
  На основу члана 46. у вези са чланом 66. став 5. Закона о локалној самоуправи 
(„Службени гласник РС“, број 129/07, 83/14-др.закон, 101/16–др.закон, 47/18 и 111/21-
др.закон), члана 7. Одлуке о домаћем линијском превозу путника („Службени лист 
града Краљева“, број 41/20) члана 2. Анекса III Јавног уговора о давању концесије 
јавне услуге градског и приградског превоза путника на територији града Краљева број 
3507/19 од 19.11.2019. године (заведен под бројем 2914/20 од 13.11.2020. године), 
члана 63. став 1. тачка 2. Статута града Краљева („Службени лист града Краљева“, 
број 6/19–пречишћен текст), 
 Градско веће града Краљева, на Осамдесет трећој (ванредној) седници 
одржаној 30. јуна 2022. године, донело је 
 
 
      ЗАКЉУЧАК 
 
                I 

 Утврђује се измењен обим јавног градског и приградског превоза путника на 
територији града Краљева за 27, 28. и 29. јун 2022. године, у делу обављања превоза 
на одређеним  линијама по реду вожње који важи за радне дане током школске године 
уместо реда вожње који важи за радне дане током школског распуста. 
           Саставни део овог закључка је измењен обим јавног градског и приградског 
превоза путника на територији града Краљева из става 1. овог члана  у табеларном 
облику. 
 
               II 
          По завршетку периода из става I овог закључка,  градски и приградски превоз 
путника на територији града Краљева одвијаће се по редовном реду вожње. 
 
 
               III 
  Утвђен обим јавног градског и приградског превоза путника на територији града 

Краљева из члана I овог закључка, измењен је у обиму мањем од 10% од укупног 

обима превоза утврђеног Јавним уговором о давању концесије јавне услуге градског и 
приградског превоза путника на територији града Краљева, број 3507/19 од 19.11.2019. 
године. 
 
      
Закључак доставити: 
 

- Градоначелнику града Краљева, 
- Одељењу за урбанизам, грађевинарство и стамбено-комуналне делатности, 
- Изабраном превознику, 
- уз материјал седнице Градског већа. 

 
 
 
      Образложење 
 
 На основу Одлуке о домаћем линијском превозу путника („Службени лист града 
Краљева“, број 41/20) и члана 2. Анекса III Јавног уговора о давању концесије јавне 
услуге градског и приградског превоза путника на територији града Краљева број 
3507/19 од 19.11.2019. године ( заведен под бројем 2914/20 од 13.11.2020. године) 
предвиђено је да се са почетком школског распуста ред вожње градског и приградског 
превоза путника на територији града Краљева одвија по редукованом реду вожње у 
односу на период током школске године. 



 Дана 22.06.2022. године Одељењу за урбанизам, грађевинарство и стамбено-
комуналне делатности Градске управе града Краљева достављен је захтев 
руководиоца Школске управе Краљево са потребама одређеног броја основних школā 
за организовани превоз са тачно дефинисаним временом доласка и повратка ученика 
8. разреда а у сврху реализације – полагања завршних испита 27., 28. и 29. јуна 2022. 
године, уз образложење да се завршни испити не одржавају у матичним школама већ 
на више локација школа домаћина које се налазе у граду Краљеву и њему ближим 
насељеним местима. 
 У односу на тражену промену обима јавног градског и приградског превоза 
путника на територији града Краљева, о којој је обавештен и превозник, због техничких 
могућности, захтев је делимично прихваћен, с тим да за неприхваћене предлоге 
постоје поласци који су нешто ранији од тражених. 
 Предметни захтев није поднет благовремено, стога ово Одељење није могло  
да, у односу на сазнање о техничким могућностима превозника, припреми одговарајући 
материјал за Градско веће града Краљева у складу са Уговором  a како би се извршила  
промена обима превоза-режима саобраћаја и уместо режима саобраћаја за време 
школског распуста  по режиму који је предвиђен током трајања школске године. 
 
 
 
 

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА КРАЉЕВА 
Број: 06-201/2022-I; Дана: 30. 06. 2022. године 

 
  

       Председник Градског већа 
      градоначелник града Краљева 

 
                                                                             Предраг Терзић, дипл. политиколог 


