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СЛУЖБЕНИ ЛИСТ 
ГРАДА КРАЉЕВА

БРОЈ 3 - 11. ФЕБРУАР 2022. ГОДИНЕ

АКТИ СКУПШТИНЕ ГРАДА КРАЉЕВА

 На основу члана 18, 19, 20, 22, 96. и 97. Закона о локалним изборима („Службени 
гласник РС“, број 14/22) и члана 26. тачка 41. Статута града Краљева („Службени лист 
града Краљева'', број 6/19-пречишћен текст),  
 Скупштина града Краљева, на седници одржаној 11. фебруара 2022. године, 
донела је  
 
 

ОДЛУКУ 
О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ 

ГРАДА КРАЉЕВА У СТАЛНОМ САСТАВУ 
 
 

Члан 1. 
 

Разрешавају се дужности у Изборној комисији града Краљева 
1. Данијела Мајсторовић, председник, 
      Милица Зуцовић, заменик председника, 
2.  Марко Пљеваљчић, члан, 

 Зоран Пантовић, заменик члана,  
3.  Дејан Јовић, члан,  
     Смиља Ђоковић, заменику члана,  
3.  Бојана Калмиков, члан,  

 Братислав Пршић, заменик члана,  
4.  Александар Илић, члан,  

 Снежана Вељовић, заменик члана,  
5.  Владимир Мимовић, члан,  
     Верица Николић, заменик члана,  
6.  Филип Вулић, члан,  

 Алекса Јовановић, заменик члана,  
7.  Драгиша Белопавловић, члан,  

 Јелена Савић, заменик члана,  
8.  Стеван Симеуновић, члан,  

 Иван Поповић, заменик члана,  
9.  Николина Митровић, члан,  

Невена Јелић, заменик члана,  
10. Ивица Новчић, члан,  

Снежана Цветковић, заменик члана,  
11. Игор Ристовић, члан,  

Данијела Којић, заменик члана,  
12. др Милош Гостиљац, члан,  

Цветан Стаменковић, заменик члана,  
13. Оливера Шљивић, члан,  
      Марина Комадинић, заменик члана,  
14. Петар Спасојевић, члан,  

   Алекса Костић, заменик члана. 
 15. Драгана Петковић, секретар, 
      Ђорђе Видовић,  заменик секретара. 

 
 

 На основу члана 18, 19, 20, 22, 96. и 97. Закона о локалним изборима („Службени 
гласник РС“, број 14/22) и члана 26. тачка 41. Статута града Краљева („Службени лист 
града Краљева'', број 6/19-пречишћен текст),  
 Скупштина града Краљева, на седници одржаној 11. фебруара 2022. године, 
донела је  
 
 

ОДЛУКУ 
О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ 

ГРАДА КРАЉЕВА У СТАЛНОМ САСТАВУ 
 
 

Члан 1. 
 

Разрешавају се дужности у Изборној комисији града Краљева 
1. Данијела Мајсторовић, председник, 
      Милица Зуцовић, заменик председника, 
2.  Марко Пљеваљчић, члан, 

 Зоран Пантовић, заменик члана,  
3.  Дејан Јовић, члан,  
     Смиља Ђоковић, заменику члана,  
3.  Бојана Калмиков, члан,  

 Братислав Пршић, заменик члана,  
4.  Александар Илић, члан,  

 Снежана Вељовић, заменик члана,  
5.  Владимир Мимовић, члан,  
     Верица Николић, заменик члана,  
6.  Филип Вулић, члан,  

 Алекса Јовановић, заменик члана,  
7.  Драгиша Белопавловић, члан,  

 Јелена Савић, заменик члана,  
8.  Стеван Симеуновић, члан,  

 Иван Поповић, заменик члана,  
9.  Николина Митровић, члан,  

Невена Јелић, заменик члана,  
10. Ивица Новчић, члан,  

Снежана Цветковић, заменик члана,  
11. Игор Ристовић, члан,  

Данијела Којић, заменик члана,  
12. др Милош Гостиљац, члан,  

Цветан Стаменковић, заменик члана,  
13. Оливера Шљивић, члан,  
      Марина Комадинић, заменик члана,  
14. Петар Спасојевић, члан,  

   Алекса Костић, заменик члана. 
 15. Драгана Петковић, секретар, 
      Ђорђе Видовић,  заменик секретара. 
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Члан 2. 

     
У Изборну комисију града Краљева у сталном саставу именују се: 
1. Данијела Мајсторовић, дипл. правник, за председника, на предлог ОГ 

„Александар Вучић-За нашу децу“, 
             Зоран Пантовић, дипл. правник, за заменика председника на предлог ОГ 

„Александар Вучић-За нашу децу“, 
2.  Милица Зуцовић, за члана, на предлог ОГ „Александар Вучић-За нашу децу“, 

Дејан Јовић, за заменика члана, на предлог ОГ „Александар Вучић-За нашу 
децу“, 

3.  Братислав Пршић, за члана, на предлог ОГ „Александар Вучић-За нашу децу“, 
     Владимир Мимовић, за заменика члана, на предлог ОГ „Александар Вучић-За 

нашу децу“, 
4. Александар Илић, за члана, на предлог ОГ „Александар Вучић-За нашу децу“, 

Верица Николић, за заменика члана, на предлог ОГ „Александар Вучић-За 
нашу децу“, 

5. Филип Вулић, за члана, на предлог ОГ „Ивица Дачић-Социјалистичка партија 
Србије“, 

Бојана Калмиков, за заменика члана, на предлог ОГ „Ивица Дачић-
Социјалистичка партија Србије“, 

6. Драгана Миладиновић, за члана, на предлог ОГ „НАДА“, 
    Стеван Симеуновић, за заменика члана, на предлог ОГ „НАДА“, 
7. Николина Митровић, за члана, на предлог ОГ „Покрет социјалиста“, 

Ивица Новчић, за заменика члана, на предлог ОГ „Здрава Србија“, 
8. Цветан Стаменковић, за члана, на предлог ОГ ПУПС-Социјалдемократска 

партија Србије, 
Игор Ристовић, за заменика члана, на предлог ОГ „Јединствена Србија-Драган  
Марковић Палма“, 

9. Петар Спасојевић, за члана, на предлог ОГ Александар Шапић-Победа за 
Краљево, 

 Марко Пљеваљчић, за заменика члана, на предлог ОГ СПО. 
 
 
                                                     Члан 3. 
 

     У Изборну комисију града Краљева именују се:                           
- Драгана Петковић,  дипл.правник, за секретара, на предлог председника 

Скупштине града Краљева, 
- Ђорђе Видовић, дипл.правник, за заменика секретара, на предлог 

председника Скупштине града Краљева.    
  

                              
Члан 4. 

 
 Мандат сталног састава Изборне комисије града Краљева престаје када нов 
сазив Скупштине именује нов стални састав Изборне комисије града Краљева. 
 
 
 



Члан 5. 
 

 УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Против ове одлуке може се изјавити жалба 
Управном суду, у року од 24 часа од доношења одлуке. 
 
 

Члан 6. 
 

 Ова одлука ступа на снагу даном доношења и објавиће се на веб-презентацији 
Републичке изборне комисије и у „Службеном листу града Краљева''.  
 
                                                           О б р а з л о ж е њ е 
  
 

Правни основ за доношење одлуке садржан је у члановима 18, 19, 20, 22, 96. и 
97. Закона о локалним изборима („Службени гласник РС'', број 14/22) и члану 26. тачка 
41. Статута града Краљева („Службени лист града Краљева'', број 6/19-пречишћен 
текст). 

Наведеним одредбама Закона је предвиђено да изборну комисију у сталном 
саставу чине председник, осам чланова, заменик председника и осам заменика 
чланова у јединицами локалне самоуправе која има највише 100.000 уписаних бирача, 
које именује скупштина, да за председника и заменика председника изборне комисије 
може да буде именовано само оно лице које има високо образовање у области правних 
наука, да се чланови и заменици чланова изборне комисије у сталном саставу именују 
на предлог одборничких група сразмерно њиховој заступљености у укупном броју 
одборника који припадају одборничким групама; да мандат сталног састава изборне 
комисије престаје када нови сазив скупштине именује нови стални састав изборне 
комисије; да се одлука о именовању чланова и заменика чланова изборне комисије 
објављује на веб-презентацији Републичке изборне комисије; да су учесници у раду 
изборне комисије без права одлучивања секретар изборне комисије и заменик 
секретара изборне комисије, које именује скупштина на предлог председника 
скупштине, који могу бити лица која имају високо образовање у области правних наука. 
Такође је наведеним одредбама прописано да скупштина образује изборну комисију у 
складу са Законом о локалним изборима у року од седам дана од његовог ступања на 
снагу, као и да је Управни суд надлежан да одлучује по жалби на одлуку о именовању 
чланова и заменика чланова изборне комисије у сталном саставу, ако је жалба поднета 
у року од годину дана од дана кад је закон ступио на снагу. 

Чланом 26. тачка 41. Статута града Краљева („Службени лист града Краљева'', 
број 6/19-пречишћен текст), предвиђено је да Скупштина именује председника, 
секретара и чланове Изборне комисије града Краљева и њихове заменике, у складу са 
законом. 

У складу са напред наведеним, а на предлог овлашћених предлагача, донета је 
одлука као у диспозитиву. 

 
 
 
Скупштина града Краљева                                                         
Број:011-31/2022-I                                                                 Председник                                                                  
Дана: 11. фебруара 2022. године                            Скупштине града Краљева    
                                                                         Ненад Марковић, дипл.инж.саобраћаја, с.р. 
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 На основу члана 26. став 1. тачка 9. Статута града Краљева („Службени лист 
града Краљева“, број 6/19-пречишћен текст) и члана 33. став 1. алинеја 2 Одлуке о 
признањима и наградама града Краљева („Службени лист града Краљева“, број 10/17 и 
13/19), 
 Скупштина града Краљева, на седници одржаној дана 11. фебруара 2022. 
године, донела је 
 

О Д Л У К У 
 

О ОДУЗИМАЊУ ДИПЛОМЕ ЗАСЛУЖНОГ ГРАЂАНИНА 
ГРАДА КРАЉЕВА  

ЗА 2021. ГОДИНУ ПРЕДРАГУ НЕДЕЉКОВИЋУ 
 
 

Члан 1. 
 
          Одузима се Диплома заслужног грађанина града Краљева за 2021. годину, 
додељена Предрагу Недељковићу за очување српске историје и културе, због 
недоличног понашања којим је обезвредио институт признања и нарушио углед 
Скупштине града Краљева. 
 
 

Члан 2. 
 
 Ова одлука ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у „Службеном листу 
града Крaљева“. 
 
 
 
Скупштина града Краљева                                                                 
Број: 011-32/2022-I                                                                             
Дана: 11. фебруара 2022. године                                                              
                                                               
 
 
                                   
                                                                                                 Председник 
                                                                                    Скупштине града Краљева                                                          
                                                                      Ненад  Марковић, дипл. инж. саобраћаја, с.р. 
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На основу чланова 38. став 2. и 46. став 2. Закона о јавним предузећима 
(„Службени гласник РС“, 15/16 и 88/19), члана 2. Одлуке о спровођењу изборног 
поступка и поступка именовања директора јавних предузећа чији је оснивач град 
Краљево („Службени лист града Краљева“, број 30/16) и члана 26. Статута града 
Краљева („Службени лист града Краљева“, број 6/19- пречишћен текст),  

Скупштина града Краљева, на седници одржаној дана 11. фебруара 2022. 
године, донела је 
 
 

ОДЛУКУ 
о спровођењу јавног конкурса за избор директора Јавног предузећа за 

уређивање грађевинског земљишта „Краљево“ 
 

Члан 1. 
 

Покреће се поступак за избор директора Јавног предузећа за уређивање 
грађевинског земљишта „Краљево“ спровођењем јавног конкурса који се расписује 
за Јавно предузеће за уређивање грађевинског земљишта „Краљево“, са 
седиштем у Краљеву у улици Хајдук Вељкова број 61. 
 

Члан 2. 
 

Оглас о јавном конкурсу је саставни део ове одлуке и објављује се у 
„Службеном гласнику Републике Србије“ и у Вечерњим Новостима, које се 
дистрибуирају на територији Републике Србије, у року од 8 дана од дана 
доношења ове одлуке. 

Оглас о јавном конкурсу објавиће се и на званичној интернет страници 
града Краљева, уз навођење дана када је оглас објављен у „Службеном гласнику 
Републике Србије“. 
 

Члан 3. 
 

Јавни конкурс за избор директора предузећа (у даљем тексту: јавни 
конкурси) спроводи Комисија за спровођење поступка за избор директора (у 
даљем тексту: Комисија). 

 
Члан 4. 

 
Рок за подношење пријава на јавни конкурс је 30 дана и почиње да тече од 

дана објављивања јавног конкурса у „Службеном гласнику Републике Србије“. 
 
 

Члан 5. 
 

Пријаве на јавни конкурс са неопходном документацијом и доказима о 
испуњености услова подносе се Комисији, препоручено пошиљком путем поште 
или лично преко пријемне канцеларије Градске управе, у затвореној коверти на 
адресу: 
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Скупштина града Краљева 
Комисији за спровођење поступка за избор директора  
Са назнаком: Пријава на јавни конкурс – НЕ ОТВАРАЈ. 

Трг Јована Сарића број 1 
36000 Краљево 

 
Неблаговремене, непотпуне и неразумљиве пријаве, Комисија одбацује 

закључком против којег није допуштена жалба. 
 

Члан 6. 
 

Комисија ће оценити стручну оспособљеност, знање и вештине  кандидата 
применом Правилника о мерилима за именовање директора јавног предузећа 
(„Службени лист града Краљева“, број 2/17). 

 
 

Члан 7. 
 

Лице задужено за давање информација о спровођењу јавног конкурса је 
председник Комисије Марија Копитовић. 
 
 

Члан 8. 
 

Ову одлуку објавити у „Службеном листу града Краљева“. 
 
 
Скупштина града Краљева 
Број:011-33/2022-I 
Датум:11. фебруара 2022. године 
 
 
                                                                                 Председник 
                                                                    Скупштине града Краљева    
                                                        Ненад Марковић, дипл.инж. саобраћаја, с.р. 
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  На основу члана 36. став 4 Закона о јавним предузећима („Службени 
гласник Републике Србије”, број 15/16 и 88/19), члана 4. Одлуке о начину и 
спровођења изборног поступка и поступка именовања директора јавних предузећа 
чији је оснивач град Краљево („Службени лист града Краљева”, број 30/16) и 
члана 26. Статута града Краљева („Службени лист града Краљева”, број 6/19-
пречишћен текст), Скупштина града Краљева оглашава 

 

Јавни конкурс за именовање директора Јавног предузећа за уређивање 
грађевинског земљишта “Краљево” 

 

Подаци о јавном предузећу: 

Пословно име Предузеће гласи: Јавно предузеће за уређивање грађевинског 
земљишта „Краљево”. 

Седиште Предузећа је у Краљеву а адреса је улица Хајдук Вељкова број 61. 

Претежна делатност предузећа је шифра делатности: 42.99. 

Јавни конкурс се спроводи за радно место: директор Јавног предузећа за 
уређивање грађевинског земљишта „Краљево”. 

Директор: представља и заступа предузеће; организује и руководи процесом рада; 
води пословање јавног предузећа; одговара за законитост рада јавног Предузећа; 
предлаже дугорочни и средњорочни план пословне стратегије и развоја и 
одговоран је за њихово спровођење; предлаже годишњи, трогодишњи програм 
пословања и одговоран је за његово спровођење; предлаже финансијске 
извештаје; извршава одлуке Надзорног одбора, бира извршне директоре, 
закључује уговоре о раду са извршним директорима, у складу са законом којим се 
уређују радни односи, доноси акт о систематизацији и врши друге послове 
одређене законом, оснивачким актом и статутом предузећа. 

Услови за именовање директора 

Право пријављивања имају сви заинтересовани кандидати који, поред услова 
предвиђених Законом о раду („Службени гласник РС”, бро ј24/09, 61/05, 54/09, 
32/13,75/14,13/17-одлука УС, 113/17 и 95/18-аут.тумачење) испуњавају и следеће 
услове предвиђене Статутом Јавног предузећа за уређивање грађевинског 
земљишта „Краљево”: 

1.да је пунолетно и пословно способно; 

2.да има стечено високо образовање на основним студијама у трајању од најмање 
четири године, односно на основним академским студијама у обиму од најмање 
240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, мастер струковним студијама, 

11. фебруар 2022. године                          СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА КРАЉЕВА                        Број 3 - Страна 7



Број 3 - Страна 8                               СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА КРАЉЕВА                        11. фебруар 2022. године

4 
 

специјалистичким академским студијама или специјалистичким струковним 
студијама; 

3.да има најмање 5 година радног искуства на пословима за које се захтева 
високо образовање из тачке 2; 

4.да има најмање 3 године радног искуства на пословима који су повезани са 
пословима Јавног предузећа; 

5.да познаје област корпоративног управљања; 

6.да има радно искуство у организовању рада и вођења послова; 

7.да није члан органа политичке странке, односно да му је одређено мировање у 
вршењу функције у органу политичке странке; 

8.да није осуђивано на казну затвора од најмање 6 месеци; 

9.да му није изречена мера безбедности у складу са законом који се уређују 
кривична дела и то: а) обавезно психијатријско лечење и чување у здравственој 
установи; б) обавезно психијатријско лечење на слободи; в) обавезно лечење 
наркомана; г) обавезно лечење алкохоличара; д) забрана вршења позива, 
делатности и дужности. 

Директор Предузећа заснива радни однос на одређено време на период од 4 
године на начин утврђен Статутом Предузећа. 

Место рада: Краљево, седиште Предузећа 

Стручна оспособљеност, знање и вештине 

Комисија ће вршити проверу стручне оспособљености, знање и вештине у складу 
са Правилником о мерилима за именовање директора јавног предузећа 
(„Службени лист града Краљева”, број 2/17). 

Рок за подношење пријаве 

Пријава са доказима о испуњености услова подноси се у року од 30 дана од дана 
објављивања јавног конкурса у „Службеном гласнику РС“. Рок почиње да тече од 
дана објављивања јавног конкурса у „Службеном гласнику РС“ . 

Пријава на Јавни конкурс садржи: навод да се пријава подноси на Јавни конкурс 
за именовање директора Јавног предузећа за уређивање грађевинског земљишта 
„Краљево”, име, име једног родитеља и презиме кандидата, ЈМБГ, место 
пребивалишта, адреса стана или друга адреса коју кандидат одреди за 
достављање поште, контакт телефон, датум подношења пријаве и својеручни 
потпис кандидата. 
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Докази који се прилажу уз пријаву 

Уз пријаву кандидати подносе: 
 извод из матичне књиге рођених на прописаном обрасцу; 
 уверење о држављанству Републике Србије (не старије од шест месеци), 

- доказ о пословној способности, 
 доказ о стручној спреми; 
 доказ о радном искуству за тачке 4. и 6. из услова за именовање директора 

(потврде, решења и други акти из којих се види на којим пословима и са 
којом стручном спремом је стечено искуство); 

 изјава дата под материјалном и кривичном одговорношћу да кандидат није 
члан органа политичке странке, односно да му је одређено мировање у 
органу; 

 доказ да није осуђиван на казну затвора од најмање шест месеци; 
 доказ да није изречена мера безбедности и то: а) обавезно психијатријско 

лечење и чување у здравственој установи; б) обавезно психијатријско 
лечење на слободи; в) обавезно лечење наркомана; г) обавезно лечење 
алкохоличара; д) забрана вршења позива, делатности и дужности. 

Уколико је кандидат страни држављанин или лице без држављанства подноси и 
доказе о испуњености посебних услова предвиђених Законом о условима за 
заснивање радног односа са страним држављанином. 

Сви докази се прилажу у оригиналу или овереној фотокопији. 

Пријава на конкурс са пратећом документацијом и доказима о испуњености услова 
подносе се Комисији у затвореној коверти препорученом пошиљком путем поште 
или лично преко пријемне канцеларије Градске управе града Краљева на адресу: 

Скупштина града Краљева, Комисија за спровођење поступка за избор директора 
са назнаком: Пријава на конкурс-НЕ ОТВАРАЈ Трг Јована Сарића број 1, 36000 
Краљево 

На полеђини коверта навести име и презиме и адресу пошиљаоца. 

Лице задужено за давање обавештења о јавном конкурсу је председник 
Комисије,Марија Копитовић, дипл.правник- е mail marija.kopitovic@kraljevo.org 

Неблаговремене и неразумљиве пријаве уз које нису приложени сви потребни 
докази Комисија одбацује посебним актом-закључком против кога није дозвољена 
посебна жалба. Јавни конкурс спроводи Комисија за спровођење поступка за 
избор директора. Овај оглас се објављује у „Службеном гласнику Републике 
Србије”, једном дневном листу који се дистрибуира на територији Републике 
Србије и на званичној интернет страници града Краљева www.kraljevo.org 
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На основу члана 18. став 6, члана 20. став 1, члана 26. став 1. и члана 27. 
став 10. Закона о јавној својини („Службени гласник РС“, број 72/11, 88/13,105/14, 
104/16, 108/16, 113/17, 95/18 и 153/20), у вези са чланом 26. став 1. тачка 19. и 
чланом 58. став 1. тачка 16. Статута града Краљева („Службени лист града 
Краљева“, број 6/19-пречишћен текст) и члана 5. Одлуке о прибављању, 
располагању и управљању стварима и другим имовинским правима у јавној својини 
града Краљева („Службени лист града Краљева“, број 22/18), 

Скупштина града Краљева, на седници одржаној дана 11. фебруара 2022. 
године,  донела је 

ОДЛУКУ  
О ДАВАЊУ НА КОРИШЋЕЊЕ НЕПОКРЕТНОСТИ 

У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ ЦЕНТРУ ЛОКАЛНИХ УСЛУГА ГРАДА КРАЉЕВА 
ИЗ КРАЉЕВА 

 
Члан 1. 

 

  Даје се на коришћење Центру локалних услуга града Краљева из Краљева 
непокретност која је јавна својина града Краљева ради обављања делатности и то: 
             стан број 2, корисне површине 41м2, на адреси Улица Зелена Гора 37А,  на 
првом спрату зграде означене бројем 2, на катастарској парцели број 3332/1 КО 
Краљево, уписан у листу непокретности број 8764. 
       

Члан 2. 
 

 Центар локалних услуга града Краљева из Краљева има права да 
непокретност ближе описану у члану 1. ове одлуке  користи у складу са природом и 
наменом ствари, да њоме управља у складу са законом. 
 
                                                                 Члан 3. 
 

           Право коришћења се преноси са правом управљања. Управљање обухвата 
одржавање, обнављање и унапређивање, као и извршавање законских и других 
обавеза у вези са предметном непокретности. 
 
      Члан 4.  
 

  Градоначелник града Краљева ће у име града Краљева закључити уговор са 
Центром локалних услуга града Краљева из Краљева у року од 30 (тридесет) дана 
од дана ступања на снагу ове одлуке, којим ће се ближе уредити права и обавезе 
поводом давања на коришћење и на основу кога ће се Центар локалних услуга 
града Краљева из Краљева уписати као корисник непокретности ближе описане у 
члану 1. ове  одлуке.  
 

 Члан 5. 
 

 Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном 
листу града Краљева“.             
 
Скупштина града Краљева 
Број:011-34/2022-I                                                                         
Дана:11.фебруара 2022.године      
                                          
                                                                                     Председник 
                                                                          Скупштине града Краљева 
                      Ненад Марковић, дипл. инж.саобраћаја, с.р. 

        

32.



 

 

          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, 47/18 и 111/21-др. закон), члана 26. тачка 9. и чланом 121. став 2. Статута 
града Краљева („Службени лист града Краљева", број 6/19-пречишћен текст), а у 
складу са вољом покојног Анђелка Савића исказаном у тестаменту сачињеном и 
потписаном дана 15. септембра 1924. године,  
          Скупштина града Краљева, на седници одржаној 11. фебруара 2022. године, 
донела је 
 
 
 

О Д Л У К У 
О ДОДЕЛИ ЈЕДНОКРАТНЕ НОВЧАНЕ НАГРАДЕ „АНЂЕЛКО САВИЋ'' 

РЕДОВНИМ УЧЕНИЦИМА СРЕДЊИХ ШКОЛА СА ТЕРИТОРИЈЕ ГРАДА 
КРАЉЕВА 

 
 
 
І  ОПШТЕ ОДРЕДБЕ 
 
 
                                                                Члан 1. 
 
          Овом одлуком уређују се услови и критеријуми, обим, начин и поступак 
доделе једнократне новчане награде „Анђелко Савић'' редовним ученицима 
средњих школа (у даљем тексту: новчана награда) са територије града Краљева. 
 
 

Члан 2. 
 

Средства за остваривање права из члана 1. ове одлуке обезбеђују се у 
буџету града Краљева. 
          Укупан износ средстава за доделу новчане награде утврђује се у висини од 
0,2% прихода од пореза планираних Одлуком о буџету града Краљева за 
календарску годину у којој се расписује конкурс. 
          Градоначелник града Краљева доноси решење о броју једнократних новчаних 
награда и износу појединачне једнократне новчане награде „Анђелко Савић'' за 
календарску годину у којој се расписује конкурс. 
 

 
                                                      Члан 3. 
 

          Право на  новчану награду имају редовни ученици средњих школа, почев од 
друге године, које се финансирају у складу са Законом о основама система 
образовања и васпитања, који су слабијег материјалног статуса, са оствареним 
одличним успехом у школи и са пребивалиштем, односно боравиштем за избегла и 
расељена лица са КиМ, на територији града Краљева најмање годину пре 
расписивања конкурса.   
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ІІ  ПОСТУПАК, КРИТЕРИЈУМИ И МЕРИЛА ЗА ДОДЕЛУ ЈЕДНОКРАТНЕ НОВЧАНЕ 
    НАГРАДЕ 
 
 

Јавни конкурс 
 

 Члан 4. 
 
          Новчана награда  додељује се ученицима из члана 3. ове одлуке на основу 
јавног конкурса објављеног у локалним средствима информисања и на сајту града 
Краљева (www.kraljevo.rs).  
          О конкурсу се заинтересовани ученици могу информисати и у школама које 
похађају.  
          Јавни конкурс за доделу новчане награде расписује Одељење за друштвене 
делатности Градске управе града Краљева једном годишње. 
         Рок за подношење пријава је 15 дана од дана објављивања конкурса. 
 
 

Члан 5. 
 

          Текст јавног конкурса садржи: 
-   услове за доделу новчане награде, 
- број једнократних новчаних награда које се додељују, 
- износ појединачне новчане награде, 
- попис конкурсне документације коју је потребно доставити уз пријаву, 
- рок за подношење пријава, 
- место и начин достављања пријаве, 
-   рок за доношење решења о додели новчане награде и 
-   начин објављивања одлуке.  
     
 

Члан 6. 
 
         Пријаву на конкурс за доделу новчане награде може поднети редован ученик 
средње школе под следећим условима: 
- да је држављанин Републике Србије, 
-  да има пребивалиште, односно боравиште за избегла и расељена лица са КИМ, 
на територији града Крaљева најмање једну годину пре расписивања конкурса,  
-  да је редован ученик средње школе која се финансира у складу са Законом о 
основама система образовања и васпитања, почев од друге године, 
-  да је у средњој школи у претходним школским годинама, постигао просечну оцену 
4,50 и већу,  
-  да је просек примања по члану заједничког породичног домаћинства у периоду 
јануар-децембар претходне године у висини од 50% и нижи од просечне месечне 
зараде исплаћене у граду Краљеву према званично објављеном податку за 
претходну годину, где се под члановима заједничког породичног домаћинства 
подразумевају родитељи и браћа и сестре подносиоца пријаве. 
 
 

Члан 7. 
 

        Неблаговремене пријаве на конкурс неће се узимати у разматрање. 



 

 

 
 
 
 

Члан 8. 
 

          Рок за допуну документације је три дана од дана пријема обавештења о 
допуни исте. 
           Уколико се у остављеном року не достави тражено, пријава ће се одбацити 
као непотпуна.   
 
                                                                Члан 9. 

 
         Критеријуми за доделу новчане награде су: 

          1) материјално стање прописано чланом 6. алинеја 5. ове одлуке и 
           2) успех редовног ученика средње школе у претходним школским годинама             
исказан средњом оценом са две децимале. 

 
 

                                                              Члан 10. 
 

 Материјално стање и општи успех исказују се бројем бодова који по оба 
основа укупно износи максимално 100 бодова. 

1) По основу материјалног стања редовни ученик средње школе може да 
оствари највише 60 бодова и то: 
-   са просеком примања по члану домаћинства од 0,00 - 20,00% од просечне 
месечне зараде исплаћене у граду Краљеву према званично објављеном податку 
за претходну годину...........................................................................................60 бодова 
-      са просеком примања по члану домаћинства од 20,01 - 35,00% од просечне 
месечне зараде исплаћене у граду Краљеву према званично објављеном податку 
за претходну годину...........................................................................................50 бодова 
-     са просеком примања по члану домаћинства од 35,01 - 50,00% од просечне 
месечне зараде исплаћене у граду Краљеву према званично објављеном податку 
за претходну годину...........................................................................................40 бодова 
 
            2) По основу постигнутог одличног општег успеха у претходним 
школским годинама, редовни ученик средње школе може остварити највише  40 
бодова и то: 
- за остварени општи успех са просечном оценом од 5,00............................40 бодова 
- за остварени општи  успех са просечном оценом од 4,90 - 4,99.................35 бодова 
- за остварени општи успех са просечном оценом од 4,80 - 4,89..................30 бодова 
- за остварени општи успех са просечном оценом од 4,70 - 4,79..................25 бодова 
- за остварени општи успех са просечном оценом од 4,60 - 4,69..................20 бодова 
- за остварени општи успех са просечном оценом од 4,50 - 4,59..................15 бодова 
            
            Општи успех исказује се тако што се збир средњих оцена за све године 
школовања подели бројем година школовања.    
  Рангирање редовних ученика средњих школа по оба основа добија се 
сабирањем броја бодова остварених по основу општег успеха и броја бодова 
добијених по основу материјалног стања. 
 У случају истог броја бодова предност има онај ученик који по критеријуму  
материјалног стања има више бодова. 
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Конкурсна документација 
 

Члан 11. 
 

 Подносиоци пријаве по расписаном јавном конкурсу уз пријаву достављају: 
1) доказ о материјалном стању за претходну годину у односу на годину за 

 коју се расписује конкурс, који укључује: 
           -  потврде о просечним  примањима, 
           -  уверења о приходу од обављања самосталних делатности издата од 
 Пореске управе, 
           - уверења Фонда за пензијско и инвалидско осигурање о исплаћеним 
 пензијама (старосним, инвалидским и породичним), 
           -  износ алиментације код једнородитељских породица, 

-  за лица која нису у радном односу доказ о незапослености; 
            2) изјаву о заједничком породичном домаћинству са наведеним именом и 
презименом, сродством, местом становања и занимањем сваког члана заједничког 
породичног домаћинства, 
            - за ученике без родитељског старања решење надлежног Центра за 
социјални рад, 
            3) уверење о оствареној просечној оцени у претходним школским годинама, 
по школским годинама, са констатацијом да је ученик уписан, односно није уписан у 
текућу школску годину (у другу и трећу годину за трогодишње средње школе, 
односно у другу, трећу и четврту годину за четворогодишње школе),  
            Уверења о држављанству, као и о пребивалишту, односно боравишту за 
избегла и расељена лица са КИМ, на територији града Краљева прибављају се по 
службеној дужности уколико подносиоци желе. 
 
 
                                                  Поступак одлучивања 
 

Члан 12. 
 

 Решење о додели новчане награде доноси Одељење за друштвене 
делатности Градске управе града Краљева, у року од 30 дана од дана завршетка 
конкурса и објављује се на огласној табли Градске управе града Краљева и на сајту 
града Краљева (www.kraljevo.rs). 
 

 
Члан 13. 

 
 На решење о додели новчане награде може се изјавити жалба Градском већу 
града Краљева у року од осам дана од дана објављивања исте. 
   
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
III  ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 
    
 

Члан 14. 
 

 Ступањем на снагу ове одлуке престаје да важи Одлука о додели новчане 
награде „Анђелко Савић“ редовним ученицима средњих школа („Службени лист 
града Краљева“, број 32/18), осим одредбе члана 9. став 1, која престаје да важи 
31.12.2022. године. 
 

Члан 15. 
 

  Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном 
листу града Краљева“, осим члана 2. став 2. који ће ступити на снагу и 
примењиваће се од 01.01.2023. године. 
 
 
 
 
 
 
 
Скупштина града Краљева 
Број:011-35/2022-I                                                                         
Дана: 11. фебруара 2022. године      
                                          
                                                                                   Председник 
                                                                        Скупштине града Краљева 
                   Ненад Марковић, дипл. инж.саобраћаја, с.р. 
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     На основу члана 32. 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, 47/18 и 111/21-др.закон), 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, 66/21 и 130/21), члана 26. 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 11. фебруара 2022. 
године, донела је  
 

О Д Л У К У  
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О ОСТВАРИВАЊУ ПРАВА НА НАКНАДУ 

ТРОШКОВА ЗА ВАНТЕЛЕСНУ ОПЛОДЊУ 
 

Члан 1. 
 

                У Одлуци о остваривању права на накнаду трошкова за вантелесну 
оплодњу („Службени лист града Краљева“, број 5/19) мења се члан 3. алинеја 1. 
тако да  гласи:  
           „да је бар један брачни, односно ванбрачни партнер, држављанин 
Републике Србије“. 
 

Члан 2. 
 

 Мења се члан 3. алинеја 2. тако да  гласи:  
          „да имају пријављено пребивалиште на територији града Краљева, или 
пријављено боравиште, уколико се ради о избеглим или расељеним лицима, као и 
лицима која немају држављанство Републике Србије или се ради о лицима без 
држављанства (апатриди), најмање једну годину пре подношења захтева“. 
 
 

Члан 3. 

            Мења се члан 4. алинеја 1. тако да гласи: 
         „уверење да је бар једно лице држављанин Републике Србије“. 
 
 
 
                                                              Члан 4. 

           Мења се члан 4. алинеја 3. тако да гласи: 
        „уверење о пребивалишту за пар, или о боравишту уколико се ради о 
расељеним или избеглим лицима или брачном, односно ванбрачном партнеру 
које је страни држављанин или је лице без држављанства (апатрид)“. 
 

 

 

34.



Члан 5. 

 У осталом делу текста Одлука о остваривању права на накнаду трошкова за 
вантелесну оплодњу („Службени лист града Краљева“, број 5/19) остаје на снази. 

 

Члан 6. 

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

 

Скупштина града Краљева 
Број:  011-37/2022-I 
Дана: 11. фебруара 2022. године 

 

 

                                                                                      Председник 
                                                                         Скупштине града Краљева 
                                                             Ненад Марковић, дипл. инж. Саобраћаја, с.р. 
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            На основу члана 26. тачка 12. и члана 121. став 1. Статута града Краљева  
(„Службени лист града Краљева”, број 6/19-пречишћен текст), 
            Скупштина града Краљева, на седници одржаној 11. фебруара 2022. године,  
донела је 
 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
 
I    
 

            Даје се сагласност на Годишњи програм рада и Годишњи финансијски план 
Народног музеја из Краљева за 2022. годину, донете од стране Управног одбора 
Установе Одлуком број 01-39 од 31.01.2022. године.   
 

II 
 

              Решење доставити: Народном музеју из Краљева, Одељењу за друштвене 
делатности Градске управе града Краљева и уз материјал седнице Скупштине града 
Краљева. 
 

III     
            

               Ово решење објавити у „Службеном листу града Краљева”. 
 

О б р а з л о ж е њ е 
 

          Чланом 26. тачка 12. Статута града Краљева („Службени лист града Краљева'', 
број 6/19-пречишћен текст) прописано је да Скупштина града Краљева у складу са 
законом, даје сагласност на програм рада корисника буџета, док је чланом 121. став 1. 
одређено које акте доносе органи града Краљева.  
            Програм рада Установе за 2022. годину са финансијским планом предвиђа 
наставак редовних активности и реализацију планираних програма и пројеката. 
             Програм рада садржи и планове са износима финансијских средстава за 
њихову реализацију, а односе се на финансирање редовних активности,  као и текућег 
одржавања и капиталних улагања у циљу стварања што оптималнијих услова за рад. 
              Финансирање Установе биће вршено у складу са износом средстава 
планираних буџетом града Краљева за 2022. годину и износом сопствених прихода 
који се буду остварили у складу са планом за 2022. годину.         
             На основу свега изложеног, предлаже се давање сагласности на Годишњи 
програм рада и Годишњи финансијски план Народног музеја из Краљева за 2022. 
годину. 
 
Скупштина града Краљева 
Број: 011-38/2022-I 
Дана: 11. фебруара  2022. године             
                                                                                              Председник  
                                                                                  Скупштине града Краљева                                                                                                                                                                                                   
                                                                     Ненад Марковић, дипл.инж. саобраћаја, с.р. 
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            На основу члана 26. тачка 12. и члана 121. став 1. Статута града Краљева  
(„Службени лист града Краљева”, број 6/19-пречишћен текст), 
            Скупштина града Краљева, на седници одржаној 11. фебруара 2022. године,  
донела је 
 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
 
I    
 

            Даје се сагласност на Годишњи програм рада са финансијским планом  
Историјског архива из Краљева за 2022. годину, који је донео Управни одбор Установе  
Одлуком број 58 од  20.01.2022. године.  
 

II 
 

              Решење доставити: Историјском архиву из Краљева, Одељењу за друштвене 
делатности Градске управе града Краљева и уз материјал седнице Скупштине града 
Краљева. 
 

III    
             

               Ово решење објавити у „Службеном листу града Краљева”. 
 
 

О б р а з л о ж е њ е 
 

          Чланом 26. тачка 12. Статута града Краљева („Службени лист града Краљева'', 
број 6/19-пречишћен текст) прописано је да Скупштина града Краљева у складу са 
законом, даје сагласност на програм рада корисника буџета, док је чланом 121. став 1. 
одређено које акте доносе органи града Краљева.  
            Програм рада Установе за 2022. годину са Финансијским планом предвиђа 
наставак редовних активности и реализацију планираних програма и пројеката, као и 
завршетак оних пројеката који су започети у претходном периоду, а  нису завршени до 
краја буџетске 2021.године. 
             Програм рада садржи и планове са износима финансијских средстава за 
њихову реализацију, а односе се на финансирање редовних активности,  као и текућег 
одржавања и капиталних улагања у циљу стварања што бољих услова за рад. 
              Финансирање Установе биће вршено у складу са износом средстава 
планираних буџетом града Краљева за 2022. годину и износом сопствених прихода 
који се буду остварили у складу са планом за 2022. годину.         
             На основу свега изложеног, предлаже се давање сагласности на Програм 
рада и Финансијски план Историјског архива у Краљеву за 2022. годину. 
 
Скупштина града Краљева 
Број: 011-39/2022-I 
Дана: 11. фебруара 2022. године             
                                                                                              Председник  
                                                                                   Скупштине града Краљева                                                                                                                                                                                                            
                                                                     Ненад Марковић, дипл.инж. саобраћаја, с.р. 
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            На основу члана 26. тачка 12. и члана 121. став 1. Статута града Краљева  
(„Службени лист града Краљева”, број 6/19 пречишћен текст), 
            Скупштина града Краљева, на седници одржаној 11. фебруара 2022. године,  
донела је 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
 
I   
  

            Даје се сагласност на Програм рада Народне библиотеке „Стефан 
Првовенчани“  из Краљева за 2022. годину, број 74 од 28.01.2022. године, чији је 
саставни део финансијски део програмских делатности и текућих расхода и издатака 
Народне библиотеке за 2022. годину под бројем 74/1 од 28.01.2022. године, које је 
донео Управни одбор Установе Одлуком број 75 од  28.01.2022. године.  
 

II 
 

              Решење доставити: Народној библиотеци „Стефан Првовенчани“ из Краљева, 
Одељењу за друштвене делатности Градске управе града Краљева и уз материјал 
седнице Скупштине града Краљева. 
 

III  
               

               Ово решење објавити у „Службеном листу града Краљева”. 
 

О б р а з л о ж е њ е 
 

          Чланом 26. тачка 12. Статута града Краљева („Службени лист града Краљева'', 
број 6/19-пречишћен текст) прописано је да Скупштина града Краљева у складу са 
законом, даје сагласност на програм рада корисника буџета, док је чланом 121. став 1. 
одређено које акте доносе органи града Краљева.  
            Програм рада Установе за 2022. годину са финансијским делом предвиђа 
наставак редовних активности и реализацију планираних програма и пројеката, као и 
завршетак оних пројеката који су започети у претходном периоду, а  нису завршени до 
краја буџетске 2021.године. 
             Програм рада садржи и планове са износима финансијских средстава за 
њихову реализацију, а односе се на финансирање редовних активности,  као и текућег 
одржавања и капиталних улагања у циљу стварања што оптималнијих услова за рад. 
              Финансирање Установе биће вршено у складу са износом средстава 
планираних буџетом града Краљева за 2022. годину и износом сопствених прихода 
који се буду остварили у складу са планом за 2022. годину.         
             На основу свега изложеног, предлаже се давање сагласности на Програм 
рада Народне библиотеке „Стефан Првовенчани“ из Краљева за 2022. годину. 
 
Скупштина града Краљева 
Број: 011-41/2022-I 
Дана: 11. фебруара 2022. године             
                                                                                               Председник  
                                                                                   Скупштине града Краљева                                                                                                                                                                                                         
                                                                      Ненад Марковић, дипл.инж. саобраћаја, с.р. 
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            На основу члана 26. тачка 12. и члана 121. став 1. Статута града Краљева  
(„Службени лист града Краљева”, број 6/19-пречишћен текст), 
            Скупштина града Краљева, на седници одржаној 11. фебруара 2022. године,  
донела је 
 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
 
I    
 

            Даје се сагласност на Програм рада са годишњим финансијским планом 
Краљевачког позоришта из Краљева за 2022. годину, који је донео Управни одбор 
Установе Одлуком број 01-86/4, од  24.01.2022. године.  
 

II 
 

              Решење доставити: Краљевачком позоришту из Краљева, Одељењу за 
друштвене делатности Градске управе града Краљева и уз материјал седнице 
Скупштине града Краљева. 
 

III      
           

               Ово решење објавити у „Службеном листу града Краљева”. 
 

О б р а з л о ж е њ е 
 

          Чланом 26. тачка 12. Статута града Краљева („Службени лист града Краљева'', 
број 6/19-пречишћен текст) прописано је да Скупштина града Краљева у складу са 
законом, даје сагласност на програм рада корисника буџета, док је чланом 121. став 1. 
одређено које акте доносе органи града Краљева.  
            Програм рада Установе за 2022. годину са Годишњим финансијским планом 
предвиђа обављање редовних активности и реализацију планираних програма и 
пројеката. 
             Програм рада садржи и планове са износима финансијских средстава за 
њихову реализацију, а односе се на финансирање редовних активности,  као и текућег 
одржавања и капиталних улагања у циљу стварања што оптималнијих услова за рад. 
              Финансирање Установе биће вршено у складу са износом средстава 
планираних буџетом града Краљева за 2022. годину и износом сопствених прихода 
који се буду остварили у складу са планом за 2022. годину.         
             На основу свега изложеног, предлаже се давање сагласности на Програм 
рада Краљевачког позоришта са годишњим финансијским планом за 2022. годину. 
 
 
Скупштина града Краљева 
Број: 011-36/2022-I 
Дана: 11. фебруара 2022. године             
                                                                                               Председник  
                                                                                    Скупштине града Краљева                                                                                                                                                                                                            
                                                                      Ненад Марковић, дипл.инж. саобраћаја, с.р. 

11. фебруар 2022. године                          СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА КРАЉЕВА                        Број 3 - Страна 21

38.



Број 3 - Страна 22                               СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА КРАЉЕВА                        11. фебруар 2022. године

            На основу члана 26. тачка 12. и члана 121. став 1. Статута града Краљева  
(„Службени лист града Краљева”, број 6/19-пречишћен текст), 
            Скупштина града Краљева, на седници одржаној 11. фебруара 2022. године,  
донела је 
 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
 
I    
 

            Даје се сагласност на Програм рада и на Годишњи финансијски план Завода за 
заштиту споменика културе из Краљева за 2022 годину, које је донео Управни одбор 
Установе одлукама број 101/2 и 103/2 од 2.02.2022. године.  
 

II 
 

              Решење доставити: Заводу за заштиту споменика културе из Краљева, 
Одељењу за друштвене делатности Градске управе града Краљева и уз материјал 
седнице Скупштине града Краљева. 
 

III   
              

               Ово решење објавити у „Службеном листу града Краљева”. 
 

О б р а з л о ж е њ е 
 

          Чланом 26. тачка 12. Статута града Краљева („Службени лист града Краљева'', 
број 6/19-пречишћен текст) прописано је да Скупштина града Краљева у складу са 
законом, даје сагласност на програм рада корисника буџета, док је чланом 121. став 1. 
одређено које акте доносе органи града Краљева.  
            Програм рада Установе за 2022. годину са Годишњим финансијским планом 
предвиђа наставак редовних активности и реализацију планираних програма и 
пројеката, као и завршетак оних пројеката који су започети у претходном периоду, а  
нису завршени до краја буџетске 2021.године. 
             Програм рада садржи и планове са износима финансијских средстава за 
њихову реализацију, а односе се на финансирање редовних активности,  као и текућег 
одржавања и капиталних улагања у циљу стварања што оптималнијих услова за рад. 
              Финансирање Установе биће вршено у складу са износом средстава 
планираних буџетом града Краљева за 2022. годину и износом сопствених прихода 
који се буду остварили у складу са планом за 2022. годину.         
             На основу свега изложеног, предлаже се давање сагласности на Програм 
рада и на Годишњи финансијски план Завода за заштиту споменика културе из  
Краљева за 2022. годину.  
 
Скупштина града Краљева 
Број: 011-40/2022-I 
Дана: 11. фебруара 2022. године             
                                                                                             Председник  
                                                                                  Скупштине града Краљева                                                                                                                                                                                                         
                                                                     Ненад Марковић, дипл.инж. саобраћаја, с.р.                                              
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            На основу члана 26. тачка 12. и члана 121. став 1. Статута града Краљева  
(„Службени лист града Краљева”, број 6/19-пречишћен текст), 
            Скупштина града Краљева, на седници одржаној 11. фебруара 2022. године,  
донела је 
 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
 
I    
 

            Даје се сагласност на Годишњи програм рада Културног центра „Рибница“ из 
Краљева са финансијским планом прихода и расхода за 2022. годину, који је донео 
Управни одбор Установе Одлуком број 27 од 17.01.2022. године.  
 

II 
 

              Решење доставити: Културном центру „Рибница“ из Краљева, Одељењу за 
друштвене делатности Градске управе града Краљева и уз материјал седнице 
Скупштине града Краљева. 
 

III  
              

               Ово решење објавити у „Службеном листу града Краљева”. 
 
 

О б р а з л о ж е њ е 
 

          Чланом 26. тачка 12. Статута града Краљева („Службени лист града Краљева'', 
број 6/19-пречишћен текст) прописано је да Скупштина града Краљева у складу са 
законом, даје сагласност на програм рада корисника буџета, док је чланом 121. став 1. 
одређено које акте доносе органи града Краљева.  
            Програм рада Установе за 2022. годину са финансијским делом предвиђа 
наставак редовних активности и реализацију планираних програма и пројеката. 
             Програм рада садржи и планове са износима финансијских средстава за 
њихову реализацију, а односе се на финансирање редовних активности,  као и текућег 
одржавања и капиталних улагања у циљу стварања што оптималнијих услова за рад. 
              Финансирање Установе биће вршено у складу са износом средстава 
планираних буџетом града Краљева за 2022. годину и износом сопствених прихода 
који се буду остварили у складу са планом за 2022. годину.         
             На основу свега изложеног, предлаже се давање сагласности на Програм 
рада са финансијским планом Културног центра „Рибница“ из Краљева за 2022. 
годину. 
 
 
Скупштина града Краљева 
Број: 011-44/2022-I 
Дана: 11. фебруара 2022. године             
                                                                                                Председник  
                                                                                   Скупштине града Краљева                                                                                                                                                                                                           
                                                                      Ненад Марковић, дипл.инж. саобраћаја, с.р. 

11. фебруар 2022. године                          СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА КРАЉЕВА                        Број 3 - Страна 23

40.



Број 3 - Страна 24                               СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА КРАЉЕВА                        11. фебруар 2022. године

            На основу члана 26. тачка 12. и члана 121. став 1. Статута града Краљева  
(„Службени лист града Краљева”, број 6/19-пречишћен текст), 
            Скупштина града Краљева, на седници одржаној 11. фебруара 2022. године,  
донела је 
 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
 
I    
 

            Даје се сагласност на Програм рада и финансијски план Дома културе 
„Студеница“ из Ушћа за 2022. годину број 3/22 од 17.01.2022. године, који је донео 
Управни одбор Установе Одлуком број 4/22 од 18.01.2022. године.  
 

II 
 

              Решење доставити: Дому културе „Студеница“ из Ушћа, Одељењу за 
друштвене делатности Градске управе града Краљева и уз материјал седнице 
Скупштине града Краљева. 

III    
             

               Ово решење објавити у „Службеном листу града Краљева”. 
 

О б р а з л о ж е њ е 
 

          Чланом 26. тачка 12. Статута града Краљева („Службени лист града Краљева'', 
број 6/19-пречишћен текст) прописано је да Скупштина града Краљева у складу са 
законом, даје сагласност на програм рада корисника буџета, док је чланом 121. став 1. 
одређено које акте доносе органи града Краљева.  
            Програм рада Установе и финансијски план за 2022. годину предвиђа наставак 
редовних активности и реализацију планираних програма и пројеката, као и 
завршетак оних пројеката који су започети у претходном периоду, а  нису завршени до 
краја буџетске 2021.године. 
             Програм рада садржи и планове са износима финансијских средстава за 
њихову реализацију, а односе се на финансирање редовних активности,  као и текућег 
одржавања и капиталних улагања у циљу стварања што оптималнијих услова за рад. 
              Финансирање Установе биће вршено у складу са износом средстава 
планираних буџетом града Краљева за 2022. годину и износом сопствених прихода 
који се буду остварили у складу са планом за 2022. годину.         
             На основу свега изложеног, предлаже се давање сагласности на Програм 
рада и финансијски план Дома културе „Студеница“ из Ушћа за 2022. годину. 
 
 
Скупштина града Краљева 
Број: 011-48/2022-I 
Дана: 11. фебруара 2022. године             
                         
                                                                                              Председник  
                                                                                   Скупштине града Краљева                                                                                                                                                                                                         
                                                                     Ненад Марковић, дипл.инж. саобраћаја, с.р. 
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            На основу члана 26. тачка 12. и члана 121. став 1. Статута града Краљева  
(„Службени лист града Краљева”, број 6/19-пречишћен текст), 
            Скупштина града Краљева, на седници одржаној 11. фебруара 2022. године,  
донела је 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
 
I   
 

            Даје се сагласност на Програм рада за школску 2021/2022. годину са 
финансијским планом за 2022. годину Дечјег одмаралишта „Гоч“ из Краљева, који је 
донео Управни одбор Установе Одлуком број 414/1 од 27.09.2021. године и 
Финансијски план за 2022. годину број 540/1 од 29.12.2021. године, који је донео 
Управни одбор Установе Одлуком број 545/1 од  29.12.2021. године.  
 

II 
 

              Решење доставити: Дечјем одмаралишту „Гоч из Краљева“, Одељењу за 
друштвене делатности Градске управе града Краљева и уз материјал седнице 
Скупштине града Краљева. 

III    
             

               Ово решење објавити у „Службеном листу града Краљева”. 
 

О б р а з л о ж е њ е 
 

          Чланом 26. тачка 12. Статута града Краљева („Службени лист града Краљева'', 
број 6/19-пречишћен текст) прописано је да Скупштина града Краљева у складу са 
законом, даје сагласност на програм рада корисника буџета, док је чланом 121. став 1. 
одређено које акте доносе органи града Краљева.  
            Програм рада Установе за 2022. годину са финансијским делом предвиђа 
наставак редовних активности и реализацију планираних програма и пројеката, као и 
завршетак оних пројеката који су започети у претходном периоду, а  нису завршени до 
краја буџетске 2021.године. 
             Програм рада садржи и планове са износима финансијских средстава за 
њихову реализацију, а односе се на финансирање редовних активности,  као и текућег 
одржавања и капиталних улагања у циљу стварања што оптималнијих услова за рад. 
              Финансирање Установе биће вршено у складу са износом средстава 
планираних буџетом града Краљева за 2022. годину и износом сопствених прихода 
који се буду остварили у складу са планом за 2022. годину.         
             На основу свега изложеног, предлаже се давање сагласности на Програм 
рада за школску 2021/2022. годину и Финансијски план за 2022. годину Дечјег 
одмаралишта „Гоч“ из Краљева. 
 
Скупштина града Краљева 
Број: 011-49/2022-I 
Дана: 11. фебруара 2022. године             
                         
                                                                                               Председник  
                                                                                    Скупштине града Краљева                                                                                                                                                                                                       
                                                                      Ненад Марковић, дипл.инж. саобраћаја, с.р. 

11. фебруар 2022. године                          СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА КРАЉЕВА                        Број 3 - Страна 25
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Број 3 - Страна 26                               СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА КРАЉЕВА                        11. фебруар 2022. године

         На основу члана 26. тачка 12. и члана 121. став 1. Статута града Краљева 
(„Службени лист града Краљева”, број 6/19-пречишћен текст), 
            Скупштина града Краљева, на седници одржаној 11. фебруара 2022. године,  
донела је 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
 
I    
 

            Даје се сагласност на Годишњи план рада за радну 2021/2022. годину са  
изменама и допунама Годишњег плана рада за радну 2021/2022. годину, а у делу 
Финансијског плана за 2022. годину Предшколске установе „Олга Јовичић-Рита“ из 
Краљева, који је донео Управни одбор Установе одлукама број 7766 од 14.09.2021. 
године и број 527 од  26.01.2022. године.  
 

II 
 

              Решење доставити: Предшколској установи „Олга Јовичић-Рита“ из Краљева, 
Одељењу за друштвене делатности Градске управе града Краљева и уз материјал 
седнице Скупштине града Краљева. 

III     
            

               Ово решење објавити у „Службеном листу града Краљева”. 
 

О б р а з л о ж е њ е 
 

          Чланом 26. тачка 12. Статута града Краљева („Службени лист града Краљева'', 
број 6/19-пречишћен текст) прописано је да Скупштина града Краљева у складу са 
законом, даје сагласност на програм рада корисника буџета, док је чланом 121. став 1. 
одређено које акте доносе органи града Краљева.  
            Програм рада Установе за 2022. годину са финансијским делом предвиђа 
наставак редовних активности. 
 Годишњи план рада за школску 2021/2022. годину обухвата усклађење са 
буџетом града Краљева за 2022. годину у финансијском делу. 
             План садржи активности које се односе на финансирање редовних 
активности,  као и текућег одржавања и капиталних улагања у циљу стварања што 
оптималнијих услова за рад. 
              Финансирање Установе биће вршено у складу са износом средстава 
планираних буџетом града Краљева за 2022. годину, као и са износом опредељених 
средстава буџета Републике Србије, која се дозначавају редовно месечно овој 
установи за активности искључиво везане за трошкове који су планирани за 
извршење припремног предшколског програма, тзв. „нулти разред“.         
             На основу свега изложеног, предлаже се давање сагласности на Годишњи 
план рада за школску 2021/2022. годину са финансијским планом за 2022. годину 
Предшколске установе „Олга Јовичић-Рита“ из Краљева. 
 
Скупштина града Краљева 
Број: 011-50/2022-I 
Дана: 11. фебруара 2022. године             
                                                                                               Председник  
                                                                                   Скупштине града Краљева                                                                                                                                                                                                      
                                                                      Ненад Марковић, дипл.инж. саобраћаја, с.р. 

43.



            На основу члана 26. тачка 12. и члана 121. став 1. Статута града Краљева  
(„Службени лист града Краљева”, број 6/19-пречишћен текст), 
            Скупштина града Краљева, на седници одржаној 11. фебруара 2022. године,  
донела је 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
 
I    
 

            Даје се сагласност на Годишњи програм рада Центра за социјални рад из 
Краљева за 2022. годину, који је донео Управни одбор Установе Одлуком број 65/22 
од 13.02.2022.године и Финансијски план за 2022. годину, који је донео Управни одбор 
Установе Одлуком број 2853/21 од  30.12.2021. године .  
 

II 
 

              Решење доставити: Центру за социјални рад из Краљева, Одељењу за 
друштвене делатности Градске управе града Краљева и уз материјал седнице 
Скупштине града Краљева. 
 

III     
            

               Ово решење објавити у „Службеном листу града Краљева”. 
 

О б р а з л о ж е њ е 
 

          Чланом 26. тачка 12. Статута града Краљева („Службени лист града Краљева'', 
број 6/19-пречишћен текст) прописано је да Скупштина града Краљева у складу са 
законом, даје сагласност на програм рада корисника буџета, док је чланом 121. став 1. 
одређено које акте доносе органи града Краљева.  

  Програм рада Установе за 2022. годину са финансијским планом предвиђа 
наставак редовних активности и реализацију планираних програма и пројеката, као и 
завршетак оних пројеката који су започети у претходном периоду.  
             Програм рада садржи и планове пројектних активности из области социјалне 
заштите са износима финансијских средстава за њихову реализацију. Средства су 
опредељена за финансирање редовних активности,  као и текућег одржавања и 
капиталних улагања у циљу стварања што оптималнијих услова за рад. 
              Финансирање Установе биће вршено у складу са износом средстава 
планираних буџетом града Краљева за 2022. годину и приходима из буџета 
Републике Србије који ће се трансферисати установи у 2022. години.  

  На основу свега изложеног, предлаже се давање сагласности на Годишњи 
програм рада Центра за социјални рад из Краљева за 2022 годину и Финансијски план 
за 2022. годину. 
 
Скупштина града Краљева 
Број: 011-42/2022-I 
Дана: 11. фебруара 2022. године             
                                                                                               Председник  
                                                                                    Скупштине града Краљева                                                                                                                                                                                                            
                                                                      Ненад Марковић, дипл.инж. саобраћаја, с.р. 

11. фебруар 2022. године                          СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА КРАЉЕВА                        Број 3 - Страна 27

44.



Број 3 - Страна 28                               СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА КРАЉЕВА                        11. фебруар 2022. године

            На основу члана 26. тачка 12. и члана 121. став 1. Статута града Краљева  
(„Службени лист града Краљева”, број 6/19-пречишћен текст), 
            Скупштина града Краљева, на седници одржаној 11. фебруара 2022. године,  
донела је 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
 
I    
 

            Даје се сагласност на Програм рада и План развоја Центра локалних услуга 
града Краљева из Краљева за 2022. годину, који је донео Управни одбор Установе 
Одлуком број 1-1-4/2022 од  7.02.2022. године и Годишњи финансијски план за 2022. 
годину, који је донео Управни одбор Установе Одлуком број 1-1-5/2022 од 7.02.2022. 
године .  
 

II 
 

              Решење доставити: Центру локалних услуга града Краљева из Краљева, 
Одељењу за друштвене делатности Градске управе града Краљева и уз материјал 
седнице Скупштине града Краљева. 
 

III   
              

               Ово решење објавити у „Службеном листу града Краљева”. 
 

О б р а з л о ж е њ е 
 

          Чланом 26. тачка 12. Статута града Краљева („Службени лист града Краљева'', 
број 6/19-пречишћен текст) прописано је да Скупштина града Краљева у складу са 
законом, даје сагласност на програм рада корисника буџета, док је чланом 121. став 1. 
одређено које акте доносе органи града Краљева.  
            Програм рада и план развоја Установе за 2022. годину са Годишњим 
финансијским планом предвиђа наставак редовних активности и реализацију 
планираних програма и пројеката, ове установе која је отпочела са радом у току 
претходне године. 
             Програм рада садржи и планове пројектних активности из области социјалне 
заштите са износима финансијских средстава за њихову реализацију. Средства су 
опредељена за финансирање редовних активности,  као и текућег одржавања и 
капиталних улагања у циљу стварања што оптималнијих услова за рад. 
              Финансирање Установе биће вршено у складу са износом средстава 
планираних буџетом града Краљева за 2022. годину и износом прихода са буџета 
Републике Србије који ће се трансферисати установи у 2022. години.         
             На основу свега изложеног, предлаже се давање сагласности на Програм 
рада и План развоја Центра локалних услуга града Краљева за 2022. годину и 
Годишњи финансијски план за 2022. годину. 
 
Скупштина града Краљева 
Број: 011-43/2022-I 
Дана: 11. фебруара 2022. године             
                                                                                               Председник  
                                                                                    Скупштине града Краљева   
                                                                     Ненад Марковић, дипл.инж. саобраћаја, с.р. 

45.



            На основу члана 26. тачка 12. и члана 121. став 1. Статута града Краљева  
(„Службени лист града Краљева”, број 6/19-пречишћен текст), 
            Скупштина града Краљева, на седници одржаној 11. фебруара 2022. године,  
донела је 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
 
I    
 

            Даје се сагласност на Годишњи програм рада са финансијским планом за 2022. 
годину Јавне установе „Туристичка организација Краљева“ из Краљева, који је донео 
Управни одбор Установе Одлуком број 49 од 28.01.2022. године.  
 

II 
 

              Решење доставити: Јавној установи „Туристичка организација Краљева“ из 
Краљева, Одељењу за друштвене делатности Градске управе града Краљева и уз 
материјал седнице Скупштине града Краљева. 
 

III     
            

               Ово решење објавити у „Службеном листу града Краљева”. 
 

О б р а з л о ж е њ е 
 

          Чланом 26. тачка 12. Статута града Краљева („Службени лист града Краљева'', 
број 6/19-пречишћен текст) прописано је да Скупштина града Краљева у складу са 
законом, даје сагласност на програм рада корисника буџета, док је чланом 121. став 1. 
одређено које акте доносе органи града Краљева.  
            Програм рада Установе за 2022. годину са финансијским планом предвиђа 
наставак спровођења редовних активности и реализацију планираних програма и 
пројеката. 
             Програм рада садржи и план активности са износима средстава за њихову 
реализацију, а односе се на финансирање редовних активности,  као и текућег 
одржавања и капиталних улагања у циљу стварања што оптималнијих услова за рад. 
              Финансирање Установе биће вршено у складу са износом средстава 
планираних буџетом града Краљева за 2022 годину и износом сопствених прихода 
који се буду остварили у складу са планом за 2022. годину.         
             На основу свега изложеног, предлаже се давање сагласности на Годишњи 
програм рада Јавне установе „Туристичка организација Краљева“ из Краљева са 
финансијским планом за 2022. годину. 
 
Скупштина града Краљева 
Број: 011-45/2022-I 
Дана: 11. фебруара 2022. године             
                                                                                               Председник  
                                                                                     Скупштине града Краљева                                                                                                                                                                                                            
                                                                      Ненад Марковић, дипл.инж. саобраћаја, с.р.                                                          
                                                                           

11. фебруар 2022. године                          СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА КРАЉЕВА                        Број 3 - Страна 29

46.



Број 3 - Страна 30                               СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА КРАЉЕВА                        11. фебруар 2022. године

            На основу члана 26. тачка 12. и члана 121. став 1. Статута града Краљева  
(„Службени лист града Краљева”, број 6/19-пречишћен текст), 
            Скупштина града Краљева, на седници одржаној 11. фебруара 2022. године,  
донела је 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
 
I    
 

            Даје се сагласност на Годишњи план рада и Финансијски план Спортског 
центра „Ибар“  из Краљева за 2022. годину, које је донео Управни одбор Установе  
Одлуком број 28 од 31.01.2022. године.  
 

II 
 

              Решење доставити: Спортском центру „Ибар“ из Краљева, Одељењу за 
друштвене делатности Градске управе града Краљева и уз материјал седнице 
Скупштине града Краљева. 
 

III    
             

               Ово решење објавити у „Службеном листу града Краљева”. 
 
 

О б р а з л о ж е њ е 
 

          Чланом 26. тачка 12. Статута града Краљева („Службени лист града Краљева'', 
број 6/19-пречишћен текст) прописано је да Скупштина града Краљева у складу са 
законом, даје сагласност на програм рада корисника буџета, док је чланом 121. став 1. 
одређено које акте доносе органи града Краљева.  
            Годишњи план рада Установе за 2022. годину са финансијским делом 
предвиђа наставак редовних активности и реализацију планираних програма и 
пројеката, као и завршетак оних пројеката који су започети у претходном периоду, а  
нису завршени до краја буџетске 2021.године. 
             Годишњи план рада садржи и планове са износима финансијских средстава 
за њихову реализацију, а односе се на финансирање редовних активности,  као и 
текућег одржавања и капиталних улагања у циљу стварања што оптималнијих услова 
за рад. 
              Финансирање Установе биће вршено у складу са износом средстава 
планираних буџетом града Краљева за 2022. годину и износом сопствених прихода 
који се буду остварили у складу са планом за 2022. годину.         
             На основу свега изложеног, предлаже се давање сагласности на Годишњи 
план рада и Финансијски план Спортског центра „Ибар“ за 2022. годину. 
 
Скупштина града Краљева 
Број: 011-46/2022-I 
Дана: 11. фебруара 2022. године  
                                                                                             Председник  
                                                                                   Скупштине града Краљева                                                                                                                                                                                                          
                                                                      Ненад Марковић, дипл.инж. саобраћаја, с.р. 

47.



            На основу члана 26. тачка 12. и члана 121. став 1. Статута града Краљева  
(„Службени лист града Краљева”, број 6/19 - пречишћен текст), 
            Скупштина града Краљева, на седници одржаној 11. фебруара 2022. године,  
донела је 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
 
I    

            Даје се сагласност на Програм рада и развоја „Апотекарске установе  
Краљево“ из Краљева за 2022. годину, који је донео Управни одбор Установе  
Одлуком број 8-1/2 од 7.02.2022. године.  
 

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

III                
               Ово решење објавити у „Службеном листу града Краљева”. 
 

О б р а з л о ж е њ е 
 

          Чланом 26. тачка 12. Статута града Краљева („Службени лист града Краљева'', 
број 6/19-пречишћен текст) прописано је да Скупштина града Краљева у складу са 
законом, даје сагласност на програм рада корисника буџета, док је чланом 121. став 1. 
одређено које акте доносе органи града Краљева.  
            Програм рада Установе за 2022. годину предвиђа обављање редовних 
активности и реализацију планираних програма и пројеката. 
             Програм рада садржи износ средстава планираних за финансирање редовних 
активности, као и текућег одржавања и капиталних улагања, у циљу стварања што 
оптималнијих услова за рад. Установа је инистирала да на основу члана 114. и 119. 
Закона о здравственој заштити („Службени гласник РС“, број 25/19) Програм рада и 
развоја „Апотекарске установе Краљево“ потпише председник Управног одбора и 
директора Установе. 
              Финансирање Установе биће вршено у складу са износом средстава 
планираним за 2022. годину од стране установе, који чине приходи из буџета 
Републике и сопствени приходи који се буду остварили у 2022. години.      
             На основу свега изложеног, предлаже се давање сагласности на Програм 
рада и развоја „Апотекарске установе  Краљево“  из Краљева за 2022. годину. 
 
 
Скупштина града Краљева 
Број: 011-47/2022-I 
Дана: 11. фебруара 2022. године         
                  
                                                                                               Председник  
                                                                                     Скупштине града Краљева                                                                                                                                                                                                         
                                                                      Ненад Марковић, дипл.инж. саобраћаја, с.р. 
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На основу члана 107. став 3. Пословника о раду Скупштине града Краљева 
(„Службени лист града Краљева“, број 1/21-пречишћен текст), секретар Скупштине 
града Краљева, главни и одговорни уредник „Службеног листа града Краљева“, 
даје 

 

 И С П Р А В К У 

 

 

 У „Службеном листу града Краљева“ број 2/22 од 28.јануара 2022.године, у 
акту регистарски број 25 на страни 12. и 13. Решење о образовању Савета за 
безбедност града Краљева, исправља се грешка, тако што у ставу IV уместо речи: 
„13 чланова“ треба да стоји: „14 чланова“.   

 

 

                     

Секретар Скупштине града Краљева 
Број:17/22 
Дана:14.фебруара 2022.године 
 
 
 
        

                                                                     Секретар Скупштине града Краљева 
        Драгана Петковић, дипл. правник ,с.р.      
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