с.р.  
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СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА КРАЉЕВА 

 
 

С А Д Р Ж А Ј 
 

 
         Рег.бр.                                                                                                         Страна                                                                                                                    
                                                                     
 
            АКТИ ГРАДСКОГ ВЕЋА ГРАДА КРАЉЕВА 
 

240. Решење о коришћењу средстава текуће  буџетске резерве, број: 011-256/2021-I 
од 15. септембра  2021. године.................................................................................... 

 
АКТИ СКУПШТИНЕ ГРАДА КРАЉЕВА 
 

241. Одлука о потврђивању мандата одборницима у Скупштини града Краљева........ 
 

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

243. Одлука о праву на накнаду дела трошкова боравка деце у предшколској уста-
нови чији је оснивач друго правно или физичко лице на територији града Кра-
љева.............................................................................................................................. 

 
244. Одлука о додели Дипломе заслужног грађанина града Краљева за 2021.годину 

др Ивици Маринковићу................................................................................................. 
 

245. Одлука о додели Дипломе заслужног грађанина града Краљева за 2021.годину 
Драгославу Дугалићу.................................................................................................... 
 

246. Одлука о додели Дипломе заслужног грађанина града Краљева за 2021.годину 
Предрагу Недељковићу................................................................................................ 
 

247. Одлука о додели Дипломе заслужног грађанина града Краљева за 2021.годину 
Градимиру Бајовићу...................................................................................................... 
 

248. Одлука о додели Дипломе заслужног грађанина града Краљева за 2021.годину 
Милисаву Вујанцу.......................................................................................................... 
 

249. Одлука о додели Дипломе заслужне установе града Краљева за 2021.годину 
Републичком фонду пензијског и инвалидског осигурања-Филијала Краљево....... 
 

250. Одлука о додели Дипломе заслужне спортске организације града Краљева за 
2021.годину Спортском савезу Краљева.................................................................... 
 

251. Одлука о додели Дипломе заслужне образовне установе града Краљева за 
2021.годину Основној школи „Јован Цвијић“ Сирча................................................... 
 

252. Одлука о додели Дипломе заслужног удружења грађана града Краљева за 
2021.годину Друштву за неговање традиција ослободилачких ратова Србије 
„Јово Курсула“ Краљево............................................................................................... 
 

253. Одлука о додели Октобарске награде града Краљева за 2021. годину Алекса-
ндру Вучићу................................................................................................................... 
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