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СЛУЖБЕНИ ЛИСТ 
ГРАДА КРАЉЕВА

БРОЈ 37 - 29. НОВЕМБАР 2021. ГОДИНЕ

АКТИ ГРАДOНAЧЕЛНИКА ГРАДА КРАЉЕВА

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  На основу члана 61. став 1. Закона о буџетском систему („Службени 
гласник РС", број 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13 испр., 
108/13,142/14, 68/2015 – др. закон, 103/15, 99/16 и 113/17, 95/18, 31/19, 72/19 и 
149/20), члана 44. тачка 5) и члана 66. став 4. Закона о локалној самоуправи 
(„Службени гласник РС", број 129/07, 83/14-др. закон, 101/16-др. закон и 47/18), 
члана 56. став 2.,  члана 58. тачка 5), члана 121. став 1. Статута града Краљева 
(„Службени лист града Краљева", број 6/19 - пречишћен текст), члана 21. Одлуке о 
буџету града Краљева за 2021. годину („Службени лист града Краљева", број 52/20  
и 20/21),   
                       

ГРАДОНАЧЕЛНИК  ГРАДА КРАЉЕВА,  доноси 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
о промени  апропријације корисника буџета 

 
 

   1. У текућу буџетску резерву утврђену чланом 13. Одлуке о 
буџету града Краљева за 2021. годину („Службени лист града Краљева", број 52/20  
и 20/21) Раздео 5, Глава 01 - Градска управа, Програм 0602 - Опште јавне услуге 
локалне самоуправе,  Функција 160 – Опште јавне услуге некласификоване на 
другом месту, Програм.актив/Пројекат 0009, Позиција 178, Економска 
класификација 499 – Текућа буџетска резерва, ПРЕНОСЕ СЕ средства у износу од 
2.500.000,00 динара, ради уравнотежења расхода буџета, умањењем апропријације 
у оквиру: 

- Раздела 05, Глава 01 – Градска управа,  Програм 0101 – 
Пољопривреда и рурални развој, Функција 421 – Пољопривреда, 
Програм. актив./Пројекат 0001 – Подршка за спровођење 
пољопривредне политике у локалној заједници (Програм 
комасације), Позиција 95,  Економска класификација  424 – 
Специјализоване услуге,  за износ од 2.500.000,00 динара. 

   2. Из средстава текуће буџетске резерве, Раздео 5, Глава 01 
Градска управа, Програм 0602 - Опште јавне услуге локалне самоуправе,  Функција 
160 –  Опште  јавне   услуге   некласификоване  на   другом   месту,  Програм.актив/ 
Пројекат 0009, Позиција 178, Економска класификација 499 – Текућа буџетска 
резерва, ПОВЕЋАВА СЕ апропријација у износу од 2.500.000,00 динара у оквиру: 

- Раздела 05, Глава 01 – Градска управа,  Програм 1101 – 
Становање, урбанизам и просторно планирање, Функција 620 – 
Развој заједнице, Програм. актив./Пројекат 0004 – Стамбена 
подршка, Позиција 61,  Економска класификација  424 – 
Специјализоване услуге,  за износ од 2.500.000,00 динара. 

          3. Промене  у апропријацијама  извршене у тачкама  1. и 2. овог 
решења односе се на уравнотежење расхода у погледу недовољно планираних 
средстава ради финансирања трошкова овере уговора о размени непокретности 
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код јавних бележника након реализације I фазе ''Пројекта стамбене обнове после 
земљотреса у Краљеву'', у износу од 2.500.000,00 динара.  
           4. О извршењу овог решења стараће се Одељење за привреду и 
финансије Градске управе града Краљева. 
           5. Решење објавити у "Службеном листу града Краљева". 
 

Образложење 
 

            Шеф Одсека за буџетско рачуноводство Градске управе града Краљева 
поднео је захтев за промену у апропријацији ради обезбеђење додатних  средстава 
у буџету града Краљево број Сл./21-IV  дана 19.11.2021. године ради финансирања 
трошкова овере уговора о размени непокретности код јавних бележника након 
реализације I фазе ''Пројекта стамбене обнове после земљотреса у Краљеву'', у 
износу од 2.500.000,00 динара. 
   Правни основ за доношење овог решења садржан је у члану 21. Одлуке о 
буџету града Краљева за 2021. годину („Службени лист града Краљева", број 52/20  
и 20/21), којим је прописано да Градоначелник града Краљева може у складу са 
Законом вршити преусмеравање у апропријацијама, решењем у току буџетске 
године у случају да се обим пословања или овлашћења директног, односно његовог 
индиректног корисника буџетских средстава промени, тако што ће износ 
апропријација издвојених за активности тог корисника увећати, односно смањити.   

 Решење доставити: Одељењу за привреду и финансије Градске управе 
града Краљева, Одељењу за послове органа града Градске управе града Краљева, 
Управи за трезор - Филијала Краљево  и архиви. 
 
Градоначелник града Краљева 
Број: 3015/2021 
Дана: 22. новембра 2021. године 
 
 

       
              Градоначелник града Краљева                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

                                                                 др Предраг Терзић, дипл. политиколог, с.р. 



  На основу члана 61. став 1. Закона о буџетском систему („Службени 
гласник РС", број 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13 испр., 
108/13,142/14, 68/2015 – др. закон, 103/15, 99/16 и 113/17, 95/18, 31/19, 72/19 и 
149/20), члана 44. тачка 5) и члана 66. став 4. Закона о локалној самоуправи 
(„Службени гласник РС", број 129/07, 83/14-др. закон, 101/16-др. закон и 47/18), 
члана 56. став 2.,  члана 58. тачка 5), члана 121. став 1. Статута града Краљева 
(„Службени лист града Краљева", број 6/19 - пречишћен текст), члана 21. Одлуке о 
буџету града Краљева за 2021. годину („Службени лист града Краљева", број 52/20  
и 20/21),   
                       

ГРАДОНАЧЕЛНИК  ГРАДА КРАЉЕВА, доноси 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
о промени  апропријације корисника буџета 

 
 

   1. У текућу буџетску резерву утврђену чланом 13. Одлуке о 
буџету града Краљева за 2021. годину („Службени лист града Краљева", број 52/20  
и 20/21) Раздео 5, Глава 01 - Градска управа, Програм 0602 - Опште јавне услуге 
локалне самоуправе,  Функција 160 – Опште јавне услуге некласификоване на 
другом месту, Програм.актив/Пројекат 0009, Позиција 178, Економска 
класификација 499 – Текућа буџетска резерва, ПРЕНОСЕ СЕ средства у износу од 
350.000,00 динара, ради уравнотежења расхода буџета, умањењем апропријације у 
оквиру: 

- Раздела 05, Глава 01 – Градска управа, Програм 0101 – 
Пољопривреда и рурални развој, Функција 421 – Пољопривреда, 
Програм. актив./Пројекат 0001 – Подршка за спровођење 
пољопривредне политике у локалној заједници (Програм 
комасације), Позиција 95,  Економска класификација  424 – 
Специјализоване услуге,  за износ од 350.000,00 динара. 

   2. Из средстава текуће буџетске резерве, Раздео 5, Глава 01 
Градска управа, Програм 0602 - Опште јавне услуге локалне самоуправе,  Функција 
160 –  Опште  јавне   услуге   некласификоване  на   другом   месту,  Програм.актив/ 
Пројекат 0009, Позиција 178, Економска класификација 499 – Текућа буџетска 
резерва, ПОВЕЋАВА СЕ апропријација у износу од 350.000,00 динара у оквиру: 

- Раздела 05, Глава 01 – Градска управа, Програм 0901 – 
Социјална и дечја заштита, Функција 090 – Социјална заштита 
некласификована на другом месту, Програм. актив./Пројекат 
0005 – Подршка реализацији програма Црвеног крста, Позиција 
145,  Економска класификација  472 – Накнада за социјалну 
заштиту – Народна кухиња,  за износ од 350.000,00 динара. 

          3. Промене  у апропријацијама  извршене у тачкама  1. и 2. овог 
решења односе се на уравнотежење расхода у погледу недовољно планираних 
средстава за исплату обавезе за рад народне кухиње за месец новембар текуће 
године, у износу од 350.000,00 динара.  
           4. О извршењу овог решења стараће се Одељење за привреду и 
финансије Градске управе града Краљева. 
           5. Решење објавити у "Службеном листу града Краљева". 
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Образложење 
 

            Шеф Одсека за буџетско рачуноводство Градске управе града Краљева 
поднео је захтев за промену у апропријацији ради обезбеђење додатних  средстава 
у буџету града Краљево број Сл./21-IV  дана 19.11.2021. године за исплату обавезе 
за рад народне кухиње за месец новембар текуће године, у износу од 350.000,00 
динара. 
   Правни основ за доношење овог решења садржан је у члану 21. Одлуке о 
буџету града Краљева за 2021. годину („Службени лист града Краљева", број 52/20  
и 20/21), којим је прописано да Градоначелник града Краљева може у складу са 
Законом вршити преусмеравање у апропријацијама, решењем у току буџетске 
године у случају да се обим пословања или овлашћења директног, односно његовог 
индиректног корисника буџетских средстава промени, тако што ће износ 
апропријација издвојених за активности тог корисника увећати, односно смањити.  

 Решење доставити: Одељењу за привреду и финансије Градске управе 
града Краљева, Одељењу за послове органа града Градске управе града Краљева, 
Управи за трезор - Филијала Краљево  и архиви. 
 
Градоначелник града Краљева 
Број: 3016/2021 
Дана: 22. новембра 2021. године 
 
 

       
                Градоначелник града Краљева                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

                                                                 др Предраг Терзић, дипл. политиколог, с.р. 



   
 

              На основу члана 5. став 6. и члана 58. став 1. и 2. Закона о буџетском 
систему ("Службени гласник РС", број 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13 
испр., 108/13,142/14, 68/2015 – др. закон, 103/15, 99/16, 113/17, 95/18, 31/19, 72/19 и 
149/20), члана 44. тачка 3. и 5, а у вези са чланом 66. став 4. Закона о локалној 
самоуправи ("Службени гласник РС", број 129/07, 83/14-др. закон, 101/16-др. закон и 
47/18), члана 58. став 1, тачка 3. и 5, члана 87. став 3. и члана 121. став 1. Статута 
града Краљева ("Службени лист града Краљева", број 6/19 - пречишћен текст), члана 
11, 13. и 24. Одлуке о буџету града Краљева за 2021. годину ("Службени лист града 
Краљева", број 52/20 и 20/21),    

  
  

ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА КРАЉЕВА, доноси 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
о отварању апропријације по основу наменског трансфера 

добијеног од другог нивоа власти 
 

 
 1. Наменска трансферна средства од другог нивоа власти, на основу 

Уговора о сарадњи у области управљања миграцијама закљученог између 
Комесаријата за избеглице и миграције Републике Србије (заведен под бројем 9-9/806 
дана 26. октобра 2021. године) и Града Краљева (заведен под бројем 2651/21 дана 8. 
октобра 2021. године) пренета на подрачун извршења буџета града Краљева број 840-
733144843-75 код Управе за трезор дана 19.11.2021. године као текући наменски 
трансфер од Републике у корист нивоа градова (извод 28) у износу од 210.000,00 
динара, користиће се за реализацију помоћи за активности на унапређењу капацитета 
Града Краљева за решавање проблема миграната који се налазе на територији града 
кроз организовање и реализацију програма (радионица, округлих столова и других 
сличних скупова), за идентификовање потреба, размену искустава и анализу проблема 
као и њихових могућих решења, кроз унапређење информисаности пружаоца услуга и 
јавности о потребама и проблемима миграната који се налазе на територији града, кроз 
унапређење информисаности миграната о њиховим правима, начинима њиховог 
остваривања и заштите, као и о видовима доступне помоћи за мигранте који бораве на 
територији града. 

 2. По основу уплате наменских средстава из тачке 1. овог решења, 
УВЕЋАВАЈУ СЕ планирани буџетски приходи и примања Одлуке о буџету града 
Краљева за 2021. годину ("Службени лист града Краљева", број 52/20 и 20/21) за износ 
наменског трансфера од  210.000,00 динара (извор 07). 

 3. Средства у укупном износу од 210.000,00 динара РАСПОРЕЂУЈУ СЕ у 
оквиру члана 13. Одлуке о буџету града Краљева за 2021. годину, Раздео 05, Глава 01 -
Градска управа, Програм 1101 – Становање, урбанизам и просторно планирање, 
Функциja 620, Програмска актив./пројекат 0004 – Стамбена подршка, Позиција 62, 
Економска класификација 472 – Накнада за социјалну заштиту из буџета, УВЕЋАЊЕМ 
планираних расхода апропријације за износ наменског трансфера од другог нивоа 
власти (извор 07). 

 4. ОБАВЕЗУЈЕ СЕ корисник одобрених наменских средстава – Градска 
управа, да средства у износу од 210.000,00 динара користи искључиво за реализацију 
помоћи за активности описане у тачки 1. овог решења.. 

  5. ОБАВЕЗУЈЕ СЕ Градска управа као корисник средстава да у име Града 
Краљева изврши све преузете обавезе на начин и у роковима из закљученог Уговора из 
тачке 1. овог решења.  
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  6.  О извршењу овог решења стараће се Одељење за привреду и 
финансије Градске управе града Краљева и Одељење за друштвене делатности 
Градске управе града Краљева. 
   7. Ово решење објавити у "Службеном листу града Краљева". 
                                                

Образложење 
 

  На основу Уговора о сарадњи у области управљања миграцијама 
закљученог између Комесаријата за избеглице и миграције Републике Србије и Града 
Краљева пренета су на подрачун извршења буџета града Краљева број 840-733144843-
75 код Управе за трезор дана 19.11.2021. године као текући наменски трансфер од 
Републике у корист нивоа градова средства у износу од 210.000,00 динара, која ће се 
користити за реализацију помоћи за активности на унапређењу капацитета Града 
Краљева за решавање проблема миграната који се налазе на територији града кроз 
организовање и реализацију програма (радионица, округлих столова и других сличних 
скупова), за идентификовање потреба, размену искустава и анализу проблема као и 
њихових могућих решења, кроз унапређење информисаности пружаоца услуга и 
јавности о потребама и проблемима миграната који се налазе на територији града, кроз 
унапређење информисаности миграната о њиховим правима, начинима њиховог 
остваривања и заштите, као и о видовима доступне помоћи за мигранте који бораве на 
територији града. 
  Правни основ за доношење овог решења садржан је у одредбама члана 
24. Одлуке о буџету града Краљева за 2021. годину ("Службени лист града Краљева", 
број 52/20 и 20/21) којим је прописано да у случају када виши ниво власти својим актом 
определи нижем нивоу власти наменска средства за надокнаду штета услед 
елементарних непогода, односно друга наменска трансферна средства, као и у случају 
уговарања донација, а чији износи нису могли бити познати у поступку доношења 
буџета, на предлог Одељења за привреду и финансије Градске управе града Краљева, 
Градоначелник града Краљева доноси решење о распоређивању средстава за 
извршавање рахода и издатака по том основу на одговарајуће апропријације. 
   Решење доставити: Одељењу за привреду и финансије Градске управе 
града Краљева, Одељењу за послове органа Града Градске управе града Краљева,   
Одељењу за друштвене делатности Градске управе града Краљева, Управи за трезор и 
архиви.  
 
 
ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА КРАЉЕВА 
Број: 3065/2021 
Дана: 25. новембра 2021. године 
 
                                                                                    

                                                                        ГРАДОНАЧЕЛНИК 
                          др Предраг Терзић, дипл. политиколог, с.р.   



   
 

              На основу члана 5. став 6. и члана 58. став 1. и 2. Закона о буџетском 
систему ("Службени гласник РС", број 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13 
испр., 108/13,142/14, 68/2015 – др. закон, 103/15, 99/16, 113/17, 95/18, 31/19, 72/19 и 
149/20), члана 44. тачка 3. и 5, а у вези са чланом 66. став 4. Закона о локалној 
самоуправи ("Службени гласник РС", број 129/07, 83/14-др. закон, 101/16-др. закон и 
47/18), члана 58. став 1, тачка 3. и 5, члана 87. став 3. и члана 121. став 1. Статута 
града Краљева ("Службени лист града Краљева", број 6/19 - пречишћен текст), члана 
11, 13. и 24. Одлуке о буџету града Краљева за 2021. годину ("Службени лист града 
Краљева", број 52/20 и 20/21),  

  
 

ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА КРАЉЕВА, доноси 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
о отварању апропријације по основу наменског трансфера 

добијеног од другог нивоа власти 
 

 
 1. Наменска трансферна средства од другог нивоа власти, на основу 

Решења о исплати помоћи Комесаријата за избеглице и миграције Републике Србије 
број 553-720/1 од 2. новембра 2021. године пренета на подрачун извршења буџета 
града Краљева број 840-733144843-53 код Управе за трезор дана 09.11.2021. године 
као текући наменски трансфер од Републике у корист нивоа градова у износу од 
500.000,00 динара, користиће се као помоћ социјално угроженим породицама избеглих 
и интерно расељених лица која су тренутно настањена на територији града Краљева за 
набавку лекова, у појединачном максималном износу по породици до 20.000,00 динара. 

 2. По основу уплате наменских средстава из тачке 1. овог решења, 
УВЕЋАВАЈУ СЕ планирани буџетски приходи и примања Одлуке о буџету града 
Краљева за 2021. годину ("Службени лист града Краљева", број 52/20 и 20/21) за износ 
наменског трансфера од  500.000,00 динара (извор 07). 

 3. Средства у износу од 500.000,00 динара РАСПОРЕЂУЈУ СЕ у оквиру 
члана 13. Одлуке о буџету града Краљева за 2021. годину, Раздео 05, Глава 01 -
Градска управа, Програм 1101 – Становање, урбанизам и просторно планирање, 
Функциja 620, Програмска актив./пројекат 0004 – Стамбена подршка, Позиција 62, 
Економска класификација 472 – Накнада за социјалну заштиту из буџета, УВЕЋАЊЕМ 
планираних расхода апропријације за износ наменског трансфера од другог нивоа 
власти (извор 07). 

 4. ОБАВЕЗУЈЕ СЕ корисник одобрених наменских средстава – Градска 
управа, да средства у износу од 500.000,00 динара користи искључиво као помоћ 
социјално угроженим породицама избеглих и интерно расељених лица која су тренутно 
настањена на територији града Краљева за набавку лекова, у појединачном 
максималном износу по породици до 20.000,00 динара. 

  5. ОБАВЕЗУЈЕ СЕ Градска управа као корисник средстава да у име Града 
Краљева изврши све преузете обавезе на начин и у роковима из Решења о исплати 
помоћи Комесаријата за избеглице и миграције Републике Србије број 553-720/1 од 2. 
новембра 2021. године.  
  6.  О извршењу овог решења стараће се Одељење за привреду и 
финансије Градске управе града Краљева и Одељење за друштвене делатности 
Градске управе града Краљева. 
   7. Ово решење објавити у "Службеном листу града Краљева". 
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Образложење 
 

  На основу Решења о исплати помоћи Комесаријата за избеглице и 
миграције Републике Србије број 553-720/1 од 2. новембра 2021. године пренета су на 
подрачун извршења буџета града Краљева број 840-733144843-53 код Управе за трезор 
дана 09.11.2021. године као текући наменски трансфер од Републике у корист нивоа 
градова средства у износу од 500.000,00 динара, која ће се користити као помоћ 
социјално угроженим породицама избеглих и интерно расељених лица која су тренутно 
настањена на територији града Краљева за набавку лекова, у појединачном 
максималном износу по породици до 20.000,00 динара. 
  Правни основ за доношење овог решења садржан је у одредбама члана 
24. Одлуке о буџету града Краљева за 2021. годину ("Службени лист града Краљева", 
број 52/20 и 20/21) којим је прописано да у случају када виши ниво власти својим актом 
определи нижем нивоу власти наменска средства за надокнаду штета услед 
елементарних непогода, односно друга наменска трансферна средства, као и у случају 
уговарања донација, а чији износи нису могли бити познати у поступку доношења 
буџета, на предлог Одељења за привреду и финансије Градске управе града Краљева, 
Градоначелник града Краљева доноси решење о распоређивању средстава за 
извршавање рахода и издатака по том основу на одговарајуће апропријације. 
   Решење доставити: Одељењу за привреду и финансије Градске управе 
града Краљева, Одељењу за послове органа Града Градске управе града Краљева,   
Одељењу за друштвене делатности Градске управе града Краљева, Управи за трезор и 
архиви.  
 
 
ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА КРАЉЕВА 
Број: 3066/2021 
Дана: 25. новембра 2021. године 
    
                                                                                    

                                                                      ГРАДОНАЧЕЛНИК 
                            др Предраг Терзић, дипл. политиколог, с.р. 
    



  На основу члана 61. став 1. Закона о буџетском систему („Службени 
гласник РС", број 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13 испр., 
108/13,142/14, 68/2015 – др. закон, 103/15, 99/16 и 113/17, 95/18, 31/19, 72/19 и 
149/20), члана 44. тачка 5) и члана 66. став 4. Закона о локалној самоуправи 
(„Службени гласник РС", број 129/07, 83/14-др. закон, 101/16-др. закон и 47/18), 
члана 56. став 2.,  члана 58. тачка 5), члана 121. став 1. Статута града Краљева 
(„Службени лист града Краљева", број 6/19 - пречишћен текст), члана 21. Одлуке о 
буџету града Краљева за 2021. годину („Службени лист града Краљева", број 52/20  
и 20/21),   
                        

ГРАДОНАЧЕЛНИК  ГРАДА КРАЉЕВА, доноси 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
о промени  апропријације корисника буџета 

 
 

   1. У текућу буџетску резерву утврђену чланом 13. Одлуке о 
буџету града Краљева за 2021. годину („Службени лист града Краљева", број 52/20  
и 20/21) Раздео 5, Глава 01 - Градска управа, Програм 0602 - Опште јавне услуге 
локалне самоуправе,  Функција 160 – Опште јавне услуге некласификоване на 
другом месту, Програм.актив/Пројекат 0009, Позиција 178, Економска 
класификација 499 – Текућа буџетска резерва, ПРЕНОСЕ СЕ средства у износу од 
135.000,00 динара, ради уравнотежења расхода буџета, умањењем апропријације у 
оквиру: 

- Раздела 5, Глава 04 – Народна библиотека ''Стефан 
Првовенчани'' Краљево, Програм 1201 – Развој културе и 
информисања,  Функција 820 – Услуге културе, 
Програм.актив./Пројекат 0001 – Функционисање локалних 
установа културе, Позиција 249, Економска класификација 415 – 
Накнаде трошкова за запослене, за износ од 135.000,00 динара.  

   2. Из средстава текуће буџетске резерве, Раздео 5, Глава 01 - 
Градска управа, Програм 0602 - Опште јавне услуге локалне самоуправе,  Функција 
160 – Опште јавне услуге некласификоване на другом месту, 
Програм.актив/Пројекат 0009, Позиција 178, Економска класификација 499 – Текућа 
буџетска резерва, ПОВЕЋАВА СЕ апропријација у оквиру: 

-   Раздела 5, Глава 4 – Народна библиотека ''Стефан Првовенчани'' 
Краљево, Програм 1201 – Развој културе и информисања,  
Функција 820 – Услуге културе, Програм.актив./Пројекат 0001 – 
Функционисање локалних установа културе, Позиција 247, 
Економска класификација 413 – Накнаде у натури, у износу од 
135.000,00 динара. 

           3. Промена  у апропријацијама  извршена у тачкама  1. и 2. овог 
решења односи се на уравнотежење расхода у погледу недостајућих средстава 
намењених за измирење обавезе за Новогодишње новчане честитке деци 
запослених,  а за чије финансирање Одлуком о буџету града Краљево за 2021. 
годину нису планирана довољна средства за корисника Народна библиотека 
''Стефан Првовенчани'' Краљево.  
           4. О извршењу овог решења стараће се Одељење за привреду и 
финансије Градске управе града Краљева, Одељење за друштвене делатности 
Градске управе града Краљева и Народна библиотека ''Стефан Првовенчани'' 
Краљево. 
           5.  Решење објавити у "Службеном листу града Краљева". 
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Образложење 
    

  Одељење за друштвене делатности Градске управе града Краљева је 
на основу дописа Народне библиотеке ''Стефан Првовенчани'' Краљево број 722 од 
23.11.2021. године, поднело Одељењу за привреду и финансије Градске управе 
града Краљева захтев за промену у апропријацији III број 295/21 дана 24.11.2021. 
године за измирење обавезе за Новогодишње новчане честитке деци запослених,  
а за чије финансирање Одлуком о буџету града Краљево за 2021. годину нису 
планирана довољна средства за корисника Народна библиотека ''Стефан 
Првовенчани'' Краљево, у износу од 135.000,00 динара.  
  Правни основ за доношење овог решења садржан је у члану 21. 
Одлуке о буџету града Краљева за 2021. годину („Службени лист града Краљева", 
број 52/20  и 20/21), којим је прописано да Градоначелник града Краљева може у 
складу са Законом вршити преусмеравање у апропријацијама, решењем у току 
буџетске године у случају да се обим пословања или овлашћења директног, 
односно његовог индиректног корисника буџетских средстава промени, тако што ће 
износ апропријација издвојених за активности тог корисника увећати, односно 
смањити.  
   Решење доставити: Одељењу за привреду и финансије Градске 
управе града Краљева, Одељењу за послове органа града Краљева Градске управе 
града Краљева, Одељењу за друштвене делатности Градске управе града 
Краљева, Народнoj библиотеци ''Стефан Првовенчани'' Краљево, Управи за трезор 
- Филијала Краљево  и архиви. 
   
Градоначелник града Краљева 
Број: 3067/2021 
Дана: 25. новембра 2021. године 
 

       
                Градоначелник града Краљева                                                                                             

                                                                 др Предраг Терзић, дипл. политиколог, с.р. 
 
 



  На основу члана 61. став 1. Закона о буџетском систему („Службени 
гласник РС", број 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13 испр., 
108/13,142/14, 68/2015 – др. закон, 103/15, 99/16 и 113/17, 95/18, 31/19, 72/19 и 
149/20), члана 44. тачка 5) и члана 66. став 4. Закона о локалној самоуправи 
(„Службени гласник РС", број 129/07, 83/14-др. закон, 101/16-др. закон и 47/18), 
члана 56. став 2.,  члана 58. тачка 5), члана 121. став 1. Статута града Краљева 
(„Службени лист града Краљева", број 6/19 - пречишћен текст), члана 21. Одлуке о 
буџету града Краљева за 2021. годину („Службени лист града Краљева", број 52/20  
и 20/21),   
                        

ГРАДОНАЧЕЛНИК  ГРАДА КРАЉЕВА, доноси 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
о промени  апропријације корисника буџета 

 
 

   1. У текућу буџетску резерву утврђену чланом 13. Одлуке о 
буџету града Краљева за 2021. годину („Службени лист града Краљева", број 52/20  
и 20/21) Раздео 5, Глава 01 - Градска управа, Програм 0602 - Опште јавне услуге 
локалне самоуправе,  Функција 160 – Опште јавне услуге некласификоване на 
другом месту, Програм.актив/Пројекат 0009, Позиција 178, Економска 
класификација 499 – Текућа буџетска резерва, ПРЕНОСЕ СЕ средства у износу од 
420.000,00 динара, ради уравнотежења расхода буџета, умањењем апропријације у 
оквиру: 

- Раздела 05, Глава 01 – Градска управа,  Програм 0101 - 
Пољопривреда и рурални развој, Функција 421 – Пољопривреда, 
Програм.актив./Пројекат 0001 – Подршка за спровођење 
пољопривредне политике у локалној заједници (Програм 
комасације), Позиција 95,  Економска класификација  424 – 
Специјализоване услуге,  за износ од 420.000,00 динара. 

   2. Из средстава текуће буџетске резерве, Раздео 5, Глава 01 
Градска управа, Програм 0602 - Опште јавне услуге локалне самоуправе,  Функција 
160 –  Опште  јавне   услуге   некласификоване  на   другом   месту,  Програм.актив/ 
Пројекат 0009, Позиција 178, Економска класификација 499 – Текућа буџетска 
резерва, ПОВЕЋАВА СЕ апропријација у износу од 420.000,00 динара у оквиру: 

 - Раздела 05, Глава 01 – Градска управа,  Програм 2002 – 
Основно образовање и васпитање, Функција 912 – Основно 
образовање, Програм.актив./Пројекат 0001 – Функционисање 
основних школа, Позиција 138,  Економска класификација  463 – 
Трансфери осталим нивоима власти, за износ од 420.000,00 
динара. 

           3. Промена  у апропријацијама  извршена у тачкама  1. и 2. овог 
решења односи се на уравнотежење расхода у погледу недостајућих средстава 
намењених за набавку и уградњу котла за потребе Основне школе ''Драган Ђоковић 
Уча'' Лађевци, издвојено школско место у Обрви,  а за чије финансирање Одлуком о 
буџету града Краљево за 2021. годину нису планирана довољна средства за 
корисника Градску управу.  
           4. О извршењу овог решења стараће се Одељење за привреду и 
финансије Градске управе града Краљева и Одељење за друштвене делатности 
Градске управе града Краљева 
           5.  Решење објавити у "Службеном листу града Краљева". 
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Образложење 
    

  Одељење за друштвене делатности Градске управе града Краљева је 
на основу дописа Основне школе ''Драган Ђоковић Уча'' Лађевци број 1122 од 
26.11.2021. године, поднело Одељењу за привреду и финансије Градске управе 
града Краљева захтев за промену у апропријацији III број 297/21 дана 26.11.2021. 
године за набавку и уградњу котла за потребе Основне школе ''Драган Ђоковић 
Уча'' Лађевци, издвојено школско место у Обрви,  а за чије финансирање Одлуком о 
буџету града Краљево за 2021. годину нису планирана довољна средства за 
корисника Градску управу, у износу од 420.000,00 динара.  
  Правни основ за доношење овог решења садржан је у члану 21. 
Одлуке о буџету града Краљева за 2021. годину („Службени лист града Краљева", 
број 52/20  и 20/21), којим је прописано да Градоначелник града Краљева може у 
складу са Законом вршити преусмеравање у апропријацијама, решењем у току 
буџетске године у случају да се обим пословања или овлашћења директног, 
односно његовог индиректног корисника буџетских средстава промени, тако што ће 
износ апропријација издвојених за активности тог корисника увећати, односно 
смањити.  
   Решење доставити: Одељењу за привреду и финансије Градске 
управе града Краљева, Одељењу за послове органа града Краљева Градске управе 
града Краљева, Одељењу за друштвене делатности Градске управе града 
Краљева, Управи за трезор - Филијала Краљево  и архиви. 
  
 
  
Градоначелник града Краљева 
Број: 3096/2021 
Дана: 29. новембра 2021. године 
 

       
             Градоначелник града Краљева                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

                                                                др Предраг Терзић, дипл. политиколог, с.р. 
 
 



На основу члана 46. у вези са чланом 66. став 5. Закона о локалној самоуправи 
(„Службени гласник РС“, број 129/07, 83/14-други закон, 101/16-др.закон и 47/18), члана 
63. и 121. став 1. Статута града Краљева („Службени лист града Краљева“, број 6/19-
пречишћен текст), чланова 114, 118, 137, 138. и 141. Закона о спорту („Службени 
гласник РС“, број 10/16), члана 2. Одлуке о обезбеђивању средстава за остваривање 
потреба и интереса у области спорта на територији града Краљева („Службени лист 
града Краљева“, број 32/14), члана 8. Одлуке о буџету града Краљева за 2021. годину 
(„Службени лист града Краљева“, број 52/20 и 20/21) и Решења о коришћењу 
средстава текуће буџетске резерве број 011-341/2021-I од 19.11.2021. године, 
       Градско веће града Краљева, на Педесет четвртој (ванредној) седници, одржаној 
28.новембра 2021.године, донело је 
 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

I 
Из средстава утврђених чланом 8. Одлуке о буџету града Краљева за 2021. 

годину („Службени лист града Краљева“, број 52/20 и 20/21), у разделу 5. Градска 
управа, Програм 1301- Развој спорта и омладине, функција 860, Програмска активност/ 
Пројекат 0001- Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима, 
позиција 152, економска класификација 481- Дотације невладиним организацијама, 
РАСПОРЕЂУЈЕ СЕ укупни износ од 17.250.000,00 динара на име учешћа града 
Краљева у финансирању трошкова у области спорта спортским клубовима, 
удружењима и спортским организацијама појединачно на следећи начин: 

1. КК „Слога 1“ распоређује се износ од 1.000.000,00 динара на име учешћа 
града Краљева у развоју кошаркашког спорта у виду обезбеђења средстава за 
накнадне трошкове у такмичењу, превоз нове екипе, чланарине и трошкове пролећног 
дела такмичења  у процењеном износу од 1.300.000,00 динара. 

2. ЖКК „Краљево“ распоређује се износ од 2.950.000,00 динара на име 
учешћа града Краљева у развоју женског кошаркашког спорта у виду обезбеђења 
средстава за трошкове у такмичењу 1. ЖКЛС и Купу Србије у процењеном износу од 
3.800.000,00 динара. 

3. ОКК „Слога Елите“ распоређује се износ од 1.750.000,00 динара на име 
учешћа града Краљева у развоју кошаркашког спорта у виду обезбеђења средстава за 
трошкове лигашких такмичења за сениоре, јуниоре, кадете и пионире у процењеном 
износу од 6.420.000,00 динара. 

4. КК „PLAY“ распоређује се износ од 750.000,00 динара на име учешћа 
града Краљева у развоју кошаркашког спорта у виду обезбеђења средстава за 
трошкове организације турнира за пионире и мини баскет у процењеном износу од         
850.00,00 динара. 

5. Фудбалски савез распоређује се износ од 1.600.000,00 динара на име 
учешћа града Краљева у организовању фудбалских семинара за фудбалске тренере 
са подручја Савеза у процењеном износу од 1.800.000,00 динара. 

6. ФК „Кикер“ распоређује се износ од 1.800.000,00 динара на име учешћа 
града Краљева у организацији фудбалских манифестација које покривају трошкове 
путовања, припрема и турнира у процењеном износу од 2.450.000,00 динара. 

7. ОК „Рибница“ распоређује се износ од 2.500.000,00 динара на име 
учешћа града Краљева у одбојкашком спорту у припремама турнира, путовањима и 
учешћу на ЦЕВ-купу у процењеном износу од 3.000.000,00 динара. 

8. ОК „Техничар“ распоређује се износ од 200.000,00 динара на име 
учешћа града Краљева у одбојкашком спорту у припремама турнира, организовању 
кампова и за рад са најмлађима у процењеном износу од 200.000,00 динара. 
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9. СУБС „Слога“ распоређује се износ од 350.000,00 динара на име учешћа 
града Краљева у развоју борилачких спортова у припремама децембарског првенства 
Србије у кик боксу у процењеном износу од 480.000,00 динара. 

10. КАРАТЕ КЛУБ „КИНГ“ распоређује се износ од 550.000,00 динара на име 
учешћа града Краљева у развоју борилачких спортова у регулисању обавеза на име 
чланарина, годишњих лиценци тренера и такмичара у процењеном износу од 
655.000,00 динара. 

11. КАРАТЕ КЛУБ „ШАМПИОН“ распоређује се износ од 100.000,00 динара 
на име учешћа града Краљева у развоју борилачких спортова у регулисању обавеза на 
име превоза, дневница судијама, пехара, котизација и слично  у процењеном износу од 
542.200,00 динара. 

12. АК „Краљево“ распоређује се износ од 200.000,00 динара на име учешћа 
града Краљева у атлетском спорту у припремама такмичења, исплата судија, 
обезбеђење редара и друго у процењеном износу од 208.450,00 динара. 

13. Пливачки ватерполо клуб „Краљево“ распоређује се износ од 
100.000,00 динара на име учешћа града Краљева у пливачком спорту у такмичењима, 
исплата судија, чланарине спортским удружењима, осигурање пливача и друго у 
процењеном износу од 592.000,00 динара. 

14. АМСК „GTC-Racing KV“ Жича распоређује се износ од 2.450.000,00 
динара на име учешћа града Краљева у аутомобилском спорту у такмичењима, за 
лиценце, чланарине, осигурање и учешће на завршној конвенцији у процењеном 
износу од 3.615.000,00 динара. 

15. Спортски савез града распоређује се износ од 600.000,00 динара на име 
учешћа града Краљева у развоју спорта за обезбеђење средстава за организацију 
Сајма спорта, новогодишњег хуманитарног фудбалског турнира за децу из СОС дечјег 
села и за штампу промотивног материјала у процењеном износу од 600.000,00 динара. 

16.  „Топ тенис“ распоређује се износ од 150.000,00 динара на име учешћа 
града Краљева у развоју тениског спорта за обезбеђење средстава за уређење 
спортских терена у процењеном износу од 5.619.000,00 динара. 

17. Гимнастички клуб „Партизан“ распоређује се износ од 200.000,00 
динара на име учешћа града Краљева у развоју гимнастичарског спорта у регулисању 
обавеза на име 10 такмичења у процењеном износу од 345.000,00 динара. 
 

                                                   II 

       Наведени спортски клубови, удружења и организације се обавезују да додељена 
средства дотација утроше наменски и да у року од 30 дана од завршетка активности 
доставе финансијске извештаје о наменском утрошку средстава из става 1. овог 
решења Спортском центру „Ибар“ Краљево. 

III 

        О извршењу овог решења стараће се Одељење за друштвене делатности Градске 
управе града Краљева, Одељење за привреду и финансије Градске управе града 
Краљева и Спортски центар „Ибар“ Краљево. 

IV 

        Ово решење објавити у „Службеном листу града Краљева“. 

                                                    V 

         Решење доставити: Одељењу за друштвене делатности Градске управе града 
Краљева, Одељењу за привреду и финансије Градске управе града Краљева, 
Одељењу за послове органа Града Краљева, Спортском центру „Ибар“ и уз материјал 
са седнице. 



 
О б р а з л о ж е њ е 

 

          Дана 17.11.2021. године Одељењу за друштвене делатности Градске управе 
града Краљева достављен је Записник са састанка Комисије за избор годишњих и 
посебних програма у области спорта града Краљева одржан 17.11.2021. године, који се 
односи на обезбеђење буџетских средстава за подмирење трошкова везаних за 
остваривање јавног интереса из области спорта, поднет од стране више различитих 
клубова, удружења и организација по јавном позиву за 2021. годину. Сви појединачни 
захтеви који су приспели од Спортског савеза града Краљева су разматрани, на основу 
Решења о коришћењу средстава текуће буџетске резерве из буџета града Краљева за  
област спорта за финансирање посебних програма број 011-341/2021-I од 
19.11.2021.године, те је износ од 17.250.000,00 динара опредељен за финансирање 
посебних програма спортских удружења, клубова и организација у 2021. години, по  
јавном позиву.  
 Комисија за избор годишњих и посебних програма у области спорта града 
Краљева, образована од стране градоначелника града Краљева Решењем о 
образовању и именовању Комисије за избор годишњих и посебних програма у области 
спорта I број 2837/16 од 31.08.2016. године, на својој седници од 17.11.2021.године 
утврдила је табелу од 17.11.2021. године, којом се предлаже Градском већу града 
Краљева да одобри средства у висини од 17.250.000,00 динара на начин и у износима 
како је то наведено у диспозитиву овог Решења, а по табеларном прегледу који је 
такође достављен у прилогу записника са састанка који је Комисија одржала наведеног 
датума. Предлог Комисије је образложен основаношћу захтева поменутих спортских 
клубова, удружења и спортских организација, у складу са чланом 15. Одлуке о 
обезбеђивању средстава за остваривање потреба и интереса у области спорта на 
територији града Краљева. 
           Разматрајући предлог Комисије Градско веће града Краљева, у складу са својим 
надлежностима, прихватило је исто и одлучило као у диспозитиву овог решења. 
 
           Решење доставити: Одељењу за друштвене делатности Градске управе града 
Краљева, Одељењу за привреду и финансије Градске управе града Краљева и уз 
материјал са седнице. 
  

 

Градско веће града Краљева 
Број:011-352/2021-I 
Дана: 28.11.2021.године   
 

                                                             Председник Градског већа 
             градоначелник града Краљева 

        др Предраг Терзић, дипл. политиколог, с.р. 
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    На основу члана 56. став 1,  6. и 7, у вези са чланом 48. став 5. Закона о локалним 
изборима („Службени гласник РС'', број 129/07, 34/10-одлука УС, 54/11, 12/20, 16/20-
аутентично тумачење и 68/20), члана 26. став 1. тачка 9. Статута града Краљева 
(„Службени лист града Краљева'', број 6/19-пречишћен текст), члана 5. став 1, члана 7. 
став 2, члана 8. став 1, 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 29. новембра 2021. године, 
на основу Извештаја Верификационог одбора Скупштине града Краљева, донела  је 
 
 

О Д Л У К У  
О ПОТВРЂИВАЊУ МАНДАТА ОДБОРНИКУ У СКУПШТИНИ ГРАДА КРАЉЕВА 

 
 
I 
 

     Потврђује се одборнички мандат у Скупштини града Краљева Анђелки 
Радојевић, кандидату са Изборне листе Ивица Дачић-„Социјалистичка партија Србије 
(СПС), Јединствена Србија (ЈС), Драган Марковић Палма“. 

 
  II 

 
     Мандат новог одборника траје до истека мандата одборника коме је престао 

мандат. 
 

                                                                         III 
 

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

 
 

                                                              IV 
    
    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 1, 
2, 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 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 
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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 17. септембра 2021.године 
донела Одлуку број 011-293/2021-I („Службени лист града Краљева“, број 29/21), којом 
је утврђен престанак мандата одборнику Вуку Тодорићу, подношењем усмене оставке 
на функцију одборника. 

Изборна комисија града Краљева је на основу достављене одлуке Скупштине 
града Краљева од 17. септембра 2021.године на седници одржаној дана 28. септембра 
2021. године, у складу са одредбама Закона о локалним изборима доделила 
одборнички мандат Анђелки Радојевић, кандидату са Изборне листе Ивица Дачић- 
„Социјалистичка партија Србије (СПС), Јединствена Србија (ЈС), Драган Марковић 
Палма“.                                                                                   
      Верификациони одбор изабран на Десетој 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 уверење о избору за 
одборника и решење о додели одборничког  мандата Изборне комисије града Краљева, 
па је Скупштина града Краљева на основу поднетог Извештаја Верификационог одбора 
донела Одлуку о потврђивању мандата одборнику, као у изреци. 
 
 
Скупштина града Краљева                                                        
Број:011-353/2021-I                                                                                     
Дана: 29. новембра 2021. године                                                     
                                                                                                 Председник 
                                                                                      Скупштине града Краљева 
                                                                        Ненад Марковић, дипл.инж.саобраћаја, с.р.  
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На основу члана 46. став 1. тачка 8, става 6. и члана 49. став 1. 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), и 
члана 44. став 1. тачка 8. и става 7. Пословника о раду Скупштине града Краљева 
(„Службени лист града Краљева'', број 1/21-пречишћен текст), 
 Скупштина града Краљева, на седници одржаној дана 29. новембра 2021. 
године, донела је 
 

О Д Л У К У 
 
I 
 

 Утврђује се да је Зорану Јовановићу престао мандат одборника у 
Скупштини града Краљева дана 29.новембра 2021.године, наступањем смрти 
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 8. и 
става 6. 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 8. и става 7. 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 ако наступи смрт 
одборника, и да Скупштина на првој наредној седници, после обавештења о 
наступању таквог случаја, утврђује да је одборнику престао мандат. 
 На седници Скупштине града Краљева одржаној дана 29.новембра 
2021.године, председник Скупштине је упознао одборнике да је примио 
обавештење о смрти Зорана Јовановића, одборника у Скупштини града Краљева,  
па је у складу са наведеним одредбама Закона о локалним изборима и 
Пословника о раду Скупштине града Краљева, Скупштина утврдила да је 
одборнику Зорану Јовановићу престао мандат одборника. 
    
Скупштина града Краљева                                         
Број:011-354/2021-I                                                       Председник 
Дана: 29.новембра 2021.године                        Скупштине града Краљева 
                                                              Ненад Марковић,  дипл.инж.саобраћаја,  с.р.  
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На основу члана 6. став 5. до 10. и члана 7а став 1. Закона о порезима на 
имовину („Службени гласник РС“, број 26/01, 45/02, 80/02, 135/04, 61/07, 5/09, 101/10, 
24/11, 78/11, 57/12, 47/13, 68/14-др.закон, 95/18, 99/18-одлука УC, 86/19 и 144/20), 
члана 26. тачка 3. и члана 121. став 2. Статута града Краљева („Службени лист града 
Краљева“, број 6/19-пречишћен текст),  

Скупштина града Краљева на седници одржаној дана 29. новембра 2021. 
године, донела је 

 

ОДЛУКУ 

О УТВРЂИВАЊУ ПРОСЕЧНИХ ЦЕНА КВАДРАТНОГ МЕТРА НЕПОКРЕТНОСТИ 
 ЗА УТВРЂИВАЊЕ ПОРЕЗА НА ИМОВИНУ ЗА 2022. ГОДИНУ 

 НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА КРАЉЕВА 
 

Члан  1. 

             Овом одлуком утврђују се просечне цене квадратног метра одговарајућих 
непокретности за утврђивање пореза на имовину за 2022.годину на територији града 
Краљева. 

Члан 2. 

              На територији града Краљева Одлуком о утврђивању елемената пореза на 
имовину на територији града Краљева („Службени лист града Краљева“, број 28/13, 
32/16 и 27/17), одређено је шест зона за утврђивање пореза на имовину, према 
комуналној опремљености и опремљености јавним објектима, саобраћајној 
повезаности са централним деловима града Краљева односно са радним зонама и 
другим садржајима у насељу. Прва зона одређена је за најопремљенију зону. 

ПРЕГЛЕД ПРОСЕЧНИХ ЦЕНА КВАДРАТНОГ МЕТРА НЕПОКРЕТНОСТИ  
ЗА УТВРЂИВАЊЕ ПОРЕЗА НА ИМОВИНУ ЗА 2022. ГОДИНУ 

 

               Просечне цене одговарајућих непокретности на основу којих је за 2021.годину 
утврђена основица пореза на имовину за непокретности обвезника који не води 

ВРСТА 
НЕПОКРЕТНОСТИ 

ЗОНЕ ОПОРЕЗИВАЊА 

1 2 3 4 5 6 

1 ГРАЂЕВИНСКО 
ЗЕМЉИШТЕ 

24.438,15 2.545,34 342,50 121,17 81,03 29,07 

2 ПОЉОПРИВРЕДНО 
ЗЕМЉИШТЕ  

- - 230,06 96,12 82,01 33,07 

3 ШУМСКО 
ЗЕМЉИШТЕ 

- - - 79,98 46,02 25,17 

4 ДРУГО ЗЕМЉИШТЕ - - 138,44 57,63 50,06 19,99 

5 СТАНОВИ 84.390,99 64.460,38 52.949,31 26.991,41 - - 

6 КУЋЕ 35.247,35 32.248,12 26.333,89 21.217,58 13.487,98 12.008,06 

7 ПОСЛОВНЕ ЗГРАДЕ 
И ДРУГИ ОБЈЕКТИ  

134.042,70 74.604,43 28.273,15 23.314,01 14.816,41 11.592,93 

8 ГАРАЖЕ И 
ПОМОЋНИ 
ОБЈЕКТИ 

34.128,34 18.198,55 13.064,91 8.826,58 7.194,30 5.107,90 
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На основу члана 6. став 5. до 10. и члана 7а став 1. Закона о порезима на 
имовину („Службени гласник РС“, број 26/01, 45/02, 80/02, 135/04, 61/07, 5/09, 101/10, 
24/11, 78/11, 57/12, 47/13, 68/14-др.закон, 95/18, 99/18-одлука УC, 86/19 и 144/20), 
члана 26. тачка 3. и члана 121. став 2. Статута града Краљева („Службени лист града 
Краљева“, број 6/19-пречишћен текст),  

Скупштина града Краљева на седници одржаној дана 29. новембра 2021. 
године, донела је 

 

ОДЛУКУ 

О УТВРЂИВАЊУ ПРОСЕЧНИХ ЦЕНА КВАДРАТНОГ МЕТРА НЕПОКРЕТНОСТИ 
 ЗА УТВРЂИВАЊЕ ПОРЕЗА НА ИМОВИНУ ЗА 2022. ГОДИНУ 

 НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА КРАЉЕВА 
 

Члан  1. 

             Овом одлуком утврђују се просечне цене квадратног метра одговарајућих 
непокретности за утврђивање пореза на имовину за 2022.годину на територији града 
Краљева. 

Члан 2. 

              На територији града Краљева Одлуком о утврђивању елемената пореза на 
имовину на територији града Краљева („Службени лист града Краљева“, број 28/13, 
32/16 и 27/17), одређено је шест зона за утврђивање пореза на имовину, према 
комуналној опремљености и опремљености јавним објектима, саобраћајној 
повезаности са централним деловима града Краљева односно са радним зонама и 
другим садржајима у насељу. Прва зона одређена је за најопремљенију зону. 

ПРЕГЛЕД ПРОСЕЧНИХ ЦЕНА КВАДРАТНОГ МЕТРА НЕПОКРЕТНОСТИ  
ЗА УТВРЂИВАЊЕ ПОРЕЗА НА ИМОВИНУ ЗА 2022. ГОДИНУ 

 

               Просечне цене одговарајућих непокретности на основу којих је за 2021.годину 
утврђена основица пореза на имовину за непокретности обвезника који не води 

ВРСТА 
НЕПОКРЕТНОСТИ 

ЗОНЕ ОПОРЕЗИВАЊА 

1 2 3 4 5 6 

1 ГРАЂЕВИНСКО 
ЗЕМЉИШТЕ 

24.438,15 2.545,34 342,50 121,17 81,03 29,07 

2 ПОЉОПРИВРЕДНО 
ЗЕМЉИШТЕ  

- - 230,06 96,12 82,01 33,07 

3 ШУМСКО 
ЗЕМЉИШТЕ 

- - - 79,98 46,02 25,17 

4 ДРУГО ЗЕМЉИШТЕ - - 138,44 57,63 50,06 19,99 

5 СТАНОВИ 84.390,99 64.460,38 52.949,31 26.991,41 - - 

6 КУЋЕ 35.247,35 32.248,12 26.333,89 21.217,58 13.487,98 12.008,06 

7 ПОСЛОВНЕ ЗГРАДЕ 
И ДРУГИ ОБЈЕКТИ  

134.042,70 74.604,43 28.273,15 23.314,01 14.816,41 11.592,93 

8 ГАРАЖЕ И 
ПОМОЋНИ 
ОБЈЕКТИ 

34.128,34 18.198,55 13.064,91 8.826,58 7.194,30 5.107,90 
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пословне књиге у Првој зони која је према Решењу број IX-249/20 од 06.11.2020. 
године утврђена као најопремљенија зона износи: 

       -за грађевинско земљиште 23.333,33 

      -за станове 72.680,00 

      -за куће за становање 32.955,00 

      -за пословни простор 128.516,50  
      -гараже и гаражна места 32.568,32. 

 
Члан 3. 

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

Члан 4. 
             Ова одлука ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном 
листу града Краљева“, а примењиваће се од 01. 01. 2022. године. 

 

 

  Скупштина града Краљева                                                         
  Број:011-355/2021-I                                                                 Председник   
  Дана: 29. новембра 2021. године                             Скупштине града Краљева 
                                                                         Ненад Марковић, дипл.инж саобраћаја, с.р                                                                                               
                                                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



         На основу члана 4. 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 55. Закона о основама система образовања и васпитања 
(„Службени гласник РС“, број 88/17, 27/18-др.закон, 10/19, 27/18-др.закон и 6/20), 
члана 32. став 1. тачка 8. а у вези са чланом 66. став 3. Закона  локалној 
самоуправи („Службени гласник РС“, број 129/07, 83/14-др. закон, 101/16-др. закон 
и 47/18), члана 26. став 1. тачка 12. и члана 121. став 2. Статута града Краљева 
(„Службени лист града Краљева“, број 6/19-пречишћен текст),  
        Скупштина града Краљева на седници одржаној  дана 29. новембра 2021. 
године, донела је 
 
 

О Д Л У К У 
О ОСНИВАЊУ ЦЕНТРА ЗА СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ 

ЗАПОСЛЕНИХ У ОБРАЗОВАЊУ ГРАДА КРАЉЕВА 

 

I  ОПШТЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 1. 

         Овом одлуком град Краљево (у даљем тексту: оснивач) оснива Центар за 
стручно усавршавање запослених у образовању града Краљева (у даљем 
тексту:Центар). 

Члан 2. 

         Центар има својство правног лица, са правима, обавезама и одговорностима 
установе утврђеним законом, овом одлуком и Статутом Центра. 
         Центар стиче својство правног лица уписом у судски регистар Привредног 
суда. 

Члан 3. 

        Центар послује под називом:Центар за стручно усавршавање запослених у 
образовању града Краљева. 
       Седиште Центра је у Краљеву, улица Олге Јовичић-Рите број 1. 
        О промени назива, седишта и статусној промени Центра одлучује оснивач на 
предлог Управног одбора Центра. 
 

Члан 4. 

       Центар има свој печат, штамбиљ и знак. 
       Изглед и садржај печата, штамбиља и знака утврђује се Статутом Центра, у 
складу са законом. 
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II  ДЕЛАТНОСТ ЦЕНТРА 

Члан 5. 

       Центар је установа чији је задатак обављање послова стручног усавршавања 
запослених у образовању у циљу квалитетнијег остваривања и унапређења 
образовно-васпитног рада. 
       Претежна делатност Центра је: 
       85.60-помоћне образовне делатности. 
       Допунска делатност Центра је: 
- 18.13- услуге припреме за штампу, 
- 58.11-издавање књига, 
- 58.14-издавање часописа и периодичних издања, 
- 58.19-остала издавачка делатност, 
- 85.59-остало образовање. 
      Центар може, у мањем обиму или привремено, без уписа у судски регистар, 
да обавља и друге делатности које се уобичајено обављају уз основну делатност 
Центра. 
 

Члан 6. 
 

     Центар остварује делатност кроз следеће активности: 
- организација семинара и других облика стручног усавршавања, 
- анализа потреба за стручним усавршавањем запослених у образовању, 
- анализа понуде програма стручног усавршавања, 
- планирање обука и других видова стручног усавршавања, 
- праћење примене различитих облика стручног усавршавања, 
- помоћ при креирању нових програма стручног усавршавања, 
- формирање и одржавање базе података, 
- учешће у домаћим и међународним пројектима у области образовања, 
- сарадња са Заводом и другим центрима за професионални развој, 
- сарадња са локалном заједницом, 
- сарадња са Министарством просвете, 
- сарадња са образовно-васпитним установама. 

 
III СРЕДСТВА ЗА РАД ЦЕНТРА 

 
Члан 7. 

 
 Средства за оснивање Центра обезбеђују се у буџету града Краљева. 

      Град обезбеђује оснивачки улог у износу од 1.000,00 динара. 
 
         

Члан 8. 
        
       Средства за обављање делатности Центра обезбеђују се: 
-  у буџету Града, 
-  у буџету Републике, 



-  сопственим приходима оствареним обављањем делатности, 
- донацијама и спонзорством, 
- из других извора. 
 

                                                         Члан 9. 
 
        Оснивач је у обавези да у буџету Града обезбеди Центру средства за рад и 
средства за плате, додатке и накнаде запослених и социјалне доприносе на терет 
послодавца. 
 
                                                 IV  ОРГАНИ ЦЕНТРА 
 
                                                          Члан 10. 
 
      Органи Центра су: 

1. директор 
2. Управни одбор и 
3. Надзорни одбор. 

 
                                              Директор 
 
                                               Члан 11. 
 

      Директор руководи Центром у складу са законом. 
      Директора именује и разрешава оснивач по поступку и условима утврђеним 
Статутом Установе. 
      Директор се именује на период од четири године. 
      Директор може бити разрешен и пре истека времена на које је именован у 
случајевима предвиђеним Статутом Установе. 
 

Управни одбор 
                                                             

Члан 12. 
 
    Центром управља Управни одбор. 
    Управни одбор има седам чланова, укључујући и председника. 
    Председника и чланове Управног одбора именује и разрешава оснивач у складу 
са законом. 
    Чланови Управног одбора именују се на период од четири године и по истеку 
мандата могу бити поново именовани. 
    Управни одбор чине: 
- четири представника оснивача,  
- представник основног образовања, 
- представник средњег образовања и 
- представник Школске управе. 
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                                                       Члан 13. 
 
Статут Центра доноси Управни одбор и доставља га оснивачу на сагласност. 
Статутом се уређују назив и седиште установе, правни положај, имовина, 

делатност, заступање и представљање, унутрашња организација, органи-њихов 
састав, избор, именовање и надлежности, јавност рада, пословна тајна, 
обавештавање запослених, синдикално организовање, безбедност и здравље на 
раду, општа акта, као и друга питања од значаја за рад Центра. 

 
                                                       Надзорни одбор 

 
                                                        Члан 14. 
 
Надзор над радом и пословањем Центра врши Надзорни одбор. 
Надзорни одбор има пет чланова, укључујући и председника. 

       Председника и чланове Надзорног одбора именује и разрешава оснивач у 
складу са законом. 
      Чланови Надзорног одбора именују се на период од четири године и по истеку 
мандата могу бити поново именовани. 
       Надзорни одбор чине: 
- три представника оснивача  
- представник Школске управе и 
- представник установа образовања. 
                                   

V  МЕЂУСОБНА ПРАВА  И ОБАВЕЗЕ ОСНИВАЧА  И ЦЕНТРА 
 

Члан 15. 
         
      Центар је дужан да извршава послове и задатке за које је основан и да 
оснивачу подноси одговарајуће извештаје о раду и пословању у складу са 
законом, Статутом Установе и на захтев оснивача. 
       
                                                               Члан 16. 
 
         Оснивач је дужан да обезбеди остваривање делатности Центра у складу са 
својим надлежностима и овлашћењима. 
  

Члан 17. 
 

         У случају поремећаја у пословању Центра оснивач може предузети мере које 
ће обезбедити несметано пословање Центра, разрешити органе које је поставио и 
именовати привреме органе, као и друге мере предвиђене законом. 

               
 
 
 
 



ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 
 

                                                        Члан 18. 
 
Оснивач ће у року од 30 дана од дана ступања на снагу ове одлуке именовати 

вршиоца дужности директора на период најдуже до шест месеци од дана избора, 
са задатком да обави послове подношења пријаве за упис у судски регистар 
Привредног суда  и изврши друге потребне припреме за почетак рада Центра. 

Оснивач ће именовати Привремени Управни одбор у року од 30 дана од дана 
ступања на снагу ове одлуке, чији је задатак да у року од 60 дана од дана избора 
донесе Статут Центра и достави га оснивачу на сагласност. 
 
 
                                                              Члан 19. 
 
      Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном 
листу града Краљева“. 
 
 
 
Скупштина града Краљева 
Број: 011-356/2021-I 
Дана: 29. новембра 2021. године 
 
 
 
                                                                                          Председник 
                                                                               Скупштине града Краљева 

                                                         Ненад Марковић, дипл. инж.саобраћаја, с.р. 
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На основу члана 32. став 1. тачка 6, а 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, 50/18, 46/21-одлука УС, 51/21-одлука УС, 53/21-
одлука УС и 66/21), члана 26. став 1. тачка 9. и члана 121. став 2. Статута града Краљева 
(„Службени лист града Краљева“, број 6/19- пречишћен текст), 
           Скупштина града Краљева, на седници одржаној дана 29. новембра 2021. године, 
донела је  
 
 
 

О Д Л У К У  
О ИЗМЕНAMA И ДОПУНAMA ОДЛУКЕ О НОВЧАНOJ ПОМОЋИ НЕЗАПОСЛЕНИМ 

ПОРОДИЉАМА   
 
 
 

Члан 1. 
 

          У Одлуци о новчаној помоћи незапосленим породиљама („Службени лист града 
Краљева“, број 15/20) у члану 2. иза става 1. додају се следећи ставови: 
  „Мајка и дете за које се подноси захтев морају да имају пребивалиште, односно 
боравиште за расељена лица са КиМ,  на територији града Краљева. 
    Уколико је мајка након рођења детета пријавила пребивалиште, односно 
боравиште за расељена лица са КиМ, на територији града Краљева, не може остварити 
ово право ако је исто или слично право остварила у месту претходног пребивалишта, 
односно боравишта.“ 

Досадашњи ставови 2. и 3. постају ставови 4. и 5. 
 

 
                                                                    Члан 2. 
 
        Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу 
града Краљева“. 
 
 
 
 
Скупштина града Краљева 
Број: 011-357/2021-I 
Дана: 29. новембра 2021. године 
 
 
 
                                                                                              Председник 
                                                                                     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, 50/18, 46/21-одлука УС, 51/21-одлука УС, 53/21-одлука УС и 66/21), 
члана 26. став 1. тачка 9. и члана 121. став 2. Статута града Краљева („Службени лист 
града Краљева“, број 6/19-пречишћен текст), 
           Скупштина града Краљева, на седници одржаној дана 29. новембра 2021. године, 
донела је  
 

О Д Л У К У  
О ИЗМЕНAMA И ДОПУНAMA ОДЛУКЕ О ПРАВУ НА ЈЕДНОКРАТНУ НОВЧАНУ 

НАКНАДУ ЗА ПРВОРОЂЕНО ДЕТЕ 
 

Члан 1. 
         У Одлуци о праву на једнократну новчану накнаду за прворођено дете („Службени 
лист града Краљева“, број 27/16) у члану 1. став 1. иза речи: „са пребивалиштем на 
територији града Краљева“, додају се запета и речи: „односно боравиштем за расељена 
лица са Косова и Метохије“. 

Члан 2. 
       Иза члана 2. додаје се члан 2а који гласи: 
  „Мајка и дете за које се подноси захтев морају да имају пребивалиште, односно за 
расељена лица са КиМ боравиште, на територији града Краљева. 

Уколико је мајка након рођења детета пријавила пребивалиште, односно 
боравиште за расељена лица са КиМ, на територији града Краљева, не може остварити 
ово право ако је исто или слично право остварила у месту претходног пребивалишта, 
односно боравишта.“ 

                                                                Члан 3. 
      У члану 3. став 1. иза речи: „са пребивалиштем на територији града Краљева“, 
додају се запета и речи: „односно боравиштем за расељена лица са Косова и Метохије“. 

 

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

Скупштина града Краљева  
Број: 011-358/2021-I 
Дана: 29. новембра 2021. године      
                                                                                              Председник 
                                                                                    Скупштине града Краљева 
                                                                             Ненад Марковић, дипл.инж.саобраћаја, с.р. 
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    На основу члана 43 д Статута града Краљева („Службени лист града 

Краљева“, број 6/19-пречишћен текст) и члана 78. Одлуке о социјалној заштити града 
Краљева („Службени лист лист града Краљева“, број 21/17),   

   Скупштина града Краљева, на седници одржаној дана 29. новембра 2021. 
године, донела је 

 
 

ОДЛУКУ 
О OБРАЗОВАЊУ САВЕТА ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ГРАДА КРАЉЕВА 

 
                                                              Члан 1. 

 
    Овом одлуком образује се Савет за социјалну заштиту града Краљева, 

уређује се састав, надлежност, начин рада, права и обавезе председника и чланова 
Савета и друга питања од значаја за рад Савета, у складу са законом. 

 
  Члан 2. 

 
   Савет за социјалну заштиту образује се као међусекторско саветодавно тело 

Скупштине (у даљем тексту: Савет) за потребе унапређења социјалне заштите града 
Краљева. 

 
                                                             Члан 3. 

 
    Савет има председника и шест чланова.  
    Савет се образује у следећем саставу:  
   -  помоћник градоначелника за социјална питања,  
   - члан Градског већа, ресорно задужен за социјалну политику и бригу о 

породици и деци, 
  -  представник  Центра за социјални рад у Краљеву, 
  -  представник Центра локалних услуга Краљево, 
  -  представник Полицијске управе Краљево, 
  -  представник  Основног суда у Краљеву   
  -  представник Опште болнице „Студеница" у Краљеву.   
   
                                                            Члан 4. 
 
    Председника и чланове Савета именује Скупштина града Краљева посебним 

решењем на мандатни период од четири године. 
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                                                           Члан 5. 
 
Надлежности Савета су да: 
- предлаже програм унапређења социјалне заштите који усваја Скупштина 

града,  
- подноси иницијативе и предлаже мере и активности у области унапређења 

социјалне политике,  
- иницира пројекте и програме за подстицај и развој постојећих и нових услуга 

социјалне заштите у складу са стратегијом коју доноси Влада Републике Србије и 
релевантним стратешким документима Града, 

- учествује у изради и евалуацији стратегије социјалне политике, као и 
годишњих акционих планова, 

-подстиче сарадњу свих социјалних установа са територије града и 
међусекторску сарадњу, 

-  доноси Пословник о раду Савета,  
- предузима и друге активности у циљу унапређења области деловања 

социјалне заштите на нивоу Града у складу са Пословником о раду Савета. 
 

Члан 6. 
 
Питања из надлежности Савета разматрају чланови Савета на седницама. 
Седницу Савета сазива председник Савета. 
Начин рада, права и дужности председника и чланова Савета регулишу се 

Правилником о раду Савета, који усваја Градско веће града Краљева. 
Члановима Савета припада накнада за рад у складу са одлуком коју доноси 

Скупштина града.   
 

Члан 7. 
 
  Стручне и административне послове за потребе Савета обавља Одељење за 

друштвене делатности Градске управе града Краљева. 
 

Члан 8. 
 

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

 
 

Скупштина града Краљева 
Број: 011-359/2021-I 
Дана: 29. новембра 2021. године 
                                                                                            Председник 
                                                                                  Скупштине града Краљева 

                                                           Ненад Марковић, дипл.инж.саобраћаја, с.р. 
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На основу члана  61. став 2, 3. и 5. Закона становању и одржавању зграда („Службени 
гласник РС“, број 104/16 и 9/20-др.закон), члана 32. 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 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. став 1. тачка 51. Статута града Краљева 
(„Службени лист града Краљева“, број 6/19-пречишћен текст), 

Скупштина града Краљева, на седници одржаној дана 29. новембра 2021. године, 
донела је 

 
О Д Л У К У 

О ОБАВЕЗНОМ ИНВЕСТИЦИОНОМ ОДРЖАВАЊУ ЗГРАДА  
И СУФИНАНСИРАЊУ ИНВЕСТИЦИОНИХ ПРОЈЕКАТА  

НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА КРАЉЕВА 
 
 

I УВОДНЕ ОДРЕДБЕ 
 

Члан 1. 
 

 Овом одлуком уређуje се одржавање спољних делова зграда (фасада) као и обавезно 
одржавање зграда, урбанистичке зоне (у даљем тексту: зоне) у оквиру којих се прописује 
обавеза инвестиционог одржавања и унапређења својстава зграда ради остваривања јавног 
интереса, односно у циљу спречавања настанка штетних последица по живот и здравље 
људи, животну средину, привреду или имовину веће вредности, као и зоне унутар којих се 
прописује различит степен обавезности одржавања спољног изгледа зграде на територији 
града Краљева, у складу са законом којим се уређује област становања и одржавања зграда 
(у даљем тексту: закон).  
          Овом одлуком уређује се и поступак бесповратног суфинансирања активности на 
инвестиционом одржавању и унапређењу својстава зграда од стране града Краљева ради 
остваривања јавног интереса. 
  
 
II ОБАВЕЗНО ОДРЖАВАЊЕ ЗГРАДЕ  
 

Члан 2. 
 

  Обавезу одржавања зграда у смислу члана 1. ове одлуке имају: 
-власник за зграде када је једно лице искључиви власник свих делова зграде; 
-власници посебних делова за породичне куће; 
-стамбене заједнице преко својих органа, професионалних управника којима су поверени 
послови управљања у стамбеној згради која има заједничке делове и најмање 2 посебна 
дела чији су власници различити; 
-власници посебних делова преко својих органа у зградама које немају ниједан посебан део 
намењен за становање. 
 

Члан 3. 
 

     На територији града Краљева утврђују се следеће зоне у оквиру којих се прописује 
обавеза предузимања активности из члана 1. ове одлуке сходно јавном интересу града: 

 
а) ЕКСТРА ЗОНА - обухвата простор, односно катастарске - грађевинске парцеле које се 
граниче са следећим улицама и трговима: улица Омладинска, улица Топлице Милана, улица 
Милоша Великог, улица 4. краљевачког батаљона, улица Чика Љубина, улица Олге Јовичић 
(од улице Омладинске до улице Цара Лазара), улица Пљакина, улица Војводе Путника (од 
Трга Краља Петра Првог Ослободиоца до улице Цара Лазара), улица Цара Лазара (од улице 
Олге Јовичић до улице Војводе Путника), Трг Краља Петра Првог Ослободиоца, Трг српских 
ратника, Трг Јована Сарића, Трг Светог Саве. 
б) 1. ЗОНА - представља простор између граница екстра зоне и границе 1. зоне, као и 
катастарске - грађевинске парцеле које се граниче са границом 1. зоне која почиње на 
раскрсници улица Карађорђеве и Олге Милутиновић, иде у правцу улице Војводе Степе, 
даље улицом Војводе Степе до улице Зелена Гора, улицом Зелена Гора до улице Димитрија 
Туцовића, улицом Димитрија Туцовића до улице Војводе Путника, улицом Војводе Путника  
до улице Цара Лазара, улицом Цара Лазара до улице Олге Јовичић, улицом Олге Јовичић до 

358.



Трга Светог Саве и улице Карађорђеве, улицом Карађорђевом до раскрснице улица 
Карађорђеве и Олге Милутиновић где је почела граница 1. зоне, у смислу ове одлуке, и 
представља и простор – грађевинске парцеле и блокове који представљају јединствену 
урбанистичку целину зграда, односно објеката, а који се граниче са улицама које се поклапају 
са државним путевима који пролазе кроз град Краљево, насељено место Матарушка Бања и 
насељено место Ушће.    
в) 2. ЗОНА - представља простор између граница 1. зоне и граница административног 
подручја града Краљева. 
 

Члан 4. 
 

Активности којима се остварује јавни интерес, односно спречава настанак штетних 
последица по живот и здравље људи, животну средину, привреду или имовину веће 
вредности, у смислу одредаба ове одлуке, су: 

1. инвестиционо одржавање фасада ради спречавања штетних последица по 
безбедност грађана, 

2. санација кровова у циљу спречавања настанка штетних последица по живот и 
здравље људи и безбедност зграда, 

3. замена употребљених грађевинских материјала који су штетни по живот и здравље 
људи, 

4. унапређење енергетских својстава зграда  и 
5. активности којима се спречава настанак штетних последица  по живот и здравље 

људи, животну средину, привреду или имовину веће вредности а које су  прописане 
овом одлуком. 

 
Члан 5. 

 

Обавеза предузимања активности из члана 4. ове одлуке прописује се за стамбене 
зграде, стамбено-пословне зграде, зграде које су проглашене за културно добро, зграде у 
заштићеним културно-историјским целинама и породичне куће које су лоциране уз улице, 
тргове и друге јавне површине које се налазе у екстра зони из члана 3. ове одлуке, а због 
таквог свог положаја представљају посебну опасност за настанак штетних последица по 
живот и здравље људи, животну средину, привреду или имовину веће вредности услед 
њиховог неодржавања и од посебног су значаја за развој града. 
  

Члан 6. 
 

Лица из члана 2. ове одлуке, у складу са законом којим се прописује обавеза 
одржавања зграде, дужна су да донесу Програм одржавања зграде за сваку текућу годину.
 Лица из члана 2. ове одлуке дужна су да спроводе активности на одржавању зграде на 
начин којим се обезбеђује функционалност тог дела зграде према прописима који ближе 
одређују њихову функционалност и на начин којим се отклања опасност од наступања штете 
којом се угрожава здравље и безбедност људи, животна средина  и имовина веће вредности 
од значаја за град. 

 
 

III ХИТНЕ ИНТЕРВЕНЦИЈЕ 
 

Члан 7. 
 

Организациона јединица Градске управе града Краљева надлежна за послове 
грађевинске инспекције редовно проверава и утврђује за које зграде постоји потреба за 
предузимањем радова на одржавању зграда ради спречавања настанка штетних последица 
по живот и здравље људи, животну средину, привреду или имовину веће вредности и налаже 
лицима из члана 2. ове одлуке извођење радова чијим неизвршењем би могле да настану 
штетне последице по живот и здравље људи, животну средину, привреду или имовину веће 
вредности. 

Уколико лица из члана 2. ове одлуке не организују одржавање зграде, односно не 
изведу радове на одржавању у складу са законом и овом одлуком, због чега могу да настану 
штетне последице из става 1. овог члана, одржавање стамбених зграда, односно радова на 
одржавању зграда на основу решења грађевинског инспектора у поступку принудног 
извршења, врши Јавно предузеће „Градско стамбено“ Краљево. Трошкови принудног 
извршења падају на терет лица из члана 2. ове одлуке. 
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          За обављање послова из става 2. овог члана, град Краљево и Јавно предузеће 
„Градско стамбено“ Краљево закључују уговор којим уређују међусобне односе. 

 
 
IV ОДРЖАВАЊЕ СПОЉНИХ ДЕЛОВА ЗГРАДА (ФАСАДА) 
 
 

Члан 8. 
 

Лица из члана 2. ове одлуке дужна су да одржавају фасаде објеката који се налазе на 
територији града Краљева тако да буду чисте и да сви елементи фасаде буду у 
функционалном стању, тако да коришћење зграде и њене околине буде безбедно.  

 
Члан 9.  

 

Екстра зона, утврђена чланом 3. ове одлуке, представља репрезентативни део града 
који захтева једнообразност изгледа фасада, за које се прописују следеће обавезе, односно 
ограничења приликом извођења свих будућих радова на зградама у овој зони: 

-  клима уређаји на фасадама морају бити постављени по одређеној вертикали, 
заклоњени одговарајућим алуминијумским, браварским и сл. елементима, тако да нису видни 
на фасади; положај - распоред клима уређаја представља саставни део техничке 
документације на основу које се прибавља одобрење организационе јединице Градске 
управе града Краљева надлежне за послове урбанизма и грађевинарства; 

- терасе се не могу затварати  нетранспарентним материјалима (зидовима од: опеке, 
гипс - картонских плоча, лимених табли, црне браварије и сл.); изузетно је могуће вршити 
застакљивање тераса транспарентним материјалима (стаклом) без икаквих вертикалних 
преграда у виду пречки, при чему се овакво застакљивање мора изводити интегрално, на 
целом објекту, уз поштовање изворног стила/манира постојећег објекта; овакве интервенције 
представљају део техничке документације на основу које се прибавља одобрење 
организационе јединице Градске управе града Краљева надлежне за послове урбанизма и 
грађевинарства; није дозвољено извођење било каквих парцијалних радова (појединачно 
застакљивање тераса); 

- на терасама и изнад прозора не могу се постављати тенде и слична сенила (заклони 
од сунца); изузетно је могуће постављање тенди и сличних сенила уколико се то врши 
интегрално, на целом објекту, при чему се мора поштовати изворни стил/манир постојећег 
објекта; овакве интервенције представљају део техничке документације на основу које се 
прибавља одобрење организационе јединице Градске управе града Краљева надлежне за 
послове урбанизма и грађевинарства; није дозвољено извођење било каквих парцијалних 
радова (појединачно засењивање тераса); 

- прозори и балконска врата од PVC или Al профила, морају бити у белој или боји 
дрвета, а дрвени прозори у боји природног дрвета, застакљени без икаквих вертикалних 
преграда у виду пречки; замена прозора, излога и спољних врата представља саставни део 
техничке документације на основу које се прибавља одобрење организационе јединице 
Градске управе града Краљева надлежне за послове урбанизма и грађевинарства; 

- ролетне на прозорима као спољни застори, ако су од PVC или Al профила, морају бити 
усклађени са бојом прозора (или врата), односно у белој боји или боји дрвета, односно у боји 
природног дрвета код прозора од дрвета; радови на замени спољних застора морају се 
вршити интегрално, на целом објекту; није дозвољено извођење било каквих парцијалних 
радова (појединачно постављање спољних застора); овакве интервенције представљају део 
техничке документације на основу које се прибавља одобрење организационе јединице 
Градске управе града Краљева надлежне за послове урбанизма и грађевинарства; 

- боје фасада морају бити у пастелним, мирним тоновима по избору одговорног 
пројектанта техничке документације; палету боја одређује Јавно предузеће за уређивање 
грађевинског земљишта „Краљево“ посебном одлуком; бојење фасаде (са навођењем тона 
боје) представља део техничке документације на основу које се прибавља одобрење 
организационе јединице Градске управе града Краљева надлежне за послове урбанизма и 
грађевинарства; 

- није дозвољено постављање конзолних реклама на фасадама зграда или 
надстрешницама изнад локала у приземљу објеката;  

- дозвољено је постављање рекламе у равни фасаде приземља непосредно изнад 
излога пословних простора и уколико се у приземљу налазе пословни простори; 



- дозвољено је постављање рекламе у равни надстрешнице изнад приземља (под 
условом да се у приземљу налазе пословни простори), максималне висине 60cm и 
максимално у дужини фронта пословног простора изнад кога се реклама поставља;  

- нису дозвољене рекламе на фасади на деловима објекта изнад приземља (спратни 
делови објекта, надзидци равних кровова и сл.) нити у равни фасаде; 

- није дозвољено видно постављање антена, носача антена, кабловских инсталација и 
сличне пратеће опреме електронске комуникације на фасадама и крововима објеката. 
 Обавезе, односно ограничења утврђена ставом 1. овог члана односе се на све видне 
фасаде (уличне и дворишне). 
 

Члан 10. 
 

Прва зона је подручје града и захтева једнообразност изгледа фасада, па се приликом 
извођења радова на зградама, у сврху једнообразности, утврђују следеће обавезе, односно 
ограничења приликом извођења свих будућих радова на зградама у овој зони: 

-  клима уређаји на фасадама морају бити постављени по одређеној вертикали; према 
уличним, односно јавним и јавним саобраћајним површинама заклоњени одговарајућим 
алуминијумским браварским и сл. елементима, тако да нису видни на фасади; положај - 
распоред клима уређаја представља саставни део техничке документације на основу које се 
прибавља одобрење организационе јединице Градске управе града Краљева надлежне за 
послове урбанизма и грађевинарства; 

- терасе се не могу затварати нетранспарентним материјалима (зидовима од: опеке, 
гипс – картонских плоча, лимених табли, црне браварије и сл.); изузетно је могуће вршити 
застакљивање тераса транспарентним материјалима (стаклом), при чему се овакво 
застакљивање мора изводити интегрално, на целом објекту, уз поштовање изворног 
стила/манира постојећег објекта; овакве интервенције представљају део техничке 
документације на основу које се прибавља одобрење организационе јединице Градске 
управе града Краљева надлежне за послове урбанизма и грађевинарства; није дозвољено 
извођење било каквих парцијалних радова (појединачно застакљивање тераса); 

- на терасама и изнад прозора се могу  постављати тенде и слична сенила (заклони од 
сунца), искључиво ако се то врши интегрално, на целом објекту, при чему се мора поштовати 
изворни стил/манир постојећег објекта; овакве интервенције на фасади представљају део 
техничке документације на основу које се прибавља одобрење организационе јединице 
Градске управе града Краљева надлежне за послове урбанизма и грађевинарства; није 
дозвољено извођење било каквих парцијалних радова на постављању тенде и сличних 
сенила (појединачно засењивање тераса); 

- прозори и балконска врата од PVC или Al профила, морају бити у белој боји, боји 
дрвета или боји фасаде, а дрвени прозори у боји природног дрвета; замена прозора, излога и 
спољних врата представља саставни део техничке документације на основу које се 
прибавља одобрење организационе јединице Градске управе града Краљева надлежне за 
послове урбанизма и грађевинарства; 

- ролетне на прозорима као спољни застори, ако су од PVC или Al профила, морају бити 
усклађени са бојом прозора (или врата), односно у белој боји, боји дрвета или боји фасаде, 
односно у боји природног дрвета код прозора од дрвета; радови на замени спољних застора 
морају се вршити интегрално, на целом објекту; није дозвољено извођење било каквих 
парцијалних радова (појединачно постављање спољних застора); овакве интервенције 
представљају део техничке документације на основу које се прибавља одобрење 
организационе јединице Градске управе града Краљева надлежне за послове урбанизма и 
грађевинарства; 

- боје фасада по правилу су пастелне, мирних тонова по избору одговорног пројектанта 
техничке документације; палету боја одређује Јавно предузеће за уређивање грађевинског 
земљишта „Краљево“ посебном одлуком; бојење фасаде (са навођењем тона боје) 
представља део техничке документације на основу које се прибавља одобрење 
организационе јединице Градске управе града Краљева надлежне за послове урбанизма и 
грађевинарства; 

- не дозвољава се постављање конзолних реклама на фасадама зграда или 
надстрешницама, изнад локала у приземљу објеката, а чија хоризонтална пројекција пада на 
јавну или јавну саобраћајну површину;   

- дозвољено је постављање рекламе у равни фасаде приземља непосредно изнад 
излога пословних простора и уколико се у приземљу налазе пословни простори; 
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- дозвољено је постављање рекламе у равни надстрешнице изнад приземља (под 
условом да се у приземљу налазе пословни простори), максималне висине 60cm и 
максимално у дужини фронта пословног простора изнад кога се реклама поставља;  

- нису дозвољене рекламе на фасади на деловима објекта изнад приземља (спратни 
делови објекта, надзидци равних кровова и сл.) нити у равни фасаде, осим ако је то 
предвиђено посебно одлуком која регулише област оглашавања; постављање оваквих 
реклама врши се уз предходно прибављање одобрење од организационе јединице Градске 
управе града Краљева надлежне за стамбено-комуналне послове; 

- није дозвољено постављање антена, носача антена, кабловских инсталација и сличне 
пратеће опреме електронске комуникације на фасадама и крововима објеката, које су видне 
са јавних и јавних саобраћајних површина; њихово постављање је могуће уз претходно 
прибављање одобрења организационе јединице Градске управе града Краљева надлежне за 
послове урбанизма и грађевинарства. 

Обавезе, односно ограничења утврђена ставом 1. овог члана односе се на уличне 
фасаде. 
 

Члан 11. 
 

 Радови на одржавању спољног изгледа зграда које су проглашене за културно добро 
морају се изводити  у складу са актима којима се утврђују услови заштите споменика културе. 
 
 
V СУФИНАНСИРАЊЕ РАДОВА НА ИНВЕСТИЦИОНОМ ОДРЖАВАЊУ И УНАПРЕЂЕЊУ 
ЕНЕРГЕТСКИХ СВОЈСТАВА ЗГРАДА 
 

Члан 12. 
 

 У циљу подстицања очувања и обнове стамбеног фонда, град Краљево обезбеђује 
средства у буџету за бесповратно суфинансирање радова из члана 4. ове одлуке ради 
реализације пројеката инвестиционог одржавања и унапређења својстава зграда (у даљем 
тексту: инвестициони пројекти) на територији града Краљева у складу са одредбама члана 1. 
ове одлуке, поступком јавног позива за суфинансирање инвестиционих пројеката одржавања 
и унапређења својстава зграде (у даљем тексту: јавни позив). 

Суфинансирање, које се односи на инвестиционе пројекте у делу изведених радова,  
укључује и обрачунати ПДВ. 
 

Члан 13. 
 

          Градско веће града Краљева посебном одлуком опредељује укупан проценат 
суфинансирања за сваку буџетску годину, као и проценат суфинансирања у односу на врсту 
радова инвестиционог пројекта за сваку буџетску годину  а пре расписивања јавног позива. 
 

Члан 14.  
 

Средства за суфинансирање инвестиционих пројеката биће додељена за пројекте који 
испуњавају услове прописане овом одлуком, а до висине укупно одобрених средстава у 
буџету града Краљева. 

 
Члан 15. 

 

 Суфинансирање инвестиционих пројеката спроводи се на основу јавног позива који 
расписује Градско веће града Краљева за сваку буџетску годину. Јавни позив обавезно 
садржи: 

1. активности које се суфинансирају, 
2. право учешћа на јавном позиву, 
3. документацију која се подноси уз пријаву, 
4. начин и место подношења пријаве, 
5.  рок за подношење пријаве, 
6. проценат учешћа града Краљева у укупним трошковима одабраних пројеката у 

зависности од предвиђених активности из члана 4. став 1. тачка 1. и члана 13. ове 
одлуке, 

7. критеријуме за рангирање, 
8. рок за објављивање ранг листе, 
9. начин и рокове плаћања и 
10.  рок за доношење коначне одлуке о пројектима који ће бити суфинансирани. 



Јавни позив објављује се на званичној интернет презентацији града Краљева, огласној 
табли Градске управе града Краљева и најмање у једном локалном медију. 
 
 

Члан 16. 
 

Пријаву могу поднети лица из члана 2. ове одлуке. 
Уз пријаву на прописаном обрасцу, обавезно се подноси следећа документација: 
1. извод из листа непокретности са копијом плана катастарске парцеле не старији од 

6 (шест) месеци; 
2. доказ да је подносилац обезбедио потребна средства за реализацију пројекта до 

износа утврђеног јавним позивом; 
3. одлука органа управљања  или власника о подношењу пријаве на јавни позив; 
4. донет Програм одржавања зграде за текућу годину у коме су наведене активности 

инвестиционог одржавања предвиђене за текућу годину (уколико је подносилац 
стамбена заједница); 

 5. техничкa документацијa израђена у складу са посебним прописима и одобрења   
потребнa за извођење радова за које је поднет захтев за суфинансирање. 
Уз пријаву се  може поднети  и следећа документација: 
-решење грађевинског инспектора којим се налаже извођење радова у циљу 
отклањања  непосредне опасности по живот, здравље и безбедност људи (уколико је 
такво решење донето пре расписаног јавног позива); 
-доказ о раније изведеним радовима инвестиционог и одржавања на згради (уколико 
су радови извођени: окончана ситуација, рачуни, извештај надзорног органа......) 

         -елаборат енергетске ефикасности зграде; 
          -налаз овлашћеног привредног субјекта  за обављање одређене делатности о потреби 

интервенције-хитна/није хитна као и друга документација која може бити од утицаја на 
бодовање сходно критеријумима који утврђени одредбама ове одлуке. 

       Решење о регистрацији стамбене заједнице прибавља се по службеној дужности. 
 

Члан 17. 
 

Градоначелник града Краљева именује Комисију за спровођење поступка за доделу 
средстава за суфинансирање радова на инвестиционом одржавању и унапређењу својстава 
зграда (у даљем тексту: Комисија). 

Комисија се именује на период од 4 године и чине је председник и 4 члана и њихови 
заменици.  

Састав Комисије чине лиценцирани инжењер архитектуре, лиценцирани инжењер 
грађевинaрства, дипломирани правник, дипломирани економиста и члан Градског већа града 
Краљева који је уједно и председник Комисије. 

Задатак Комисије је да: 
1. прегледа приспеле пријаве и утврди да ли су благовремене и потпуне; 
2. стручно оцени приспеле пријаве; 
3. изврши рангирање приспелих пријава према критеријумима утврђеним овом 

одлуком и утврди предлог листе инвестиционих пројеката за суфинансирање; 
4. разматра приговоре учесника на предлог листе инвестиционих пројеката за 

суфинансирање; 
5. утврди предлог коначне листе инвестиционих пројеката за суфинансирање и исти 

достави Градском већу града Краљева. 
О раду Комисије  под тачкама 1–5. става 4. овог члана води се записник. 
Административне и техничке послове везане за спровођење поступка за 

суфинансирање инвестиционих пројеката, за потребе Комисије, у складу са овом одлуком, 
врши организациона јединица Градске управе града Краљева надлежна за послове 
урбанизма и грађевинарства. 

 

Члан 18. 
 

Рок за подношење пријаве по расписаном јавном позиву  је 30 дана од дана његовог 
објављивања на званичној интернет презентацији града Краљева. 

Комисија у року од 5 дана од дана истека рока за подношење пријава врши отварање 
приспелих пријава. 
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Неблаговремена пријава у смислу одредаба ове одлуке је пријава која је поднета 
након истека рока за подношење пријаве, а који је прописан јавним позивом. Неблаговремена 
пријава се неотворена враћа подносиоцу. 
 Непотпуна пријава, у смислу одредаба ове одлуке, је пријава која не садржи обавезну 
документацију прописану јавним позивом. 
           Неисправна пријава, у смислу одредаба ове одлуке, је пријава која садржи обавезну 
документацију прописану јавним позивом али чија садржина није у складу са условима 
прописаним јавним позивом. 
           Непотпуна и неисправна пријава се не бодују. 
 

Члан 19. 
 

Вредновање, рангирање и избор инвестиционих пројеката који ће бити суфинансирани 
у складу са одредбама ове одлуке врши се применом следећих критеријума: 

 

1. процена хитности интервенције  
а) хитна интервенција на фасади  
- улична фасада или фасада зградe са улазом у зграду              17 бодова 
- бочна фасада (по једној фасади)                                            7 бодова 
- дворишна фасада                                               4 бода  
      

б) потребна интервенција, али није хитна                               
- улична фасада                         7 бодова 
- бочна фасада (по једној фасади)                                                 4 бода 
- дворишна фасада                                                   2 бода 
 

в) хитна интервенција на санацији крова           
-  санација крова површине 100%            20 бодова 
- санација крова површине до 75%            15 бодова 
- санација крова површине до 50%            10 бодова 
- санација крова површине до 25%                5 бодова 
 

г) потребна интервенција, али није хитна, на санацији крова            
-  санација крова површине 100%            10 бодова 
- санација крова површине до 75%              8 бодова 
- санација крова површине до 50%              5 бодова 
- санација крова површине до 25%                3 бода 
 

д) хитна интервенција на уређајима, опреми и инсталацији                         12 бодова 
 

ђ) потребна интервенција, али није хитна, на уређајима,  
    опреми и инсталацији                                6 бодова 
   
Хитна интервенција на уређајима, опреми и инсталацији подразумева радове у циљу 

спречавања настанка потребе за хитном интервенцијом на лифту, инсталацији и уређају 
унутар лифтовског окна, лифтовском постојењу унутар лифт кућице, пумпном постројењу за 
избацивање отпадне, подземне и кишне воде и препумпни уређај (са припадајућим 
инсталацијама и уређајима), хидрофорско или друго пумпно постројење за снабдевање 
зграде водом или за регулисање притиска воде (са припадајућим деловима и 
инсталацијама), унутрашњу водоводну и канализациону мрежу, електро-инсталације зграде и 
степенишне расвете. 

Потребна интервенција, али није хитна подразумева радове који нису хитни на 
уређају, опреми и инсталацији (из претходне алинеје), као и радове на осталим уређајима, 
опреми и инсталацији зграде, односно радове на одржавању заједничких и помоћних 
просторија зграде. 

  

2. радови на замени употребљених грађевинских материјала  
 који су штетни по живот и здравље људи                 20 бодова 
 

3. степен унапређења енергетских својстава зграде 
а) енергетски разред за постојеће зграде,  
- након извођења радова на енергетској санацији                                         30 бодова 
 побољшан је за два и више  разреда 
 б) енергетски разред за постојеће зграде, 
 након извођења радова на енергетској санацији 
 побољшан је за један разред                                                                          20 бодова 



4. намена зграде                                                    
а) зграде које уживају неки вид заштите  
    у смислу Закона о културним добрима                                                       20 бодова  
б) стамбене и стамбено-пословне зграде у зони заштите                            10 бодова  
 в) остале зграде у зони заштите                                                                      5 бодова 
 

5. положај зграде 
а) зграде у екстра зони                                                                               
 - зграде лоциране непосредно уз трг или улицу                                 20 бодова 
- слободно стојећа зграде/зграде у уличном низу, 
   на удаљености од 5,0м и више од трга или тротоара улице                    15 бодова 
б) зграда у 1. зони                                                                                       
- зграде лоциране  непосредно уз трг или улицу                               15 бодова 
- слободно стојеће зграде/зграде у уличном низу, 
   на удаљености од 5,0м и више од трга или тротоара улице                   10 бодова 
в) зграда у 2. зони                                                                                        
- зграде лоциране  непосредно уз трг или улицу                                 8 бодова 
- слободно стојеће зграде/зграде у уличном низу, 
  на удаљености од 5,0 и више од трга или тротоара улице                          5 бодова 
 

6. раније интервенције на згради  
а) зграде на којима радови инвестиционог и текућег одржавања  
    нису извођени или су извођени пре 1992. године                                      20 бодова                                
б) зграде  на којима су радови инвестиционог и текућег 
    одржавања извођени од 1992. до 2001. године                                         15 бодова                                          
в) зграде на којима  су радови инвестиционог и текућег  
    одржавања извођени од 2001. до 2011. године                                         8 бодова 
г) зграде на којима су радови инвестиционог и текућег 
    одржавања извођени од 2011. до 2016. године                                        5 бодова 
д) зграде на којима су радови инвестиционог и текућег 
    одржавања извођени од 2016. до 2018. године                                        2 бода 
 

7. Старост зграде/година изградње зграде 
а) старија од 60 година          30 бодова 
б) од 40 до 60 година          20 бодова 
в) од 20 до 40 година          10 бодова 
г) од 10 до 20 година                        5 бодова 
д) изграђена у последњих 10 година          1 бод. 
 
У случају да два или више инвестиционих пројеката буду вреднована истим бројем 

бодова, предност у додели средстава има пројекат који је добио више бодова по основу 
хитности (предност имају радови на хитном одржавању фасаде, затим радови на санацији 
крова и на крају радови на уређајима, опреми и инсталацији). У случају да инвестициони 
пројекти и по овом вредновању имају исти број бодова предност има пројекат којим су 
предвиђени радови на замени употребљених грађевинских материјала који су штетни по 
живот и здравље људи.  

У случају да су пројекти добили исти број бодова и по основу хитности и по основу 
замене употребљених грађевинских материјала који су штетни по живот и здравље људи, 
предност има пројекат за зграду која се налази у зони по следећем редоследу: екстра зона, 1. 
зона и 2. зона.  

У случају да се више зграда налази и у истој зони предност има пројекат за зграду која 
се налази лоцирана непосредно уз трг или улицу.  

У случају да се више зграда налази и у истој зони и да се налазе непосредно уз трг 
или улицу, предност има пројекат за зграду који је добио више бодова по основу старости, а у 
случају истог броја бодова и по основу старости предност има пројекат који је добио више 
бодова по основу унапређења енергетских својстава зграде (односно пројекат којим се више 
унапређују енергетска својства зграде). 
 

Члан 20. 
 

 На основу додељених бодова, Комисија утврђује предлог листе инвестиционих 
пројеката и објављује га на званичној интернет презентацији града Краљева у трајању од 
најмање 15 дана. 
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 Подносиоци пријаве по јавном позиву могу у року од 8 дана од дана објављивања 
предлога  листе из става 1. овог члана поднети приговор Комисији. 
 Комисија је дужна да, у року од 8 дана од дана пријема приговора исте размотри и да, 
након тог рока, утврди коначну листу за суфинансирање инвестиционих пројеката која 
садржи и образложење о размотреним приговорима, као и да за Градско веће града Краљева 
сачини предлог решења. 
 

Члан 21.  
 

На основу предлога Комисије, Градско веће града Краљева доноси појединачно 
решење о додели средстава за бесповратно суфинансирање инвестиционих пројеката. 

Решење обавезно садржи следеће податке за сваки пројекат посебно и то: 
           1. податке о подносиоцу пријаве (име, презиме, адреса ...) коме се додељују средства 
са адресом на којој се зграда налази;  
           2.назив пројекта и врсте радова за реализацију пројекта; 

     3. укупну вредност пројекта; 
     4. укупан број бодова; 

           5. максималан износ средстава који се финансира из буџета града Краљева; 
           6. друге податке на основу којих се вршило бодовање. 

Појединачно решење из става 1. овог члана доставља се подносиоцу пријаве, 
организационој јединици која је водила административно-техничке послове за потребе 
Комисије, Јавном предузећу „Градско стамбено“ Краљево и објављује на званичној интернет 
презентацији града Краљева. 

Решење из става 1. овог члана је коначно и против њега се може покренути управни 
спор. 

Члан 22. 
 

 По коначности решења о додели средстава за бесповратно суфинансирање 
инвестиционих пројеката, даљи поступак, без накнаде (осим послова стручног надзора), до 
коначне реализације пројекта, спроводи Јавно предузеће „Градско стамбено“ Краљево. 
          Јавно предузеће „Градско стамбено“ Краљево дужно је да: 
-спроведе поступак потписивања Уговора о суфинансирању инвестиционих пројеката између 
града Краљева и подносиоца пријаве коме су опредељена средства по јавном позиву (у 
даљем тексту: Уговор); 
-објави јавни оглас за избор извођача радова за реализацију инвестиционих пројеката и 
пружи помоћ подносиоцу пријаве коме су опредељена средства по јавном позиву у избору 
извођача радова  и сачињавању Уговора о извођењу радова; 
-врши стручни надзор на извођењем радова на реализацији инвестиционих пројеката; 
-сачини окончану ситуацију након изведених радова инвестиционог пројекта; 
-сачини потврду о изведеним радовима на инвестиционом пројекту. 
         За инвестиционе пројекте који су предмет суфинансирања у складу са одредбама ове 
одлуке, Јавно предузеће „Градско стамбено“ Краљево одређује палету боја фасаде а на 
основу посебне одлуке Јавног предузећа за уређивање грађевинског земљишта „Краљево“ из 
члана 9. ове одлуке. 
 

Члан 23. 
 

 Јавно предузеће „Градско стамбено“ Краљево позива подносиоца пријаве коме су 
опредељена средства по јавном позиву ради закључења Уговора са градом Краљевом. 
            Уговор у име града Краљева закључује Градоначелник. 
            Уговором се уређују међусобна права, обавезе и одговорности уговорних страна и 
нарочито садржи: 
-предмет уговора; 
-рок у коме се реализује инвестициони пројекат; 
-укупну вредност инвестиционог пројекта; 
-износ средстава који се обезбеђује у буџету града Краљева; 
-износ средстава који обезбеђује подносилац пријаве коме су опредељена средства по 
јавном позиву; 
-врсту и опис радова инвестиционог пројекта; 
-начин и рокове плаћања; 
-обавезу прибављања аката у складу са законом којим се уређује планирање и изградња. 



           Ако се подносилац пријаве коме су опредељена средства по јавном позиву не одазове 
позиву и не закључи Уговор у року од 15 дана од дана пријема позива, сматраће се да је 
одустао од суфинансирања. 
          У случају из става 4. овог члана као и у случају да се подносилац пријаве изјаснио да 
одустаје од закључења Уговора, опредељена средства доделиће се првом следећем 
подносиоцу пријаве са коначне листе коме нису додељена средства а на основу решења 
Градског већа града Краљева чији предлог сачињава Комисија.  
 

Члан 24. 
  

Јавно предузеће „Градско стамбено“ Краљево дужно је да јавни позив за избор 
извођача радова на реализацији инвестиционих пројеката за који је закључен Уговор из 
члана 23. ове одлуке објави на званичној интернет презентацији овог јавног предузећа, у року 
од 3 дана од дана закључења Уговора из члана 23. ове одлуке, а пре избора извођача 
радова и закључивања Уговора о извођењу радова 

Јавни позив из става 1. овог члана не може бити објављен у трајању краћем од 8 дана 
од дана објављивања. 
 

Члан 25. 
 

          Подносилац пријаве коме су опредељена средства по јавном позиву дужан је да у року 
од 15 дана од дана избора понуђача по објављеном јавном позиву за избор извођача радова 
за реализацију инвестиционих пројеката, са изабраним извођачем радова закључи Уговор о 
извођењу радова на инвестиционом пројекту. 
 

Члан 26. 
 

           Подносилац пријаве коме су опредељена средства по јавном позиву дужан је да 
радове предвиђене инвестиционим пројектом заврши најкасније до 15. новембра текуће 
године, а захтев за исплату одобрених суфинансирајућих средстава из буџета града 
Краљева поднесе најкасније до 30. новембра текуће године организационој јединици Градске 
управе надлежној за послове финансија. 
       Уз захтев за исплату одобрених суфинансирајућих средстава из буџета града 
Краљева обавезно се доставља: 
-Уговор о суфинансирању инвестиционог пројекта; 
-Уговор о извођењу радова на инвестиционом пројекту; 
-Доказ о извршеној целокупној уплати средстава, за изведене радове на реализацији 
инвестиционог пројекта по окончаној ситуацији, од стране подносиоца пријаве извођачу 
радова а у складу са средствима опредељеним Уговором; 
-окончана ситуација о изведеним радовима на реализацији инвестиционог пројекта; 
-потврда о изведеним радовима на инвестиционом пројекту. 
       Одобрена суфинансирајућа средства из буџета града Краљева се уплаћују на рачун 
подносиоца пријаве коме су опредељена средства по јавном позиву у року од 25 дана од 
дана подношења захтева за исплату одобрених суфинансирајућих средстава из буџета града 
Краљева. 
         Уколико вредност радова по окончаној ситуацији буде мања од уговорених вредности 
из члана 23. ове одлуке, град Краљево задржава право да суфинансира износ до процента 
суфинансирања утврђеног посебном одлуком Градског већа града Краљева из члана 13. ове 
одлуке, а у односу на вредност изведених радова по окончаној ситуацији. 
 

Члан 27. 
 

        Све трошкове израде и достављања документације из члана 16. ове одлуке у целости 
сноси подносилац пријаве по расписаном  јавном позиву. 
        Трошкове који нису предвиђени техничком документацијом, трошкове радова који нису 
предвиђени у довољној количини и трошкове стручног надзора, у целости сноси подносилац 
пријаве по расписаном  јавном позиву. 
       У случају већих промена тржишних услова пословања од дана објављивања јавног 
позива из члана 15. ове одлуке до закључења уговора из члана 23. ове одлуке, а до 
реализације истог (повећање цена материјала, замене планираног материјала, уређаја, 
опреме, делова и сл. другим, услед непостојања на тржишту) а које доводе до веће 
вредности инвестиционог пројекта, овлашћује се Јавно предузеће „Градско стамбено“ 
Краљево, односно стручни надзор да у име и за потребе града Краљева, изврши измену 
врсте материјала предвиђеног за уградњу и/или количине радова односно материјала 
предвиђеног за уградњу до укупне вредности инвестиционог пројекта утврђеног уговором.  
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     Износ накнаде за вршење стручног надзора над извођењем радова на реализацији 
инвестиционих пројеката од стране Јавног предузећа „Градско стамбено“ Краљево износи 
3% од вредности инвестиционог пројекта. 
        

VI НАДЗОР 

Члан 28. 
 

       Надзор над применом одредаба ове одлуке врши Градска управа града Краљева 
преко организационе јединице Градске управе надлежне за инспекцијске послове и 
организационе јединице Градске управе надлежне за комунално-милицијске послове. 
 
 
VII КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 29. 
 

       Новчаном казном у фиксном износу од 85.000,00 динара казниће се за прекршај Јавно 
предузеће „Градско стамбено“ Краљево уколико поступи супротно одредбама члана 24. став 
1. ове одлуке. 
      За прекршај из става 1. овог члана казниће се и одговорно лице у Јавном предузећу 
„Градско стамбено“ Краљево  новчаном казном у фиксном износу од 20.000,00 динара. 
 

Члан 30. 
 

    Новчаном казном у фиксном износу од 85.000,00 динара казниће се за прекршај друго 
правно лице уколико поступи супротно одредбама чланова 6, 8, 9, 10, 11, 25. и 26. став 1. ове 
одлуке. 
      За прекршај из става 1. овог члана казниће се и одговорно лице у правном лицу 
новчаном казном у фиксном износу од 20.000,00 динара. 

Члан 31. 
     Новчаном казном у фиксном износу од 50.000,00 динара казниће се за прекршај 
предузетник уколико поступи супротно одредбама чланова 6, 8, 9, 10, 11, 25. и 26. став 1.  
ове одлуке. 

Члан 32. 
    Новчаном казном у фиксном износу од 15.000,00 динара казниће се за прекршај 
физичко лице уколико поступи супротно одредбама чланова 8, 9, 10, 10, 11, 25. и 26. став 1. 
ове одлуке. 
 
 
VII ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 
 

Члан 33. 
 

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

Ступањем на снагу ове одлуке престаје да важи Одлука  о обавезном инвестиционом 
одржавању зграда и суфинансирању инвестиционих пројеката на територији града Краљева 
(„Службени лист града Краљева“, број 22/18 и 52/20). 
 

  
Скупштина града Краљева                              
Број: 011-362/2021-I                                                                                   
Дана: 29. новембра 2021. године                                                                              
                                                                                            Председник  
                                                                                 Скупштине града Краљева         

                                                   Ненад Марковић, дипл.инжењер саобраћаја, с.р.  



На основу чланова 25, 26, 35, 46. и 48. 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), члана 20. став 1. тачка 1. 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 6. и члана 16. став 1. тачка 1. Статута града Краљева 
(„Службени лист града Краљева“, број 6/19-пречишћен текст), 
           Скупштина града Краљева, на седници одржаној дана 29. новембра 2021. 
године, донела  је 
  

ОДЛУКУ 
О ИЗРАДИ II ИЗМЕНЕ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ „ЦЕНТАР ГРАДА 

КРАЉЕВА“ ЛОКАЦИЈА „ЗДРАВСТВЕНИ ЦЕНТАР КРАЉЕВО“ 
 
 

Члан 1.  
 

 Приступа се изради II Измене плана детаљне регулације „Центар града 
Краљева“ – локација „Здравствени центар Краљево“, у скраћеном поступку измене 
и допуне планског документа. 

Члан 2.  
 

Граница II Измене плана детаљне регулације „Центар града Краљева“ – 
локација „Здравствени центар Краљево“ обухвата део КО Краљево укупној 
површини од око 5,5 hа 

 Граница почиње на тромеђи кп бр. 1477, 1486 и 315 КО Краљево 
(раскрсница улица Војводе Путника и Југ Богданова), сече улицу Војводе Путника и 
иде левом страном ул. Југ Богданове у смеру истока обухватајући кп бр. 1485/1, 
1485/2 и 3446/3 све КО Краљево. Граница ту на кратко иде регулационом линијом 
(тачке 1-10 графичког прилога) до тромеђе кп бр. 3445/1, 1343/1 и 3447/2 све КО 
Краљево, после које наставља међном линијом кп бр. 1343/1 КО Краљево, обухвата 
кп бр. 3446/6, 3446/7 и 3446/8 све КО Краљево, после којих наставља међном 
линијом кп бр. 1343/1 КО Краљево, сече кп бр. 4230/1 КО Краљево (тачке11 и 12 
графичког прилога). Граница даље наставља левом страном Улице Цара Душана 
(кп бр. 1492 КО Краљево) до раскрснице са ул. Војводе Путника - кп бр. 1477 КО 
Краљево, коју сече до тромеђе кп број 1493, 1199/1 и 1477 КО Краљево и даље 
наставља у смеру севера, левом страном Улице Војводе Путника до почетне тачке 
границе.  
 Граница плана је дата следећим координатама: 
 

    Y           X 
  1  7475991.47  4842124.68 
  2  7476045.60  4842080.87 
  3  7476042.19  4842076.75 
  4  7476054.82  4842066.39 
  5  7476056.07  4842064.02 
  6  7476056.40  4842063.17 
  7  7476057.02  4842061.63 
  8  7476057.41  4842059.81 
  9  7476057.66  4842058.68 
10  7476058.73  4842054.69 
11  7475861.60  4842001.01 
12  7475857.91  4842001.76 
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Члан 3.  
 
 Услови и смернице за овај плански документ садрже планска документа 
вишег реда и развојне стратегије: 
 - Генерални урбанистички план Краљево 2020 („Службени лист града 
Краљева“, број 13/13 и 24/13) 

-План генералне регулације „Центар-Чибуковац („Службени лист града 
Краљева“, број 13/13, 24/13, 10/17, 12/17, 15/20, 20/20, 20/21 и 23/21)  
 План генералне регулације „Центар-Чибуковац“, третира План детаљне 
регулације „Центар града Краљева“, као Урбанистичку зону 1 и као такав 
представља стечену урбанистички обавезу. 
         У ранијим планским документима овај простор је детаљно разрађиван. 
          Подлоге за овај план биће прибављене у складу са чл. 40. 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 и 37/19 – др.закон, 9/20 и 52/21).  
          Ове подлоге ће бити допуњене потребном топографијом на основу теренских 
геодетских мерења, Службе за геодезију и ГИС – Јавног предузећа за уређивање 
грађевинског земљишта „Краљево“ 

 
Члан 4.  

 
Принципи планирања, коришћења, уређења и заштите простора Измене 

Плана детаљне регулације Центар града Краљева  - Здравствени центар Краљево, 
заснивају се на дефинисању потенцијала, ограничења, конфликата и развојних 
приоритета посматраног подручја, ради дефинисања јавног интереса, унапређења 
постојећих и нових урбаних вредности и др.   

Посебан акценат ће бити дат на фукционисању болничког комплекса, како 
просторно тако и садржајно. Проблеми који спречавају несметано функционисање 
биће евидентирани и биће предложена решења за њихово отклањање. Измена 
Плана ће подржати све садржаје који постојећи болнички комплекс чине бољим и 
савременијим. 

  
Члан 5.  

 
Визија и циљ планирања на овом простору заснива се на:  

     -изградњи новог објекта „Дијагностички центар“; 
     -изградњи нове Интернистичке болнице; 

-изградњи хелидрома; 
-изградњи гараже и радионице за санитетска возила; 
-саобраћајном решењу прилаза ЗЦ Краљево из правца улица Југ Богданове и 

Цара Душана, као и решењу простора за паркирање (са заштитним зеленим тампон 
појасем према улици Војводе Путника); 

-санацији постојећих објеката Хируршког блока, Поликлинике и Дечијег 
диспанзера по захтевима енергетске ефикасности и 
-сагледавању постојећег простора и евентуално повећање капацитета осталих 

објеката на предметној локацији. 
 

Члан 6.  
 

Концептуални оквир планирања, коришћења, уређења и заштите планског 
подручја са структуром основних намена простора и коришћења земљишта,  



састоји се у дефинисању јавног интереса, а све у циљу рационалнијег коришћења 
земљишта потребног за наведене намене, у складу са смерницама датим 
плановима вишег реда. 

 
                                                           Члан 7. 
 

Рок за израду Нацрта Измене Плана детаљне регулације Центар града 
Краљева - Здравствени центар Краљево је девет месеци од дана ступања на снагу 
ове Одлуке. 
 
                                                            Члан 8. 

 
 Средства за израду Измене Плана детаљне регулације Центар града 
Краљева - Здравствени центар Краљево обезбеђена су из буџета града Краљева.  
 

  Члан 9. 
 

Нацрт II Измене Плана детаљне регулације „Центар града Краљева“ локација 
„Здравствени центар Краљево“, биће изложен на јавни увид у трајању од 15 дана, у 
холу зграде Градске управе града Краљева – приземље, I (први) улаз, Трг Јована 
Сарића број 1, Краљево. 

Примедбе на наведени нацрт плана предају се Одељењу за урбанизам, 
грађевинарство и стамбено-комуналне делатности у писаном облику на писарници 
Градске управе града Краљева. 
 
                                                               Члан 10. 
 

Стратешка процена утицаја на животну средину за наведену измену плана 
неће се израђивати. 
 
                                                                Члан 11. 
  
 Мишљење Комисије за планове града Краљева, број 06-284/2021-06 која је 
одржана 16.09.2021. године је саставни део ове одлуке. 
 
                                                                 Члан 12. 
 
 Ова одлука ступа на снагу осам дана од дана објављивања у „Службеном 
листу града Краљева“. 
 
Скупштина града Краљева  
Број: 011-363/2021-I 
Дана: 29. новембра 2021. године      
                                                                                   Председник 
                                                                         Скупштине града Краљева 
                                                                  Ненад Марковић, дипл.инж.саобраћаја, с.р.  
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1 
 

  На основу члана 32. тачка 6. и члана 93. Закона о локалној самоуправи 
(„Службени гласник РС“, број 83/14-др.закон, 101/16-др.закон и 47/2018), члана 13.  
Закона о регистру просторних јединица и Адресном регистру („Службени гласник 
РС“, 9/20), члана 26. тачка 34. Статута града Краљева („Службени лист града 
Краљева“, број 6/19-пречишћен текст), члана 58 и члана 105. став 1. Пословника о 
раду Скупштине града Краљева („Службени лист града Краљева“, број 1/21-
пречишћен текст), уз претходну сагласност Министарства државне управе и 
локалне самоуправе Владе Републике Србије број 015-05-00063/2021-24 од 
4.11.2021.године, 
        Скупштина града Краљева, на седници одржаној дана 29. новембра 2021. 
године, донела је 
 

ОДЛУКУ  
О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ ОДЛУКЕ О ОДРЕЂИВАЊУ НАЗИВА ТРГОВА И УЛИЦА 

НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА КРАЉЕВА 
  

Члан 1. 
  
 У Одлуци о одређивању назива тргова и улица на територији града 
Краљева, („Службени лист града Краљева“, број 29/20-пречишћен текст): 
У члану 3. Одељак LXVI за насељено место Поповићи: 
Редни број 3. назив улице „Гарави сокак“ мења се и гласи „Солунска“. 
 
У члану 3. Одељак LXXXVII за насељено место Ушће: 
Редни број 8. опис улице „Капетана Срђана Кошанина“ мења се и гласи: 
„Улица почиње од к.п.8912/3, делимично пролази кроз к.п.8934/1 (од к.п. 8912/3 до 
к.п. 8934/5), и целом к.п. 8934/5 до раскрснице са улицом 7.јула (к.п. 9022) односно 
између к.п. 8934/2 и к.п. 8934/1, даље иде од улице 7.јула (к.п. 9022), односно 
између к.п. број 8787/1 и к.п. 8934/1, улица се даље простире целом дужином 
преко к.п. број 8789/1, делимично пролази кроз к.п. 8791/1, 8910/2, 8910/3, 8909/3, 
8829, 8840/1, 8829, 8828, 8827 и целом к.п. број 8844, 8712, 3341 и завршава се 
између к.п. број 3344 и 3345 све КО Ушће“.   

 
Члан 2. 

 
У осталом делу Одлука  о одређивању назива тргова и улица на територији 

града Краљева („Службени лист града Краљева“, број 29/20-пречишћен текст) 
остаје непромењена. 
 

Члан 3. 
 
 Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у 
„Службеном листу града Краљева“. 

 
 

Скупштина града Краљева 
Број: 011-364/2021-I Председник 
Дана: 29. новембра 2021. године                       Скупштине града Краљева                                                             

                                                       Ненад Марковић, дипл.инж.саобраћаја, с.р.    
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На основу чланова 25, 26, 35, 46. и 48. Закона о планирању и изградњи 
(„Службени гласник РС'', број 72/09, 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), члана 20. став 1. тачка 1. 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 6. и члана 16. став 1. тачка 1. Статута града Краљева 
(„Службени лист града Краљева“, број 6/19-пречишћен текст), 

Скупштина града Краљева, на седници одржаној дана 29.новембра 2021 
године, донела  је 
  

ОДЛУКУ 
О ИЗРАДИ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ „ЦЕНТАР ЗА УПРАВЉАЊЕ 

КОМУНАЛНИМ ОТПАДОМ“ 
 

Члан 1.  
 

 Приступа се изради Плана детаљне регулације „Центар за управљање 
комуналним отпадом“ (у даљем тексту ПДР „Центар за управљање комуналним 
отпадом“).  

Члан 2.  
 

Оквирна граница ПДР-а „Центар за управљање комуналним отпадом“ 
обухвата део КО Сирча укупној површини од око 25,0 hа. 

 Граница почиње од тромеђе кп бр. 2636, 2691 (пут) и 2697 (поток Моравац) 
све КО Сирча и иде према северу, источном границом кп 2691 (пут) са кп: 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 кп 2463/2 и 2470 обе КО Сирча, 
сече под приближно правим углом кп 2464 и иде до тромеђе кп 2464, 2469 и 2468 
све КО Сирча, наставља истим правцем, и даље према истоку, и том приликом сече 
кп 2468 и 2467 обе кп Сирча све до кп 2672/4 КО Сирча (корито реке Западна 
Морава), где скреће према југоистоку, западном границом кп 2672/4 КО Сирча 
(корито реке Западна Морава са кп: 2467, 2466, 2465, 2459, 2457/3, 2454, 2656, 
2660, 2661/1 и 2662 све КО Сирча, где скреће према југу до тромеђе кп 2662, 2664 и 
2672/4 (ушће потока Моравац у реку Западна Морава), где граница даље наставља 
према југозападу, северном границом кп 2697 (поток Моравац) са кп 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 кп број 2636, 2691 (пут) и 2697 (поток Моравац) где је 
граница и почела. 

Коначна граница ПДР-а „Центар за управљање комуналним отпадом“ биће 
дефинисана Нацртом овог Плана.      

 
Члан 3.  

 
 Услови и смернице за овај плански документ садрже планска документа 
вишег реда и развојне стратегије: 
 Регионалним просторним планом за подручје Шумадијског, Поморавског, 
Рашког и Расинског управног округа („Службени гласник РС“, број 39/14), планирана 
је изградња пет регионалних центара за управљање отпадом.  

У области Рашког и Расинског управног округа предвиђена су два регионална 
центра:  
-регионални центар 1: градови Краљево и Крушевац, општине Врњачка Бања, 
Трстеник, Варварин, Брус, Рековац, Александровац и Ћићевац,  
-регионални центар 2:  град Нови Пазар, општине Рашка и Тутин. 
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Овим је предвиђено да се регионални центар за управљање отпадом изгради 
на територији Расинског управног округа-Крушевца, а да град Краљево изгради 
трансфер станицу и постројење за сепарацију комуналног отпада на својој 
територији.  
           Просторним планом града Краљева („Службени лист града Краљева“, број 
7/11) није дефинисана локација за изградњу регионалног центра за управљање 
комуналним отпадом, нити је одређена локација за градску депонију комуналног 
отпада.  
           Генералним урбанистичким планом „Краљево 2020“ („Службени лист града 
Краљева“, број 13/13 и 24/13), локација планираног центра се налази у 
урбанистичкој зони 12.2, где је претежна намена „индустрија“, допунска намена 
„комунални објекти“, а пратећа „заштитно зеленило“. ГУП-ом Краљево констатовано 
је и да постојећа градска депонија има ограничени капацитет када је у питању њена 
експлоатација, као и да је неопходна и рекултивација земљишта. 
          Изменом ПГР-а „Кулагића ада Адрани“ („Службени лист града Краљева“, број  
30/14 и 33/14) повећана је површина за јавне намене (комуналне делатности) за 
потребе проширења постојеће депоније за око 3.42 ха. Овај простор ће бити 
технолошки компатибилан са постојећом депонијом, а на делу проширења постоји 
могућност изградње трансфер-станице за потребе регионалне депоније. Постојећа 
депонија предвиђена је за рекултивацију и затварање. Објекат депоније ће бити 
претворен у парк посебне намене (заштитно зеленило). 
 

Члан 4. 
 
          Подлоге за овај план биће прибављене у складу са чланом 40 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).  
            Ове подлоге ће бити допуњене потребном топографијом на основу 
теренских геодетских мерења Службе за геодезију Јавног предузећа за уређивање 
грађевинског земљишта „Краљево“. 
 

Члан 5.  
 
Принципи планирања, коришћења, уређења и заштите простора ПДР „Центар 

за управљање комуналним отпадом“ заснивају се на одређивању потенцијала и  
ограничења и  дефинисању јавног интереса. 

  
Члан 6.  

 
Визија и циљеви планирања, коришћења, уређења и заштите планског 

подручја заснивају се на обезбеђивању услова за спровођење концепта управљања 
отпадом на безбедан, одржив и еколошки прихватљив начин. 
 

Члан 7.  
 

Концептуални оквир планирања састоји се у дефинисању обухвата 
грађевинског подручја, подели простора на посебне целине и зоне, дефинисању 
детаљне намене земљишта, регулационих линија улица и јавних површина, 
грађевинских линија, нивелационог плана, попису парцела за јавне површине, 
садржаје и објекте, дефинисању коридора и капацитета за саобраћајну, енергетску, 
комуналну и другу инфраструктуру, мера заштите као и других елемената значајних 
за спровођење плана детаљне регулације. 
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                                                               Члан 8. 
 

Рок за израду Нацрта Плана детаљне регулације „Центар за управљање 
комуналним отпадом“ је девет месеци од дана ступања на снагу ове одлуке. 

 
                                                               Члан 9. 

 
 Средства за израду ПДР-а „Центар за управљање комуналним отпадом“ 
обезбеђена су из буџета града Краљева.  
 

Члан 10. 
 

Нацрт ПДР-а „Центар за управљање комуналним отпадом“, биће изложен на 
јавни увид у трајању од 30 дана, у холу зграде Градске управе града Краљева – 
приземље, I (први) улаз, Трг Јована Сарића број 1, Краљево. 

Примедбе на наведени Нацрт плана предају се Одељењу за урбанизам, 
грађевинарство и стамбено-комуналне делатности у писаном облику на писарници 
Градске управе града Краљева. 
 
                                                               Члан 11. 
 

Стратешка процена утицаја на животну средину ПДР-а „Центар за 
управљање комуналним отпадом“ ће се израђивати. 
 
                                                                Члан 12. 
  
 Мишљење Комисије за планове града Краљева број 06-337/2021-06, која је 
одржана 17.11.2021. године је саставни део ове одлуке. 
 
                                                                 Члан 13. 
 
 Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном 
листу града Краљева“. 
 
 
Скупштина града Краљева  
Број: 011-365/2021-I 
Дана: 29.новембра 2021. године      
                                                                                        Председник 
                                                                            Скупштине града Краљева 
                                                                  Ненад Марковић, дипл.инж.саобраћаја, с.р.  

 
 
 
 



 

29.новембар 2021. године        СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА КРАЉЕВА        Број 37 - Страна 49



Број 37 - Страна 50                              СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА КРАЉЕВА                        29. новембар 2021. године

           
 
 На основу члана 32. став 1. тачка 9, а 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) и члана 26. тачка 12. Статута града Краљева („Службени лист 
града Краљева, број 6/19-пречишћен текст) 
         Скупштина града Краљева на седници одржаној дана 29. новембра 2021. 
године, донела је  
 

Р Е Ш Е Њ Е 

 

I 

         Даје се сагласност на Одлуку о изменама и допунама Статута Народне 
библиотеке „Стефан Првовенчани“ из Краљева број 487, коју је донео Управни 
одбор на седници одржаној 17.09.2021. године, под бројем 488.  

 

II 

        Ово решење објавити у „Службеном листу града Краљева''. 

 

 

 Скупштина града Краљева 
 Број:011-360/2021-I  
 Дана: 29. новембра 2021. године                      
 
 
                                                                      

                                                         Председник 
                                                                             Скупштине града Краљева 
                                                                 Ненад Марковић, дипл.инж.саобраћаја, с.р.                                           
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           На основу члана 32. став 1. тачка 9, а 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) и члана 26. тачка 12. Статута града Краљева („Службени лист 
града Краљева, број 6/19-пречишћен текст), 
         Скупштина града Краљева на седници одржаној 29. новембра 2021. године, 
донела је  
 
 
 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
 
 
 

I 
 
         Даје се сагласност на Одлуку о изменама и допунама Статута Центра за 
социјални рад у Краљеву, коју је донео Управни одбор на седници одржаној 
05.11.2021. године, под бројем 2403/2021. 
 
 

II 
 

        Ово решење објавити у „Службеном листу града Краљева''. 
 
 
 
 
 
Скупштина града Краљева 
Број: 011-361/2021-I 
Дана: 29. новембра 2021. године 
 
 
 
                                                                                         Председник 
                                                                                 Скупштине града Краљева 
                                                               Ненад Марковић, дипл. инж.саобраћаја, с.р. 
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На основу члана 36. став 1, у вези члана 66. став 3. Закона о локалној самоуправи 
(„Службени гласник РС“, број 129/07, 83/14-др закон, 101/16-др.закон и 47/18), члана 26. 
тачка 31. Статута града Краљева („Службени лист града Краљева'', број 6/19-пречишћен 
текст), члана 50. и члана 60. став 2. Пословника о раду Скупштине града Краљева 
(„Службени лист града Краљева'', број 1/21-пречишћен текст), 

Скупштина града Краљева, на седници одржаној дана 29. новембра 2021. године, 
донела је 

 
  

Р Е Ш Е Њ Е 
О РАЗРЕШЕЊУ И ИЗБОРУ ЧЛАНА АДМИНИСТРАТИВНО- МАНДАТСКЕ КОМИСИЈЕ  

СКУПШТИНЕ ГРАДА КРАЉЕВА 
 
I 
 

Разрешава се Милица Чеперковић дужности члана Административно-мандатске 
комисије Скупштине града Краљева, на лични захтев. 
 

II 
 

 У Административно-мандатску комисију Скупштине града Краљева изабран је 
Мирољуб Баковић, одборник у Скупштини града Краљева. 
 

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 решења садржан је у члану 36. став 1. Закона о 
локалној самоуправи („Службени гласник РС", број 129/07, 83/14-др.закон, 101/16-др.закон 
и 47/18), којим је утврђено да Скупштина оснива стална или повремена радна тела за 
разматрање питања из њене надлежности и у члану 26. тачка 31. Статута града Краљева 
(„Службени лист града Краљева", број 6/19-пречишћен текст), којим је утврђено да 
Скупштина, у складу са законом, бира и разрешава чланове радних тела Скупштине 
града. 

Чланом 50. Пословника о раду Скупштине града Краљева („Службени лист града 
Краљева'', број 1/21-пречишћен текст) прописана је надлежност Административно- 
мандатске комисије и да Комисија има председника и осам чланова, а чланом 60. став 2. 
прописано је да чланове радног тела предлажу одборничке групе, сразмерно броју 
одборника у Скупштини. 

С' обзиром да је досадашњи члан Административно-мандатске комисије Скупштине 
града Краљева поднео оставку на ту дужност, овлашћени предлагач поднео је предлог за 
избор члана Административно-мандатске комисије Скупштине града Краљева. 

 
 
Скупштина града Краљева 
Број: 02-45/2021-I 
Дана: 29. новембра 2021. године 
 
                                                                                                Председник  
                                                                                     Скупштине града Краљева 
                                                                       Ненад Марковић, дипл.инж.саобраћаја, с.р. 
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На основу члана 36. став 1, у вези члана 66. став 3. Закона о локалној самоуправи 
(„Службени гласник РС“, број 129/07, 83/14-др закон, 101/16-др.закон и 47/18), члана 26. 
тачка 31. Статута града Краљева („Службени лист града Краљева'', број 6/19-пречишћен 
текст), члана 51. и члана 60. став 2. Пословника о раду Скупштине града Краљева 
(„Службени лист града Краљева'', број 1/21-пречишћен текст), 

Скупштина града Краљева, на седници одржаној дана  29. новембра 2021. године, 
донела је 

 
 
  

Р Е Ш Е Њ Е 
О РАЗРЕШЕЊУ И ИЗБОРУ ЧЛАНА КОМИСИЈЕ ЗА ИЗБОР И ИМЕНОВАЊА  

СКУПШТИНЕ ГРАДА КРАЉЕВА 
 
I 
 

Разрешава се Марко Тошковић дужности члана Комисије за избор и именовања 
Скупштине града Краљева, на лични захтев. 
 

II 
 

 У Комисију за избор и именовања Скупштине града Краљева изабран је Радоје 
Томашевић, пензионер. 
 

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 решења садржан је у члану 36. став 1. Закона о 
локалној самоуправи („Службени гласник РС", број 129/07, 83/14-др.закон, 101/16-др.закон 
и 47/18), којим је утврђено да Скупштина оснива стална или повремена радна тела за 
разматрање питања из њене надлежности и у члану 26. тачка 31. Статута града Краљева 
(„Службени лист града Краљева", број 6/19-пречишћен текст), којим је утврђено да 
Скупштина, у складу са законом, бира и разрешава чланове радних тела Скупштине 
града. 

Чланом 51. Пословника о раду Скупштине града Краљева („Службени лист града 
Краљева'', број 1/21-пречишћен текст) прописана је надлежност Комисије за избор и 
именовања и да Комисија има председника и осам чланова, а чланом 60. став 2. 
прописано је да чланове радног тела предлажу одборничке групе, сразмерно броју 
одборника у Скупштини. 

С' обзиром да је досадашњи члан Комисије за избор и именовања Скупштине града 
Краљева поднео оставку на ту дужност, овлашћени предлагач поднео је предлог за избор 
члана Комисије за избор и именовања Скупштине града Краљева. 

 
 
Скупштина града Краљева 
Број: 02-72/2021-I 
Дана: 29. новембра 2021. године 
 
                                                                                                 Председник  
                                                                                     Скупштине града Краљева 
                                                                       Ненад Марковић, дипл.инж.саобраћаја, с.р. 
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На основу члана 35. Закона о пољопривредном земљишту („Службени 
гласник РС“, број 62/06, 65/08-др.закон, 41/09, 112/15, 80/17 и 95/18-др.закон), 
члана 26. тачка 9. и члана 121. став 1. Статута града Краљева („Службени лист 
града Краљева'', број 6/19-пречишћен текст, и члана 4. Одлуке о спровођењу 
комасације на делу катастарских општина Самаила и Мрсаћ, града Краљева 
(„Службени лист града Краљева'', број 13/19), 

Скупштина града Краљева, на седници одржаној дана 29. новембра 2021. 
године, донела је 
 

  
Р Е Ш Е Њ Е 

О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЗАМЕНИКА ПРЕДСЕДНИКА 
КОМИСИЈЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ КОМАСАЦИЈЕ ДЕЛА КАТАСТАРСКИХ 

ОПШТИНА САМАИЛА И МРСАЋ, ГРАДА КРАЉЕВА 
 

Члан 1. 
 

Разрешавају се дужности у Комисији за спровођење комасације дела 
катастарских општина Самаила и Мрсаћ, града Краљева: 

1. Марија Костовић, председник Комисије, на лични захтев и 
2. Драшко Величковић, заменик председника Комисије, на лични захтев. 

 
Члан 2. 

 
 Именују се у Комисију за спровођење комасације дела катастарских 
општина Самаила и Мрсаћ, града Краљева: 

-за председника 
Драшко Величковић, дипл.правник и  
-за заменика председника 
Ђурђе Тешић, дипл.правник. 

 
Члан 3. 

 
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 решења садржан је у члану 35. Закона о 
пољопривредном земљишту („Службени гласник РС“, број 62/06, 65/08-др.закон, 
41/09, 112/15, 80/17 и 95/18-др.закон), којим је, између осталог, прописано да 
скупштина јединице локалне самоуправе образује комисију за комасацију, број 
чланова комисије и услови за именовање председника комисије и секретара 
комисије и члану 4. Одлуке о спровођењу комасације на делу катастарских 
општина Самаила и Мрсаћ, града Краљева („Службени лист града Краљева'', број 
13/19), којим је утврђено да комасацију, на основу одлуке о спровођењу 
комасације, спроводи Комисија за спровођење комасације, коју Скупштина града 
образује посебним решењем. 

Члановима 26. тачка 9. и 121. став 1. Статута града Краљева („Службени 
лист града Краљева'', број 6/19-пречишћен текст), прописано је да Скупштина 
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 2 

доноси прописе и друге опште и појединачне акте и да поред осталих аката, 
доноси решења. 
 С' обзиром да су досадашњи председник и заменик председника Комисије 
Комисије за спровођење комасације дела катастарских општина Самаила и Мрсаћ, 
града Краљева поднели оставке на те дужности, предложено је разрешење и 
именовање председника и заменика председника Комисије.  
 

УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Против овог решења може се поднети 
тужба Управном суду у Београду у року од 30 дана од дана од дана пријема 
решења. 

 
 
 
Скупштина града Краљева 
Број: 02-46/2021-I 
Дана: 29. новембра 2021. године 
 
                                                                                         Председник  
                                                                              Скупштине града Краљева 
                                                                  Ненад Марковић, дипл.инж.саобраћаја, с.р. 
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На основу члана 35. Закона о пољопривредном земљишту („Службени 
гласник РС“, број 62/06, 65/08-др.закон, 41/09, 112/15, 80/17 и 95/18-др.закон), 
члана 26. тачка 9. и члана 121. став 1. Статута града Краљева („Службени лист 
града Краљева'', број 6/19-пречишћен текст),  

Скупштина града Краљева, на седници одржаној дана 29. новембра 2021. 
године, донела је 

  
Р Е Ш Е Њ Е 

О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ СЕКРЕТАРА КОМИСИЈЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ 
КОМАСАЦИЈЕ ДЕЛА КАТАСТАРСКИХ ОПШТИНА САМАИЛА И МРСАЋ, ГРАДА 

КРАЉЕВА 
 

Члан 1. 
 

Разрешава се Ненад Давидовић дужности секретара Комисије за спровођење 
комасације дела катастарских општина Самаила и Мрсаћ, града Краљева, на 
лични захтев. 

Члан 2. 
 

 Именује се Дејан Ћајић, дипломирани правник, за секретара Комисије за 
спровођење комасације дела катастарских општина Самаила и Мрсаћ, града 
Краљева. 

Члан 3. 
 

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 решења садржан је у члану 35. Закона о 
пољопривредном земљишту („Службени гласник РС“, број 62/06, 65/08-др.закон, 
41/09, 112/15, 80/17 и 95/18-др.закон), којим је, између осталог, прописано да 
стручне и административне послове за комисију за спровођење комасације 
обавља секретар комисије, дипломирани правник, кога именује скупштина 
јединице локалне самоуправе из редова запослених у општинској, односно 
градској управи. Члановима 26. тачка 9. и 121. став 1. Статута града Краљева 
(„Службени лист града Краљева'', број 6/19-пречишћен текст), прописано је да 
Скупштина доноси прописе и друге опште и појединачне акте и да поред осталих 
аката, доноси решења. 
 С' обзиром да је досадашњи секретар Комисије за спровођење комасације 
дела катастарских општина Самаила и Мрсаћ, града Краљева поднео оставку на 
ту дужност, предложено је разрешење и именовање секретара Комисије.  

УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Против овог решења може се поднети 
тужба Управном суду у Београду у року од 30 дана од дана од дана пријема 
решења. 
 
Скупштина града Краљева 
Број: 02-73/2021-I 
Дана: 29. новембра 2021. године 
                                                                                            Председник  
                                                                                 Скупштине града Краљева 
                                                                  Ненад Марковић, дипл.инж.саобраћаја, с.р.                                                                    



На основу члана 35. Закона о пољопривредном земљишту („Службени 
гласник РС“, број 62/06, 65/08-др.закон, 41/09, 112/15, 80/17 и 95/18-др.закон), 
члана 26. тачка 9. и члана 121. став 1. Статута града Краљева („Службени лист 
града Краљева'', број 6/19-пречишћен текст),  

Скупштина града Краљева, на седници одржаној дана 29. новембра 2021. 
године, донела је 

  
Р Е Ш Е Њ Е 

О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ СЕКРЕТАРА КОМИСИЈЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ 
КОМАСАЦИЈЕ ДЕЛА КАТАСТАРСКИХ ОПШТИНА САМАИЛА И МРСАЋ, ГРАДА 

КРАЉЕВА 
 

Члан 1. 
 

Разрешава се Ненад Давидовић дужности секретара Комисије за спровођење 
комасације дела катастарских општина Самаила и Мрсаћ, града Краљева, на 
лични захтев. 

Члан 2. 
 

 Именује се Дејан Ћајић, дипломирани правник, за секретара Комисије за 
спровођење комасације дела катастарских општина Самаила и Мрсаћ, града 
Краљева. 

Члан 3. 
 

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 решења садржан је у члану 35. Закона о 
пољопривредном земљишту („Службени гласник РС“, број 62/06, 65/08-др.закон, 
41/09, 112/15, 80/17 и 95/18-др.закон), којим је, између осталог, прописано да 
стручне и административне послове за комисију за спровођење комасације 
обавља секретар комисије, дипломирани правник, кога именује скупштина 
јединице локалне самоуправе из редова запослених у општинској, односно 
градској управи. Члановима 26. тачка 9. и 121. став 1. Статута града Краљева 
(„Службени лист града Краљева'', број 6/19-пречишћен текст), прописано је да 
Скупштина доноси прописе и друге опште и појединачне акте и да поред осталих 
аката, доноси решења. 
 С' обзиром да је досадашњи секретар Комисије за спровођење комасације 
дела катастарских општина Самаила и Мрсаћ, града Краљева поднео оставку на 
ту дужност, предложено је разрешење и именовање секретара Комисије.  

УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Против овог решења може се поднети 
тужба Управном суду у Београду у року од 30 дана од дана од дана пријема 
решења. 
 
Скупштина града Краљева 
Број: 02-73/2021-I 
Дана: 29. новембра 2021. године 
                                                                                            Председник  
                                                                                 Скупштине града Краљева 
                                                                  Ненад Марковић, дипл.инж.саобраћаја, с.р.                                                                    
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 На основу члана 34. Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС“, број 
15/16 и 88/19), члана 26. став 1. тачка 49. Статута града Краљева („Службени лист 
града Краљева“, број 6/19-пречишћен текст) и члана 7. став 4. Одлуке о начину 
спровођења изборног поступка и поступка именовања директора јавних предузећа 
чији је оснивач град Краљево („Службени лист града Краљева“, број 30/16), 
 Скупштина града Краљева на седници одржаној дана 29. новембра 2021. године, 
донела је 
 
 

РЕШЕЊЕ 
О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА КОМИСИЈЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ 

КОНКУРСА ЗА ИЗБОР ДИРЕКТОРА ЈАВНИХ ПРЕДУЗЕЋА ЧИЈИ ЈЕ ОСНИВАЧ 
ГРАД КРАЉЕВО  

 
 

I 
 

 Разрешава се Драшко Вељковић дужности члана Комисије за спровођење 
конкурса за избор директора јавних предузећа чији је оснивач град Краљево, на 
лични захтев. 
 

II 
 
 Именује се Ненад Вуксановић, дипломирани правник, за члана Комисије за 
спровођење конкурса за избор директора јавних предузећа чији је оснивач град 
Краљево. 
 

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 одредбама члана 34. 
Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС“, број 15/16 и 88/19), члана 26. 
став 1. тачка 49. Статута града Краљева („Службени лист града Краљева“, број 6/19-
пречишћен текст) и члана 7. став 4. Одлуке о начину спровођења изборног поступка и 
поступка именовања директора јавних предузећа чији је оснивач град Краљево 
(„Службени лист града Краљева“, број 30/16). Наведеним одредбама прописано је да  
комисију јединице локалне самоуправе за спровођење конкурса за избор директора 
јавних предузећа образује орган који је статутом јединице локалне самоуправе 
одређен као надлежан за именовање директора и да комисија има председника и 
четири члана, односно да Скупштина образује комисију за именовање директора 
јавних предузећа чији је оснивач Град и именује и разрешава чланове Комисије, 
посебним актом, на период од четири године. 
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Члан Комисије Драшко Вељковић је дана 17. новембра 2021.године обавестио 
председника Скупштине града Краљева да подноси оставку на место члана Комисије 
из личних разлога, па је  овлашћени предлагач поднео предлог за именовање Ненада 
Вуксановића, дипломираног правника  за  члана Комисије за спровођење конкурса за 
избор директора јавних предузећа чији је оснивач град Краљево. 

УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Против овог решења може се поднети 
тужба Управном суду у Београду у року од 30 дана од дана од дана пријема решења. 

 
 
 

Скупштина града Краљева                                                                   
Број:02-47/2021-I                                                                  Председник  
Дана: 29. новембра 2021. године                            Скупштине града Краљева         
                                                                      Ненад Марковић, дипл.инж.саобраћаја, с.р.                  
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Број 37 - Страна 60                              СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА КРАЉЕВА                        29. новембар 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 52. 
став 1. Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС", број 15/16 и 88/19), члана 
26. тачка 11. Статута града Краљева („Службени лист града Краљева", број 6/19-
пречишћен текст) и члана 48. став 1. Одлуке о усклађивању Оснивачког акта Јавног 
комуналног предузећа „Водовод'' Краљево („Службени лист града Краљева", број 25/16, 
30/16 и 12/18),  

Скупштина града Краљева, на седници одржаној дана 29. новембра 2021. године, 
донела је 
 

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

 ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА „ВОДОВОД“ КРАЉЕВО 
 
I 
 

Утврђује се да Александру Протићу престаје функција вршиоца дужности 
директора Јавног комуналног предузећа „Водовод“ Краљево, именовањем директора 
Јавног комуналног предузећа „Водовод“ Краљево по спроведеном јавном конкурсу. 
 

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 решења садржан је у одредбама члана 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 члана 26. тачка 11. Статута града Краљева („Службени лист 
града Краљева", број 6/19-пречишћен текст), којима је утврђено да скупштина, у складу са 
законом, између осталог, именује и разрешава директоре и вршиоце дужности директора 
јавних предузећа чији је оснивач. 

Чланом 52. став 1. Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС", број 
15/16 и 88/19) и чланом 48. став 1. Одлуке о усклађивању Оснивачког акта Јавног 
комуналног предузећа „Водовод'' из Краљева („Службени лист града Краљева", број 25/16, 
30/16 и 12/18) утврђено је да се вршилац дужности директора може именовати до 
именовања директора јавног предузећа по спроведеном јавном конкурсу. 

Скупштина града Краљева на седници одржаној дана 21.јуна 2021.године донела је 
Одлуку о спровођењу јавног конкурса за избор директора Јавног комуналног предузећа 
„Водовод“ Краљево. 

Комисија за спровођење конкурса за избор директора јавних предузећа чији је 
оснивач град Краљево спровела је Јавни конкурс за избор директора Јавног комуналног 
предузећа „Водовод“ Краљево, и Ранг листу и Записник Комисије о спроведеном  
изборном поступку за избор директора Јавног комуналног предузећа „Водовод“ Краљево, 
са предлогом за именовање директора доставила Градском већу града Краљева. 

Ово решење је коначно. 
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: 02-48/2021-I Председник 
Дана: 29. новембра 2021. године                                   Скупштине града Краљева 

                                                                         Ненад Марковић, дипл.инж.саобраћаја, с.р 
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На основу члана 24. став 3. Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС“, број 

15/16 и 88/19), члана 26. тачка 11. Статута града Краљева („Службени лист града Краљева“, 
број 6/19-пречишћен текст), члана 14. став 1. Одлуке о начину спровођења изборног поступка и 
поступка именовања директора јавних предузећа чији је оснивач град Краљево („Службени 
лист града Краљева“, број 30/16) и члана 40. Одлуке о усклађивању Оснивачког акта Јавног 
комуналног предузећа „Водовод“ Краљево („Службени лист града Краљева“, број 25/16, 30/16 и 
12/18),  

Скупштина града Краљева, на седници одржаној дана 29. новембра 2021. године, 
донела је  

 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
О ИМЕНОВАЊУ ДИРЕКТОРА ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА  

„ВОДОВОД“ КРАЉЕВО 
 
I 
 

Именује се Александар Протић, дипл. правник из Краљева, за директора Јавног 
комуналног предузећа „Водовод“ Краљево, по спроведеном јавном конкурсу, на период од 
четири године. 

 

II 
 

Именовани је дужан да ступи на рад у року од осам дана од дана објављивања решења 
о именовању у „Службеном гласнику Републике Србије“. 

 
III 

 

Ово решење са образложењем објавити у „Службеном гласнику Републике Србије“, 
„Службеном листу града Краљева“ и на интернет страници града Краљева. 

 
IV 

 

 Ово решење је коначно.  
 

V 
 

УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Против овог решења може се поднети тужба 
Управном суду у Београду у року од 30 дана од дана пријема решења. 

 
       О б р а з л о ж е њ е 
 

Скупштина града Краљева на седници одржаној дана 21. јуна 2021.године донела је 
Одлуку о спровођењу јавног конкурса за избор директора Јавног комуналног предузећа 
„Водовод“ Краљево број 011-163/2021-I. 

Јавни конкурс је објављен у „Службеном гласнику Републике Србије“ број 63/21 од 
23.06.2021.године, „Службеном листу града Краљева“ број 20/21 од 21.06.2021.године, 
дневном листу „Вечерње новости“ од 25.06.2021.године и на интернет страници града 
Краљева и био је отворен 30 дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике 
Србије“. 

Јавни конкурс спровела је Комисија за спровођење конкурса за избор директора јавних 
предузећа чији је оснивач град Краљево (у даљем тексту: Комисија).  

На Јавни конкурс за именовање директора Јавног предузећа комуналног предузећа 
„Водовод“ Краљево приспеле су четири (4) благовремене пријаве, након чијег прегледа је 
Комисија донела Закључак број 01/06-234-6/21 од 9.08.2021.године којим је одбачена пријава 
Дарка Краљевића као непотпуна. Након тога, Комисија је донела Закључак број 01/06-234-4/21 
од 9.08.2021.године о утврђивању списка кандидата међу којима се спроводи изборни поступак 
за директора Јавног комуналног предузећа „Водовод“ Краљево, којим је констатовала да су три 
кандидата поднела потпуне и разумљиве пријаве, и да наведени кандидати испуњавају услове 
за учествовање у даљем поступку у делу усмене и писане провере. 

На предлог Националне службе за запошљавање Филијала Краљево, Комисија је на 
седници одржаној 9.08.2021. године донела Закључак број 01/06-234-7/21 којим је одредила  
стручно лице-психолога из Националне службе за запошљавање, ангажованог на пословима 
саветника за планирање каријере, да, у складу са  чланом 11. Правилника о мерилима за 
именовање  директора  јавног  предузећа  („Службени лист града Краљева“, број  2/17) преко 
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стандардизованих тестова обави проверу вештина, аналитичког резоновања и логичког 
закључивања, вештине руковођења, организационих способности, вештине комуникације у 
међуљудским односима, вештине стратешког планирања и вештине управљања ресурсима. 
 Национална служба за запошљавање Филијала Краљево је, након провере стручне 
оспособљености и вештине кандидата преко стандардизованих тестова, Комисији доставила 
Извештај психолошке процене у поступку селекције кандидата број 1202-1005-42/2021, према 
критеријумима који су утврђени на основу анализе послова и радних задатака извршилаца за 
радно место директора овог  предузећа.  
 Комисија је дана 30.09.2021.године обавила усмену проверу кроз разговор са 
кандидатима, по областима дефинисаним у складу са Правилником о мерилима за именовање  
директора  јавног  предузећа  („Службени лист града  Краљева“, број  2/17), а на седници 
одржаној дана 08.10.2021. године приступила оцењивању стручне оспособљености кандидата 
увидом у приложену документацију. Узимајући у обзир резултате психолошке процене 
кандидата од стране психолога Националне службе за запошљавање Филијала Краљево, 
резултате  усмене  провере  кандидата  по областима дефинисаним у складу са  Правилником 
о мерилима за именовање директора јавног предузећа („Службени лист града  Краљева“, број 
2/17) и резултате стручне оспособљености кандидата стечене високим образовањем, стручне 
оспособљености стечене радним искуством на пословима за које се захтева високо 
образовање, стручне оспособљености стечене радним искуством које кандидат има у 
организовању и вођењу послова и за стечено радно искуство на пословима који су повезани са 
пословима јавног предузећа, Комисија је утврдила и бројчано исказала резултате кандидата, 
израчунавањем њихове просечне оцене према мерилима прописаним Уредбом о мерилима за 
именовање директора јавног предузећа („Службени гласник РС“, број  65/2016). 

Комисија је саставила Ранг листу најбоље рангираних кандидата за Јавно комунално 
предузеће „Водовод“ Краљево, на основу бројчано исказаних и утврђених резултата, у коју су 
увршћени кандидати: 

 
1. Александар Протић, дипл. правник .……....... са просечном оценом  5,7; 
2. Момир Михаиловић, дипл. економиста .……. са просечном оценом  4,3; 
3. Иван Петровић, дипл. правник .……............... са просечном оценом  4. 

 
 На основу достављене Ранг листе и Записника Комисије о спроведеном  изборном 
поступку за избор директора Јавног комуналног предузећа „Водовод“ Краљево, утврђен је 
предлог да се за директора Јавног комуналног предузећа „Водовод“ Краљево, именује први 
кандидат са Ранг листе Александар Протић, дипл. правник из Краљева. 
 
 Решење са образложењем доставити: 

-Јавном комуналном предузећу „Водовод“ из Краљева; 
-Александру Протићу, 
-Момиру Михаиловићу, 
-Ивану Петровићу. 
 

  
 
Скупштина града Краљева 
Број: 02-49/2021-I 
Дана: 29. новембра 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 52. 
став 1. Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС", број 15/16 и 88/19), члана 
26. тачка 11. Статута града Краљева („Службени лист града Краљева", број 6/19-
пречишћен текст) и члана 48. став 1. Одлуке о усклађивању Оснивачког акта Јавног 
комуналног предузећа „Пијаца'' Краљево („Службени лист града Краљева", број 25/16 и 
30/16),  

Скупштина града Краљева, на седници одржаној дана 29. новембра 2021. године, 
донела је 

 
 

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

 ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА „ПИЈАЦА“ КРАЉЕВО 
 
I 
 

Утврђује се да Драгану Вулићу престаје функција вршиоца дужности директора 
Јавног комуналног предузећа „Пијаца“ Краљево, именовањем директора Јавног 
комуналног предузећа „Пијаца“ Краљево по спроведеном јавном конкурсу. 
 

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 решења садржан је у одредбама члана 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 члана 26. тачка 11. Статута града Краљева („Службени лист 
града Краљева", број 6/19-пречишћен текст), којима је утврђено да скупштина, у складу са 
законом, између осталог, именује и разрешава директоре и вршиоце дужности директора 
јавних предузећа чији је оснивач. 

Чланом 52. став 1. Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС", број 
15/16 и 88/19) и чланом 48. став 1. Одлуке о усклађивању Оснивачког акта Јавног 
комуналног предузећа „Пијаца'' Краљево („Службени лист града Краљева", број 25/16 и 
30/16) утврђено је да се вршилац дужности директора може именовати до именовања 
директора јавног предузећа по спроведеном јавном конкурсу. 

Скупштина града Краљева на седници одржаној дана 21.јуна 2021.године донела је 
Одлуку о спровођењу јавног конкурса за избор директора Јавног комуналног предузећа 
„Пијаца“ Краљево. 

Комисија за спровођење конкурса за избор директора јавних предузећа чији је 
оснивач град Краљево спровела је Јавни конкурс за избор директора Јавног комуналног 
предузећа „Пијаца“ Краљево, и Ранг листу и Записник Комисије о спроведеном  изборном 
поступку за избор директора Јавног комуналног предузећа „Пијаца“ Краљево, са 
предлогом за именовање директора доставила Градском већу града Краљева. 

Ово решење је коначно. 
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: 02-50/2021-I   Председник 
Дана: 29. новембра 2021. године                                     Скупштине града Краљева 

                                                                            Ненад Марковић, дипл.инж.саобраћаја, с.р 
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На основу члана 24. став 3. Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС“, број 
15/16 и 88/19), члана 26. тачка 11. Статута града Краљева („Службени лист града Краљева“, 
број 6/19-пречишћен текст), члана 14. став 1. Одлуке о начину спровођења изборног поступка и 
поступка именовања директора јавних предузећа чији је оснивач град Краљево („Службени 
лист града Краљева“, број 30/16) и члана 40. Одлуке о усклађивању Оснивачког акта Јавног 
комуналног предузећа „Пијаца“ Краљево („Службени лист града Краљева“, број 25/16 и 30/16),  

Скупштина града Краљева, на седници одржаној дана 29. новембра 2021. године, 
донела је 

 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
О ИМЕНОВАЊУ ДИРЕКТОРА ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА  

„ПИЈАЦА“ КРАЉЕВО 
 
I 
 

Именује се Драган Вулић, дипл. економиста из Краљева, за директора Јавног 
комуналног предузећа „Пијаца“ Краљево, по спроведеном јавном конкурсу, на период од 
четири године. 

 

II 
 

Именовани је дужан да ступи на рад у року од осам дана од дана објављивања решења 
о именовању у „Службеном гласнику Републике Србије“. 

 
III 

 

Ово решење са образложењем објавити у „Службеном гласнику Републике Србије“, 
„Службеном листу града Краљева“ и на интернет страници града Краљева. 

 
IV 

 

 Ово решење је коначно.  
 

V 
 

УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Против овог решења може се поднети тужба 
Управном суду у Београду у року од 30 дана од дана пријема решења. 

 
       О б р а з л о ж е њ е 
 

Скупштина града Краљева на седници одржаној дана 21. јуна 2021.године донела је 
Одлуку о спровођењу јавног конкурса за избор директора Јавног комуналног предузећа 
„Пијаца“ Краљево број 011-164/2021-I. 

Јавни конкурс је објављен у „Службеном гласнику Републике Србије“ број 63/21 од 
23.06.2021.године, „Службеном листу града Краљева“ број 20/21 од 21.06.2021.године, 
дневном листу „Вечерње новости“ од 25.06.2021.године и на интернет страници града 
Краљева и био је отворен 30 дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике 
Србије“. 

Јавни конкурс спровела је Комисија за спровођење конкурса за избор директора јавних 
предузећа чији је оснивач град Краљево (у даљем тексту: Комисија).  

На Јавни конкурс за именовање директора Јавног предузећа комуналног предузећа 
„Пијаца“ Краљево приспеле су две (2) благовремене пријаве, након чијег прегледа је Комисија 
донела Закључак број 01/06-234-6/21 од 9.08.2021.године којим је одбачена пријава Дарка 
Краљевића као непотпуна. Након тога, Комисија је донела Закључак број 01/06-234-5/21 од 
9.08.2021.године о утврђивању списка кандидата међу којима се спроводи изборни поступак за 
директора Јавног комуналног предузећа „Пијаца“ Краљево, којим је констатовала да је један 
кандидат поднео потпуну и разумљиву пријаву, и да наведени кандидат испуњава услове за 
учествовање у даљем поступку у делу усмене и писане провере. 

На предлог Националне службе за запошљавање Филијала Краљево, Комисија је на 
седници одржаној 9.08.2021. године донела Закључак број 01/06-234-7/21 којим је одредила  
стручно лице-психолога из Националне службе за запошљавање, ангажованог на пословима 
саветника за планирање каријере, да, у складу са  чланом 11. Правилника о мерилима за 
именовање  директора  јавног  предузећа  („Службени лист града Краљева“, број  2/17) преко 
стандардизованих тестова обави проверу вештина, аналитичког резоновања и логичког 
закључивања, вештине руковођења, организационих способности, вештине комуникације у 
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међуљудским односима, вештине стратешког планирања и вештине управљања ресурсима. 
 Национална служба за запошљавање Филијала Краљево је, након провере стручне 
оспособљености и вештине кандидата преко стандардизованих тестова, Комисији доставила 
Извештај психолошке процене у поступку селекције кандидата  број 1202-1005-42/2021, према 
критеријумима који су утврђени на основу анализе послова и радних задатака извршилаца за 
радно место директора овог предузећа.  
 Комисија је дана 20.09.2021.године обавила усмену проверу кроз разговор са 
кандидатом, по областима дефинисаним у складу са Правилником о мерилима за именовање  
директора  јавног  предузећа  („Службени лист града  Краљева“, број  2/17), а на седници 
одржаној дана 08.10.2021. године приступила оцењивању стручне оспособљености кандидата 
увидом у приложену документацију. Узимајући у обзир резултате психолошке процене 
кандидата од стране психолога Националне службе за запошљавање Филијала Краљево, 
резултате  усмене  провере  кандидата  по областима дефинисаним у складу са  Правилником 
о мерилима за именовање директора јавног предузећа („Службени лист града  Краљева“, број 
2/17) и резултате стручне оспособљености кандидата стечене високим образовањем, стручне 
оспособљености стечене радним искуством на пословима за које се захтева високо 
образовање, стручне оспособљености стечене радним искуством које кандидат има у 
организовању и вођењу послова и за стечено радно искуство на пословима који су повезани са 
пословима јавног предузећа, Комисија је утврдила и бројчано исказала резултат кандидата, 
израчунавањем просечне оцене према мерилима прописаним Уредбом о мерилима за 
именовање директора јавног предузећа („Службени гласник РС“, број  65/2016). 

Комисија је саставила Ранг листу најбоље рангираних кандидата за Јавно комунално 
предузеће „Пијаца“ Краљево, на основу бројчано исказаних и утврђених резултата, у коју је 
увршћен кандидат: 

 
1. Драган Вулић, дипл. економиста .…….. са просечном оценом  5. 

 
 

 На основу достављене Ранг листе и Записника Комисије о спроведеном изборном 
поступку за избор директора Јавног комуналног предузећа „Пијаца“ Краљево, утврђен је 
предлог да се за директора Јавног комуналног предузећа „Пијаца“ Краљево именује најбоље 
рангирани, и истовремено једини кандидат са Ранг листе Драган Вулић, дипл. економиста из 
Краљева. 
 
 Решење са образложењем доставити: 

-Јавном комуналном предузећу „Пијаца“ из Краљева; 
-Драгану Вулићу. 
 
 

  
Скупштина града Краљева 
Број: 02-51/2021-I 
Дана: 29. новембра 2021. године 
                                                                                                Председник 
                                                                                     Скупштине града Краљева 

                                                                    Ненад Марковић, дипл. инж.саобраћаја, с.р. 

29.новембар 2021. године        СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА КРАЉЕВА        Број 37 - Страна 63



Број 37 - Страна 66                              СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА КРАЉЕВА                        29. новембар 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 26. 
тачка 12. Статута града Краљева („Службени лист града Краљева", број 6/19-пречишћен 
текст) и члана 22. став 7. и 8. 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 29. новембра 2021. године, 
донела је 

 
  

Р Е Ш Е Њ Е 
О УТВРЂИВАЊУ ПРЕСТАНКА ФУНКЦИЈЕ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ ДИРЕКТОРА  
   ЈАВНЕ УСТАНОВЕ „ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА КРАЉЕВА“ ИЗ КРАЉЕВА 

 
 
I 
 

Утврђује се да Ани Миросављевић престаје функција вршиоца дужности директора 
Јавне установе „Туристичка организација Краљева“ из Краљева, именовањем директора 
Јавне установе „Туристичка организација Краљева“ из Краљева по спроведеном конкурсу.  
 

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  22. став 7. и 8. Статута Јавне установе „Туристичка организација Краљева“ 
из Краљева од 24.септембра 2018.године и 21.јуна 2021.године утврђено је да се вршилац 
дужности директора може именовати до именовања директора Установе, и да период 
обављања функције вршиоца дужности директора не може бити дужи од једне године.  

С обзиром да је Управни одбор Јавне установе „Туристичка организација Краљева“ 
из Краљева расписао и спровео конкурс за именовање директора и предлог за именовање 
директора доставио Скупштини града 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: 02-52/2021-I 
Дана: 29. новембра 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 42. 
став 1. Закона о туризму („Службени гласник РС“, број 17/19), члана 26. тачка 12. Статута 
града Краљева („Службени лист града Краљева", број 6/19-пречишћен текст), члана 20, 
члана 21. и члана 27. 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 29. новембра 2021. године, 
донела је 

 
  

Р Е Ш Е Њ Е 
О ИМЕНОВАЊУ ДИРЕКТОРА ЈАВНЕ УСТАНОВЕ  

„ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА КРАЉЕВА“ ИЗ КРАЉЕВА 
 
I 
 

Именује се Ана Миросављевић, дипломирани економиста, за директора Јавне 
установе „Туристичка организација Краљева“ из Краљева, 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 42. став 1. Закона о туризму („Службени гласник РС“, број 17/19)  и чланом  
21. Статута Јавне установе „Туристичка организација Краљева“ из Краљева од 
24.септембра 2018.године и 21.јуна 2021.године прописани су услови за именовање 
директора установе, а чланом 20. и 27. Статута утврђено је да директора именује и 
разрешава Скупштина града Краљева, на предлог Управног одбора Јавне установе 
„Туристичка организација Краљева“; да се директор именује на мандатни период од 
четири године, да конкурсни поступак спроводи Управни одбор, који након спроведеног 
конкурсног поступка сачињава предлог и исти доставља Скупштини града Краљева ради 
именовања директора.   

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: 02-53/2021-I 
Дана: 29. новембра 2021. године      
                                                                                                 Председник 
                                                                                     Скупштине града Краљева 
                                                                       Ненад Марковић, дипл.инж.саобраћаја, с.р. 
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Број 37 - Страна 68                              СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА КРАЉЕВА                        29. новембар 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 21. 
Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС", број 15/16 и 88/19), члана 26. тачка 
11. Статута града Краљева („Службени лист града Краљева", број 6/19-пречишћен текст) и 
члана 35. Одлуке о усклађивању Оснивачког акта Јавног комуналног предузећа „Путеви'' из 
Краљева („Службени лист града Краљева“, број 25/16 и 30/16),  

   Скупштина града Краљева, на седници одржаној дана 29. новембра 2021. године, 
донела је 

 
РЕШЕЊЕ 

О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНА НАДЗОРНОГ ОДБОРА  
ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА „ПУТЕВИ'' ИЗ КРАЉЕВА  

 
 
I 
 

           Разрешава се Милош Ракић дужности члана Надзорног одбора Јавног комуналног 
предузећа „Путеви из Краљева, на лични захтев. 

 
                                                                                II 
 

   Ово решење ступа на снагу даном доношења и објавиће се у „Службеном листу града 
Краљева". 

 
                                                              О б р а з л о ж е њ е 
 
  
               Правни основ за доношење овог решења садржан је у члану 32. тачка 9. Закона о 

локалној самоуправи („Службени гласник РС“, број 129/07, 83/14-др.закон, 101/16-др.закон и 
47/18) и члану 26. тачка 11. Статута града Краљева („Службени лист града Краљева ", број  

     6/19-пречишћен текст), којимa је утврђено да скупштина јединице локалне самоуправе, 
између осталог, именује и разрешава надзорне одборе јавних предузећа чији је оснивач. 

                Чланом 21. Закона о јавним предузећима  („Службени гласник РС", број 15/16 и 88/19) 
и чланом 35. Одлуке о усклађивању Оснивачког акта Јавног комуналног предузећа „Путеви'' 
из Краљева („Службени лист града Краљева“, број 25/16 и 30/16) утврђено је да мандат 
председнику и члановима надзорног одбора престаје истеком периода на који су именовани, 
оставком или разрешењем. 

                  С обзиром да је досадашњи члан Надзорног одбора Јавног комуналног предузећа 
„Путеви“ из Краљева поднео  оставку на ту дужност, 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: 02-54/2021-I     Председник 
Дана: 29. новембра 2021. године                                Скупштине града Краљева                                                                                    
                                                                          Ненад Марковић, дипл.инж.саобраћаја,с.р. 
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                На основу члана 32. тачка 9. и члана 66. став 3. Закона о локалној самоуправи 
(„Службени гласник РС", број 129/07, 83/14-др.закон, 101/16-др.закон и 47/18), члана 18. и 21. 
Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС", број 15/16 и 88/19), члана 26. тачка 
11. Статута града Краљева („Службени лист града Краљева", број 6/19-пречишћен текст) и 
члана 34. и 35. став 1. Одлуке о усклађивању Оснивачког акта Јавног предузећа за 
уређивање грађевинског земљишта „Краљево'' из Краљева („Службени лист града 
Краљева“, број 25/16 и 27/16),  

                 Скупштина града Краљева, на седници одржаној дана 29. новембра 2021. године, 
донела је 

 
РЕШЕЊЕ 

О УТВРЂИВАЊУ ПРЕСТАНКА МАНДАТА И ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНА  
НАДЗОРНОГ ОДБОРА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА УРЕЂИВАЊЕ ГРАЂЕВИНСКОГ 

ЗЕМЉИШТА „КРАЉЕВО'' ИЗ КРАЉЕВА  
 
I 
 

  Утврђује се престанак мандата у Надзорном одбору Јавног предузећа за уређивање 
грађевинског земљишта „Краљево'' из Краљева, из разлога истека периода на који су 
именовани: 

1. Срђану Ђуровићу, председнику, испред оснивача и 
2. Ивану Тановићу, члану, испред оснивача. 

 
                                                                               II 
 

    Именују се у Надзорни одбор Јавног предузећа за уређивање грађевинског земљишта 
„Краљево'' из Краљева: 

-за председника 
Срђан Ђуровић, дипл.инжењер електротехнике, испред оснивача, 
-за члана 
Иван Тановић, дипл.инжењер архитектуре, испред оснивача, 
на период од четири године. 

 
III 

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

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

       Правни основ за доношење овог решења садржан је у члану 32. тачка 9. Закона о 
локалној самоуправи („Службени гласник РС“, број 129/07, 83/14-др.закон, 101/16-др.закон и 
47/18) и члану 26. тачка 11. 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 надзорне одборе јавних предузећа чији је оснивач. 

     Чланом 21. Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС", број 15/16 и 88/19) 
и чланом 35. став 1. Одлуке о усклађивању Оснивачког акта Јавног предузећа за уређивање 
грађевинског земљишта „Краљево'' из Краљева („Службени лист града Краљева“, број 25/16 
и 27/16) утврђено је да мандат председнику и члановима надзорног одбора престаје истеком 
периода на који су именовани, оставком или разрешењем. 

     С обзиром на истек периода на који су именовани председник и члан Надзорног 
одбора Јавног предузећа за уређивање грађевинског земљишта „Краљево'' из Краљева, 
испред оснивача, овлашћени предлагачи поднели су предлоге за именовање председника и 
члана Надзорног одбора, испред оснивача, који испуњавају услове предвиђене чланом 18. 
Закона о јавним предузећима и чланом 34. Одлуке о усклађивању Оснивачког акта Јавног 
предузећа за уређивање грађевинског земљишта „Краљево'' 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          Председник 
Број: 02-55/2021-I                                                                Скупштине града Краљева 
Дана: 29. новембра 2021. године                       Ненад Марковић, дипл.инж.саобраћаја, с.р.                                                                         
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Број 37 - Страна 70                              СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА КРАЉЕВА                        29. новембар 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. и 21. 
Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС", број 15/16 и 88/19), члана 26. тачка 
11. Статута града Краљева („Службени лист града Краљева", број 6/19-пречишћен текст) и 
члана 36. и 37. став 1. Одлуке о усклађивању Оснивачког акта Јавног комуналног предузећа 
„Водовод'' из Краљева („Службени лист града Краљева“, број 25/16, 30/16 и 12/18),  
             Скупштина града Краљева, на седници одржаној дана 29. новембра 2021. године, 
донела је 
 
 

РЕШЕЊЕ 
О УТВРЂИВАЊУ ПРЕСТАНКА МАНДАТА И ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ДВА ЧЛАНА  
НАДЗОРНОГ ОДБОРА ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА „ВОДОВОД'' ИЗ КРАЉЕВА  

 
 
I 
 

Утврђује се престанак мандата у Надзорном одбору Јавног комуналног предузећа 
„Водовод'' из Краљева, из разлога истека периода на који су именовани: 

1. Милутину Пешовићу, председнику, испред оснивача, 
2. Миљани Зиндовић, члану, испред оснивача и 
3. Марку Ромчевићу, члану, из реда запослених. 
 
 
                                                                  II 
 
Именују се у Надзорни одбор Јавног комуналног предузећа „Водовод'' из Краљева: 
     -за председника 
     Милутин Пешовић, дипл.инжењер заштите на раду, испред оснивача, 
     -за чланове 
     1.  Миљана Зиндовић, дипл.правник, испред оснивача, 

2. Милутин Савић, дипл.инжењер машинства, запослен у Јавном комуналном 
предузећу „Водовод'' из Краљева, 

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 11. 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 надзорне одборе јавних предузећа чији је оснивач. 

Чланом 21. Закона о јавним предузећима  („Службени гласник РС", број 15/16 и 88/19) 
и чланом 37. став 1. Одлуке о усклађивању Оснивачког акта Јавног комуналног предузећа 
„Водовод'' из Краљева („Службени лист града Краљева“, број 25/16, 30/16 и 12/18) утврђено 
је да мандат председнику и члановима надзорног одбора престаје истеком периода на који 
су именовани, оставком или разрешењем. 

С обзиром на истек периода на који су именовани председник и члан Надзорног 
одбора, испред оснивача и члан Надзорног одбора Јавног комуналног предузећа „Водовод'' 
из Краљева, из реда запослених, овлашћени предлагачи поднели су предлоге за именовање 
председника и два члана Надзорног одбора, који испуњавају услове предвиђене чланом 18. 
Закона о јавним предузећима и чланом 36. Одлуке о усклађивању Оснивачког акта Јавног 
комуналног предузећа „Водовод'' из Краљева. 
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     УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Против овог решења може се покренути управни 

спор подношењем тужбе Управном суду у Београду у року од 30 дана од дана пријема 
решења. 

 
 

Скупштина града Краљева  
Број: 02-56/2021-I     
Дана: 29. новембра 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 18. и 21. 
Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС", број 15/16 и 88/19), члана 26. тачка 
11. Статута града Краљева („Службени лист града Краљева", број 6/19-пречишћен текст) и 
члана 36. и 37. став 1. Одлуке о усклађивању Оснивачког акта Јавног комуналног предузећа 
„Чистоћа'' из Краљева („Службени лист града Краљева“, број 25/16, 30/16 и 12/18),  
             Скупштина града Краљева, на седници одржаној дана 29. новембра 2021. године, 
донела је 
 

РЕШЕЊЕ 
О УТВРЂИВАЊУ ПРЕСТАНКА МАНДАТА И ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНА 

НАДЗОРНОГ ОДБОРА ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА „ЧИСТОЋА'' ИЗ КРАЉЕВА  
 
I 
 

Утврђује се престанак мандата у Надзорном одбору Јавног комуналног предузећа 
„Чистоћа'' из Краљева, из разлога истека периода на који су именовани: 

1. Цветку Трифуновићу, председнику, испред оснивача и  
2. Зорану Кошанину, члану, из реда запослених. 

 
                                                                  II 
 
Именују се у Надзорни одбор Јавног комуналног предузећа „Чистоћа'' из Краљева: 
-за председника 
Драшко Вељковић, дипл.економиста, испред оснивача, 
-за члана 
Зоран Кошанин, дипл.правник, запослен у Јавном комуналном предузећу „Чистоћа'' 

из Краљева, 
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 11. 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 надзорне одборе јавних предузећа чији је оснивач. 

Чланом 21. Закона о јавним предузећима  („Службени гласник РС", број 15/16 и 88/19) 
и чланом 37. став 1. Одлуке о усклађивању Оснивачког акта Јавног комуналног предузећа 
„Чистоћа'' из Краљева („Службени лист града Краљева“, број 25/16, 30/16 и 12/18) утврђено 
је да мандат председнику и члановима надзорног одбора престаје истеком периода на који 
су именовани, оставком или разрешењем. 

С обзиром на истек периода на који су именовани председник, испред оснивача, и 
члан Надзорног одбора Јавног комуналног предузећа „Чистоћа'' из Краљева из реда 
запослених, овлашћени предлагачи поднели су предлоге за именовање председника и 
члана Надзорног одбора, који испуњавају услове предвиђене чланом 18. Закона о јавним 
предузећима и чланом 36. Одлуке о усклађивању Оснивачког акта Јавног комуналног 
предузећа „Чистоћа'' 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: 02-57/2021-I         Председник 
Дана: 29. новембра 2021. године                                   Скупштине града Краљева                                                                                     

                                                                 Ненад Марковић, дипл.инж.саобраћаја,с.р. 
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      На основу члана 32. тачка 9. и члана 66. став 3. Закона о локалној самоуправи 
(„Службени гласник РС", број 129/07, 83/14-др.закон, 101/16-др.закон и 47/18), члана 18. и 21. 
Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС", број 15/16 и 88/19), члана 26. тачка 
11. Статута града Краљева („Службени лист града Краљева", број 6/19-пречишћен текст) и 
члана 36. и 37. став 1. Одлуке о усклађивању Оснивачког акта Јавног комуналног предузећа 
„Пијаца'' из Краљева („Службени лист града Краљева“, број 25/16 и 30/16),  

      Скупштина града Краљева, на седници одржаној дана 29. новембра 2021. године, 
донела је 
 

РЕШЕЊЕ 
О УТВРЂИВАЊУ ПРЕСТАНКА МАНДАТА И ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНА 

НАДЗОРНОГ ОДБОРА ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА „ПИЈАЦА'' ИЗ КРАЉЕВА  
 
I 
 

  Утврђује се престанак мандата у Надзорном одбору Јавног комуналног предузећа 
„Пијаца'' из Краљева, из разлога истека периода на који су именовани: 

1. Радоју Милијановићу, председнику, испред оснивача и 
2. Милану Трикошу, члану, испред оснивача. 
 
                                                                       II 
 
Именују се у Надзорни одбор Јавног комуналног предузећа „Пијаца'' из Краљева: 
-за председника 
Радоје Милијановић, дипл.правник, испред оснивача, 
-за члана 
Милан Трикош, дипл.правник, испред оснивача, 
на период од четири године. 

 
III 

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

Краљева". 
 

                                                              О б р а з л о ж е њ е 
  

Правни основ за доношење овог решења садржан је у члану 32. тачка 9. Закона о 
локалној самоуправи („Службени гласник РС“, број 129/07, 83/14-др.закон, 101/16-др.закон и 
47/18) и члану 26. тачка 11. Статута града Краљева („Службени лист града Краљева ", број 
15/13-пречишћен текст), којима је утврђено да скупштина јединице локалне самоуправе, 
између осталог, именује и разрешава надзорне одборе јавних предузећа чији је оснивач. 

Чланом 21. Закона о јавним предузећима  („Службени гласник РС", број 15/16 и 88/19) 
и чланом 37. став 1. Одлуке о усклађивању Оснивачког акта Јавног комуналног предузећа 
„Пијаца'' из Краљева („Службени лист града Краљева“, број 25/16 и 30/16) утврђено је да 
мандат председнику и члановима надзорног одбора престаје истеком периода на који су 
именовани, оставком или разрешењем. 

С обзиром на истек периода на који су именовани председник и члан Надзорног 
одбора Јавног комуналног предузећа „Пијаца“ из Краљева, испред оснивача, овлашћени 
предлагачи поднели су предлоге за именовање председника и члана Надзорног одбора, који 
испуњавају услове предвиђене чланом 18. Закона о јавним и чланом 36. Одлуке о 
усклађивању Оснивачког акта Јавног комуналног предузећа „Пијаца'' 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: 02-59/2021-I           Председник 
Дана: 29. новембра 2021. године                                      Скупштине града Краљева 

                                                                                    Ненад Марковић, дипл.инж.саобраћаја, с.р. 
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Број 37 - Страна 74                              СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА КРАЉЕВА                        29. новембар 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. и 21. 
Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС", број 15/16 и 88/19), члана 26. тачка 
11. Статута града Краљева („Службени лист града Краљева", број 6/19-пречишћен текст) и 
члана 37. и 38. став 1. Одлуке о усклађивању Оснивачког акта Јавног енергетског предузећа 
„Топлана'' из Краљева („Службени лист града Краљева“, број 25/16, 30/16 и 12/18),  
    Скупштина града Краљева, на седници одржаној дана 29. новембра 2021. године, 
донела је 

 
 
 

РЕШЕЊЕ 
О УТВРЂИВАЊУ ПРЕСТАНКА МАНДАТА ПРЕДСЕДНИКА И ИМЕНОВАЊУ 

ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНА НАДЗОРНОГ ОДБОРА ЈАВНОГ ЕНЕРГЕТСКОГ ПРЕДУЗЕЋА 
„ТОПЛАНА'' ИЗ КРАЉЕВА  

 
I 
 

           Утврђује се да Драгану Вукобрату престаје мандат председника Надзорног одбора 
Јавног енергетског предузећа „Топлана'' из Краљева, испред оснивача, из разлога истека 
периода на који је именован. 

                                                                                II 
 

  Именују се у Надзорни одбор Јавног енергетског предузећа „Топлана'' из Краљева: 
-за председника 
Драган Вукобрат, дипл.машински инжењер, испред оснивача, 
-за члана 
Милош Ракић, дипл.правник, запослен у Јавном енергетском предузећу „Топлана'' из 

Краљева, 
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 11. Статута града Краљева („Службени лист града Краљева ", број  

     6/19-пречишћен текст), којимa је утврђено да скупштина јединице локалне самоуправе, 
између осталог, именује и разрешава надзорне одборе јавних предузећа чији је оснивач. 

               Чланом 21. Закона о јавним предузећима  („Службени гласник РС", број 15/16 и 88/19) 
и чланом 38. став 1. Одлуке о усклађивању Оснивачког акта Јавног енергетског предузећа 
„Топлана'' из Краљева („Службени лист града Краљева“, број 25/16, 30/16 и 12/18) утврђено 
је да мандат председнику и члановима надзорног одбора престаје истеком периода на који 
су именовани, оставком или разрешењем. 

                  С обзиром на истек периода на који је именован председник Надзорног одбора 
Јавног енергетског предузећа „Топлана'' из Краљева, испред оснивача, овлашћени 
предлагач поднео је предлог за именовање председника Надзорног одбора. Такође, због 
наступања смрти досадашњег члана Надзорног одбора именованог из реда запослених, 
овлашћени предлагач поднео је предлог за именовање члана Надзорног одбора. 
Предложени кандидати испуњавају услове предвиђене чланом 18. Закона о јавним 
предузећима и чланом 37. Одлуке о усклађивању Оснивачког акта Јавног енергетског 
предузећа „Топлана'' из Краљева. 
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УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Против овог решења може се покренути управни 

спор подношењем тужбе Управном суду у Београду у року од 30 дана од дана пријема 
решења. 

 
 
 

Скупштина града Краљева  
Број: 02-60/2021-I  
Дана: 29. новембра 2021. године                                             Председник 

                                                                                              Скупштине града Краљева 
                                                                              Ненад Марковић, дипл.инж.саобраћаја, с.р. 
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Број 37 - Страна 76                              СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА КРАЉЕВА                        29. новембар 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. и 21. 
Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС", број 15/16 и 88/19), члана 26. тачка 
11. Статута града Краљева („Службени лист града Краљева", број 6/19-пречишћен текст) и 
члана 36. и 37. став 1. Одлуке о усклађивању Оснивачког акта Јавног предузећа „Градско 
стамбено'' из Краљева („Службени лист града Краљева“, број 25/16, 27/16, 13/19 и 15/20),  

Скупштина града Краљева, на седници одржаној дана 29. новембра 2021. године, 
донела је 
 
 

РЕШЕЊЕ 
О УТВРЂИВАЊУ ПРЕСТАНКА МАНДАТА И ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ДВА ЧЛАНА  

НАДЗОРНОГ ОДБОРА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА „ГРАДСКО СТАМБЕНО'' ИЗ КРАЉЕВА  
 
 
I 
 

Утврђује се престанак мандата у Надзорном одбору Јавног предузећа „Градско 
стамбено“ из Краљева, из разлога истека периода на који су именовани: 

1. Ненаду Нерићу, председнику, испред оснивача, 
2. Божидару Савићу, члану, испред оснивача и 
3. Сањи Филиповић Ћук, члану, из реда запослених. 

 
                                                                       II 
 
Именују се у Надзорни одбор Јавног предузећа „Градско стамбено“ из Краљева: 
-за председника 

     Драган Рајичић, дипл.политиколог, испред оснивача, 
     -за чланове 
     1.  Срђан Мурганић, дипл.економиста, испред оснивача, 

2. Зорана Маринковић, дипл.грађевински инжењер за конструкције, запослена у 
Јавном предузећу „Градско стамбено“ из Краљева, 

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 11. 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 надзорне одборе јавних предузећа чији је оснивач. 

Чланом 21. Закона о јавним предузећима  („Службени гласник РС", број 15/16 и 88/19) 
и чланом 37. став 1. Одлуке о усклађивању Оснивачког акта Јавног предузећа „Градско 
стамбено'' из Краљева („Службени лист града Краљева“, број 25/16, 27/16, 13/19 и 15/20) 
утврђено је да мандат председнику и члановима надзорног одбора престаје истеком 
периода на који су именовани, оставком или разрешењем. 

С обзиром на истек периода на који су именовани председник, испред оснивача и 
чланови Надзорног одбора Јавног предузећа „Градско стамбено'' из Краљева, испред 
оснивача и из реда запослених, овлашћени предлагачи поднели су предлоге за именовање 
председника и чланова Надзорног одбора, који испуњавају услове предвиђене чланом 18. 
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Закона о јавним предузећима и чланом 36. Одлуке о усклађивању Оснивачког акта Јавног 
предузећа „Градско стамбено'' 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: 02-74/2021-I             
Дана: 29. новембра 2021. године                                     

                                                                                                                                                                                 
   
                                                                                                   Председник 

                                                                                           Скупштине града Краљева 
                                                                           Ненад Марковић, дипл.инж.саобраћаја, с.р. 
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Број 37 - Страна 78                              СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА КРАЉЕВА                        29. новембар 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 45. 
став 4, члана 46. став 1. и 5. 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 33, члана 
34. став 1. и члана 37. став 1. Статута Народне библиотеке „Стефан Првовенчани“ из 
Краљева од 24.маја 2019.године,  

Скупштина града Краљева, на седници одржаној дана 29. новембра 2021. године, 
донела је 
 
 

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

ОДБОРА НАРОДНЕ БИБЛИОТЕКЕ „СТЕФАН ПРВОВЕНЧАНИ'' ИЗ КРАЉЕВА 
 

 
I 

 
Утврђује се престанак дужности Тијани Качаревић, члану Надзорног одбора 

Народне библиотеке „Стефан Првовенчани“ из Краљева, из реда запослених, из разлога 
истека периода на који је именована.   

 
II 

 
Именује се Андреј Анђић, библиотекар, запослен у Народној библиотеци „Стефан 

Првовенчани“ из Краљева, за члана Надзорног одбора Народне библиотеке „Стефан 
Првовенчани“ из Краљева, на период од четири године. 

 
  

III 
 

Ово решење ступа на снагу даном доношења и објавиће се у „Службеном листу 
града Краљева". 

 
                                                     О б р а з л о ж е њ е 
  

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

Чланом 45. став 4, чланом 46. став 1. и 5. 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 34. став 
1. и чланом 37. став 1. Статута Народне библиотеке „Стефан Првовенчани“ из Краљева 
од 24.маја 2019.године утврђено је да надзорни одбор има три члана које именује и 
разрешава оснивач, да се највише једна трећина чланова надзорног одбора именује из 
реда запослених, на предлог репрезентативног синдиката, а уколико не постоји 
репрезентативни синдикат, на предлог већине запослених, на период од четири године и 
да могу бити именовани највише два пута, као и да дужност члана надзорног одбора 
престаје истеком мандата и разрешењем, а чланом 33. Статута прописано је да Надзорни 
одбор има три члана, од којих два представника оснивача и једног представника из реда 
запослених у Библиотеци. 

Овлашћени предлагач поднео је предлог за утврђивање престанка дужности и 
именовање члана Надзорног одбора Народне библиотеке „Стефан Првовенчани“ из 
Краљева, именованог из реда запослених, из разлога истека мандата члана Надзорног 
одбора. 
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УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Против овог решења може се покренути 
управни спор подношењем тужбе Управном суду у Београду у року од 30 дана од дана 
пријема решења. 
 

 
Скупштина града Краљева  
Број: 02-61/2021-I     Председник 
Дана: 29. новембра 2021. године                                    Скупштине града Краљева 
                                                                             Ненад Марковић, дипл.инж.саобраћаја, с.р. 
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Број 37 - Страна 80                              СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА КРАЉЕВА                        29. новембар 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 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 50. став 2. и 3, члана 51. став 2, 3. и 4, члана 59. став 2. и 3. и члана 60. Статута 
Народног музеја из Краљева од 8.маја 2018.године,  

Скупштина града Краљева, на седници одржаној дана 29. новембра 2021. године, 
донела је 

 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
О УТВРЂИВАЊУ ПРЕСТАНКА ДУЖНОСТИ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА УПРАВНОГ 
ОДБОРА И ЧЛАНА НАДЗОРНОГ ОДБОРА НАРОДНОГ МУЗЕЈА ИЗ КРАЉЕВА 

 
I 

  
Утврђује се престанак дужности Татјани Михаиловић, члану Управног одбора 

Народног музеја из Краљева, из реда запослених, из разлога истека периода на који је 
именована. 

    II 
 

Именује се Татјана Михаиловић, музејски саветник-археолог, запослена у Народном 
музеју из Краљева, за члана Управног одбора Народног музеја из Краљева, на период од 
четири године. 

  
III 

 
Утврђује се престанак дужности Олегу Романову, члану Надзорног одбора 

Народног музеја из Краљева, из реда запослених, из разлога истека периода на који је 
именован. 
 

IV 
 

Именује се Сузана Новчић, музејски саветник-историчар уметности, запослена у 
Народном музеју из Краљева, за члана Надзорног одбора Народног музеја 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 50. став 2. и 3, чланом 51. став 2, 3. и 4, чланом 59. став 2. и 3. и чланом 
60. Статута Народног музеја из Краљева од 8.маја 2018.године утврђено је да чланове 
управног одбора именује и разрешава оснивач, да Управни одбор Народног музеја има 
пет чланова, од којих четири из реда високо образованих истакнутих стручњака и 
познавалаца културне делатности и један представник из реда запослених; да се члан из 
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реда запослених именује на предлог репрезентативног синдиката, а уколико не постоји 
репрезентативни синдикат, на предлог већине запослених; да члан управног одбора из 
реда запослених мора да буде из реда носилаца основне, тј.програмске делатности; да 
дужност члана управног одбора престаје истеком мандата и разрешењем, као и да 
чланове надзорног одбора именује и разрешава оснивач, да Надзорни одбор Народног 
музеја 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 Народног музеја 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: 02-62/2021-I    Председник 
Дана: 29. новембра 2021. године                                   Скупштине града Краљева 
                                                                            Ненад Марковић, дипл.инж.саобраћаја, с.р. 
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Број 37 - Страна 82                              СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА КРАЉЕВА                        29. новембар 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 41. 
став 2, 3. и 4 и члана 44а 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 46. став 2, 3. и 4. и 
члана 50. став 2. алинеја 1. Статута Краљевачког позоришта из Краљева од 3.октобра 
2016.године и 21.јуна 2021.године,  

Скупштина града Краљева, на седници одржаној дана 29. новембра 2021. године, 
донела је 

 
 

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

КРАЉЕВАЧКОГ ПОЗОРИШТА ИЗ КРАЉЕВА 
 
I 

 
Разрешавају се дужности у Управном одбору Краљевачког позоришта из Краљева: 
1. Драган Рајичић, председник, испред оснивача, на лични захтев и 
2. Ана Гвозденовић, члан, испред оснивача, на лични захтев. 
 
 
    II 

 
Именују се у Управни одбор Краљевачког позоришта из Краљева: 
- за председника 
Ана Гвозденовић,  магистар књижевности, испред оснивача, 
- за члана 
Миломир Недељковић пензионер, испред оснивача, 
на период од четири године 
 

III 
 

Ово решење ступа на снагу даном доношења и објавиће се у „Службеном листу 
града Краљева". 

 
                                                     О б р а з л о ж е њ е 
  
 

Правни основ за доношење овог решења садржан је у члану 32. тачка 9. Закона о 
локалној самоуправи („Службени гласник РС“, број 129/07, 83/14-др.закон, 101/16-др.закон 
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 2, 3. и 4, чланом 44а 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), чланом 46. став 2, 3. и 4. и 
чланом 50. став 2. алинеја 1. Статута Краљевачког позоришта из Краљева од 3.октобра 
2016.године и 21.јуна 2021.године утврђено да Управни одбор има пет чланова, које 
именује оснивач из реда истакнутих стручњака и познавалаца културне делатности, да 
председника Управног одбора именује оснивач из реда чланова Управног одбора, као и да 
ће оснивач разрешити члана Управног одбора пре истека мандата на лични захтев. 

С обзиром да су досадашњи председник и члан Управног одбора Краљевачког 
позоришта именовани испред оснивача поднели оставке на ту дужност, овлашћени 
предлагач поднео је предлог за њихово разрешење и именовање испред оснивача.  
 

384.



 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: 02-63/2021-I  Председник 
Дана: 29. новембра 2021. године                                Скупштине града Краљева 
                                                                           Ненад Марковић, дипл.инж.саобраћаја, с.р. 
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Број 37 - Страна 84                              СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА КРАЉЕВА                        29. новембар 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 20. 
став 1. Закона о јавним службама („Службени гласник РС", број 42/91, 71/94, 79/05-
др.закон, 81/05-испр.др.закона, 83/05-испр.др.закона и 83/14-др.закон), члана 26. тачка 12. 
Статута града Краљева („Службени лист града Краљева", број 6/19-пречишћен текст), 
члана 18. став 2. и члана 22. став 1. Статута Спортског центра „Ибар“ из Краљева од 
21.јуна 2021.године,  

Скупштина града Краљева, на седници одржаној дана 29. новембра 2021. године, 
донела је 
 

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

ОДБОРА СПОРТСКОГ ЦЕНТРА „ИБАР“ ИЗ КРАЉЕВА  
 
 
I 

 
Утврђује се престанак дужности Ненаду Џамићу, председнику Управног одбора 

Спортског центра „Ибар“ из Краљева, испред оснивача, из разлога истека периода на који 
је именован. 

 
    II 

 
Именује се Жарко Кривокапић, дипл.економиста, за председника Управног одбора 

Спортског центра „Ибар“ из Краљева, испред оснивача, на период од четири године. 
  

III 
 

Ово решење ступа на снагу даном доношења и објавиће се у „Службеном листу 
града Краљева". 

 
                                                     О б р а з л о ж е њ е 
  

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

Чланом 20. став 1. 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), као и 
чланом 18. став 2. и чланом 22. став 1. Статута Спортског центра „Ибар“ из Краљева од 
21.јуна 2021.године, утврђено је да управни одбор установе именује и разрешава оснивач, 
на период од четири године, да председника Управног одбора Спортског центра „Ибар“ 
именује оснивач из реда чланова, и да дужност члана Управног и Надзорног одбора 
престаје истеком мандата и разрешењем. 

Сходно наведеном, из разлога истека мандата досадашњем председнику Управног 
одбора именованом испред оснивача, овлашћени предлагач поднео је предлог за 
утврђивање престанка дужности и именовање председника Управног 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: 02-64/2021-I    Председник 
Дана: 29. новембра 2021. године                                  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 29. новембра 2021. године, 
донела је 

 
 

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

ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ „ОЛГА ЈОВИЧИЋ-РИТА“ ИЗ КРАЉЕВА 
 
I 

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

II 
 

 Именује се Дијана Рибаћ за члана Управног одбора Предшколске установе „Олга 
Јовичић-Рита“ из Краљева, 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 Савет родитеља Предшколске установе „Олга Јовичић-Рита“ 
из Краљева поднео је предлог за разрешење и именовање члана Управног одбора испред 
Савета родитеља, из разлога престанка основа по којем је именован у Управни 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: 02-65/2021-I   Председник 
Дана: 29. новембра 2021. године                                  Скупштине града Краљева 
                                                                           Ненад Марковић, дипл.инж.саобраћаја, с.р. 
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Број 37 - Страна 86                              СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА КРАЉЕВА                        29. новембар 2021. године

    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 29. новембра 2021. године, 
донела је 
 
 

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

У ЕЛЕКТРО-САОБРАЋАЈНОЈ ТЕХНИЧКОЈ ШКОЛИ „НИКОЛА ТЕСЛА“ У КРАЉЕВУ 
 
 
I 

 
 Разрешава се Сунчица Николић Ђекић дужности члана Школског одбора у Електро-
саобраћајној техничкој школи „Никола Тесла“ у Краљеву, испред Савета родитеља. 
 
  

II 
 

 Именује се Дејан Остојић за члана Школског одбора у Електро-саобраћајној 
техничкој школи „Никола Тесла“ 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. и члану 
117. став 3. тачка 4. Закона о основама система образовања и васпитања („Службени 
гласник РС“, број 88/17, 27/18-др.закон, 10/19, 6/20), којима је утврђено да орган управљања 
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, као и да ће скупштина 
јединице локалне самоуправе разрешити, пре истека мандата, појединог члана органа 
управљања 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 Електро-саобраћајно техничке школе „Никола 
Тесла“ у Краљеву поднео је предлог за разрешење и именовање члана Школског одбора из 
разлога 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: 02-66/2021-I   Председник 
Дана: 29. новембра 2021. године                                 Скупштине града Краљева                                                                                        
                                                                          Ненад Марковић, дипл.инж.саобраћаја, с.р. 

387.



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 29. новембра 2021. године, 
донела је 

 
 

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

У ПОЉОПРИВРЕДНО-ХЕМИЈСКОЈ ШКОЛИ „ДР ЂОРЂЕ РАДИЋ“ У КРАЉЕВУ 
 
 
I 

 
 Разрешава се Мирела Ђоковић дужности члана Школског одбора у Пољопривредно-
хемијској школи „Др Ђорђе Радић“ у Краљеву, испред Савета родитеља. 
 
  

II 
 

 Именује се Ненад Миновић за члана Школског одбора у Пољопривредно-хемијској 
школи „Др Ђорђе Радић“ 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 1, 2. и 5. и 
члану 117. став 3. тачка 4.Закона о основама система образовања и васпитања („Службени 
гласник РС“, број 88/17, 27/18-др.закон, 10/19 и 6/20), којим је утврђено да орган управљања 
има девет чланова и да га 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, као 
и да ће скупштина јединице локалне самоуправе разрешити, пре истека мандата, појединог 
члана органа управљања 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 Пољопривредно-хемијске школе „Др Ђорђе 
Радић“ у Краљеву поднео је предлог за разрешење и именовање члана Школског одбора, из 
разлога 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: 02-67/2021-I   Председник 
Дана: 29. новембра 2021. године                                 Скупштине града Краљева 
                                                                           Ненад Марковић, дипл.инж.саобраћаја, с.р. 
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Број 37 - Страна 88                              СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА КРАЉЕВА                        29. новембар 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 29. новембра 2021. године, 
донела је 

 
 

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

 У МУЗИЧКОЈ ШКОЛИ „СТЕВАН МОКРАЊАЦ“ У КРАЉЕВУ 
 
 
I 
 

Разрешавају се дужности члана Школског одбора у Музичкој школи „Стеван 
Мокрањац“ у Краљеву: 

1. Драган Костић, представник Савета родитеља и 
2. Бранко Илијовски, представник Савета родитеља. 

 
                                                                    II 
 
Именују се за чланове Школског одбора у Музичкој школи „Стеван Мокрањац“ у 

Краљеву: 
1. Горан Вишњић, испред Савета родитеља и 
2. Милена Глигоров, испред Савета родитеља. 
 
                                                                  III 

 
  Ово решење ступа на снагу даном доношења и објавиће се у „Службеном листу 
града Краљева". 

 
 О б р а з л о ж е њ е 
  

Правни основ за доношење овог решења садржан је у члану 116. став 1, 2. и 5.  и 
члану 117. став 3. тачка 4. Закона о основама система образовања и васпитања („Службени 
гласник РС“, број 88/17, 27/18-др.закон, 10/19 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 су именовани 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 Музичке школе „Стеван Мокрањац“ у 
Краљеву 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: 02-68/2021-I        Председник 
Дана: 29. новембра 2021. године                                     Скупштине града Краљева                                                                                        
                                                                             Ненад Марковић, дипл.инж.саобраћаја, с.р.                                                                                         
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   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 29. новембра 2021. године, 
донела је 

 
 

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

 У ОСНОВНОЈ ШКОЛИ „ЖИВАН МАРИЧИЋ“ У ЖИЧИ 
 
 
I 
 

Разрешавају се дужности члана Школског одбора у Основној школи „Живан Маричић“ 
у Жичи: 

1. Горан Милошевић, представник Савета родитеља и 
2. Нена Миловановић, представник Савета родитеља. 

 
                                                                   II 
 
Именују се за чланове Школског одбора у Основној школи „Живан Маричић“ у Жичи: 

1. Никола Пилчевић, испред Савета родитеља и 
2. Мирко Банковић, 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 су именовани 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 Основне школе „Живан Маричић“ у Жичи 
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: 02-69/2021-I  Председник 
Дана: 29. новембра 2021. године                                 Скупштине града Краљева 
                                                                           Ненад Марковић, дипл.инж.саобраћаја, с.р.                                                                                            
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Број 37 - Страна 90                              СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА КРАЉЕВА                        29. новембар 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 29. новембра 2021. године, 
донела је 

 
 

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

 У ОСНОВНОЈ ШКОЛИ „ЈОВАН ЦВИЈИЋ“ У СИРЧИ 
 
 
I 
 

 Разрешава се Биљана Мандић Димитријевић дужности члана Школског одбора у 
Основној школи „Јован Цвијић“ у Сирчи, испред Наставничког већа, на лични захтев. 

 
 

                                                                    II 
 
Именују се за чланове Школског одбора у Основној школи „Јован Цвијић“ у Сирчи: 

1. Мирослав Здравковић, професор географије, испред Наставничког већа и 
2. Марија Миликић, професор немачког језика, 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 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 
на лични захтев, као и у случају покретања иницијативе за разрешење на предлог 
овлашћеног предлагача, односно због престанка основа по којем су именовани 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 Наставничко веће Основне школе „Јован Цвијић“ у Сирчи 
покренуо је иницијативу за разрешење и именовање члана Школског одбора испред 
Наставничког већа због поднете оставке досадашњег члана Школског одбора услед 
престанка радног односа. Такође, овлашћени предлагач Наставничко веће предложило је 
именовање члана Школског одбора испред Наставничког већа из разлога наступања смрти 
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: 02-70/2021-I      Председник 
Дана: 29. новембра 2021. године                                    Скупштине града Краљева                                                                                     
                                                                              Ненад Марковић, дипл.инж.саобраћаја, с.р.                                                                                     
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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 29. новембра 2021. године, 
донела је  

 
 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА 
У ОСНОВНОЈ ШКОЛИ „МИЛУНКА САВИЋ“ У ВИТАНОВЦУ 

 
 
 
I 

 
 Разрешава се Светлана Вукићевић дужности члана Школског одбора у Основној 
школи „Милунка Савић“ у Витановцу, испред Савета родитеља. 
  

II 
 

 Именује се Јелена Симоновић за члана Школског одбора у Основној школи „Милунка 
Савић“ у Витановцу, испред Савета родитеља. 

 
 III 

 
  Ово решење ступа на снагу даном доношења и објавиће се у „Службеном листу 
града Краљева". 
 
 О б р а з л о ж е њ е 
  
 

Правни основ за доношење овог решења садржан је у члану 116. став 1, 2. и 5. и 
члану 117. став 3. тачка 4. Закона о основама система образовања и васпитања („Службени 
гласник РС“, број 88/17, 27/18-др.закон, 10/19 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, односно других законских заступника 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, појединог члана органа управљања 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 Основне школе „Милунка Савић“ у Витановцу 
поднео је предлог за разрешење и именовање члана Школског одбора испред Савета 
родитеља, из разлога 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: 02-71/2021-I      Председник 
Дана: 29. новембра 2021. године                                     Скупштине града Краљева   
                                                                             Ненад Марковић, дипл.инж.саобраћаја, с.р. 
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Број 37 - Страна 92                              СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА КРАЉЕВА                        29. новембар 2021. године
 
 
 
 
На основу члана 32. тачка 19. Закона о локалној самоуправи („Службени 

гласник РС“, број 129/07, 83/14-др.закон, 101/16-др.закон и 47/18), члана 26. тачка 24. 
и члана 121. став 1. Статута града Краљева („Службени лист града Краљева“, број 
6/19-пречишћен текст), 

Скупштина града Краљева, на седници одржаној дана 29. новембра 2021. 
године,  донела је 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

 

I 

Даје се сагласност Омладинском кошаркашком клубу из Краљева, у оснивању, 
за употребу имена града Краљева у називу клуба, тако да клуб може да носи назив 
Омладински кошаркашки клуб „Краљево“, као и скраћени назив ОКК „Краљево“. 

II 

Решење објавити у „Службеном листу града Краљева“ 

 

 

Скупштина града Краљева 
Број:011-366/2021-I 
Дана: 29. новембра 2021. године 
 
 
 

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

393.



                   
 Скупштина града Краљева, на седници одржаној дана 29. новембра 2021. 
године, разматрала је Извештај о реализацији Одлуке о буџету града Краљева за 
2021. годину, за период 01.01.2021-30.09.2021.године, усвојен Закључком Градског 
већа града Краљева број 06-329/2021-I од 22.10.2021.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 01.01.2021-30.09.2021.године, број 401/21-IV од 12.10.2021. 
године, поднет од стране Одељења за привреду и финансије Градске управе града 
Краљева, усвојен Закључком Градског већа града Краљева број 06-329/2021-I од 
22.10.2021.године. 
 
 
 

II 
 

 Закључак објавити у „Службеном листу града Краљева“. 
 
 
 
 
 
Скупштина града Краљева 
Број:06-381/2021-I                                                                         
Дана: 29. новембра 2021. године                                      
 

                                                             Председник 
                                                                 Скупштине града Краљева                                                                                                 

                                                               Ненад Марковић, дипл.инж.саобраћаја, с.р. 
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        На основу члана 121. став 3. Закона о здравственој заштити („Службени 
гласник РС“, број 25/19) и чланова 24, 26. тачка 12. и 121. Статута града 
Краљева („Службени лист града Краљева”, број 6/19-пречишћен текст), 
         Скупштина града Краљева, на седници одржаној дана 29. новембра 
2021. године, донела је 
 
 

З А К Љ У Ч А К 
 
 
I 

    
            Усваја се Извештај о раду Надзорног одбора „Апотекарске установе 
Краљево“ из Краљева за период јануар-јун 2021.године, број 122-1 од 
25.08.2021.године. 
 
 

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

III 
 
              Закључак објавити у  „Службеном листу града Краљева”. 
 
 
 
 
Скупштина града Краљева 
Број:06-382/2021-I 
Дана: 29. новембра 2021. године 
 
                                        
 
                                                                                 Председник  
                                                                        Скупштине града Краљева 
                                                        Ненад Марковић, дипл.инж. саобраћаја, с.р. 
 
 
 
 

395.



 
 
 
 На основу члана 2. Закона о начину и условима признавања права и враћању 
земљишта које је прешло у друштвену својину по основу пољопривредног земљишног фонда 
и конфискацијом због неизвршених обавеза из обавезног откупа пољопривредних производа 
(„Службени гласник РС'', број 18/91, 20/92 и 42/98), члана 121. став 1. Статута града Краљева 
(„Службени лист града Краљева'', број 6/19-пречишћен текст), 

Скупштина града Краљева, на седници одржаној дана 29. новембра 2021. године, 
донела је   
 

З А К Љ У Ч А К  
 
I 
 

Предлаже се министру пољопривреде, шумарства и водопривреде Републике Србије 
да, на основу члана 2. став 1, 2. и 3. Закона о начину и условима признавања права и 
враћању земљишта које је прешло у друштвену својину по основу пољопривредног 
земљишног фонда и конфискацијом због неизвршених обавеза из обавезног откупа 
пољопривредних производа („Службени гласник РС'', број 18/91, 20/92 и 42/98), донесе 
Решење о разрешењу и именовању председника, заменика председника, два члана и два 
заменика члана Комисије за вођење поступка и доношење решења по захтеву за враћање 
земљишта. 

 
  II 
 

Предлаже се да се разреше дужности у Комисији за вођење поступка и доношење 
решења по захтеву за враћање земљишта: 

1. Злата Ђорђевић, председник; 
Славица Миловановић, заменик председника;  

2. Никола Пантовић, члан; 
Марко Крндија, заменик члана; 

3. Владимир Вујанац, члан; 
Милан Стевановић, заменик члана. 
 

III 
 

Предлаже се да се у Комисију за вођење поступка и доношење решења по захтеву за 
враћање земљишта именују: 

1. Младен Мрвић, судија Основног суда у Краљеву, за председника; 
Марина Ковачевић, судија Основног суда у Краљеву, за заменика председника; 

2. Ненад Марковић, одборник у  Скупштини града Краљева, за члана; 
Владимир Баралић, одборник у Скупштини града Краљева, за заменика члана; 

3. Владимир Вујанац, одборник у Скупштини града Краљева, за члана; 
Јасна Савић, одборник у Скупштини града Краљева, за заменика члана. 
 
 

IV 
 

 Закључак доставити Министарству пољопривреде, шумарства и водопривреде 
Републике Србије и уз материјал седнице Скупштине. 
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V 
 

 Закључак објавити у  „Службеном листу града Краљева”. 
 
 
 
 
Скупштина града Краљева                                                        
Број:06-383/2021-I                                                                                     
Дана: 29. новембра 2021. године                                                     
                                                                                                        Председник 
                                                                                              Скупштине града Краљева                                                                                                  
                                                                                Ненад Марковић, дипл.инж. саобраћаја, с.р.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 На основу члана 9. Закона о стратешкој процени утицаја на животну средину 
„Сл.гласник РС“, бр. 135/2004 и 88/2010), а у вези са члном 46. Закона о планирању и изградњи 
(„Сл. гласник РС“, бр. 72/2009, 81/2009-испр., 64/2010 – одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 
– одлука УС, 50/2013 - одлука УС, 98/2013 – одлука УС, 132/2014, 145/2014, 83/2018, 31/2019, 
37/2019 - др. Закон, 9/2020 и 52/2021), Одељење за урбанизам грађевинарство и стамбено-
комуналне делатности Градске управе града Краљева, по претходном прибављеном мишљењу 
Министарства за заштиту животне средине број: 350-02-00167/2021-03 од 05.11.2021. године и 
других заинтересованих органа и организација, доноси 

 
О Д Л У К У 

О ИЗРАДИ СТРАТЕШКЕ ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА 
ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ „РЕГИОНАЛНИ ЦЕНТАР ЗА УПРАВЉАЊЕ 

ОТПАДОМ КРАЉЕВО“, НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ  
 
 

Члан 1. 
 

  Приступа се изради стратешке процене утицаја Плана детаљне регулације „Регионални 
центар за управљање отпадом Краљево“, на животну средину (у даљем тексту: Стратешка 
процена).  

Члан 2. 
 

             Стратешка процена се ради истовремено са израдом ПДР-а „Регионални центар за 
управљање отпадом Краљево“, ради обезбеђења  заштите животне средине и одрживог развоја 
у поступку припреме и доношења ПДР-а.  

Члан 3. 
 

             Стратешка процена ће се радити за подручје обухваћено Планом детаљне регулације 
„Регионални центар за управљање отпадом Краљево“ у површини од око 25,0 ха.  
         

Оквирна граница ПДР-а „Регионални центар за управљање отпадом Краљево“ почиње 
од тромеђе кп бр. 2636, 2691 (пут), и 2697 (поток Моравац) све КО Сирча и иде према северу, 
источном границом кп 2691 (пут) са кп: 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 кп 2463/2 и 
2470 обе КО Сирча, сече под приближно правим углом кп 2464 и иде до тромеђе кп 2464, 2469 
и 2468 све КО Сирча, наставља истим правцем, и даље према истоку, и том приликом сече кп 
2468 и 2467 обе кп Сирча све до кп 2672/4 КО Сирча (корито реке Западна Морава), где скреће 
према југоистоку, западном границом кп 2672/4 КО Сирча (корито реке Западна Морава са кп: 
2467, 2466, 2465, 2459, 2457/3, 2454, 2656, 2660, 2661/1 и 2662 све КО Сирча, где скреће према 
југу до тромеђе кп 2662, 2664 и 2672/4 (ушће потока Моравац у реку Западна Морава), где 
граница даље наставља према југозападу, северном границом кп 2697 (поток Моравац) са кп 
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 кп број 2636, 2691 (пут) и 2697 (поток Моравац) где је граница и 
почела. 
 

Коначна граница ПДР-а „Регионални центар за управљање отпадом Краљево“ биће 
дефинисана Нацртом овог Плана.      

  
Члан 4. 

 
             Разлог за израду стратешке процене садржан је у одредбама Закона о стратешкој 
процени утицаја на животну средину, којим је утврђена обавеза израде стратешке процене за 
планове у области просторног и урбанистичког планирања којима се успоставља оквир за 
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одобравање будућих развојних пројеката одређених прописима којима се уређује процена 
утицаја на животну средину, обезбеди одрживост плана, кроз поступак утврђивања утицаја 
планских решења на животну средину и дефинисањем услова за заштиту животне средине и 
одрживи развој планског подручја. 

Члан 5. 
 

             Извештај о Стратешкој процени утицаја наведеног ПДР-а на животну средину (у даљем 
тексту извештај о стратешкој процени) као документ којим се описују, вреднују и процењују 
могући значајни утицаји на животну средину, садржи нарочито: 
- полазне основе стратешке процене; 
- опште и посебне циљеве стратешке процене и избор индикатора; 
- процену могућих утицаја са описом мера предвиђених за смањење негативних утицаја на 
животну средину; 
- смернице за израду стратешких процена на нижим хијерархијским нивоима и процене утицаја 
пројеката на животну средину; 
- програм праћења стања животне средине у току спровођења плана (мониторинг); 
- приказ коришћене методологије и тешкоће у изради стратешке процене; 
- приказ начина одлучивања, опис разлога одлучујућих за избор датог плана са аспекта 
разматраних варијантних решења и приказ начина на који су питања животне средине 
укључена у план; 
-закључке до којих се дошло током израде извештаја о стратешкој процени представљене на 
начин разумљив јавности и 
- друге податке од значаја за животну средину.  
 

Члан 6. 
 

            Носилац израде Извештаја о стратешкој процени биће одређен у складу са Законом.  
            Носилац израде дужан је да дефинише предлог методологије и састав стручног тима за 
израду Извештаја о стратешкој процени. 
            Носилац израде извештаја дужан је да исти изради у року од једног месеца од дана 
преузимања посла. 

Члан 7. 
 

            У поступку израде и разматрања Извештаја о стратешкој процени, биће обезбеђено 
учешће надлежног органа за послове заштите животне средине, заинтересованих органа и 
организација и јавности.  

Члан 8. 
 

 Ова одлука је саставни део Одлуке о изради Плана детаљне регулације „Регионални 
центар за управљање отпадом Краљево“. 
 

Члан 9. 
 

 Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу града 
Краљева“. 
 
Број: 350-140/2021-06 
Дана: 15.11.2021. године 
          РУКОВОДИЛАЦ ОДЕЉЕЊА 
                     Ковачевић Звонко, дипл. грађ. инж, с.р. 



 
СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА КРАЉЕВА 

 
 

С А Д Р Ж А Ј 
 
 
         Рег.бр.                                                                                                         Страна                                                                                                                    
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