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Р Е Г И С Т А Р
ПРОПИСА ОБЈАВЉЕНИХ У 

“СЛУЖБЕНОМ ЛИСТУ ГРАДА КРАЉЕВА” 
2021. ГОДИНЕ

Рег. бр.                                              Бр./стр. Рег. бр.                                              Бр./стр.

АКТИ ГРАДОНАЧЕЛНИКА 
ГРАДА КРАЉЕВА

Решење о додели стипендија 
у појединачном месечном 
новчаном износу за школску 
2020/2021. годину.......................

Решење о отварању 
апропријације по основу 
наменског трансфера добијеног 
од другог нивоа власти, број: 
58/21 од 13. јануара 2021. годи-
не.................................................

Решење о поништају Решења, 
број:58/2021................................

Решење о отварању-промени 
апропријације по основу 
наменског трансфера добијеног 
од другог нивоа власти, IV број: 
209/2021 од 29. jануара 2021. го-
дине.............................................

Решење о отварању-промени 
апропријације по основу 
наменског трансфера добијеног 
од другог нивоа власти, IV број: 
313/2021 од 9. фебруара 2021. 
године..........................................
 
Решење о промени 
апропријације корисника 
буџета, број: 440/2021 од 
26. фебруара 2021. годи-
не.................................................

1.

6.

10.

11.

20.

25.

1/1

2/1

3/1

3/2

1/1

6/1

Решење о промени 
апропријације корисника 
буџета, број: 495/2021 
од 9. марта 2021. годи-
не.................................................

Решење о постављењу 
руководиоца Службе за интерну 
ревизију органа и служби града 
Краљева ......................................

Решење о отварању 
апропријације по основу 
наменског трансфера добијеног 
од другог нивоа власти, број: 
846/2021 од 7. априла 2021. год-
ине...............................................

Решење о отварању 
апропријације по основу 
наменског трансфера добијеног 
од другог нивоа власти, 
број:904/2021 од 14. априла 
2021. године ..............................

Решење о отварању 
апропријације по основу 
наменског трансфера добијеног 
од другог нивоа власти, 
број:905/2021 од 14. априла 
2021. године ..............................

Решење о промени 
апропријације корисника 
буџета, број:1036/2021 од 23. 
априла 2021. године .................

26.

73.

77.

78.

79.

91.

6/3

10/11

11/1

14/1

14/3

16/1
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Рег. бр.                                              Бр./стр. Рег. бр.                                              Бр./стр.

Решење о отварању 
апропријације по основу 
донације и међународних 
организација, број:1056/2021 
од 27. априла 2021. године ........

Решење о отварању 
апропријације по основу 
наменског трансфера 
добијеног од другог нивоа 
власти, број:1057/2021 
од 27. априла 2021. годи-
не............................................... 

Решење о образовању Јединице 
за управљање пројектом 
стамбене обнове после зе-
мљотреса у Краљеву и 
именовању дела сталног тима 
Јединице за управљање пројек-
том...............................................
                                                                                                                                                      
Решење о отварању 
апропријације по основу 
наменског трансфера добијеног 
од другог нивоа власти, број: 
1282/2021 од 19.05.2021.годи-
не.................................................

Решење о отварању 
апропријације по основу 
наменског трансфера добијеног 
од другог нивоа власти, IV 
број:1640/2021 од 1. јула  2021. 
године..........................................

Решење о отварању 
апропријације по основу 
наменског трансфера 
добијеног од другог нивоа 
власти, IV број:1641/2021 
од 1. јула  2021. годи-
не............................................... 

Решење о образовању Комисије 

92.

93.

95.

96.

187.

188.

196.

16/3

16//5

17/1

17/5

22/1

22/3

за оцењивање и рангирање 
пријава за доделу средстава 
за замену постојећих котлова 
индивидуалних система 
грејања који користе угаљ 
или дрва, котловима на гас 
или пелет у 2021.години на 
територији града Краљева ........

Решење о отварању 
апропријације по основу 
наменског трансфера добијеног 
од другог нивоа власти, IV 
број:1845/2021 од 12.  јула  
2021. ...........................................

Решење о измени Решења 
о образовању Јединице за 
управљање пројектом стамбене 
обнове после земљотреса у 
Краљеву и именовању дела 
Сталног тима Јединице за 
управљање пројектом……........

Решење о расподели средстава 
за суфинансирање пројеката у 
области заштите животне сред-
ине...............................................

Решење о отварању 
апропријације по основу 
наменског трансфера 
добијеног од другог нивоа 
власти, IV број:1939/2021 
од 22.  јула  2021. годи-
не................................................. 

Решење о отварању 
апропријације по основу 
наменског трансфера 
добијеног од другог нивоа 
власти, IV број:1972/2021 
од 26.  јула  2021. годи-
не............................................ ....

197.

198.

209.

210.

211.

24/1

24/3

24/5

25/1

25/5

25/7
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Рег. бр.                                              Бр./стр. Рег. бр.                                              Бр./стр.

Решење о промени 
апропријације корисника 
буџета, број: 2042/2021 
од 3. августа  2021. годи-
не.................................................

Решење о промени 
апропријације корисника 
буџета, број: 2114/2021 
од 13. августа  2021. годи-
не.................................................

Решење о отварању 
апропријације по основу 
наменског трансфера добијеног 
од другог нивоа власти, број: 
2132/2021 од 16.  августа  2021. 
године.........................................

Решење о коришћењу средстава 
капиталног добровољног 
трансфера, број: 2141/2021 
од 17.  августа  2021. годи-
не.................................................

Решење о коришћењу средстава 
капиталног добровољног 
трансфера, број: 2142/2021 
од 17.  августа  2021. годи-
не.................................................

Решење о промени 
апропиријације корисника 
буџета, број: 2229/2021 
од 25. августа  2021. годи-
не.................................................

Решење о промени 
апропиријације корисника 
буџета, број: 2274/2021 
од 30. августа  2021. годи-
не.................................................

Решење о отварању 
апропријације по основу  

217.

218.

224.

225.

226.

230.

231.

232.

26/1

26/3

27/1

27/3

27/5

28/1

28/3

наменског трансфера добијеног 
од другог нивоа власти, број: 
2275/2021 од 30.  августа  2021. 
године..........................................

Решење о промени 
апропиријације корисника 
буџета, број: 2317/2021 од 
3.  септембра 2021. годи-
не.................................................

Решење о отварању 
апропријације по основу 
наменског трансфера 
добијеног од другог нивоа 
власти, број: 2448/2021 од 
16. септембра 2021. годи-
не.................................................

Решење о отварању 
апропријације по основу 
наменског трансфера 
добијеног од другог нивоа 
власти, број: 2449/2021 од 
16. септембра 2021. годи-
не.................................................

Решење о отварању 
апропријације по основу 
наменског трансфера 
добијеног од другог нивоа 
власти, број: 2450/2021 од 
16. септембра 2021. годи-
не.................................................

Решење о отварању 
апропријације по основу 
наменског трансфера 
добијеног од другог нивоа 
власти, број: 2513/2021 од 
22. септембра 2021. годи-
не.................................................

Решење о отварању 
апропријације по основу 

233.

290.

291.

292.

293.

294.

28/5

28/7

30/1

30/3

30/5

30/7
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Рег. бр.                                              Бр./стр. Рег. бр.                                              Бр./стр.

наменског трансфера 
добијеног од другог нивоа 
власти, број: 2515/2021 од 
16. септембра 2021. годи-
не.................................................

Решење о отварању 
апропријације по основу 
донација и помоћи од 
међународних организација, 
број: 2571/2021 од 29. 
септембра 2021. годи-
не.................................................

Решење о отварању 
апропријације по основу 
наменског трансфера добијеног 
од другог нивоа власти, број: 
2620/2021 од 5. октобра 2021. го-
дине............................................. 

Решење о отварању 
апропријације по основу 
наменског трансфера добијеног 
од другог нивоа власти, број: 
2679/2021 од 12. октобра 2021. 
године..........................................

Решење о промени 
апропријације корисника 
буџета, број: 2719/2021 од 
15. Октобра 2021. годи-
не.................................................

Решење о промени 
апропријације корисника 
буџета, број: 2815/2021 
од 27. октобра 2021. годи
не.................................................

Решење о отварању 
апропријације по основу 
наменског трансфера  добијеног 
од другог нивоа власти, број: 
2816/2021 од 27. октобра 2021. го

299.

291.

303.

305.

308.

309.

30/9

31/1

31/3

32/1

33/1

34/1

дине.............................................

Решење о промени 
апропријације корисника 
буџета, број: 2833/2021 
од 28. октобра 2021. годи-
не.................................................

Решење о промени 
апропријације корисника 
буџета, број: 2892/2021 од 
4. новембра 2021. годи-
не.................................................

Решење о промени 
апропријације корисника 
буџета, број: 2893/2021 од 
4. новембра 2021. годи-
не.................................................

Решење о промени 
апропријације корисника 
буџета, број: 2894/2021 од 
4. новембра 2021. годи-
не.................................................

Решење о промени 
апропријације корисника 
буџета, број: 2930/2021 од 
10. новембра 2021. годи-
не.................................................

Решење о промени 
апропријације корисника 
буџета, број: 2935/2021 од 
10. новембра 2021. годи-
не.................................................

Решење о промени 
апропријације корисника 
буџета, број: 2953/2021 од 
15. новембра 2021. годи-
не.................................................

Решење о промени 

310.

321.

322.

323.

329.

330.

331.

332.

34/3

34/5

35/1

35/3

35/5

36/1

36/3

36/5
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Рег. бр.                                              Бр./стр. Рег. бр.                                              Бр./стр.

апропријације корисника 
буџета, број: 2954/2021 од 
15. новембра 2021. годи-
не.................................................

Решење о промени 
апропријације корисника 
буџета, број: 2955/2021 од 
15. новембра 2021. годи-
не.................................................

Решење о промени 
апропријације корисника 
буџета, број: 2964/2021 од 
15. новембра 2021. годи-
не.................................................

Решење о промени 
апропријације корисника 
буџета, број: 2965/2021 од 
15. новембра 2021. годи-
не.................................................

Решење о промени 
апропријације корисника 
буџета, број: 2966/2021 од 
15. новембра 2021. годи-
не.................................................

Решење о промени 
апропријације корисника 
буџета, број: 2980/2021 од 
16. новембра 2021. годи-
не.................................................

Решење о промени 
апропријације корисника 
буџета, број: 2981/2021 од 
16. новембра 2021. годи-
не.................................................

Решење о промени 
апропријације корисника 
буџета, број: 2982/2021 од 
16. новембра 2021. годи-

333.

334.

335.

336.

337.

338.

339.

36/7

36/9

36/11

36/13

36/15

36/17

36/19

не.................................................

Решење о промени 
апропријације корисника 
буџета, број: 3015/2021 од 
22. новембра 2021. годи-
не.................................................

Решење о промени 
апропријације корисника 
буџета, број: 3016/2021 од 
22. новембра 2021. годи-
не.................................................

Решење о отварању 
апропријације по основу 
наменског трансфера добијеног 
од другог нивоа власти, број: 
3065/2021 од 25. новембра 2021. 
године..........................................

Решење о отварању 
апропријације по основу 
наменског трансфера добијеног 
од другог нивоа власти, број: 
3066/2021 од 25. новембра 2021. 
године..........................................

Решење о промени 
апропријације корисника 
буџета, број: 3067/2021 од 
25. новембра 2021. годи-
не.................................................

Решење о промени 
апропријације корисника 
буџета, број: 3096/2021 од 
29. новембра 2021. годи-
не.................................................

Решење о промени 
апропријације корисника 
буџета, број: 3155/2021 од 
1. децембра 2021. годи-
не................................................

344.

345.

346.

347.

348.

349.

398.

36/21

37/1

37/3

37/5

37/7

37/9

37/11

38/1
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Рег. бр.                                              Бр./стр. Рег. бр.                                              Бр./стр.

Решење о промени 
апропријације корисника 
буџета, број: 3173/2021 од 
2. децембра 2021. годи-
не.................................................

Решење о промени 
апропријације корисника 
буџета, број: 3212/2021 од 
6. децембра 2021. годи-
не.................................................

Решење о отварању 
апропријације по основу 
наменског трансфера добијеног 
од другог нивоа власти, број: 
3173/2021 од 2. децембра 2021. 
године.......................................... 

Решење о промени 
апропријације корисника 
буџета, број: 3270/2021 
од 8. децембра 2021. годи
не.................................................

Решење о утврђивању 
годишње претплатне цене 
„Службеног листа града 
Краљева“ за 2022. годи
ну.................................................

Решење о именовању лица 
овлашћеног за учешће у раду 
Координационог тима пре-
двиђеног споразумом о сарадњи 
у области смањења ризика од 
катастрофа и послова цивилне 
заштите градова и општина у 
сливу Западне Мораве................

Решење о отварању 
апропријације по основу 
наменског трансфера добијеног 
од другог нивоа  власти, 
број:3346/221 од 15. децембра 

402.

403.

404.

405.

406.

411.

413.

39/1

39/3

39/5

39/7

39/9

40/1

2021. године ..............................

Решење о отварању 
апропријације по основу 
наменског трансфера 
добијеног од другог нивоа  
власти, број:3347/221 од 
15. децембра 2021. годи-
не.................................................

Решење о отварању 
апропријације по основу 
наменског трансфера 
добијеног од другог нивоа  
власти, број:3348/221 од 
15. децембра 2021. годи-
не.................................................

Решење о промени 
апропријације корисника 
буџета, број:3382/2021 од 
17. децембра 2021. годи-
не.................................................

Решење о промени 
апропријације корисника 
буџета, број:3394/2021 од 
20. децембра 2021. годи-
не.................................................

Решење о промени 
апропријације корисника 
буџета, број:3426/2021 од 
22. децембра 2021. годи-
не.................................................

Решење о отварању 
апропријације по основу 
наменског трансфера 
добијеног од другог нивоа 
власти, број:3479/2021 од 
28. децембра 2021. годи-
не................................................

414.

415.

416.

417.

420.

463.

41/1

41/3

41/5

41/7

41/9

42/1

44/1



Регистар за 2021.                  СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА КРАЉЕВА                    Страна 9

Рег. бр.                                              Бр./стр. Рег. бр.                                              Бр./стр.

Решење о промени 
апропријације корисника 
буџета, број:3483/2021 од 
28. децембра 2021. годи-
не.................................................

Решење о промени 
апропријације корисника 
буџета, број:3486/2021 од 
28. децембра 2021. годи-
не.................................................

Решење о промени 
апропријације корисника 
буџета, број:3495/2021 од 
29. децембра 2021. годи-
не................................................

АКТИ ГРАДСКОГ ВЕЋА 
ГРАДА КРАЉЕВА

Одлука о ценама елемената 
Такси тарифе за обављање 
такси превоза путника 
натериторији града Краље-
ва.................................................

Правилник о условима, 
поступку и начину коришћења 
средстава за подстицаје 
инвестицијама у физичку 
имовину пољопривредних 
газдинстава за 2021. годи-
ну.................................................

Правилник о организацији 
и систематизацији радних 
места у Градској управи 
града Краљева, Градском 
правобранилаштву града 
Краљева, Служби за буџетску 
инспекцију града Краљева, 
Локалном омбудсману града 
Краљева и Служби за интерну 

464.

465.

466.

228.

74.

84.

44/3

44/5

44/7

27/8

10/3

ревизију органа и служби града 
Краљева.......................................

Правилник о спровођењу мера 
смањења загађења ваздуха 
пореклом из индивидуалних 
система грејања у 2021.години 
на територији града Кра-
љева.............................................

Правилник о суфинансирању 
мера енергетске санације 
стамбених зграда, 
породичних кућа и стано-
ва….............................................

Правилник о изменама и 
допунама Правилника о 
организацији и система-
тизацији радних места 
у Градској управи града 
Краљева, Градском право-
бранилаштву града Краљева, 
Служби за буџетску инспекцију 
града Краљева, Локалном 
омбудсману града Краљева и 
Служби за интерну ревизију 
органа и служби града Краље-
ва….............................................

Измене Правилника о 
суфинансирању мера 
енергетске санације стамбе-
них зграда, породичних кућа и 
станова........................................

Правилник о суфинансирању 
мера енергетске санације 
породичних кућа путем 
уградње соларних панела 
за производњу електричне 
енергије за сопствене потре-
бе.................................................

189.

199.

200.

227.

340.

14/5

22/5

24/6

24/19

27/7

36/23
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Рег. бр.                                              Бр./стр. Рег. бр.                                              Бр./стр.

Програм подршке за 
спровођење пољопривредне 
политике и политике руралног 
развоја за 2021. годину на 
територији града Краље-
ва.................................................

Програм коришћења 
средстава Буџетског фонда 
за заштиту животне средине 
града Краљева за 2021. годи-
ну.................................................

Програм контроле квалитета 
ваздуха на територији града 
Краљева за 2021. годи-
ну.................................................

Програм коришћења средстава 
Буџетског фонда за саобраћај 
града Краљева за 2021. годи-
ну.................................................

Програм постављања киос-
ка.................................................

Решење о распореду 
коришћења буџетских 
средстава Основног и Средњег 
образовања и васпитања за 
текуће и капиталне трансфере 
нивоу Републике за 2021. годи-
ну………………………............

Решење о распореду коришћења 
буџетских средстава Социјалне 
заштите за текуће и капиталне 
трансфере нивоу Републике за 
2021. годину…........................…

Решење о расподели средстава 
за финансирање редовног рада 
политичких субјеката…….........

31.

85.

86.

181.

311.

2.

3.

4.

7/8

14/119

14/124

21/3

34/7

1/2

2/11

1/13

Решење о постављењу заменика 
команданта, начелника и 
чланова Штаба за ванредне 
ситуације града Краљева...........

Решење о коришћењу средстава 
за спровођење активности из 
области друштвене бриге за 
јавно здравље..............................

Решење о распоређивању 
средстава за суфинансирање 
пројеката за остваривање  
јавног интереса у области 
јавног информисања на 
територији града Краљева у 
2021. години...............................

Решење о коришћењу 
средстава текуће буџетске 
резерве за плаћање додатних 
радова на санацији дела објекта 
и реконструкцији базена са 
минералном водом Специјалне 
болнице „Агенс“.........................

Решење о давању сагласности 
на локацију – место за 
закопавање патонанатомског 
отпада (к.п. број 1985/1 КО 
Краљево, Ново градско гробље 
– „Барутана“)..............................
     
Решење о утврђивању износа 
новчане помоћи породици са 
троје и више деце са територије 
града Краљева за 2021. годину..

Решење о утврђивању 
распореда коришћења 
буџетских средстава за Градску 
управу у оквиру програма 
15 – Опште услуге локалне 
самоуправе (за објекте града 
Краљева дате на коришћење 

7.

8.

12.

13.

17.

18.

19.

2/3

2/5

3/4

3/6

4/1

4/3
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Рег. бр.                                              Бр./стр. Рег. бр.                                              Бр./стр.

месним заједницама)..................

Решење о измени и допуни 
Решења о распореду 
коришћења буџетских сре-
дстава Основног и Средњег 
образовања и васпитања за 
текуће и капиталне транс-
фере нивоу Републике за 2021. 
годину, број: 011-1/2021-I од 
11.01.2021. године......................

Решење о утврђивању висине 
износа непрофитне закупнине 
у Улици Првомајска, број 37-
53, Берановац, за монтажни 
објекат ТИП 77 и станове у 
Улици Зеке Николајевића, број 
2Б Рибница..................................

Решење о утврђивању 
месечног износа висине 
накнаде трошкова боравка 
деце у приватној предшколској 
установи чији је оснивач друго 
правно или физичко лице на 
тероторији града Краљева 
за радну 2020/2021. годи-
ну.................................................

Решење број: 06-67/2021-
I од 12.03.2021. годи-
не.................................................

Решење о одобрењу годишњих 
програма у области спорта на 
територији града Краљева и 
утврђивању износа средстава 
за њихову реализацију за 2021. 
годину .........................................
 
Решење о коришћењу средстава 
текуће буџетске резерве, број: 
011-61/2021-I од 25.03.2021. 
године..........................................

21.

22.

27.

28.

29.

30.

4/4

5/3

5/5

6/5

6/5

7/1

7/6

Решење број:011-63/2021-I од 
25.03.2021. године......................

Решење број:011-64/2021-I од 
25.03.2021. године......................

Решење о распореду средстава 
из буџета града Краљева у 
области спорта за финансирање 
посебних програма без јавног 
позива за 2021. годину.................

Решење о давању сагласност 
за парцелацију катастарске 
парцеле, број 262 КО Чибуковац, 
Стефану Милутиновићу из Кра-
љева.............................................

Решење о коришћењу средстава 
текуће буџетске резерве за 
потребе суфинансирања 
пројеката „Дрвореди на левој 
обали Ибра у граду Краље-
ву“................................................

Решење о коришћењу средстава 
текуће буџетске резерве за 
потребе суфинансирања 
пројекта „Израда и спровођење 
програма субвенције замене 
котлова за индивидуалне 
системе грејања“.......................

Решење о коришћењу средстава 
текуће буџетске резерве за 
потребе накнаде дела трошкова 
сахрањивања породицама чији 
су чланови преминули услед 
болести COVID 19.....................

Решење о коришћењу 
средстава текуће буџетске 
резерве за суфинансирање 
мера енергетске ефикасности 
стамбених зграда, породичних 

32.

33.

75.

76.

87.

88.

89.

97.

7/24

7/26

10/11

10/13

14/132

14/133

14/134
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Рег. бр.                                              Бр./стр. Рег. бр.                                              Бр./стр.

кућа и станова на територији 
града Краљева.............................

Решење о доношењу Годишњег 
програма управљања 
комуналним отпадом за 2021. 
годину..........................................
            
Решење о измени Решења 
о образовању и именовању 
председника и чланова Савета 
за очување културног и 
историјског наслеђа града Кра-
љева.............................................

Решење о коришћењу средстава 
текуће буџетске резерве за 
реконструкцију, адаптацију – 
текуће одржавање објекта МЗ 
Милочај у циљу одржавања 
манифестације „Спортски дани 
у Милочају“................................

Решење о покретању поступка 
отуђења покретних ствари 
(путничких моторних возила) 
из јавне својине града Краљева 
и расписивању јавног огласа за 
отуђење.......................................
                                                                                                                                        
Решење о отуђењу кат. парцеле 
број 3362/8 КО Краљево, потес 
Дивље поље, која је јавна својина 
града Краљева, Ложњаковић 
Небојши из Новог Београда, 
као најповољнијем понуђачу на 
основу расписаног јавног ог-
ласа..............................................

Решење о отуђењу кат. парцеле 
број 3362/9 КО Краљево, 
потес Дивље поље, која је 
јавна својина града Краљева, 
Предузећу DOO AUTO 
KARANOVAC KRALJEVO из 

98.

104.

105.

106.

107.

108.

17/7

17/9

18/1

18/3

18/5

18/7

Краљева,  као најповољнијем 
понуђачу на основу расписаног 
јавног огласа...............................

Решење о отуђењу кат. парцеле 
број 5297/108 КО Краљево, 
потес Дивље поље, која је 
јавна својина града Краљева, 
Предузећу за професионалну 
рехабилитацију и запошљавање 
особа са инвалидитетом Пакер 
Тим ДОО, као најповољнијем 
понуђачу на основу расписаног 
јавног огласа................................

Решење о распореду 
коришћења буџетских 
средстава Основног и Средњег 
образовања и васпитања за 
текуће и капиталне трансфере 
нивоу Републике за 2021. годи-
ну.................................................

Решење о распореду коришћења 
буџетских средстава Социјалне 
заштите за текуће и капиталне 
трансфере нивоу Републике за 
2021. годину................................

Решење о коришћењу средстава 
текуће буџетске резерве у 
циљу обезбеђивања помоћи за 
рад туристичких агенција на 
територији града Краљева........ 

Решење о измени Решења о 
одобрењу годишњих програма 
у области спорта на територији 
града Краљева и утврђивању 
износа за њихову реализацију 
за 2021.годину.............................

Решење о расподели средстава 
за финансирање редовног рада 
политичких субјеката.................

109.

182.

183.

184.

185.

190.

18/9

18/11

21/6

21/15

21/17

21/19

22/10
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Рег. бр.                                              Бр./стр. Рег. бр.                                              Бр./стр.

Решење о отуђењу покретне 
ствари из јавне својине – 
путничког возила марке OPEL 
тип VECTRA ELEGANCE 
CARAVAN, и путничког возила 
марке ŠKODA OCTAVIA 
ELEGANCE 2.0, Далибору 
Кнежевићу из Краљева..............

Решење о отуђењу покретне 
ствари из јавне својине – 
путничког возила марке 
VAZ LADA тип NIVA 1.7 I 
4x4, Звонку Миљковићу из 
Крагујевца ..................................

Решење о распореду коришћења 
буџетских средстава за Градску 
управу у оквиру програма 15 – 
Опште услуге локалне самоупр-
аве................................................ 

Решење о расписивању 
јавног огласа за отуђење 
грађевинског земљишта у 
јавној својини града Краљева 
прикупљањем писмених 
понуда……………..…...............

Решење о преносу права 
јавне својине на Републику 
Србију за потребе кори-
сника Министарство правде 
на непокретности коју чини 
градско грађевинско земљиште 
у Улици Др Драгомира 
Карајовића, на к.п. број 2880/1 
КО Краљево…............................

Решење о отуђењу покретне 
ствари из јавне својине – мопед 
марке PIAGGIO тип LIBERTI 
50 2T, Ивану Луковићу из 
Краљева, као најповољнијем 
понуђачу,  на основу расписаног 

191.

192.

201.

202.

203.

204.

22/13

22/15

24/22

24/24

24/27

јавног огласа од 25.06.2021. 
године…………………….........

Решење о коришћењу 
средстава текуће буџетске 
резерве за санацију дела крова 
на   фискултурној   сали      ОШ
,, Бук Караџић” Рибница...........

Решење о коришћењу средстава 
текуће буџетске резерве за 
потребе израде пројекта 
заштите од пожара и изменā 
и допунā пројекта аутоматске 
детекције и дојаве пожара за 
ОШ „Свети Сава“  Рибни-
ца….............................................

Решење о коришћењу средстава 
текуће буџетске резерве за 
потребе техничког пријема и 
израду енергетског пасоша за 
објекат Завода за јавно здравље 
у Краљеву...................................

Решење о коришћењу средстава 
текуће буџетске резерве 
за потребе финансирања 
спортских организација и 
спортских удружења ................

Решење о давању сагласности 
Љубици Милојчевић из 
Краљева за парцелацију кат. 
парцелa број 2565/1 и 2564/1, 
обе КО Крушевица, које су јавна 
својина града Краљева..............

Решење о изменама Решења о 
образовању и имовању чланова 
Савета за координацију послова 
безбедности саобраћаја на путе
вима.............................................

Решење о распоређивању 

205.

206.

212.

213.

214.

219.

220.

24/29

24/32

24/34

25/9

25/11

25/13

26/5
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Рег. бр.                                              Бр./стр. Рег. бр.                                              Бр./стр.

новчаних средстава на име 
учешћа града у Краље-ва 
у финансирању трошкова 
фудбалског спорта – ФК „Кара-
ђорђе“..........................................

Решење о распоређивању 
новчаних средстава на име 
учешћа града у Краљева 
у финансирању трошкова 
фудбалског спорта – ОФК „Про-
горелица“...................................

Решење о распоређивању 
новчаних средстава на име 
учешћа града у Краљева 
у финансирању трошкова 
одбојкашког спорта – 
Одбојкашки клуб „Рибница“ 
на име подмирења трошкова 
организације меморијалног 
турнира „Душан Бошковић Бо-
ле“...............................................

Решење о распоређивању 
новчаних средстава на име 
учешћа града у Краљева 
у финансирању трошкова 
атлетског спорта – Атлетски 
клуб „Краљево“ на име 
подмирења трошкова 
организације међународног 
такмичења – шампионата 
Балкана   за   млађе   јуниоре у 
атлетици......................................

Решење о утврђивању коначне 
листе вредновања и рангирања 
директних корисника 
(привредних субјеката) у 
спровођењу мера енергетске 
санације у домаћинствима 
на територији града Краље-
ва.................................................

221.

222.

223.

229.

26/7

26/8

26/9

26/10

27/10

Решење о измени и допуни 
Решења о распореду коришћења 
буџетских средстава Основног 
и Средњег образовања 
и васпитања за текуће и 
капиталне трансфере нивоу 
Републике за 2021.годину, број 
011-179/2021-I од 25.06.2021. 
године.........................................

Решење о утврђивању новчаног 
износа Октобарске награде 
града Краљева за 2021. год-
ину...............................................

Решење о утврђивању новчаног 
износа Специјалне награде 
за подстицај хуманости 
„Миломир Главчић“ за 2021. го-
дину.............................................

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

Решење о отуђењу к.п. број 
246/238 КО Ковачи, која је 
јавна својина града Краљева, 
Милану Луковићу из Краљева, 
као најповољнијем понуђачу, 
на основу расписаног јавног 
огласа од 13.08.2021.године .....

Решење о отуђењу к.п. број 
5297/105 КО Краљево, која је 
јавна својина града Краљева, 
Милошу Петковићу из 
Крушевца, као најповољнијем 
понуђачу, на основу расписаног 
јавног огласа од 13.08.2021.год-
ине...............................................

Решење о отуђењу к.п. број 
2824/2 КО Краљево, која је 

234.

235.

236.

240.

295.

296.

297.

28/9

28/11

28/12

29/1

30/11

30/13
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Рег. бр.                                              Бр./стр. Рег. бр.                                              Бр./стр.

јавна својина града Краљева, 
предузећу POBEDA COMPANI 
из Нове Пазове, као једином и 
најбољем понуђачу, на основу 
расписаног јавног огласа од 
13.08.2021. године......................

Решење о отуђењу покретне 
ствари из јавне својине града 
Краљева (два путничка возила 
марке FIAT тип PUNTO 
CLASSIC 1.2 DINAMIC 
LPG), Јовани Миљковић из 
Крагујевца, као најповољнијем 
понуђачу, на основу расписаног 
јавног огласа од 03.09.2021.      
године..........................................

Решење о коришћењу 
средстава текуће буџетске 
резерве за потребе орга-
низације манифестације „Дани 
музике и младих у Краље-
ву“................................................

Решење о преусмеравању 
апропријација корисника 
буџета у циљу уравнотежења 
расхода у погледу недостајућих 
средстава за реконструкцију 
фекалне канализације у Жичкој 
улици и обезбеђење додатних 
финансијских средстава за 
поправке и одржавање јавних 
и некатегорисаних путе-
ва.................................................

Решење о измени и допуни 
Решења о распореду коришћења 
буџетских средстава Основног 
и Средњег образовања за текуће 
и капиталне трансфере нивоу 
Републике за 2021. годину, 
број: 011-179/2021-I од 25. 06. 
2021. године................................

298.

301.

312.

313.

30/15

30/17

31/5

34/19

34/21

Решење о образовању Комисије 
за спровођење конкурса за 
доделу подстицајних средстава 
за развој сеоског туризма на 
територији града Краљева у 
2021. години...............................

Решење о измени Решења 
о распореду коришћења 
буџетских средстава за Градску 
управу, у оквиру програма 
15 – Опште услуге локалне 
самоуправе, број: 011-203/2021-
I од 19.07.2021. године................

Решење о измени Решења 
о постављењу заменика 
команданта, начелника и 
чланова Штаба за ванредне 
ситуације града Краље-
ва.................................................

Решење о коришћењу 
средстава текуће буџетске 
резерве за потребе промо-
тивних активности Туристичке 
организације Краљева...............

Решење о коришћењу средстава 
текуће буџетске резерве 
за потребе хитне санације 
плафона у просторијама вртића 
„Лане“ у Матарушкој Бањи 
који је у саставу Предшколске 
установе „Олга Јовичић - Рита“ 
Краљево......................................

Решење о измени Решења 
о распореду коришћења 
буџетских средстава за Градску 
управу, у оквиру програма 
15 – Опште услуге локалне 
самоуправе број 011-203/2021-
I од 19.07.2021. године и број 
011-318/2021-I од 22.10.2021. 

314.

315.

316.

317.

318.

319.

34/27

34/29

34/30

34/32

34/34
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године.........................................

Решење о коришћењу средстава 
текуће резерве, број: 011-
332/2021-I од 5. новембра 2021. 
године..........................................

Решење о коришћењу средстава 
текуће резерве, број: 011-
333/2021-I од 5. новембра 2021. 
године..........................................

Решење о коришћењу средстава 
текуће резерве, број: 011-
334/2021-I од 5. новембра 2021. 
године..........................................

Решење о измени Решења 
о распореду коришћења 
буџетских средстава за 
Градску управу, у оквиру 
програма 15 – Опште услуге 
локалне самоуправе, број: 
011-203/2021-I од 19.07.2021. 
године, број: 011-318/2021-I од 
22.10.2021. године и број: 011-
330/2021-I од 29.10.2021. годи-
не.................................................

Решење о коришћењу средстава 
текуће резерве, број:011-
341/2021-I од 19. новембра 
2021. године................................

Решење о отуђењу кат. парцеле 
број 5297/158 КО Краљево 
Предузећу „Електромонтажа“ 
ДОО Краљево............................

Решење о отуђењу кат. парцеле 
број 262/1 КО Чибуковац 
Предузећу „TALAS KV“ ДОО 
Краљево......................................

Решење о распоређивању 

324.

325.

326.

327.

341.

342.

343.

350.

34/36

35/7

35/9

35/11

35/13

36/33

36/34

36/36

средстава на име учешћа 
града Краљева у фина-
нсирању трошкова у области 
спорта спортским клубовима, 
удружењима и спортским орга-
низацијама..................................

Решење о утврђивању 
престанка дужности и 
именовању председника и чла-
нова Жалбене комисије..............

Решење о образовању Жалбене 
комисије......................................

Решење о измени и допуни 
Решења о распореду коришћења 
буџетских средстава Основног 
и Средњег образовања 
и васпитања за текуће и 
капиталне трансфере нивоу 
Републике за 2021. годину, број: 
011-313/2021-I од 22.10.2021. 
године..........................................

Решење о измени Решења 
број:011-312/2021-I од 
22.10.2021. године......................

Решење о давању сагласности 
предузећу „GEO-ZOOM“ д.о.о. 
из Краљева за парцелацију кат. 
парцеле број 3170/9 КО Краље-
во.................................................

Решење о давању сагласности 
Кањевац Милети, власнику к.п. 
број 706/5 и 706/6 КО Рибница, 
за парцелацију кат. парцеле 
број 706/10 КО Рибница............

Решење о отуђењу кат. парцела 
број 790/5 и број 790/9 КО 
Краљево, које су јавна својина 
града Краљева, предузећу HOA 

407.

408.

409.

410.

421.

422.

423.

37/13

39/10

39/12

39/14

39/20

42/3

42/5
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RPM COMPANY KRALJEVO 
из Краљева..................................

Решење о отуђењу покретне 
ствари из јавне својине 
(путничко возило марке 
ZASTAVA тип 101 SKALA 55) 
Ненаду Белоици из Краљева, 
као најповољнијем понуђачу на 
основу расписаног  јавног  огл-
аса................................................

Решење о коришћењу 
средстава текуће буџетске 
резерве за исплату помоћи 
предузетницима, активним 
салонима венчаница, који 
послују на територији града 
Краљева, у циљу отклањања 
штетних последица 
проузрокованих епидемијом 
заразне болести COVID 19........

Закључак о давању сагласности 
на Решење начелника Градске 
управе града Краљева о 
утврђивању расподеле 
коришћења буџетских 
средстава код индиректног 
корисника месних заједница 
за 2021. годину са распоред-
ом.................................................

Закључак о давању сагласности 
на Програм одржавања улица, 
јавних површина, градских 
и некатегорисаних путева на 
територији града Краљева за 
2021. годину................................

Закључак о одређивању 
субјеката од посебног значаја 
за заштиту и спасавање на 
територији града Краљева.........

424.

467.

14.

15.

23.

42/7

42/9

44/9

3/8

3/9

5/6

Закључак о давању 
сагласности на Годишњи план 
инвестиционог раскопавања 
површине јавне намене за 2021. 
годину..........................................

Закључак о давању сагласности 
на Програм обављања 
димничарских услуга за 
2021. годину донет Одлуком 
Надзорног одбора Јавног 
предузећа „Градско стамбено“ 
Краљево, број: 778/3 од 
13.05.2021.године.......................

Закључак о давању 
сагласности на План чишћења 
и контроле димоводних и 
ложишних објеката и уређаја 
и вентилационих канала и 
уређаја за 2021. годину донет 
Одлуком Надзорног одбора 
Јавног предузећа „Градско 
стамбено“ Краљево, број: 778/4 
од 13.05.2021.године..................

Закључак о давању сагласности 
на Решење о расподели 
коришћења буџетских 
средстава индиректним 
корисницима месним 
заједницама за 2021. годину по 
Одлуци о изменама и допунама 
Одлуке о буџету града Краљева 
за 2021. годину….......................

Закључак о давању сагласности 
на Измене Програма одржавања 
улица, јавних површина, 
градских и некатегорисаних 
путева на територији града 
Краљева у 2021. години............

Закључак о изменама и 
допунама Закључка о 

94.

110.

111.

207.

215.

320.

16/7

18/13

18/14

24/36

25/15
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одређивању субјеката од 
посебног  значаја за заштиту и 
спасавање на територији града 
Краљева.......................................

Закључак број: 06-428/2021-
I од 16. децембра 2021. 
године………….…...................

Закључак о давању сагласности 
на Решење о изменама Решења 
начелника Градске управе града 
Краљева број: 1415/2021 од 
9.7.2021.године, којим је утв-
рђенa расподелa коришћења 
буџетских средстава код 
индиректних корисника месних 
заједница за 2021. годину...........

Закључак о давању сагласности 
за ослобађање уплате добити 
ЈКП „Путеви“ Краљево 
оснивачу, исказане по 
финансијском извештају за 
2020. годину, која је Одлуком 
Надзорног одбора број: 
829 од 29.06.2021. године 
расподељена, и на коју је 
Скупштина града Краљева дала 
сагласност Решењем број: 011-
276/2021-I од 17.09.2021. годи-
не.................................................

АКТИ СКУПШТИНЕ 
ГРАДА КРАЉЕВА

Одлука о потврђивању мандата 
одборнику у Скупштини града 
Краљева.......................................

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

418.

468.

469.

36.

37.

34/37

41/11

44/11

44/12

8/1

8/3

Одлука о допунама Одлуке 
о комуналном уређењу гра-
да.................................................

Одлука о непосредном отуђењу 
непокретности из јавне својине 
у Доситејевој улици...................

Одлука о праву на накнаду дела 
трошкова сахрањивања лица 
преминулих услед болести 
COVID 19 изазване вирусом 
SARS-COV-2...............................

Одлука о висини економске 
цене услуга Предшколске 
установе „Олга Јовичић-Рита“ 
Краљево за 2021. годину.............

Одлука о усвајању Споразума 
о сарадњи у области смањења 
ризика од катастрофа и послова 
развоја цивилне заштите 
градова и општина у сливу 
Западне Мораве..........................

Одлука о потврђивању мандата 
одборнику у Скупштини града 
Краљева.......................................

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

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

Одлука о завршном рачуну 
буџета града Краљева за 2020. 
годину..........................................

Одлука о изменама и допунама 
Одлуке о буџету града Краљева 
за 2021.годину. ...........................

38.

39.

40.

41.

42.

113.

114.

115.

116.

117.

8/4

8/6

8/7

8/10

8/12

20/1

20/3

20/4

20/5

20/47
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Одлука о изменама и допунама 
Одлуке о локалним комуналним 
таксама........................................

Одлука о усвајању Локалног 
акционог плана запошљавања 
града Краљева за период од 
2021. до 2023. године.................

Одлука о усвајању Стратегије 
са Локалним акционим 
планом за родну равнопра-
вност града Краљева за 
период 2021-2026. годи-
не................................................ 

Одлука о допуни Одлуке о 
мрежи Јавне предшколске 
установе „Олга Јовичић – Рита“ 
Краљево......................................

Одлука о изменама и допунама 
Одлуке о Градској управи града 
Краљева.......................................

Одлука о комуналној милици-
ји..................................................

Одлука о униформи и ознакама 
комуналних милиционара.........

Одлука о боји и начину 
означавања возила и опреме 
Комуналне милиције.................

Одлука о доношењу Треће 
измене Плана генералне 
регулације „Центар и Чибуков-
ац“...............................................

Одлука о доношењу Измене 
Плана генералне регулације 
насељеног места Матарушка 
Бања............................................

118.

119.

120.

121.

122.

123.

124.

125.

126.

127.

20/100

20/102

20/103

20/104

20/105

20/107

20/117

20/126

20/129

20/132

Одлука о изради Плана 
генералне регулације „Јарчуј-
ак“................................................

Одлука о измени Одлуке 
о образовању Комисије за 
планове града Краљева..............

Одлука о спровођењу јавног 
конкурса за избор директора 
Јавног комуналног предузећа 
„Водовод“ Краљево...................

Одлука о спровођењу јавног 
конкурса за избор директора 
Јавног комуналног предузећа 
„Пијаца“ Краљево.......................

Одлука о усвајању Годишњег 
програма заштите, уређења и 
коришћења пољопривредног 
земљишта у државној својини 
на територији града Краљева за 
2021.годину.................................

Одлука о прихватању расподеле 
стамбене јединице из Листе 
реда првенства за доделу стана 
у непрофитни закуп..................

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

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

Одлука о праву на накнаду 
дела трошкова боравка деце у 
предшколској установи чији 
је оснивач друго правно или 
физичко лице на територији 
града Краљева...........................

128.

129.

130.

131.

132.

133.

241.

242.

243.

20/135

20/139

20/140

20/145

20/150

20/151

29/3

29/5

29/6
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Одлука о додели Дипломе 
заслужног грађанина града 
Краљева за 2021.годину др 
Ивици Маринковићу..................

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

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

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

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

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

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

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

Одлука о додели Дипломе 
заслужног удружења грађана 

244.

245.

246.

247.

248.

249.

250.

251.

252.

29/11

29/12

29/13

29/14

29/15

29/16

29/17

29/18

града Краљева за 2021. годину 
Друштву за неговање традиција 
ослободилачких ратова Србије 
„Јово Курсула“ Краљево............

Одлука о додели Октобарске 
награде града Краљева за 2021. 
годину Александру Вучићу........

Одлука о додели Специјалне 
награде за подстицај хуманости 
„Миломир Главчић“ за 2021.
годину Страхињи Савићу, 
Давиду Чантраку, Давиду 
Драгојловићу, Димитрију 
Јовандерићу, Бојану Драганићу 
и Стефану Ђурђевићу.................

Одлука о допуни Одлуке о 
раскопавању јавних површина 
на територији града Краљева....

Одлука о изменама и допунама 
Одлуке о комуналном уређењу 
града............................................

Одлука о допуни Одлуке о 
домаћем линијском превозу пу
тника...........................................

Одлука о допунама Одлуке 
о јавним паркиралишти-
ма.................................................

Одлука о допунама Одлуке о 
пијацама на територији града 
Краљева.......................................

Одлука о изгледу табли са 
називима улица на територији 
града Краљева............................

Одлука о успостављању 
сарадње града Краљева са 
Градском општином Врачар......

253.

254.

255.

256.

257.

258.

259.

260.

261.

29/19

29/20

29/21

29/22

29/23

29/25

29/26

29/28

29/30

29/32
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Рег. бр.                                              Бр./стр. Рег. бр.                                              Бр./стр.

Одлука о изради Плана развоја 
града Краљева за период 2022-
2030. године................................

Одлука о одређивању локације 
за Регионални центар за 
управљање комуналним отпад-
ом.................................................

Одлука о мрежи јавних 
основних школа на територији 
града Краљева.............................

Одлука о потврђивању мандата 
одборнику у Скупштини града 
Краљева.......................................

Одлука о престанку мандата 
одборника у Скупштини града 
Краљева.......................................

Одлука о утврђивању 
просечних цена квадратног 
метра непокретности за утвр-
ђивање пореза на имовину за 
2022. годину на територији 
града Краљева............................

Одлука о оснивању Центра 
за стручно усавршавање 
запослених у образовању града 
Краљева.......................................

Одлука о изменама и допунама 
Одлуке о новчаној помоћи 
незапосленим породиљама........

Одлука о изменама и допунама 
Одлуке о праву на једнократну 
новчану накнаду за прворођено 
дете..............................................

Одлука о образовању Савета за 
социјалну заштиту града Краљ-
ева................................................

262.

263.

328.

351.

352.

353.

354.

355.

356.

357.

29/38

29/40

35/14

37/16

37/18

37/19

37/21

37/26

37/27

37/28

Одлука о обавезном 
инвестиционом одржавању 
зграда и суфинансирању 
инвестиционих пројеката 
на територији града Краље-
ва................................................. 

Одлука о изради II Измене 
Плана детаљне регулације 
„Центар града Краљева“ – 
локација „Здравствени центар 
Краљево“.....................................

Одлука о измени и допуни 
Одлуке о одређивању назива 
тргова и улица на територији 
града Краљева...........................

Одлука о изради Плана 
детаљне регулације „Центар за 
управљање комуналним отпад-
ом“...............................................

Одлука о потврђивању мандата 
одборника у Скупштини града 
Краљева......................................

Одлука о буџету града Краљева 
за 2022. годину............................

Одлука о ангажовању ревизора 
за обављање екстерне ревизије 
Завршног рачуна буџета града 
Краљева за 2021. годину.............

Одлука о стипендирању 
студената са територије града 
Краљева.......................................

Одлука о изменама и 
допунама Одлуке о праву на 
субвенционирану цену комуна-
лних услуга породици са троје 
и више деце са територије 
града Краљева……....................

358.

359.

360.

361.

425.

426.

427.

428.

429.

37/30

37/41

37/45

37/46

43/1

43/3

43/50

43/51

43/55
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Одлука о стављању ван снаге 
Правилника о  накнадама 
за рад Комисије за спрово-
ђење поступка комасације 
у катастарским општинама 
Самаила и Мрсаћ, града Краљ-
ева................................................

Одлука о изменама и допунама 
Одлуке о новчаној помоћи 
породици са троје и више деце 
са територије града Краље-
ва.................................................

Одлука о изменама и допунама 
Одлуке о праву на накнаду 
дела трошкова боравка деце у 
Предшколској установи чији 
је оснивач друго правно или 
физичко лице на територији 
града Краљева............................

Текстуални део Измене Плана 
детаљне регулације „Центар 
града Краљева“ – пречишћен 
текст............................................

Текстуални део Измене 
плана Генералне регулације 
насељеног места Матарушка 
Бања............................................

Текстуални део Треће измене 
Плана генералне регулације 
„Центар и Чибуковац“...............

Кадровски план у Градској 
управи града Краљева, Градском 
правобранилаштву града 
Краљева, Служби за буџетску 
инспекцију града Краљева, 
Локалном омбудсману града 
Краљева и Служби за интерну 
ревизију органа и служби 
града Краљева за 2022. годи-

430.

431.

432.

72.

194.

195.

434.

43/56

43/57

43/59

9/1

23/1

23/101

ну.................................................

Програм отуђења грађевинског 
земљишта у јавној својини 
града Краљева............................

Допуна Програма отуђења 
грађевинског земљишта у 
јавној својини града Краљева...
                                                                                                                                     
Измене и допуне Програма 
уређивања грађевинског 
земљишта за 2021.годину..........

Допуна Програма отуђења 
грађевинског земљишта у 
јавној својини града Краље-
ва.................................................

Програм уређивања грађев-
инског  земљишта  за 2022.     го-
дину.............................................

Решење о давању сагласности 
на Годишњи програм рада и 
Годишњи финансијски план за 
2021.годину Народног музеја из 
Краљева.......................................

Решење о давању сагласности 
на Годишњи програм рада са 
Финансијским планом за 2021.
годину Историјског архива из 
Краљева.....................................

Решење о давању сагласности 
на Програм рада за 2021.годину 
Народне библиотеке „Стефан 
Првовенчани’’ из Краљева.........

Решење о давању сагласности 
на Програм рада са Годишњим 
финансијским планом за 
2021.годину Краљевачког 
позоришта из Краље

43.

134.

135.

264.

433.

44.

45.

46.

47.

43/73

8/13

20/152

20/154

29/42

43/61

8/14

8/15

8/16
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ва.................................................

Решење о давању сагласности 
на Програм рада и Годишњи 
финансијски план за 2021.
годину Завода за заштиту 
споменика културе из Краље-
ва.................................................

Решење о давању сагласности 
на Годишњи програм рада са 
Финансијским планом прихода 
и расхода за 2021.годину 
Културног центра „Рибница’’ 
из Краљева..................................

Решење о давању сагласности 
на Програм рада и Финансијски 
план за 2021.годину Дома 
културе „Студеница’’ из Ушћа...

Решење о давању сагласности 
на Програм рада за школску 
2020/2021. годину са 
Финансијским планом за 
2020.годину и Финансијски 
план за 2021.годину Дечјег 
одмаралишта „Гоч’’ из Краље-
ва.................................................

Решење о давању сагласности 
на Годишњи план рада за радну 
2020/2021.годину са изменама 
и допунама  Годишњег плана 
рада за радну 2020/2021.годину 
у делу Финансијског плана 
за 2021.годину Предшколске 
установе „Олга Јовичић-Рита” 
из Краљева..................................

Решење о давању сагласности 
на Програм рада и Финансијски 
план за 2021.годину Центра за 
социјални рад из Краљева........

48.

49.

50.

51.

52.

53.

8/17

8/18

8/19

8/20

8/21

8/22

8/23

Решење о давању сагласности 
на Програм рада, План развоја и 
Годишњи финансијски план за 
2021.годину Центра локалних 
услуга града  Краљева  из  Кра-
љева.............................................

Решење о давању сагласности 
на Годишњи програм  рада 
са Финансијским планом за 
2021. годину Јавне установе 
„Туристичка организација 
Краљева’’ из Краљева................

Решење о давању сагласности 
на Годишњи план рада за 
2021. годину Спортског центра 
„Ибар’’ из Краљева....................

Решење о давању сагласности 
на Одлуку Скупштине 
Регионалног центра за упра-
вљање комуналним отпадом 
“Регион Краљево” д.о.о. 
Краљево о избору предсе-
дника Скупштине друштва........

Решење о разрешењу и 
именовању члана Комисије за 
спровођење конкурса за избор 
директора јавних предузећа 
чији је оснивач град Краље-
во.................................................

Решење о разрешењу и избору 
члана Административно-
мандатске комисије Скупштине  
града Краљева.............................

Решење о разрешењу и 
именовању председника, 
заменика председника и имено-
вању секретара Комисије за 
спровођење комасације дела 
катастарских општина Самаила 

54.

55.

56.

57.

58.

59.

60.

8/24

8/25

8/26

8/27

8/28

8/29
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и Мрсаћ, града Краљева............

Решење о утврђивању 
престанка дужности 
председника и три члана 
Управног одбора и два члана 
Надзорног одбора и именовању 
председника и два члана 
Управног одбора и председника 
и два члана Надзорног одбора 
„Апотекарске установе 
Краљево“ из Краљева.................

Решење о утврђивању 
престанка дужности и 
именовању члана Управног 
одбора Народне библиотеке 
„Стефан Првовенчани“ из Кра-
љева.............................................

Решење о утврђивању прес-
танка дужности и именовању 
члана Управног одбора и члана 
Надзорног одбора Спортског 
центра „Ибар“ из Краље-
ва.................................................

Решење о утврђивању 
престанка дужности и 
именовању члана Управног 
одбора Центра за социјални 
рад из Краљева...........................

Решење о разрешењу и 
именовању члана Школског 
одбора у Основној школи „IV 
краљевачки батаљон“ у Краље-
ву..................................................

Решење о разрешењу и 
именовању три члана Школског 
одбора у Основној школи 
„Бранко Радичевић“ у Витков-
цу.................................................

61.

62.

63.

64.

65.

66.

8/31

8/33

8/35

8/37

8/39

8/40

8/41

Решење о разрешењу и 
именовању члана Школског 
одбора у Основној школи 
„Доситеј Обрадовић“ у Врби...

Решење о давању сагласности 
на Програм рада и развоја за 
2021.годину „Апотекарске 
установе Краљево“ из Краље-
ва.................................................

Решење о давању сагласности 
на Одлуку Надзорног одбора 
Јавног комуналног предузећа 
„Водовод“ Краљево којом 
је усвојен Ценовник радова 
и услуга, са Елементима за 
одређивање цена радова и 
услуга Јавног комуналног 
предузећа „Водовод“ Краљево.

Решење о давању сагласности 
на Измене и допуне Статута 
Јавне установе „Туристичка 
организација Краљева“ из Кра-
љева.............................................

Решење о давању сагласности 
на Измене и допуне Статута 
Краљевачког позоришта из Кра-
љева............................................

Решење о давању сагласности 
на Статут Спортског центра 
„Ибар“ из Краљева.....................

Решење о давању сагласности 
на Одлуку о изменама и 
допунама  Статута Културног 
центра „Рибница“ Краљево…..

Решење о давању сагласности 
на Статут Историјског архива 
из Краљева……..........................

67.

136.

137.

138.

139.

140.

141.

142.

8/42

20/165

20/166

20/167

20/168

20/169

20/170

20/171
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Рег. бр.                                              Бр./стр. Рег. бр.                                              Бр./стр.

Решење о давању сагласности 
на Измене и допуне Програма 
пословања са финансијским 
планом Јавног енергетског 
предузећа „Топлана“ Краљево 
за 2021. годину............................

Решење о давању сагласности 
на Одлуку Скупштине 
Регионалног центра за управ-
љање комуналним отпадом 
„Регион Краљево” д.о.о, 
Краљево о разрешењу и имено-
вању председника Скупштине 
друштва.......................................

Решење о давању сагласности 
ДОО Институт за јавне 
финансије и рачуноводство 
Ниш-Медијана за употребу 
Основног грба града Краље-
ва.................................................

Решење о давању сагласности 
за расписивање и спровођење 
Јавног конкурса за именовање 
директора Краљевачког 
позоришта из Краље-
ва.................................................

Решење о утврђивању 
престанка дужности и 
именовању председника и осам 
чланова Комисије за планове 
града Краљева.............................

Решење о утврђивању 
престанка дужности и 
именовању председника и три 
члана Комисије за спровођење 
конкурса за избор директора 
јавних предузећа чији је оснивач 
град Краљево.............................

Решење о утврђивању 

143.

144.

145.

146.

147.

148.

149.

20/172

20/173

20/174

20/175

20/176

20/178

престанка мандата директора 
Јавног предузећа за уређивање 
грађевинског земљишта 
„Краљево“ из Краљева..............

Решење о именовању вршиоца 
дужности директора Јавног 
предузећа за уређивање 
грађевинског земљишта 
„Краљево“ из Краљева.............

Решење о утврђивању 
престанка мандата директора 
Јавног енергетског предузећа 
„Топлана“ Краљево.....................

Решење о именовању вршиоца 
дужности директора Јавног 
енергетског предузећа 
„Топлана“ Краљево.....................

Решење о разрешењу и избору 
члана Комисије за избор и 
именовања Скупштине града 
Краљева.......................................

Решење о разрешењу и избору 
члана Комисије за урбанизам, 
грађевинарство и стамбено-
комуналне делатности 
Скупштине града Краље-
ва.................................................

Решење о утврђивању 
престанка дужности директора 
„Апотекарске установе 
Краљево’’ из Краљева...............

Решење о именовању директора 
„Апотекарске установе 
Краљево’’ из Краљева................

Решење о утврђивању 
престанка дужности и 
именовању два члана Управног 

150.

151.

152.

153.

154.

155.

156.

157.

20/179

20/180

20/182

20/183

20/185

20/186

20/187

20/188



Страна 26                               СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА КРАЉЕВА                          Регистар  за 2021.

Рег. бр.                                              Бр./стр. Рег. бр.                                              Бр./стр.

одбора Народне библиотеке 
„Стефан    Првовенчани’’      из 
Краљева......................................

Решење о утврђивању престанка 
дужности и именовању члана 
Управног одбора Народног 
музеја из Краљева......................

Решење о утврђивању прест-
анка дужности и именовању 
члана Управног одбора и 
члана Надзорног одбора Дома 
културе „Студеница’’ из Ушћа...

Решење о разрешењу и 
именовању члана Школског 
одбора у Машинској техничкој 
школи „14.октобар“ у Краљеву...

Решење о разрешењу и 
именовању члана Школског 
одбора у Основној школи 
„Стефан Немања“ у Студеници.

Решење о давању сагласности 
на Одлуку Надзорног одбора 
Јавног комуналног предузећа 
„Водовод“ Краљево о 
расподели остварене добити за 
2020. годину…...........................

Решење о давању сагласности 
на Одлуку Надзорног 
одбора Јавног енергетског 
предузећа „Топлана“ Краљево 
о расподели добити исказане 
по финансијском извештају 
за 2020. годину за покриће 
дела губитка из ранијих годи-
на.................................................

Решење о давању сагласности 
на Одлуку Надзорног одбора 
Јавног предузећа за уређивање 

158.

159.

160.

161.

265.

266.

267.

20/190

20/191

20/192

20/194

20/195

29/43

29/44

грађевинског земљишта 
„Краљево“ о расподели дела 
добити за 2020.годину за 
покриће губитка за 2019. 
годину, и расподели остатка до
бити.............................................

Решење о давању сагласности 
на Одлуку Надзорног одбора 
Јавног комуналног предузећа 
„Путеви“ Краљево о расподели 
остварене добити за 2020. годи-
ну.................................................

Решење о давању сагласности 
на Одлуку Надзорног одбора 
Јавног предузећа „Градско 
стамбено“ Краљево о 
расподели остварене добити 
за 2020.годину за покриће дела 
губитка из 2015. године............

Решење о давању сагласности 
на Измене и допуне Програма 
пословања са финансијским 
планом Јавног енергетског 
предузећа „Топлана“ 
Краљево за 2021. годи-
ну.................................................

Решење о давању сагласности 
на Измене и допуне Програма 
пословања са финансијским 
планом Јавног комуналног 
предузећа „Путеви“ Краљево за 
2021. годину................................

Решење о измени Решења 
о образовању Комисије за 
прибављање непокретности у 
јавну својину града Краљева......

Решење о измени Решења 
о образовању Комисије за 
отуђење непокретности из јавне 

268.

269.

270.

271.

272.

273.

29/45

29/46

29/47

29/48

29/49

29/50
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Рег. бр.                                              Бр./стр. Рег. бр.                                              Бр./стр.

својине града Краљева...............

Решење о утврђивању 
престанка дужности директора 
Краљевачког позоришта из Кр-
аљева...........................................

Решење о именовању директора 
Краљевачког позоришта из Кра
љева............................................

Решење о утврђивању 
престанка функције вршиоца 
дужности директора Спортског 
центра „Ибар“ из Краљева........

Решење о именовању вршиоца 
дужности директора Спортског 
центра „Ибар“ из Краљева........

Решење о утврђивању прест-
анка дужности председника 
и члана и разрешењу члана 
Управног одбора и именовању 
председника и два члана 
Управног одбора Народног 
музеја из Краљева......................

Решење о утврђивању 
престанка дужности и 
именовању члана Управног 
одбора и члана Надзорног 
одбора Краљевачког позоришта 
из Краљева................................. 

Решење о утврђивању 
престанка дужности 
председника и шест чланова 
Управног одбора и именовању 
председника и четири члана 
Управног одбора и разрешењу 
и именовању члана Надзорног 
одбора Историјског архива из 
Краљева.......................................

274.

275.

276.

277.

278.

279.

280.

29/51

29/52

29/53

29/55

29/56

29/57

29/59

29/61

Решење о утврђивању прест-
анка дужности председника 
и два члана Управног одбора 
и именовању председника и 
четири члана Управног одбора 
Културног центра „Рибница“ из 
Краљева.......................................

Решење о утврђивању 
престанка дужности и 
именовању два члана Управног 
одбора и члана Надзорног 
одбора Центра за социјални рад 
из Краљева................................. 

Решење о утврђивању 
престанка дужности и 
именовању председника и 
четири члана Управног одбора 
Јавне установе „Туристичка 
организација Краљева“ из Кра-
љева.............................................

Решење о разрешењу и 
именовању члана Школског 
одбора у Музичкој школи 
„Стеван Мокрањац“ у Краље-
ву..................................................

Решење о разрешењу и 
именовању два члана Школског 
одбора у Шумарској школи у 
Краљеву.......................................

Решење о разрешењу и 
именовању члана Школског 
одбора у Основној школи „IV 
краљевачки батаљон“ у Краље-
ву..................................................

Решење о разрешењу и 
именовању члана Школског 
одбора у Шумарској школи у 
Краљеву.......................................

281.

282.

283.

284.

285.

286.

287.

29/63

29/65

29/67

29/69

29/70

29/71

29/72
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Рег. бр.                                              Бр./стр. Рег. бр.                                              Бр./стр.

Решење о давању сагласности на 
Одлуку о изменама и допунама 
Статута Народне библиотеке 
„Стефан Првовенчани“ из Кра-
љева.............................................

Решење о давању сагласности 
на Одлуку о изменама и 
допунама Статута Центра 
за социјални рад из Краље-
ва.................................................

Решење о разрешењу и избору 
члана Административно-
мандатске комисије Ску-
пштине града Краљева ..............

Решење о разрешењу и избору 
члана Комисије за избор и 
именовања Скупштине града 
Краљева......................................

Решење о разрешењу и 
именовању председника и заме-
ника председника Комисије за 
спровођење комасације дела 
катастарских општина Самаила 
и Мрсаћ града Краљева.............
                                                                                                                                                      
Решење о разрешењу и 
именовању секретара Комисије 
за спровођење комасације 
дела катастарских општина 
Самаила и Мрсаћ града Краљ-
ева...............................................

Решење о разрешењу и 
именовању члана Комисије за 
спровођење конкурса за избор 
директора јавних предузећа 
чији је оснивач град Краље
во.................................................

Решење о утврђивању 
престанка функције вршиоца 

362.

363.

364.

365.

366.

367.

368.

369.

37/50

37/51

37/52

37/53

37/54

37/56

37/58

дужности директора Јавног 
комуналног предузећа 
„Водовод“ Краљево...................

Решење о именовању директора 
Јавног комуналног предузећа 
„Водовод“ Краљево...................
                                                                                                                                                      
Решење о утврђивању 
престанка функције вршиоца 
дужности директора Јавног 
комуналног предузећа „Пијаца“ 
Краљево .....................................

Решење о именовању директора 
Јавног комуналног предузећа 
„Пијаца“ Краљево......................

Решење о утврђивању 
престанка функције вршиоца 
дужности директора Јавне уста-
нове „Туристичка организација 
Краљева“ из Краљева................

Решење о именовању директора 
Јавне установе „Туристичка 
организација Краљева“ из Кра-
љева.............................................

Решење о разрешењу члана 
Надзорног одбора Јавног 
комуналног предузећа 
„Путеви’’ из Краљево.................

Решење о утврђивању 
престанка мандата и именовању 
председника и члана Надзо-
рног одбора Јавног предузећа 
за уређивање грађевинског 
земљишта „Краљево’’   из  Кра-
љева.............................................

Решење о утврђивању 
престанка мандата и 
именовању председника 

370.

371.

372.

373.

374.

375.

376.

377.

37/60

37/61

37/63

37/64

37/66

37/67

37/68

37/69
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Рег. бр.                                              Бр./стр. Рег. бр.                                              Бр./стр.

и два члана Надзорног 
одбора Јавног комуналног 
предузећа „Водовод’’ из Краљ-
ева................................................

Решење о утврђивању 
престанка мандата и именовању 
председника и члана Надзорног 
одбора Јавног комуналног 
предузећа „Чистоћа’’ из Краље-
ва.................................................

Решење о утврђивању 
престанка мандата и именовању 
председника и члана Надзорног 
одбора Јавног комуналног 
предузећа „Пијаца’’ из Краље-
ва.................................................

Решење о утврђивању 
престанка мандата председника 
и именовању председника 
и члана Надзорног одбора 
Јавног енергетског предузећа 
„Топлана’’ из Краљева...............

Решење о утврђивању 
престанка мандата и именовању 
председника и два члана 
Надзорног одбора у Јавном 
предузећу „Градско стамбено“ 
из Краљева..................................

Решење о утврђивању 
престанка дужности и 
именовању члана Надзорног 
одбора Народне библиотеке 
„Стефан Првовенчани’’ из Кра-
љева.............................................

Решење о утврђивању прест-
анка дужности и именовању 
члана Управног одбора и 
члана Надзорног одбора 
Народног музеја из Краљ-

378.

379.

380.

381.

382.

383.

37/70

37/72

37/73

37/74

37/76

37/78

ева................................................

Решење о разрешењу и 
именовању председника и 
члана Управног одбора Краље-
вачког позоришта из Краљева..

Решење о утврђивању 
престанка дужности и 
именовању председника 
Управног одбора Спортског 
центра „Ибар“ из Краљева........

Решење о разрешењу и 
именовању члана Управног 
одбора Предшколске установе 
„Олга Јовичић-Рита“ у Краље-
ву..................................................

Решење о разрешењу и 
именовању члана Школског 
одбора у Електро-саобраћајној 
техничкој школи „Никола 
Тесла“ у Краљеву........................

Решење о разрешењу и 
именовању члана Школског 
одбора у Пољопривредно-
хемијској школи „Др Ђорђе 
Радић“ у Краљеву.......................

Решење о разрешењу и 
именовању два члана Школског 
одбора у Музичкој школи 
„Стеван Мокрањац“ у Краље-
ву..................................................

Решење о разрешењу и 
именовању два члана Школског 
одбора у Основној школи 
„Живан Маричић“ у Жичи.......

Решење о разрешењу члана и 
именовању два члана Школског 
одбора у Основној школи „Јован 

384.

385.

386.

387.

388.

389.

390.

391.

37/80

37/82

37/84

37/85

37/86

37/87

37/88

37/89
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Цвијић“ у Сирчи........................

Решење о разрешењу и 
именовању члана Школског 
одбора у Основној школи 
„Милунка Савић“ у Витанов-
цу.................................................

Решење о давању сагласности 
на употребу имена града у 
називу клуба...............................

Решење о давању сагласности 
на Одлуку Надзорног 
одбора Јавног енергетског 
предузећа „Топлана“ Краљево 
о ценама топлотне енерги
је..................................................

Решење о давању сагласности 
на Одлуку о ценама за 
обављање стручних послова 
Јавног предузећа за уређивање 
грађевинског земљишта 
„Краљево“ из Краљева 
поверених јавном предузећу, 
са Елементима за целовито 
сагледавање цена……...............

Решење о давању сагласности 
на Одлуку о утврђивању 
елемената за целовито 
сагледавање цена услуга за 
обављање стручних послова 
поверених Јавном предузећу 
„Градско стамбено“ Краљево....

Решење о давању сагласности 
на Програм пословања за 
2022. годину Јавног предузећа 
за уређивање грађевинског 
земљишта „Краљево“ из Краљ-
ева................................................

Решење о давању сагласности 

392.

393.

435.

436.

437.

438.

439.

37/90

37/91

37/92

43/84

43/85

43/86

43/87

на Програм пословања са 
финансијским планом и 
Програмом коришћења 
субвенција за 2022.годину 
Јавног комуналног предузећа 
„Водовод“ из Краљева................

Решење о давању сагласности 
на Програм пословања са 
финансијским планом и 
Програмом коришћења 
субвенција за 2022. годину 
Јавног комуналног предузећа 
„Чистоћа“ из Краљева................

Решење о давању сагласности 
на Програм пословања за 
2022. годину Јавног предузећа 
„Градско стамбено“ из Краље-
ва.................................................

Решење о давању сагласности 
на Програм пословања са 
финансијским планом за 2022. 
годину Јавног комуналног 
предузећа „Путеви“ из Краље
ва.................................................

Решење о давању сагласности 
на Програм пословања са 
финансијским планом и 
Програмом коришћења 
субвенција за 2022. годину 
Јавног енергетског предузећа 
„Топлана“ из Краљева................

Решење о давању сагласности 
на Програм пословања са 
финансијским планом и Про-
грамом коришћења субвенција 
за 2022. годину Јавног 
комуналног предузећа „Пијаца“ 
из Краљева..................................

Решење о давању сагласности 

440.

441.

442.

443.

444.

445.

43/88

43/89

43/90

43/91

43/92

43/93
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Рег. бр.                                              Бр./стр. Рег. бр.                                              Бр./стр.

на Програм пословања за 2022. 
годину Регионалног центра 
за управљање комуналним 
отпадом „Регион Краљево“ доо 
Краљево.....................................

Решење о образовању 
Комисије за идентификацију и 
разграничење границе комаса-
ционог подручја за КО Самаи-
ла.................................................

Решење о образовању 
Комисије за идентификацију и 
разграничење границе комаса-
ционог подручја за КО Мрсаћ....

Решење о изменама и допунама 
Решења о образовању Комисије 
за координацију инспекцијског 
надзора над пословима из 
изворне надлежности града Кр-
аљева….......................................

Решење о престанку мандата 
члана Градског већа града 
Краљева Новице Лишанина......
                                                                                                                                          
Решење о утврђивању 
престанка мандата директора 
Јавног комуналног предузећа 
„Чистоћа“ из Краљева.................

Решење о именовању вршиоца 
дужности директора Јавног 
комуналног предузећа 
„Чистоћа“ из Краљева.................

Решење о утврђивању 
престанка дужности директора 
Центра за социјални рад из Кра
љева.............................................

Решење о именовању вршиоца 
дужности директора Центра за 

446.

447.

448.

449.

450.

451.

452.

453.

43/94

43/95

43/97

43/99

43/101

43/102

43/103

43/105

социјални рад из Краљева.........

Решење о именовању 
председника и чланова Савета 
за социјалну заштиту града Кра-
љева.............................................

Решење о утврђивању престан-
ка дужности и именовању члана 
Надзорног одбора Културног 
центра „Рибница“ из Краље-
ва.................................................

Решење о именовању члана 
Надзорног  одбора у ЈКП 
„Путеви“ Краљево.....................

Решење о утврђивању 
престанка мандата и именовању 
девет чланова Управног одбора 
Предшколске установе „Олга 
Јовичић-Рита“ из Краље-
ва.................................................

Решење о разрешењу и 
именовању два члана Школског 
одбора Основне школе „Јово 
Курсула“ из Краљева.................

Решење о утврђивању 
престанка мандата и именовању 
девет чланова Школског одбора 
Медицинске школе из Краљева.

Решење о разрешењу и 
именовању члана Школског 
одбора Гимназије из Краље-
ва….............................................

Закључак о исправци техни-
чких грешака у Измени Плана 
детаљне регулације „Центар 
града Краљева“...........................

Закључак о усвајању Извештаја 

454.

455.

456.

457.

458.

459.

460.

68.

69.

43/106

43/108

43/109

43/111

43/112

43/114

43/116

43/118

8/43
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Рег. бр.                                              Бр./стр. Рег. бр.                                              Бр./стр.

о раду Штаба за ванредне 
ситуације града Краљева за 
2020. годину................................

Закључак о усвајању Плана 
рада Штаба за ванредне 
ситуације града Краљева за 
2021. годину...............................

Закључак о усвајању Извештаја 
о раду и пословању и 
Финансијског дела извештаја 
о раду и пословању за 2020. 
годину Народне библиотеке 
„Стефан Првовенчани’’ из Кра-
љева.............................................

Закључак о усвајању Годишњeг 
извештаја о раду и пословању 
и Годишњег финансијског 
извештаја и обрачуна за 2020. 
годину Народног музеја из Кр-
аљева...........................................

Закључак о усвајању Годишњег 
извештаја о раду и пословању 
за 2020.годину Краљевачког 
позоришта из Краљева..............

Закључак о усвајању Годишњег 
извештаја о раду и пословању 
за 2020.годину Историјског 
архива из Краљева.....................

Закључак о усвајању 
Годишњег извештаја о раду 
и финансијском пословању 
за 2020.годину Културног 
центра „Рибница“ из Краље-
ва.................................................

Закључак о усвајању Годишњег 
извештаја о раду и пословању 
за 2020.годину Дома културе 
„Студеница“ из Ушћа................

70.

162.

163.

164.

165.

166.

167.

8/47

8/48

20/196

20/197

20/198

20/199

20/200

20/201

Закључак о усвајању 
Извештаја о раду и пословању 
и Финансијског извештаја за 
2020.годину Завода за заштиту 
споменика културе из Краље-
ва.................................................

Закључак о усвајању Извештаја 
о раду за радну 2019/2020. 
годину и Финансијског 
извештаја за 2020.годину 
Предшколске установе „Олга 
Јовичић-Рита“ из Краљева........

Закључак о усвајању Извештаја 
о пословању и годишњег 
обрачуна за 2020.годину 
Спортског центра „Ибар“ из          
Краљева......................................

Закључак о усвајању Годишњег 
извештаја о пословању за 
2020.годину Јавне установе 
„Туристичка организација 
Краљева“ из Краље-
ва.................................................

Закључак о усвајању Годишњег 
извештаја о раду и Годишњег 
финансијског извештаја 
за 2020.годину Центра за 
социјални рад из Краље-
ва.................................................

Закључак о усвајању 
Извештаја о раду за школску 
2019/2020. годину и Извештаја 
о финансијском пословању 
за 2020.годину Дечјег 
одмаралишта „Гоч“ из Краље-
ва.................................................
                                                                                                                                     
Закључак о усвајању Извештаја 
о раду и пословању за 2020.
годину „Апотекарске установе 

168.

169.

170.

171.

172.

173.

174.

20/202

20/203

20/204

20/205

20/206

20/207
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Рег. бр.                                              Бр./стр. Рег. бр.                                              Бр./стр.

Краљево“ из Краљева................

Закључак о усвајању Годишњег 
извештаја о раду и пословању 
и Годишњег финансијског 
извештаја за 2020.годину 
Центра локалних услуга града 
Краљева из Краљева..................

Закључак о усвајању 
Извештаја о раду Градског 
правобранилаштва града 
Краљева за 2020. годину.............

Закључак о усвајању Извештаја 
о раду Дома здравља „Краљево“ 
за 2020. годину............................

Закључак о усвајању Извештаја 
о реализацији Одлуке о 
буџету града Краљева за 
2021. годину за период 
01.01.2021-30.06.2021.годи-
не.................................................

Закључак о усвајању Извештаја 
о реализацији Одлуке о 
буџету града Краљева за 2021. 
годину за период 01.01.2021-
30.09.2021. године.....................

Закључак о усвајању Извештаја 
о раду Надзорног одбора 
Апотекарске установе Краљево 
за период јануар-јун 2021. годи-
не.................................................

Закључак којим се предлаже 
министру пољопривреде, 
шумарства и водопривреде 
Републике Србије доношење 
Решења о разрешењу и 
именовању председника, 
заменика председника, два 
члана и два заменика члана 

175.

176.

288.

289.

394.

395.

396.

20/208

20/209

20/210

29/73

29/74

37/93

37/94

Комисије за вођење посту-
пка и доношење решења по 
захтеву за враћање земљиш-
та.................................................

Закључак о усвајању Извештаја 
о стању безбедности саобраћаја 
на путевима на територији 
града Краљева за период од 
01.01. до 30.06.2021.године (са 
освртом на 2019. и 2020. годину 
у истом периоду)........................

Закључак о приступању 
промени Пословника о раду 
Скупштине града Краљева…....

Мишљење о могућности 
приступања промени граница 
кат. општина Мрсаћ, Обрва и 
Милочај са предлогом да Влада 
Републике Србије донесе 
одлуку о промени граница........

АКТИ ИЗБОРНЕ 
КОМИСИЈЕ ГРАДА 
КРАЉЕВА

Решење о додељивању 
одборничког мандата Радојки 
Трикош........................................

Решење о додељивању 
одборничког мандата Бојану 
Оташевићу..................................

Решење о додељивању 
одборничког мандата Стефану 
Томашевићу..................28/13

Решење  о додељивању 
одборничког мандата  
Мирољубу Баковићу.................. 

461.

462.

177.

24.

79.

237.

238.

37/95

43/119

43/120

20/211

5/9

11/4

28/13

28/14
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Рег. бр.                                              Бр./стр. Рег. бр.                                              Бр./стр.

Решење о додељивању 
одборничког мандата Анђелки 
Радојевић....................................

АКТИ ЛОКАЛНОГ 
ОБДУСМАНА ГРАДА 
КРАЉЕВА

Годишњи извештај Локалног 
обдусмана града Краљева за 
2020. годину................................

АКТИ ГРАДСКЕ УПРАВЕ 
ГРАДА КРАЉЕВА

Пословник о раду Скупштине 
града Краљева (пречишћен 
текст) ..........................................

Одлука да се стратешка про-
цена утицаја Плана генералне 
регулације „Јарчујак“ на 
животну средину не израђује.....

Одлука о Градској управи 
града Краљева (пречишћен те-
кст)..............................................

Одлука о изради стратешке 
процене утицаја Плана детаљне 
регулације „Регионални 
центар за управљање отпадом 
Краљево“ на животну среди-
ну.................................................

Решење начелника Градске 
управе града Краљева о 
утврђивању расподеле     
коришћења буџетских 
средстава код индиректног 
корисника месних заједница за 
2021.   годину са распоредом....

302.

71.

5.

178.

193.

397.

16.

31/7

8/49

1/15

20/212

22/17

37/97

3/10

Делимично решење о 
одређивању аутобуских 
стајалишта за обављање 
домаћег линијског градског и 
приградског превоза путника 
на територији града Краљева 
на линији Краљево- АС-Мошин 
гај- Горња Рибница...................

Решење о одређивању 
администратора        ВЕБ             
презентације...............................

Решење о расподели кориш-
ћења буџетских средстава 
индиректним корисницима 
месним заједницама за 2021. 
годину по Одлуци о изменама 
и допунама Одлуке о буџету 
града Краљева за 2021. годину  
са Распоредом расподеле 
буџетских средстава.................. 

Решење о изменама Решења 
број:1415/2021 од 9. 07. 2021. 
године.........................................

АКТИ  КОМИСИЈЕ ЗА 
ОДРЕЂИВАЊЕ ЦЕНЕ 
ЗАКУПА И СПРОВОЂЕЊЕ 
ПОСТУПКА ЈАВНОГ 
НАДМЕТАЊА  ЗА 
ДАВАЊЕ У ЗАКУП 
ПОЉОПРИВРЕДНОГ 
ЗЕМЉИШТА У 
ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ 
НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА 
КРАЉЕВА

Закључак о утврђивању 
висине накнаде за коришћење 
пољопривредног земљишта у 
државној својини без правног 
основа за агроекономску 

34.

99.

208.

470.

35.

7/28

17/10

24/37

44/13
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Рег. бр.                                              Бр./стр. Рег. бр.                                              Бр./стр.

2019/2020. годину.......................

Закључак о утврђивању 
висине накнаде за коришћење 
пољопривредног земљишта у 
државној својини без правног 
основа.........................................

АКТИ ЈАВНИХ УСТАНОВА 
ГРАДА КРАЉЕВА

Обавештење о евидентирању 
добра под претходном 
заштитом, градитељског 
објекта Кућа (дом) Живана 
Алексе Милетића у Горњој 
Ратини, ради предлагања 
предметног градитељског 
објекта за непокретно културно 
добро-споменик културе...........

Обавештење о евидентирању 
добра под претходном 
заштитом, Галерија крајпуташа 
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КОЛЕКТИВНИ УГОВОРИ

Отказ Колективног уговора 
Јавног комуналног предузећа 
„Путеви“ Краљево ....................

Отказ Колективног уговора 
Јавног комуналног предузећа 
„Чистоћа“ Краљево ....................

Отказ Колективног уговора 
ЈП за уређивање грађевинског 
земљишта “Краљево“ из  
Краљева ......................................

Отказ Колективног уговора 
Јавног комуналног предузећа 
„Пијаца“ Краљево .....................

Отказ Колективног уговора 
Јавног комуналног предузећа 
„Водовод“ Краљево ...................

Отказ Колективног уговора 
Јавног предузећа „Градско 
стамбено“ Краљево ...................

Отказ Колективног уговора 
Јавног енергетског предузећа 
„Топлана“ Краљево ....................

9.

79.

80.

81.

90.

112.

179.

180.

17/14

2/7

11/3

12/1

13/1

15/1

19/1

21/1

21/2



Страна 36                               СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА КРАЉЕВА                          Регистар  за 2021.

Рег. бр.                                              Бр./стр. Рег. бр.                                              Бр./стр.

Анекс I Посебног колективног 
уговора за запослене у 
Предшколској установи „Олга 
Јовичић-Рита“ Краљево.............

Колективни уговор Јавног 
предузећа „Путеви“ Краљево ..
.....................................................

Колективни уговор Јавног 
комуналног предузећа за 
уређивање грађевинског 
земљишта „Краљево“ из 
Краљева ......................................

Колективни уговор Јавног 
комуналног предузећа 
„Чистоћа“ Краљево ...................

Колективни уговор Јавног 
предузећа “Градско стамбено“ 
Краљево .....................................

Колективни уговор Јавног 
енергетског предузећа 
“Топлана“ Краљево ...................

Колективни уговор Јавног 
комуналног предузећа “Пијаца“ 
Краљево .....................................

Анекс I Колективног уговора 
Јавног комуналног предузећа 
„Чистоћа“ Краљево ....................

Колективни уговор Јавног 
комуналног предузећа 

216.

304.

306.

307.

399.

400.

401.

412.

419.

25/16

32/3

33/4

33/37

38/3

38/32

32/64

40/2

„Водовод“ Краљево .................. 41/12

Издавач: Скупштина града Краљева - Година издавања: педесет пета - Главни и одговорни уредник
Драгана Петковић, секретар Скупштине града Краљева - Телефон 036/306-020

Текући рачун: 840-733152843-12 за претплатнике који су финансирани из буџета Републике Србије
840-745151843-03 за претплатнике који се финансирају из буџета локалне самоуправе и остале 

претплатнике
Штампа: “Колор Принт” доо за графичку и издавачку делатност  Лаћарак - е пошта: office@kolorprint.rs


