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 На основу члана 5. став 6. и члана 58. став 1. и 2. Закона о буџетском систему 

("Службени гласник РС", број 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13 испр, 
108/13,142/14, 68/2015 – др. закон, 103/15, 99/16, 113/17, 95/18, 31/19, 72/19, 149/20 и 
118/21), члана 44. тачка 3. и 5, а у вези са чланом 66. став 4. Закона о локалној 
самоуправи ("Службени гласник РС", број 129/07, 83/14-др. закон, 101/16-др. закон, 
47/18 и 111/2021-др.закон), члана 58. став 1, тачка 3. и 5, члана 87. став 3. и члана 121. 
став 1. Статута града Краљева ("Службени лист града Краљева", број 6/19 - пречишћен 
текст), члана 11, 13. и 24. Одлуке о буџету града Краљева за 2022. годину ("Службени 
лист града Краљева", број 43/21),   

 
ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА КРАЉЕВА, доноси 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

о отварању апропријације по основу наменског трансфера 
добијеног од другог нивоа власти 

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

Уговора о суфинансирању матичних функција у 2022.години закљученог између 
Министарства културе и информисања Републике Србије (заведен под бројем 630-02-
17/2022-02, дана 31.05.2022. године) и Народне библиотеке „Стефан Првовенчани“ 
(заведен под бројем 391, дана 31.05.2022.године) и Решења о преносу средстава 
Министарства културе и информисања Републике Србије број 630-02-17/2022-02 од 
03.06.2022.године  пренета у корист буџета града Краљева на уплатни рачун јавних 
прихода број 840-733144843-53 код Управе за трезор дана 27.06.2022. године као 
текући наменски трансфер од Републике у корист нивоа градова (извод 14) у износу од 
330.000,00 динара, распоређују се Народној библиотеци „Стефан Првовенчани“ 
Краљево за реализацију уговореног пројекта.  

 2. По основу уплате наменских средстава из тачке 1. овог решења у 
Одлуци о буџету града Краљева за 2022. годину ("Службени лист града Краљева", број 
43/21) у оквиру Раздела 5, Глава 04 - Народна библиотека „Стефан Првовенчани“ 
Краљево, Програм 1201 – Развој културе и информисања, Функција 820, Програм. 
актив./Пројекат 0002 – Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва, 
увећавају се: 

             - Позиција 265, Економска класификација 421  – Стални трошкови, у 
износу од 25.000,00 динара, 

             - Позиција 266, Економска класификација 422  – Трошкови путовања, у 
износу од 205.000,00 динара, 

             - Позиција 267, Економска класификација 423  – Услуге по уговору, у 
износу од 20.000,00 динара и 

             - Позиција 270, Економска класификација 426  – Материјал, у износу од 
80.000,00 динара (Извор 07). 

АКТИ ГРАДОНАЧЕЛНИКА ГРАДА КРАЉЕВА
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 3. Обавезује се корисник одобрених наменских средстава – Народна 
библиотека „Стефан Првовенчани“ да средства у износу  од 330.000,00 динара користи 
искључиво за реализацију пројекта из тачке 1. овог решења. 

  4. Обавезује се Народна библиотека „Стефан Првовенчани“ као корисник 
средстава да Извештај о реализацији пројекта из тачке 1. овог решења са доказима о 
наменском коришћењу финансијских средстава поднесе Министарству културе и 
информисања Републике до 31. децембра текуће године. 
  5. О извршењу овог решења стараће се Одељење за привреду и 
финансије Градске управе града Краљева, Одељење за друштвене делатности Градске 
управе града Краљева и Народна библиотека „Стефан Првовенчани“ Краљево. 
   6. Ово решење објавити у "Службеном листу града Краљева". 
                                          

Образложење 
 

  На основу Уговора о суфинансирању матичних функција у 2022.години 
закљученог између Министарства културе и информисања Републике Србије и Народне 
библиотеке „Стефан Првовенчани“ пренета су средства у корист буџета града Краљева 
на уплатни рачун јавних прихода број 840-733144843-53 код Управе за трезор дана 
27.06.2022. године као текући наменски трансфер од Републике у корист нивоа градова 
(извод 14) у износу од 330.000,00 динара која се распоређују Народној библиотеци 
„Стефан Првовенчани“ Краљево за реализацију пројекта матичних функција у 
2021.години. 

           Народна библиотека „Стефан Првовенчани“ се дописом бр. 462 од 
01.07.2022.године  изјаснила о расподели горе поменутих средстава на одговарајуће 
економске класификације у складу са Уговором о суфинансирању матичних функција у 
2022.години. 
  Правни основ за доношење овог решења садржан је у одредбама члана 
24. Одлуке о буџету града Краљева за 2022. годину ("Службени лист града Краљева", 
број 43/21) којим је прописано да у случају када виши ниво власти својим актом 
определи нижем нивоу власти наменска средства за надокнаду штета услед 
елементарних непогода, односно друга наменска трансферна средства, као и у случају 
уговарања донација, а чији износи нису могли бити познати у поступку доношења 
буџета, на предлог Одељења за привреду и финансије Градске управе града Краљева, 
Градоначелник града Краљева доноси решење о распоређивању средстава за 
извршење расхода и издатака по том основу на одговарајуће апропријације. 
   Решење доставити: Одељењу за привреду и финансије Градске управе 
града Краљева, Одељењу за послове органа Града Градске управе града Краљева, 
Одељењу за друштвене делатности Градске управе града Краљева, Народној 
библиотеци „Стефан Првовенчани“ Краљево,  Управи за трезор и архиви.  
 
 
ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА КРАЉЕВА 
Број: 2022/2022 
Дана: 04. јула 2022. године 
    
 
 

                                                                           ГРАДОНАЧЕЛНИК 
                                   др Предраг Терзић, дипл. политиколог, с.р. 
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              На основу члана 5. став 6. и члана 58. став 1. и 2. Закона о буџетском 
систему ("Службени гласник РС", број 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13 
испр, 108/13,142/14, 68/2015 – др. закон, 103/15, 99/16, 113/17, 95/18, 31/19, 72/19, 
149/20 и 118/21), члана 44. тачка 3. и 5, а у вези са чланом 66. став 4. Закона о локалној 
самоуправи ("Службени гласник РС", број 129/07, 83/14-др. закон, 101/16-др. закон и 
47/18 и 111/21-др. закон), члана 58. став 1, тачка 3. и 5, члана 87. став 3. и члана 121. 
став 1. Статута града Краљева ("Службени лист града Краљева", број 6/19 - пречишћен 
текст), члана 11, 13. и 24. Одлуке о буџету града Краљева за 2022. годину ("Службени 
лист града Краљева", број 43/21),   

  
  

ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА КРАЉЕВА, доноси 
 

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

добијеног од другог нивоа власти 
 

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

Уговора закљученог између Министарства за бригу о селу Републике Србије (заведен 
под бројем 276-401-00-541/2/2022-01 дана 22.06.2022.године) и Града Краљево 
(заведен под бројем 1750/22 дана 22.06.2022.године) и Решења о преносу средстава 
Министарства за бригу о селу Републике Србије број  276-401-00-541/1/2022-01 од 
10.06.2022.године  пренета на подрачун извршења буџета града Краљева број 840-
733144843-75 код Управе за трезор дана 04.07.2022. године као текући наменски 
трансфер од Републике у корист нивоа градова (извод број 18) у укупном износу од 
408.816,56 динара, користиће се за суфинансирање манифестације „Михољски сусрети 
села“ у селу Опланићи. 

  2. По основу уплате наменских средстава из тачке 1. овог решења у 
Одлуци о буџету града Краљева за 2022. годину ("Службени лист града Краљева", број 
43/21) у оквиру Раздео 5,  Глава 01 - Градска управа, Програм 0602 – Опште услуге 
локалне самоуправе, Функциja 130, Програмска актив./пројекат 0001 – Функционисање 
локалне самоуправе и градских општина, Позиција 164, Економска класификација 423 – 
Услуге по уговору УВЕЋАЊЕМ планираних расхода апропријације за износ наменског 
трансфера од другог нивоа власти (извор 07). 
  3. ОБАВЕЗУЈЕ СЕ корисник одобрених наменских средстава – Градска 
управа, да средства у износу од 408.816,56 динара користи искључиво за 
суфинансирање манифестације „Михољски сусрети села“ у селу Опланићи.   

  4. ОБАВЕЗУЈЕ СЕ Градска управа као корисник средстава да у име Града 
Краљева изврши све преузете обавезе на начин и у роковима из Уговора закљученог 
између Министарства за бригу о селу Републике Србије (заведен под бројем 276-401-
00-541/2/2022-01 дана 22.06.2022.године) и Града Краљево (заведен под бројем 
1750/22 дана 22.06.2022.године).  

 5. О извршењу овог решења стараће се Одељење за привреду и 
финансије Градске управе града Краљева и Службa за управљање пројектима и 
локално економски развој Градске управе града Краљева. 
   6. Ово решење објавити у "Службеном листу града Краљева". 
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Образложење 
 

          На основу Уговора закљученог између Министарства за бригу о селу 
Републике Србије (заведен под бројем 276-401-00-541/2/2022-01 дана 
22.06.2022.године) и Града Краљево (заведен под бројем 1750/22 дана 
22.06.2022.године) и Решења о преносу средстава Министарства за бригу о селу 
Републике Србије број  276-401-00-541/1/2022-01 од 10.06.2022.године пренета су 
средства на подрачун извршења буџета града Краљева број 840-733144843-75 код 
Управе за трезор дана 04.07.2022. године као текући наменски трансфер од Републике 
у корист нивоа градова (извод број 18) у укупном износу од 408.816,56  динара, која ће 
се користиће за суфинансирање манифестације „Михољски сусрети села“ у селу 
Опланићи. Укупна вредност пројекта „Михољски сусрети села“ у селу Опланићи износи 
458.816,56 динара, при чему Министарства за бригу о селу суфинансира пројекат у 
износу од 408.816,56 динара а град Краљево има обавезу суфинансирања пројекта у 
износу од 50.000,00 дина.  

       Правни основ за доношење овог решења садржан је у одредбама члана 24. 
Одлуке о буџету града Краљева за 2022. годину ("Службени лист града Краљева", број 
43/21) којим је прописано да у случају када виши ниво власти својим актом определи 
нижем нивоу власти наменска средства за надокнаду штета услед елементарних 
непогода, односно друга наменска трансферна средства, као и у случају уговарања 
донација, а чији износи нису могли бити познати у поступку доношења буџета, на 
предлог Одељења за привреду и финансије Градске управе града Краљева, 
Градоначелник града Краљева доноси решење о распоређивању средстава за 
извршавање рахода и издатака по том основу на одговарајуће апропријације. 
        Решење доставити: Одељењу за привреду и финансије Градске управе града 
Краљева, Одељењу за послове органа Града Градске управе града Краљева, Служби 
за управљање пројектима и локално економски развој Градске управе града Краљева, 
Управи за трезор и архиви.  
 
ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА КРАЉЕВА 
Број:  2035/2022 
Дана: 05. јула 2022. године 
    
 

                                                                         ГРАДОНАЧЕЛНИК 
                              др Предраг Терзић, дипл. политиколог, с.р. 
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    На основу члана 72. став 1, 3, 4, 5. и  6, у вези са чланом 66. став 3. и 4,  члана 97. 
став 2. Закона о локалним изборима („Службени гласник РС'', број 14/22), члана 26. став 1. 
тачка 9. Статута града Краљева („Службени лист града Краљева'', број 6/19-пречишћен 
текст), члана 5. став 1, члана 7. став 2, члана 8. став 5. и 6,  члана 112. став 1. и члана 128. 
Пословника о раду Скупштине града Краљева („Службени лист града Краљева'', број 15/22-
пречишћен текст), 
 Скупштина града Краљева, на седници одржаној дана 8. јула 2022. године, на основу 
Извештаја Верификационог одбора Скупштине града Краљева, донела  је 
 
 

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

 
 
I 
 

 Потврђује се одборнички мандат у Скупштини града Краљева Драгану Дробњаку, 
кандидату са Изборне листе „Александар Вучић-За нашу децу“. 
 

 
  II 
 

Мандат новог одборника може трајати најдуже до истека времена на које је изабран 
одборник коме је престао мандат. 
 
  

III 
 

УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ:Против ове одлуке подносилац проглашене 
изборне листе која је освојила мандате, одборник и кандидат за одборника на изборној листи 
са које је изабран нови одборник могу поднети жалбу Управном суду, у року од седам дана 
од дана доношења ове одлуке. Жалба се подноси преко Скупштине града. 

 
 

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

О б р а з л о ж е њ е 
 

     Правни основ за доношење Одлуке о потврђивању мандата одборнику у Скупштини 
града Краљева садржан је у одредбама члана 72. став 1, 3, 4, 5. и 6, у вези са чланом 66. 
став 3. и 4. и члана 97. став 2. Закона о локалним изборима („Службени гласник РС'', број 
14/22),  члана 26. став 1. тачка 9. Статута града Краљева („Службени лист града Краљева'', 
број 6/19-пречишћен текст), члана 5. став 1, члана 7. став 2, члана 8. став 5. и 6, члана 112. 
став 1. и члана 128. Пословника о раду Скупштине града Краљева („Службени лист града 
Краљева'', број 15/22-пречишћен текст), којимa је, између осталог, предвиђено да мандат 
одборника почиње да тече даном потврђивања мандата, да о потврђивању мандата 
одборника, на основу извештаја верификационог одбора, скупштина одлучује јавним 
гласањем и да, када скупштина после конституисања одлучује о потврђивању мандата нових 
одборника, у гласању, поред одборника, могу учествовати и кандидати којима су мандати 

АКТИ СКУПШТИНЕ ГРАДА КРАЉЕВА
175.
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додељени у складу са чланом 66. став 4. Закона, који имају уверење изборне комисије 
јединице локалне самоуправе да су изабрани. Такође је прописано да против одлуке 
скупштине донете у вези са потврђивањем мандата одборника подносилац проглашене 
изборне листе која је освојила мандате, одборник и кандидат за одборника на изборној листи 
са које је изабран нови одборник могу поднети жалбу вишем суду Републике Србије, преко 
скупштине јединице локалне самоуправе,  у року од седам дана од дана доношења одлуке, 
као и да Управни суд Републике Србије привремено задржава надлежност да одлучује по 
жалби против одлуке донете у вези са потврђивањем мандата одборника, ако су те жалбе 
поднете до 8.02.2023. године. Чланом 72. став 4. наведеног закона предвиђено је да мандат 
новог одборника може трајати најдуже до истека времена на које је изабран одборник коме 
је престао мандат.  
  Скупштина града Краљева је на седници одржаној 10. маја 2022. године донела 
Одлуку број 011-130/2022-I („Службени лист града Краљева“, број 13/22), којом је утврђен 
престанак мандата одборнику Владимиру Баралићу избором за члана Градског већа града 
Краљева. 

    Изборна комисија града Краљева је на основу наведене одлуке Скупштине града 
Краљева, на седници одржаној дана 12. маја 2022. године, у складу са одредбама Закона о 
локалним изборима, доделила одборнички мандат Драгану Дробњаку, кандидату са Изборне 
листе „Александар Вучић-За нашу децу“.                                                                          
 Верификациони одбор изабран на Четрнаестој  седници Скупштине града Краљева је 
у складу са чланом 7. став 2. Пословника о раду Скупштине града Краљева („Службени лист 
града Краљева“, број 15/22-пречишћен текст), извршио увид у уверење о избору за 
одборника и решење о додели одборничког мандата Изборне комисије града Краљева, па је 
Скупштина града Краљева на основу поднетог Извештаја Верификационог одбора, донела 
Одлуку о потврђивању мандата одборнику  као у изреци. 
 
 
Скупштина града Краљева                                                        
Број:011-221/2022-I                                                                                     
Дана: 8. јула 2022. године                                                     
                                                                                                Председник 
                                                                                      Скупштине града Краљева 
                                                                        Ненад Марковић, дипл.инж.саобраћаја, с.р.  
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          На основу члана 32. тачка 6, у вези са чланом 66. став 3. Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласник РС“, број 129/07, 83/14-др.закон, 101/16-др.закон, 
47/18 и 111/21-др.закон), 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 8. јула 2022. године, 
донела је    
 

ОДЛУКУ  
О ВИДОВДАНСКОЈ НАГРАДИ УЧЕНИЦИМА ОСНОВНИХ И СРЕДЊИХ ШКОЛА 

СА ТЕРИТОРИЈЕ ГРАДА КРАЉЕВА 
 

ОПШТЕ ОДРЕДБЕ 
 

                                                                Члан 1. 
 
          У циљу систематског, организованог и друштвено одговорног предузимања 
мера и активности на стимулисању и пружању подршке талентованим ученицима 
основних и средњих школа са територије града Краљева, установљава се 
Видовданска награда и утврђују се услови за њену доделу. 
 

Члан 2. 
 

          Видовданска награда додељује се ученицима за изузетне резултате 
остварене у току једне школске године, који су из наставних предмета на 
републичком и на међународним такмичењима и смотрама обављеним у складу 
са Календаром такмичења и смотри ученика Министарства просвете, науке и 
технолошког развоја Републике Србије, освојили једно од прва три места. 
 Изузетно од става 1. овог члана Видовданска награда може да се додели 
ученику за изузетне резултате на научним олимпијадама и светским и европским 
такмичењима и првенствима у области спорта и уметности за децу школског 
узраста које нису у организацији министарства надлежног за просвету или 
министарства надлежног за омладину и спорт. 
 Видовданска награда додељује се и ђаку генерације завршних разреда у 
основним и средњим школама.  
 

Члан 3. 
 

         Видовданска награда додељује се сваке године на Видовдан, за текућу 
школску годину. 
 Видовданска награда се додељује у виду захвалнице, чији је саставни део и 
новчани износ. 
            Висину новчаног износа сваке године решењем утврђује градоначелник 
града Краљева у складу са овом одлуком и финансијским могућностима града 
Краљева.  
            Средства за доделу награде из члана 3. Одлуке обезбеђују се у буџету 
града Краљева. 
 

176.
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УСЛОВИ, КРИТЕРИЈУМИ И ПОСТУПАК ЗА ДОДЕЛУ ВИДОВДАНСКЕ НАГРАДЕ 

 
Члан 4. 

 
          Видовданска награда додељује се: 

- ученику који је на републичком такмичењу или смотри освојио прво, друго 
или треће место у појединачном наступу, 

- ученику музичке школе који је на републичком такмичењу или смотри 
освојио прво, друго или треће место у појединачном наступу, 

- ученицима, члановима хора, оркестра, спортске и ученичке екипе који су на 
републичком такмичењу или смотри освојили прво место, 

- ученику који је на међународном такмичењу освојио прво, друго или треће 
место у појединачном наступу или прво место у групном наступу.  

    Видовданска награда додељује се и ученику који је за изузетне резултате на 
научним олимпијадама и светским и европским такмичењима и првенствима у 
области спорта и уметности за децу школског узраста које нису у организацији 
министарства надлежног за просвету или министарства надлежног за омладину и 
спорт, освојио: 

- прво, друго или треће место у појединачном наступу или 
- прво место у групном наступу.  

 
Члан 5. 

 
         У једној школској години ученик не може добити више од три награде по свим 
основама. 

Члан 6. 
 

       Право на награђивање најуспешнијих ученика остварује се подношењем 
захтева основне или средње школе Одељењу за друштвене делатности Градске 
управе града Краљева. Саставни део овог захтева чини списак ученика на нивоу 
школе, којима се у складу са одредбама ове одлуке додељује Видовданска 
награда, као и назив такмичења и доказ о месту освојеном на такмичењу.  
 

Члан 7.   
   

        Право на награђивање ђака генерације у једној школи у текућој школској 
години остварује се подношењем захтева основне или средње школе Одељењу за 
друштвене делатности Градске управе града Краљева са именом и презименом 
ученика који је проглашен за ђака генерације. 
 

Члан 8.      
      

 О спровођењу ове одлуке стараће се Одељење за друштвене делатности 
Градске управе града Краљева. 
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Члан 9. 
 

         Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном 
листу града Краљева“, а примењиваће се од 1.01.2023.године. 
 
 
 
 
Скупштина града Краљева 
Број:011-222/2022-I 
Дана: 8. јула 2022. године 
                                                                                        Председник 
                                                                            Скупштине града Краљева 
                                                                Ненад Марковић, дипл.инж.саобраћаја, с.р. 
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          На основу члана 32. став 1. тачка 6. а у вези са чланом 66. став 3. Закона о 
локалној самоуправи („Службени гласник РС“, број 129/07, 83/14-др.закон, 101/16-
др.закон, 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) и члана 121. став 2. 
Статута града Краљева („Службени лист града Краљева“, број 6/19-пречишћен 
текст), 
             Скупштина града Краљева на седници одржаној дана 8. јула 2022. године, 
донела је     
 

О Д Л У К У  
О ПРАВУ НА ЈЕДНОКРАТНУ НОВЧАНУ НАКНАДУ ЗА ПРВОРОЂЕНО ДЕТЕ 

 
Члан 1. 

 
          Овом одлуком утврђује се право на једнократну новчану накнаду мајкама 
прворођеног детета, услови и начин остваривања права, начин обезбеђивања 
средстава и друга питања од значаја за остваривање овог права, у циљу 
повећања наталитета.  
 
                                                               Члан 2. 
 

Право на једнократну новчану накнаду може остварити мајка прворођеног 
детета под условом да мајка и дете имају пребивалиште на територији града 
Краљева, односно боравиште за интерно расељена лица са територије Косова и 
Метохије, да мајка непосредно брине о детету за које је поднела захтев и која није 
лишена родитељског права. 
 Када приликом првог порођаја мајка роди двоје или више деце остварује 
право на једнократну новчану накнаду за свако дете. 

Право из става 1. и 2. овог члана може остварити мајка страна држављанка 
која има привремено боравиште или статус стално настањеног странца на 
територији града Краљева, под условом да је дете рођено на територији 
Републике Србије и има пребивалиште, односно боравиште у граду Краљеву. 

Ово право може да оствари и отац детета који има пребивалиштe, односно 
боравиште за интерно расељена лица са територије Косова и Метохије, уколико 
мајка прворођеног детета није жива, ако је напустила дете, или је из објективних 
разлога спречена да непосредно брине о детету. 
  

 Члан 3. 
 

Уколико је мајка након рођења детета пријавила пребивалиште, односно 
боравиште као интерно расељено лице са Косова и Метохије на територији града 
Краљева, не може остварити право ако је исто или слично право остварила у 
месту претходног пребивалишта, односно боравишта. 

 
 
 

                                                                     

177.
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Члан 4. 
 

Захтев за остваривање права на једнократну новчану накнаду, подноси се 
надлежном oдељењу Градске управе града Краљева у року од дванаест месеци 
од дана рођења детета, на основу захтева и прибављања следећих доказа:  
1. доказ о пребивалишту или боравишту мајке и детета, 
2. доказ о броју живорођене деце мајке, 
3. уверење Центра за социјални рад да мајка непосредно брине о детету/деци 
за које је поднела захтев и да није лишена родитељског права. 
4. фотокопија текућег рачуна мајке. 
            Захтев за остваривање права на једнократну новчану накнаду не може се 
поднети за дете које у моменту подношења захтева није живо. 
 
                                                               Члан 5. 
 

Уколико право на једнократну новчану накнаду за прворођено дете  
остварује отац детета, уз захтев прибављају се докази из члана 4. одлуке, који се 
односе на оца детета, као и одговарајући следећи доказ: 
1. доказ о смрти мајке детета, 
2. уверење органа старатељства о чињеници да је мајка напустила дете, 
3. одлука надлежног суда да је мајка лишена родитељског права, 
4. извештај комисије надлежног здравственог органа о тежој болести мајке, 
или решења надлежног суда којим је лишена пословне способности, 
5. потврда надлежне установе о почетку и трајању издржавања казне затвора 
за мајку. 

 
Члан 6. 

 
Право на новчану накнаду утврђује се у висини од 13.000,00 динара. 
Градско веће града Краљева може вршити корекцију новчаног износа из 

става 1. овог члана сходно средствима у буџету Града. 
Новчана накнада се исплаћује једнократно из буџета града Краљева, на 

основу правноснажног решења надлежног Одељења. 
 

                                                               Члан 7. 
 

Ступањем на снагу ове одлуке престаје да важи Одлука о праву на 
једнократну новчану накнаду за прворођено дете („Службени лист града 
Краљева“, број 27/16 и 37/21). 

Члан 8. 
 

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

 
Скупштина града Краљева 
Број:011-223/2022-I Председник 
Дана: 8. јула 2022. године                                    Скупштине града Краљева                                                                            
                                                                 Ненад Марковић, дипл.инж.саобраћаја,с.р.  
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          На основу члана 32. став 1. тачка 6. а у вези са чланом 66. став 3. Закона о 
локалној самоуправи („Службени гласник РС“, број 129/07, 83/14-др.закон, 101/16-
др.закон, 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) и члана 121. став 2. 
Статута града Краљева („Службени лист града Краљева“, број 6/19- пречишћен 
текст), 
             Скупштина града Краљева на седници одржаној дана 8. јула 2022. године, 
донела је 
 

О Д Л У К У 
О НОВЧАНОЈ ПОМОЋИ НЕЗАПОСЛЕНИМ ПОРОДИЉАМА 

 
Члан 1. 

 
           Овом одлуком утврђује се право на новчану помоћ незапосленим 
породиљама на територији градa Краљева, услови и начин остваривања права, 
начин обезбеђивања средстава и друга питања од значаја за остваривање овог 
права, у циљу повећања наталитета. 
 
                                                               Члан 2.  
 
          Право на новчану помоћ остварује незапослена мајка за свако дете рођено у 
току једног порођаја, без обзира на број претходно рођене деце, која има 
пребивалиште или боравиште за интерно расељена лица са територије Косова и 
Метохије на територији града Краљева дуже од једне године пре рођења детета и 
која непосредно брине о детету/деци за које је поднела захтев, чија деца 
претходног реда рођења нису смештена у установу социјалне заштите, 
хранитељску, старатељску породицу, или дата на усвајање и која није лишена 
родитељског права у односу на децу претходног реда рођења. 
           Уколико мајка нема пребивалиште или боравиште за интерно расељена 
лица са територије Косова и Метохије на територији Града дуже од једне године 
пре рођења детета, или уколико је мајка након рођења детета пријавила 
пребивалиште, односно боравиште за интерно расељена лица са територије 
Косова и Метохије на територији града Краљева, она може остварити право из 
става 1. овог члана ако отац детета има пребивалиште или боравиште за интерно 
расељена лица са територије Косова и Метохије на територији Града дуже од 
једне године пре рођења детета. 
          Мајка која је након рођења детета пријавила пребивалиште, односно  
боравиште за интерно расељена лица са територије Косова и Метохије на 
територији града Краљева, не може остварити ово право ако је исто или слично 
право остварила у месту претходног пребивалишта, односно боравишта. 
          Дете за које се подноси захтев мора да има пребивалиште, односно 
боравиште за расељена лица са територије Косова и Метохије на територији 
Града.    
          Право из члана 2. став 1. ове одлуке може да оствари мајка страна 
држављанка која има привремено боравиште или статус стално настањеног 
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странца на територији града Краљева, под условом да је дете рођено на 
територији Републике Србије и има пребивалиште, односно боравиште у граду 
Краљеву.  
          Ово право може да оствари и незапослени отац детета уколико мајка није 
жива, ако је напустила дете, или је из објективних разлога спречена да 
непосредно брине о детету. 
          

Члан 3. 
 

        Право на новчану помоћ незапосленим породиљама остварује мајка, која је у 
моменту рођења детета незапослена, на основу захтева и прибављања следећих 
доказа: 
1. доказ о пребивалишту или боравишту мајке и детета, 
2. доказ о броју живорођене деце мајке, 
3. доказ о незапослености мајке,  
4. уверење Центра за социјални рад да мајка непосредно брине о детету/деци 
за које је поднела захтев, као и да њена деца претходног реда рођења нису 
смештена у установу социјалне заштите, старатељску, или хранитељску 
породицу, или дата на усвајање и да није лишена родитељског права у односу на 
децу претходног реда рођења, 
5. фотокопија текућег рачуна мајке. 
 
                                                                 Члан 4. 
 
  Уколико право на новчану помоћ остварује незапослени отац, уз захтев 
прибављају се докази из члана 3. одлуке који се односе на оца детета, као и 
одговарајући следећи доказ: 
1. доказ о смрти мајке детета, 
2. уверење органа старатељства о чињеници да је мајка напустила дете, 
3. одлука надлежног суда да је мајка лишена родитељског права, 
4. извештај комисије надлежног здравственог органа о тежој болести мајке, 
или решења надлежног суда којим је лишена пословне способности, 
5. потврда надлежне установе о почетку и трајању издржавања казне затвора 
за мајку. 
 
                                                                  Члан 5. 
 

Захтев за остваривање права подноси се најкасније до навршене прве 
године живота детета. 
            Захтев за новчану помоћ не може се поднети за дете које у моменту 
подношења захтева није живо. 
 

     Члан 6. 
 
            Право на новчану помоћ утврђује се у износу од 10.000,00 динара нето на 
месечном нивоу, од момента рођења детета до навршене прве године живота 
детета. 
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            Градско веће града Краљева може вршити корекцију новчаног износа из 
става 1. овог члана сходно средствима у буџету Града. 
            Средства за реализовање овог права обезбеђују се у буџету града 
Краљева. 

Члан 7. 
 

           Ако у току коришћења права на новчану помоћ наступе промене (нпр. 
пресељење, заснивање радног односа и слично), прималац новчане помоћи је у 
обавези да насталу промену пријави одмах, а најкасније у року од осам дана како 
би се извршила обустава исплате новчане помоћи.  
           Неосновано исплаћен износ новчане помоћи прималац је у обавези да 
врати у буџет Града. 
           Корисник права из ове одлуке који је на основу неистинитих или нетачних 
података, остварио право и примио новчану помоћ дужан је да надокнади штету, у 
складу са законом. 
 

Члан 8. 
 
            О спровођењу ове одлуке стараће се Одељење за друштвене делатности и 
Одељење за привреду и финансије Градске управе града Краљева. 
                                                    
                                                                Члан 9. 
 
           Даном ступања на снагу ове одлуке престаје да важи Одлука о новчаној 
помоћи незапосленим породиљама („Службени лист града Краљева“, број 15/20 и 
37/21). 
 

Члан 10. 
 

            Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у  „Службеном 
листу града Краљева“. 
 
 
Скупштина града Краљева 
Број:011-224/2022-I 
Дана: 8. јула 2022. године 
                                                                                     Председник 
                                                                          Скупштине града Краљева 
                                                                 Ненад Марковић, дипл.инж.саобраћаја, с.р. 
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На основу члана 32. став 1. тачка 6, а у вези са чланом 66. став 3. Закона о 
локалној самоуправи („Службени гласник РС“, број 129/07, 83/14-др.закон, 101/16-
др.закон, 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) и члана 121. став 2. 
Статута града Краљева („Службени лист града Краљева“, број 6/19-пречишћен 
текст), 
             Скупштина града Краљева на седници одржаној дана 8. јула 2022. године, 
донела је 
            
                                                           О Д Л У К У 
О ПРАВУ НА НАКНАДУ ДЕЛА ТРОШКОВА БОРАВКА ДЕЦЕ У ПРЕДШКОЛСКОЈ 

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

 
Члан 1. 

 
Овом одлуком утврђује се право на накнаду дела трошкова боравка деце 

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

 
Члан 2. 

 
Средства за остваривање права из члана 1. Одлуке обезбеђују се у буџету 

града Краљева. 
Члан 3. 

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

радној/школској години под условом да је: 
- држављанин Републике Србије, 
- да има пребивалиште на територији Града, односно боравиште ако је 
расељено лице са Косова и Метохије, 
- да дете није уписано у Предшколску установу „Олга Јовичић-Рита“ 
Краљево, 
- да је дете уписано у приватну предшколску установу, 
- да је уговор закључен између родитељa, односно другог законског 
заступника и приватне предшколске установе. 
 
                                                                Члан 4.  
 
          Ово право односи се и на децу која су уписана у припремни предшколски 
програм у Предшколској установи „Олга Јовичић-Рита“, али која због недовољног 
капацитета Установе не могу да користе припремни предшколски програм у 
целодневном трајању. 
 

179.
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                                                            Члан 5. 
 
           Захтев за остваривање права утврђеног чланом 1. подноси се сваке 
радне/школске године Одељењу за друштвене делатности Градске управе града 
Краљева на јединственом обрасцу, који се преузима са званичног сајта Града 
www.kraljevo.rs, или на шалтеру надлежног Одељења. 

Уз захтев из става 1. овог члана родитељ, односно други законски заступник 
прилаже потврду Предшколске установе „Олга Јовичић-Рита“ Краљево и 
фотокопију уговора са приватном предшколском установом.  
           Потврда из става 2. овог члана издаје се у следећим околностима: 
- када  дете није уписано по конкурсу и налази се на листи чекања у ПУ,  
- када је захтев за упис поднет у периоду између расписаних конкурса,  
- када за одређени узраст деце у тој години није расписан конкурс, 
- када се због недовољних капацитета Установе припремни предшколски 
програм не може реализовати у целодневном трајању. 
 
                                                                Члан 6. 
 

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

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

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

Члан 7. 
 

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

                                                                 
Члан 8. 

 
Месечни износ накнаде трошкова боравка деце у приватној предшколској 

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

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

За дане оправданог одсуствовања детета (болест детета, годишњи одмор 
родитеља, породични верски празник) признаје се 50% од дневног износа 
економске цене услуга Предшколске установе „Олга Јовичић-Рита“ за текућу  
годину. 

                                                  Члан 9. 
 

          Трошкови боравка детета не надокнађују се: 
-         у случају неоправданог одсуствовања детета, 
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- за дане викенда, државних и верских празника у Републици Србији, који се 
празнују и обележавају нерадно, 
- за време трајања ванредне мере обуставе редовног рада установа 
васпитања и образовања, а у складу са одлуком о обустави редовног рада 
установа васпитања и образовања донетом од стране надлежног органа, 
- за време трајања ванредне ситуације проглашене на територији града 
Краљева или Републике Србије, а у складу са одлуком о обустави редовног рада 
установа васпитања и образовања донетом од стране надлежног органа, 
- за време трајања ванредног стања проглашеног на територији РС, а у 
складу са одлуком о обустави редовног рада установа васпитања и образовања 
донетом од стране надлежног органа, 
- за време трајања ратног стања проглашеног на територији РС, у складу са 
одлуком о обустави редовног рада установа васпитања и образовања донетом од 
стране надлежног органа, 
- у другим случајевима које пропише надлежни орган Републике, или 
надлежни орган Града. 
 
                                                             Члан 10. 
 
           Град ће у потпуности сносити трошкове боравка за дане када дете борави, 
или је оправдано одсутно, а највише до висине цене услуге коју измирује према 
Предшколској установи „Олга Јовичић-Рита“ Краљево за децу: 
- ратних војних и цивилних инвалида у оружаним акцијама после 17.08.1990. 
године и 
- трећег и сваког наредног детета. 
           Град финансира 80% цене боравка, а преосталих 20% цене финансира се у 
складу са Законом о финансијској подршци породици са децом: 
-   деци са сметњама у развоју и деци са инвалидитетом, 
-  деци без родитељског старања на смештају у установама социјалне заштите, 
као и деци без родитељског старања, која су у старатељским породицама, под 
условом да остварују право на дечји додатак, а у хранитељским породицама ако 
испуњавају услов за остваривање права на дечји додатак и 
-  деци корисника новчане социјалне помоћи. 
           Да би родитељ, односно други законски заступник детета остварио право на 
накнаду трошкова боравка детета у приватној предшколској установи сходно ставу 
1. и 2. овог члана, приватна предшколска установа не може утврдити већу цену 
трошкова боравка деце од цене која је утврђена за Предшколску установу „Олга 
Јовичић-Рита“ Краљево. 
          Наканада трошкова боравка деце из овог члана уплаћује се на рачун 
приватне предшколске установе. 
 
                                                               Члан 11. 

 
           Приватна предшколска установа дужна је да на почетку школске/радне 
године достави Градском већу града Краљева на упознавање акт којим је 
утврђена цена боравка деце у установи.  
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Члан 12. 

    Уплата накнаде дела трошкова боравка деце у приватној предшколској 
установи врши се на текући рачун родитеља, односно другог законског заступника,
осим за децу наведену у члану 10. Одлуке, на основу решења о признавању права 
на накнаду дела трошкова боравка, месечног извештаја о присутности детета у 
приватној предшколској установи потписаног од стране овлашћеног лица, а који је 
приватна предшколска установа дужна да достави Одељењу за друштвене 
делатности Градске управе града Краљева до 5. у месецу за претходни месец, са 
доказом о извршеној уплати трошкова боравка детета од стране родитеља, 
односно другог законског заступника.

За децу наведену у члану 10. Одлуке, за коју се уплата врши на рачун 
приватне предшколске установе, не доставља се доказ о извршеној уплати 
трошкова боравка.

Члан 13.

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

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

Члан 14.

Право из члана 1. ове одлуке укинуће се:
- уколико се дете упише у ПУ „Олга Јовичић-Рита“ Краљево,
- уколико родитељ, односно други законски заступник одбије да пребаци дете из
приватне предшколске установе у Предшколску установу „Олга Јовичић-Рита“ ако
за то постоје услови и
- раскидом уговора са приватном предшколском установом.

Члан 15. 

    Предшколска установа „Олга Јовичић-Рита“ дужна је да надлежном 
oдељењу Градске управе достави спискове деце чији су родитељи одбили да 
децу упишу на упражњена места у Установу.

Члан 16. 

     Родитељ, односно други законски заступник, који је остварио право на 
накнаду дела трошкова боравка деце у приватној предшколској установи, у току 
радне/школске године може да промени приватну предшколску установу у којој 
дете борави уз подношење новог захтева за остваривање права на накнаду дела 
трошкова боравка деце у приватној предшколској установи, раскидом уговора или 
потврдом да дете не борави у приватној предшколској установи у којој је до тада 
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остварио право на накнаду дела трошкова боравка деце и уговора са другом 
приватном предшколском установом.  
         У овим случјевима право на накнаду дела трошкова боравка деце признаје 
се од дана преласка у другу приватну предшколску установу. 
                                             
                                                               Члан 17. 
 
           Приватна предшколска установа дужна је да надлежном oдељењу Градске 
управе омогући увид у целокупну документацију и све податке о присутности деце, 
као и да пружи сва потребна обавештења. 
           Приватна предшколска установа за коју се утврди да је у месечним 
извештајима о присутности деце из става 1. овог члана приказала неистините или 
нетачне податке, дужна је да накнади штету Граду, у складу са законом.  

                                               
                              ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

 
Члан 18. 

 
            Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном 
листу града Краљева“, а примењиваће се од 1. септембра 2022. године. 
 

Члан 19. 
 
           Датумом почетка примене ове одлуке престаје да важи Одлука о праву на 
накнаду дела трошкова боравка деце у предшколској установи чији је оснивач 
друго правно или физичко лице на територији града Краљева („Службени лист 
града Краљева, број  29/21 и 43/21).  
 
 
 
Скупштина града Краљева 
Број:011-225/2022-I  Председник 
Дана: 8. јула 2022. године                                   Скупштине града Краљева                                                                            
                                                                 Ненад Марковић, дипл.инж.саобраћаја, с.р. 
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         На основу члана 32. тачка 6. у вези са чланом 66. став 3. Закона о локалној 
самоуправи („Службени  гласник“, број 129/07, 83/14-др.закон, 101/16-др.закон, 
47/18 и 111/21-др.закон), члана 26. став 1. тачка 9. и члана 121. став 2. Статута 
града Краљева („Службени лист града Краљева“, број 6/19-пречишћен текст), 
           Скупштина града Краљева, на седници одржаној дана 8. јула 2022. године, 
донела је  
 

 

ОДЛУКУ О ДОПУНИ  ОДЛУКЕ О ПРАВУ НА НАКНАДУ ДЕЛА ТРОШКОВА 
САХРАЊИВАЊА ЛИЦА ПРЕМИНУЛИХ УСЛЕД БОЛЕСТИ COVID19 ИЗАЗВАНЕ 

ВИРУСОМ SARS-COV-2 

 

Члан 1. 
 

     У Одлуци о праву на накнаду дела трошкова сахрањивања лица 
преминулих услед болести COVID19 изазване вирусом SARS-COV-2 („Службени 
лист града Краљева“, број 8/21) у члану 3. алинеја 2. иза речи:„боравиште ако су 
расељена лица са Косова и Метохије“, додају се запета и речи:„или боравиште за 
избегла лица из БиХ и Републике Хрватске“.  

 
 

Члан 2. 
 

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

 

Скупштина града Краљева 
Број:011-226/2022-I 
Дана: 8. јула 2022. године 
                                                                                     Председник 
                                                                          Скупштине града Краљева 
                                                                 Ненад Марковић, дипл.инж.саобраћаја, с.р.      
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         На основу члана 4. Закона о јавним службама („Службени гласник РС“, број 
42/91, 71/94, 79/05-др.закон, 81/05-испр.др.закона, 83/05-испр.др.закона и 83/14-
др.закон), члана 55. Закона о основама система образовања и васпитања 
(„Службени гласник РС“, број 88/17, 27/18-др.закон, 10/19, 27/18-др.закон, 6/20 и 
129/21), члана 32. став 1. тачка 8. а у вези са чланом 66. став 3. Закона  локалној 
самоуправи („Службени гласник РС“, број 129/07, 83/14-др.закон, 101/16-др.закон, 
47/18 и 111/21-др.закон), члана 26. став 1. тачка 12. и члана 121. став 2. Статута 
града Краљева („Службени лист града Краљева“, број 6/19-пречишћен текст,  
        Скупштина града Краљева на седници одржаној  8. јула 2022. године, донела 
је 
 

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

ЗАПОСЛЕНИХ У ОБРАЗОВАЊУ ГРАДА КРАЉЕВА 

 

Члан 1. 
 

          У Одлуци о оснивању Центра за стручно усавршавање запослених у 
образовању града Краљева („Службени лист града Краљева“, број 37/21) члан 18. 
мења се и гласи: 

„Оснивач ће именовати Привремени Управни одбор, чији је задатак да у 
року од 60 дана од дана именовања донесе Статут Центра и достави га оснивачу 
на сагласност. 

Оснивач ће решењем којим именује Привремени Управни одбор овластити 
председника Привременог Управног одбора да предузме све правне радње 
неопходне за регистрацију Установе код надлежног органа. 

Након регистрације Центра за стручно усавршавање запослених у 
образовању града Краљева оснивач ће именовати вршиоца дужности директора 
на период до једне године“. 

 
Члан 2. 

        Ова одлука ступа на даном доношења и објавиће се „Службеном листу 
града Краљева“. 
 
 
Скупштина града Краљева 
Број: 011-227/2022-I 
Дана: 8. јула 2022. године 
                                                                                         Председник 
                                                                              Скупштине града Краљева 
                                                                Ненад Марковић, дипл.инж.саобраћаја, с.р. 
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На основу члана 32. тачка 6. 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) 
и члана 26. тачка 9. Статута града Краљева („Службени лист града Краљева", број 
6/19-пречишћен текст), у вези члана 63. Закона о родној равноправности 
(„Службени гласник РС", број 52/21),  

Скупштина града Краљева, на седници одржаној дана 8. јула 2022. године, 
донела је 

 
 

О Д Л У К У 
О ПРЕСТАНКУ ВАЖЕЊА ОДЛУКЕ О ОБРАЗОВАЊУ САВЕТА ЗА РОДНУ 

РАВНОПРАВНОСТ ГРАДА КРАЉЕВА 
 
 
 

Члан 1. 
 

Престаје да важи Одлука о образовању Савета за родну равноправност 
града Краљева („Службени лист града Краљева“, број 30/13). 
 
 

Члан 2. 
 

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

 
 

 
 

Скупштина града Краљева 
Број: 011-228/2022-I 
Дана: 8. јула 2022. године 
 
 
 
                                                                                         Председник                                                                                                              
                                                                                Скупштине града Краљева   
                                                                 Ненад Марковић, дипл.инж.саобраћаја, с.р. 
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На основу чланова 25, 26, 35, 46. и 48. Закона о планирању и изградњи 
(„Службени гласник РС'', број 72/09, 81/09-испр, 64/10-одлука УС, 24/11, 121/12, 
42/13-одлука УС, 50/13-одлука УС, 98/13-одлука УС, 132/014, 145/14, 83/18, 31/19, 
37/19-др.закон, 9/20 и 52/21), члана 20. став 1. тачка 1. Закона о локалној самоуправи 
(„Службени гласник РС“, број 129/07, 83/14-др.закон, 101/16-др.закон, 47/18 и 111/21-
др.закон), члана 26. став 1. тачка 6. и члана 16. став 1. тачка 1. Статута града 
Краљева („Службени лист града Краљева“, број 6/19-пречишћен текст), 

Скупштина града Краљева, на седници одржаној дана 08. јула 2022 године, 
донела  је 
 

ОДЛУКУ 
 

О ИЗРАДИ ДРУГЕ ИЗМЕНЕ ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ „РАТАРСКО 
ИМАЊЕ-ГРДИЦА“ 

 
 

Члан 1.  
 

 Приступа се изради Друге измене плана генералне регулације „Ратарско 
имање-Грдица“ (у даљем тексту Друга измена ПГР „Ратарско имање - Грдица“) - у 
обухвату ГУП-а Краљево 2020, у скраћеном поступку измене и допуне планског 
документа.  
 

Члан 2.  
 

Друга измена ПГР „Ратарско имање - Грдица“ разрађује подручје у делу КО 
Краљево, површине око 30,6hа у следећим, прелиминарним границама: 

-Локација 1 - део урбанистичке целине 2.1.3 ПГР-а „Ратарско имање-Грдица“, 
који је ограничен улицама 6.септембра, Војводе Степе и Моравском у Краљеву, 
површине од око 2.41hа. 

-Локација 2 - део урбанистичке целине 2.1.4ПГР-а „Ратарско имање-Грдица“, 
ограничен улицама Миломира Бркушанца-Мишка, Војводе Степе, Слободана 
Пенезића и планираном саобраћајницом, све у КО Краљево,  површине од око 18.26 
hа. 

-Локација 3 - део урбанистичке целине 2.3.1.б ПГР-а „Ратарско имање- 
Грдица“, ограничен улицама М.Петровића „Трше“, Милоша Тасића „Витеза“ и 
Блажићевом улицом у Краљеву, површине од око 5.63 hа.  

-Локација 4 - део урбанистичке целине 2.2.2, који је ограничен улицама Тике 
Коларевића и Василија Кочовића, железничком пругом Сталаћ-Краљево-Пожега и 
западном страном катастарских парцела кп бр. 4389/2 и 4390 КО Краљево, које 
обухватa површине од око 4.29ха. 

Коначне границе Друге измене ПГР-а „Ратарскоимање-Грдица“биће 
дефинисане Нацртом овог плана. 

Члан 3.  
 
 Услови и смернице за овај плански документ садржани су у планским 
документима вишег реда и развојне стратегије: 
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-Генерални урбанистички план Краљево 2020 („Службени лист града 
Краљева“, број 13/13 и 24/13),  

- План генералне регулације „Ратарско имање-Грдица“ („Службени лист града 
Краљева“, број 13/13, 24/13, 5/18 и 8/18). 

 
Члан 4.  

 
Принципи планирања, коришћења, уређења и заштите простора у обухвату 

Друге измене ПГР-а „Ратарско имање-Грдица“, заснивају се на одређивању 
потенцијала, ограничења и развојних приоритета посматраног подручја ради 
редефинисања јавног интереса, унапређења постојећих и нових урбаних вредности 
и очувања природних вредности простора. 

  
Члан 5.  

 
 Визија и циљеви планирања, коришћења, уређења и заштите планског 
подручја заснивају се на раздвајању површина јавне и остале намене грађевинског 
земљишта, дефинисању правила и начина коришћења земљишта, дефинисању 
услова за изградњу и  развој комуналне инфраструктуре, у складу са захтевом 
градоначелника града Краљева брoj 605/22 од 08.03.2022.године и пристиглим 
захтевима за измену предметног плана. 
 

Члан 6.  
 

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

 
Члан 7. 

 
Израда Нацрта Друге измене ПГР „Ратарско имање-Грдица“ уступа се ЈП за 

уређивање грађевинског земљишта „Краљево“. 
Рок за израду Нацрта Друге измене ПГР „Ратарско имање-Грдица“ је шест 

месеци од дана ступања на снагу ове Oдлуке. 
 

Члан 8. 
 

 Средства за израду Друге измене ПГР „Ратарско имање-Грдица“ обезбеђена 
су буџетом града Краљева.  
 

Члан 9. 
 

Нацрт Друге измене ПГР „Ратарско имање-Грдица“ биће изложен на јавни 
увид у холу зграде Градске управе града Краљева - приземље, I (први) улаз, Трг 
Јована Сарића број 1, Краљево. 
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Примедбе на нацрт предметног плана предају се Одељењу за урбанизам, 

грађевинарство и стамбено-комуналне делатности Градске управе града Краљева у 
писаном облику на писарници Градске управе града Краљева. 

 
Члан 10. 

 
Стратешка процена утицаја на животну средину Друге измене ПГР „Ратарско 

имање-Грдица“ неће се израђивати. 
Члан 11. 

  
 Мишљење Комисије за планове града Краљева број 06-128/2022-06 која је 
одржана 16.05.2022.године је саставни део ове одлуке. 
  

Члан 12. 
 

 Нацрт плана се израђује у два примерка у аналогном и дигиталном облику. 
 

Члан 13. 
 

Саставни део ове одлуке је графички приказ границе обухвата Друге измене 
ПГР „Ратарско имање-Грдица“ . 
 

Члан 14. 
 
 Ова одлука ступа на снагу осмoг дана од дана објављивања у „Службеном 
листу града Краљева“. 
 
Скупштина града Краљева  
Број: 011-232/2022-I 
Дана: 08. јула 2022. године      
                                                                                              Председник 
                                                                                   Скупштине града Краљева 
                                                                     Ненад Марковић, дипл.инж.саобраћаја, с.р.  
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Члан 12 
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Члан 12 
 
 
 
 

 

 На основу члана 35. став 7. и члана 41. у вези са чланом 33. став 5, 6. и 10. 
Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС“, број 72/09, 81/09-испр, 64/10-
одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13-одлука УС, 50/13-одлука УС, 98/13-одлука УС, 132/14, 
145/14, 83/18, 31/19, 37/19-др.закон, 9/20 и 52/21), члана 20. став 1. тачка 1, члана 32. 
став 1. тачка 5. и члана 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) и члана 26. 
став 1. тачка 6. Статута града Краљева („Службени лист града Краљева“, број 6/19-
пречишћен текст),  
 Скупштина града Краљева, на седници одржаној 8. јула  2022. године, донела је 
 

О Д Л У К У 
О ДОНОШЕЊУ ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ „РУДНО“  

 
Члан 1.  

 
Доноси се План генералне регулације „Рудно“ (у даљем тексту: ПГР „Рудно“), који 

је израдило ЈП за уређивање грађевинског земљишта „Краљево“ из Краљева.  
ПГР „Рудно“ обухвата део катастарске општине Рудно у површини од 37 ha 95 

ари. 
Границе простора обухваћеног ПГР-ом „Рудно“  дате су у текстуалном делу ПГР-

а „Рудно“  – одељак 2.1. 
 

Члан 2.  
 

 ПГР „Рудно“ се састоји се из Текстуалног дела, Графичког дела и Документације 
плана.  
А. ТЕКСТУАЛНИ ДЕО ПЛАНА 
УВОД 
1.ПРАВНИ И ПЛАНСКИ ОСНОВ ЗА ИЗРАДУ ПЛАНА 
1.1. Правни основ за израду плана 
1.2. Плански основ за израду плана 
2.ГРАНИЦА И ПОДЛОГА ОБУХВАТА ПЛАНА 
2.1.Опис границе 
2.2.Геодетске подлоге 
2.3.Попис катастарских парцела 
2.4.Граница грађевинског подручја ПГР Рудно 
2.5.Граница ван грађевинског подручја 
2.6.Попис парцела за јавно земљиште 
3.ПОДАЦИ И ДОКУМЕНТАЦИЈА ОД ЗНАЧАЈА ЗА ИЗРАДУ ПЛАНА 
3.1.Обавезе, услови и смернице из План вишег реда 
3.2.Планска документација од утицаја на подручје плана 
3.3.Оцена расположивих подлога за израду плана 
3.4.Циљеви уређења и грађења простора плана 
4.АНАЛИЗА И ПРИКАЗ СТАЊА ПРИРОДНИХ И СТВОРЕНИХ ВРЕДНОСТИ 
4.1. Природне и антропогене карактеристике простора 
4.2. Становништво-мрежа насеља 
4.3.Опис постојећег стања и процена развојних могућности 
4.4. Анализа и оцена постојеће инфраструктуре 
4.5. Биланс површина постојећих јавних и осталих намена 
5.КОНЦЕПТ ПЛАНА - ГРАЂЕВИНСКО ПОДРУЧЈЕ И ПОВРШИНЕ ЈАВНЕ НАМЕНЕ 
5.1. Грађевинско подручје 
5.2. Концепција/ површине јавних и осталих намена 
5.2.1. Површине јавне намене 

184.
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5.2.2. Површине осталих намена 
5.3. Биланс површина планираних јавних и осталих намена 
6.ПОДЕЛА НА УРБАНИСТИЧКЕ ЗОНЕ И ЦЕЛИНЕ ПРЕМА УРБАНИСТИЧКИМ 
ПОКАЗАТЕЉИМА И ДРУГИМ КАРАКТЕРИСТИКАМА 
6.1. УРБАНИСТИЧКА ЗОНА 1 / УРБАНИСТИЧКЕ ЦЕЛИНЕ 1.1-1.10 
6.1.1 .Урбанистичке целине 1.1-1.10-планирана претежна намена простора 
1. 1 објекат цивилне заштите, полиција, ватрогасна станица 
1.2 основна школа 
1.3 здравствена станица 
1.4 мешовита намена 
     а) објекти јавних служби 
     б) објекат дома културе 
     ц) објекат „Србија шуме“-инфо центар 
1.5 пошта 
1.6 аутобуска станица 
1.7 пијаца 
1.8 површине за спорт и рекреацију 
1.9 електро дистрибуција 
1.10 комерцијална делатност 
6.1.2. Биланс површина 
6.2 УРБАНИСТИЧКА ЗОНА 2 / УРБАНИСТИЧКА ЦЕЛИНЕ 2.1-2.5 
2.1 површине и објекти за туризам и угоститељство 
2.2 површине за становање у функцији туризма 
2.3 камп 
2.4 површине за викенд становање 
2.5 парк шуме 
6.2.1. Биланс површина 
6.3 ОПШТА ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА И ГРАЂЕЊА 
1. објекти јавне намене 
2. објекти остале намене 
3. објекти туристичке супраструктуре у туристичким локалитетима у подручју 
режима заштите 3. степена 
4. објекти хотелског туризма 
5. апартмани, бунгалови 
6. викенд куће-становање 
7. објекти становања руралног типа 
8. објекти становање руралног типа у функцији туризма 
9. постојећи објекти 
7.1 ТРАСЕ, КОРИДОРИ И КАПАЦИТЕТИ ЗА САОБРАЋАЈНУ, КОМУНАЛНУ, 
ЕНЕРГЕТСКУ И ДР. ИНФРАСТРУКТУРУ 
1. Саобраћајнa инфраструктура; 
2. Водоводна инфраструктура; 
3. Канализациона инфраструктура; 
4. Електроенергетска инфраструктура; 
5. Тк инфраструктура; 
6. Електронска комуникациона инфраструктура; 
7. Гасоводна инфраструктура 
7.2 УРБАНИСТИЧКЕ МЕРЕ ЗАШТИТЕ ЗА ИНФРАСТРУКТУРУ 
1. Воде 
2. Ваздух 
3. Земљиште 
4. Бука и вибрација 
5 Нејонизујуће зрачење 
6. Мере заштите културних добара 
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8.ОПШТА ПРАВИЛА И УСЛОВИ ЗАШТИТЕ И УНАПРЕЂЕЊА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 
1. Заштита природних вредности 
2. Заштита предеоних вредности 
3. Заштита животне средине 
4. Систем управљања отпадом 
5. Заштита и очување квалитета вода 
6. Заштита земљишта 
7. Заштита и очување квалитета ваздуха 
8. Заштита биодиверзитета 
9. Заштита од акцидената и елементарних непогода 
10. Заштита од земљотреса 
11. Заштита од пожара 
12. Заштита од клизишта 
13. Заштита од временских непогода 
14. Заштита од биљних и животињских штеточина 
15. Заштита становништва и материјалних добара у случају непосредне ратне 
опасности и у рату. 
16. Мере енергетске ефикасности изградње и употребе обновљивих извора енергије 
17. Општи санитарни услови 
18. Посебни услови приступачности 
9.ПЛАН СПРОВОЂЕЊА 
10.ИМПЛЕМЕНТАЦИЈА 

 
Б. ГРАФИЧКИ ДЕО : 
1. ИЗВОД ИЗ ПРОСТОРНОГ ПЛАНА ГРАДА КРАЉЕВА („СЛУЖБЕНИ. ЛИСТ ГРАДА 
КРАЉЕВА“, БРОЈ 7/11) 
2. ГЕОДЕТСКА ПОДЛОГА СА ОРТО-ФОТО ПРИКАЗОМ  
3. ПОСТОЈЕЋА НАМЕНА ПОВРШИНА  
4. ПЛАН ПОВРШИНА ЈАВНЕ НАМЕНЕ И ЈАВНИХ ОБЈЕКАТА СА ГРАНИЦОМ 
ГРАЂЕВИНСКОГ ПОДРУЧЈА  
5. ПЛАНИРАНА ПРЕТЕЖНА НАМЕНА ПОВРШИНА И ПОДЕЛА ПРОСТОРА НА 
ПОСЕБНЕ ЗОНЕ И ЦЕЛИНЕ  
6. УРБАНИСТИЧКА РЕГУЛАЦИЈА  
7. ПЛАН САОБРАЋАЈА 
-РЕГУЛАЦИОНО-НИВЕЛАЦИОНИ ПЛАН  
8. ПOСТОЈЕЋИ И ПЛАНИРАНИ КОРИДОРИ И КАПАЦИТЕТИ ЕНЕРГЕТСКЕ, 
КОМУНАЛНЕ И ДР. ИНФРАСТРУКТУРЕ  
 
В. ДОКУМЕНТАЦИЈА ПЛАНА  

 
Члан 3. 

 
ПГР „Рудно“ израдити у 3 (три) аналогна и 3 (дигитална) примерка.  
Један аналогни примерак ПГР-а „Рудно“ доставити органу надлежном за његово 

доношење (ради трајног чувања), један примерак органу надлежном за његово 
спровођење, а један обрађивачу планског документа. 
 

Члан 4. 
 

Након доношења, текстуални део ПГР „Рудно“, објавити у „Службеном листу 
града Краљева“. 
 ПГР „Рудно“  у целости објавити и у електронском облику на званичној интернет 
презентацији града Краљева. 
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Члан 5. 

 
У обухвату ПГР „Рудно“ остаје у примени ПДР за изградњу коридора 

инфраструктуре у обухвату ППППН Парка природе „Голија“ (на територији града 
Краљева) („Службени лист града Краљева“, број 16/18 и 26/18).  
 

 
Члан 6. 

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

  
 
Скупштина града Краљева 
Број: 011-233/2022-I 
Дана: 8. јула  2022. године                                 Председник   

 Скупштине града Краљева 
                                                                      Ненад Марковић, дипл.инж.саобраћаја, с.р. 
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На основу члана 20. став 1.  тачка  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 4. став 3. и 13. Закона о комуналним делатностима 
(„Службени гласник РС”, број 88/11, 104/16 и 95/18), члана 39. Закона о 
прекршајима („Службени лист града Краљева“, број 65/13, 13/16, 98/16-одлука 
УС, 91/19 и 91/19-др.закон) и члана 26. став 1. тачка 8. и 9. Статута града 
Краљева („Службени лист града Краљева”, број 6/19-пречишћен текст),  

Скупштина града Краљева, на седници одржаној дана 08. јула 2022.године,  
донела је  

 
 

ОДЛУКУ О ИЗМЕНАМА 
ОДЛУКЕ О ВОДОВОДУ И КАНАЛИЗАЦИЈИ  

 
 

Члан 1. 
 

       У Одлуци о водоводу и канализацији („Службени лист града Краљева“ број 
3/15, 29/15, 2/18, 52/20 и 13/22) (у даљем тексту:Одлука) члан 81. мења се и 
гласи: 
      „Новчаном казном у фиксном износу од 100.000,00 динара казниће се за 
прекршај ЈКП „Водовод“ Краљево уколико поступи супротно одредбама чланова 
6, 19. став 1. и 2, 21, 23, 25, 29. став 3, 32, 33, 37. став 2. и 3, 38, 39.став 1,  41. 
став 1. алинеја 1-8, 43, 44. став 1. и 3, 45. став 4, 46, 47. став 1, 48, 49. став 2, 3. и 
8, 54. став 2, 56, 57. став 2, 63. став 1, 72. став 2,  74. и 75. ове одлуке. 
     За прекршај из става 1. овог члана казниће се и одговорно лице у ЈКП 
„Водовод“ Краљево новчаном казном у фиксном износу од 20.000,00 динара.“ 
 

Члан 2. 
 

        Члан 82.Одлуке мења се и гласи: 
   „Новчаном казном  у фиксном износу од 150.000,00 динара казниће се за 
прекршај правно лице уколико поступи супротно одредбама чланова 14.став 3, 
19. став 1. и 2, 36. став 1, 45. став 3, 47. став 1, 61. став. 1. и 2,  62, и 80. став 4.   
ове одлуке. 
    За прекршај из става 1. овог члана казниће се и одговорно лице у  правном 
лицу новчаном казном у фиксном износу од 25.000,00 динара. 

Новчаном казном у фиксном износу од 100.000,00 динара казниће се за 
прекршај правно лице уколико поступи супротно одредбама чланова 7, 12. став 
2. и 4, 27, 29. став 1. и 3, 31, 35. став 2, 45. став 1,  58. став  2, 60, 68. и 76. ове 
одлуке. 
     За прекршај из става 3. овог члана казниће се и одговорно лице у  правном 
лицу новчаном казном у фиксном износу од 20.000,00 динара. 
     Новчаном казном у фиксном износу од 80.000,00 динара казниће се за 
прекршај правно лице уколико поступи супротно одредбама чланова 28. став 2. и 
4, 30, 42,  52, 53. и 66. ове одлуке. 
      За прекршај из става 5. овог члана казниће се и одговорно лице у правном 
лицу  новчаном казном у фиксном износу од 15.000,00 динара.“ 
 
 

Члан 3. 
 

Члан 83.Одлуке мења се и гласи: 

185.
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    „Новчаном казном у фиксном износу од 75.000,00 динара казниће се за 
прекршај предузетник уколико поступи супротно одредбама чланова 14.став 3, 
19. став 1. и 2, 36. став 1, 45. став 3, 47. став 1, 61. став. 1. и 2,  62. и 80. став 4.   
ове одлуке. 

Новчаном казном у фиксном износу од 60.000,00 динара казниће се за 
прекршај предузетник уколико поступи супротно одредбама чланова 7, 12.став 2. 
и 4, 27, 29. став 1. и 3, 31, 35. став 2, 44. став 4, 45. став 1, 58, 60, 67, 68. и 76.  
ове одлуке. 
     Новчаном казном у фиксном износу од 50.000,00 динара казниће се за 
прекршај предузетник уколико поступи супротно одредбама чланова 28, 30, 42, 
47. став 2, 52, 53. и 66. ове одлуке.“ 
 

 
Члан 4. 

 
После члана 83.Одлуке, додаје се нови члан 83а који гласи: 
 
         „Члан 83а 
 

      Новчаном казном у фиксном износу од 25.000,00 динара казниће се за 
прекршај физичко лице уколико поступи супротно одредбама чланова 14.став 3, 
19. став 1. и 2, 36. став 1, 45. став 3, 47. став 1, 54. став 1, 61. став. 1. и 2,  62. и 
80. став 4. ове одлуке. 
      Новчаном казном у фиксном износу од 20.000,00 динара казниће се за 
прекршај физичко лице уколико поступи супротно одредбама чланова 7, 12.став 
2. и 4, 27, 29. став 1. и 3, 31, 35. став 2, 44. став 4, 45. став 1, 58, 60, 67, 68. и 76.  
ове одлуке. 
      Новчаном казном у фиксном износу од 15.000,00 динара казниће се за 
прекршај физичко лице уколико поступи супротно одредбама чланова 28, 30, 42, 
47. став 2, 52, 53. и 66. ове одлуке.“ 

 
 

Члан 5. 
 

       У осталом делу Одлука о водоводу и канализацији („Службени лист града 
Краљева“, број 3/15, 29/15, 2/18, 52/20 и 13/22) остаје на снази. 
 

Члан 6. 
  

     Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном 
листу града Краљева“. 
 
 
Скупштина града Краљева 
Број: 011-234/2022-I 
Дана: 08. јула 2022. године 
                                                              

Председник 
 Скупштине града Краљева 

           Ненад Марковић, дипл.инж.саобраћаја, с.р 
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На основу члана 20. став 1. тачка 6. и члана 32. став 1. тачка 6. Закона о 

локалној самоуправи („Службени гласник РС”, број 129/07, 83/14-др.закон, 101/16-др. 
закон, 47/18 и 111/21-др.закон), члана 39. став 3. Закона о прекршајима („Службени 
гласник РС”, број 65/13, 13/16, 98/16-одлука УС, 91/19 и 91/19-др.закон ) и члана 26. став 
1. тачка 20. Статута града Краљева („Службени лист града Краљева”, број 6/19-
пречишћен текст), 

   Скупштина града Краљева, на седници одржаној дана 8. јула 2022.године, 
донела је 

 
О Д Л У К У  

О ИЗМЕНАМА ОДЛУКЕ О РАДНОМ ВРЕМЕНУ У ТРГОВИНСКИМ, 
ЗАНАТСКИМ И УГОСТИТЕЉСКИМ ОБЈЕКТИМА  

НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА КРАЉЕВА 

 
Члан 1. 

 
 У Одлуци о радном времену у трговинским, занатским и угоститељским 

објектима на територији града Краљева („Службени лист града Краљева”, број 20/10), 
члан 21. се брише.  

Члан 2. 
 

  Члан 22. Одлуке мења се и гласи: 
„Новчаном казном у фиксном износу од 150.000,00 динара казниће се правно 

лице уколико поступи супротно одредбама чланова 3, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 
17, 18. и 19.  

Новчаном казном у фиксном износу од 20.000,00 динара за прекршаје из става 
1. овог члана казниће се одговорно лице у правном лицу“. 

 
Члан 3. 

 
 Члан 23. Одлуке мења се и гласи:  
„Новчаном казном у фиксном износу од 75.000,00 казниће се предузетник 

уколико поступи супротно одредбама чланова 3, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. 
и 19“.  

 
Члан 4. 

 
  Чланови 24. и 25. Одлуке се бришу. 
 

Члан 5. 
 

  У свему осталом одредбе Одлуке о радном времену у трговинским, занатским 
и угоститељским објектима на територији града Краљева („Службени лист града 
Краљева”, број 20/10) остају непромењене. 
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 Члан 6. 
 
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном 

листу града Краљева”. 
 
 
 

Скупштина града Краљева 
Број:011-236/2022-I 
Дана: 8. јула 2022.године 
                                                                                              Председник 
                                                                                  Скупштине града Краљева 
                                                                     Ненад Марковић, дипл.инж.саобраћаја, с.р. 
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      На основу члана 2. став 3. тачка 14. и члана 3. став 1. тачка 14. Закона о 
комуналним делатностима („Службени гласник РС”, број 88/11, 104/16 и 95/18), 
члана 46. Закона о ветеринарству („Службени гласник РС”, 91/05, 30/10, 93/12 и 
17/19-др.закон) члана 20. став 1. тачка 2. и члана 32. став 1. тачка 6. Закона о 
локалној самоуправи („Службени гласник РС”, број 129/07, 83/14-др.закон, 101/16-др. 
закон, 47/18 и 111/21-др.закон), члана 39. став 3. Закона о прекршајима („Службени 
гласник РС”, број 65/13, 13/16, 98/16-oдлука УС, 91/19 и 91/19-др.закон ) и члана 26. 
Статута града Краљева („Службени лист града Краљева”, број 6/19-пречишћен 
текст), 
     Скупштина града Краљева, на седници одржаној дана 08. јула 2022. године, 
донела је 
 

О Д Л У К У  
О ОБАВЉАЊУ ДЕЛАТНОСТИ ЗООХИГИЈЕНЕ 

 
 

I УВОДНЕ ОДРЕДБЕ 
 

Члан 1. 
 
     Овом одлуком уређују се услови и начин обављања комуналне делатности 
зоохигијене на територији града Краљева (у даљем тексту:зоохигијена), права и 
обавезе вршиоца и корисника услуге зоохигијене, финансирање зоохигијене, 
надлежност за вршења надзора над обављањем зоохигијене, казнене мере за 
непоштовање одредаба ове одлуке и друга питања која су од значаја за обављање 
зоохигијене. 
 
 

Члан 2. 
 

     Зоохигијена, сходно члану 1.ове одлуке, осим послова спровођења мера 
контроле и смањења популације штетних организама, глодара и инсеката 
спровођењем мера дезинфекције, дезинсекције и дератизације на површинама јавне 
намене, поверава се Јавном комуналном предузећу „Чистоћа” Краљево као вршиоцу 
комуналне делатности (у даљем тексту: Предузеће). 
     Послови спровођења мера контроле и смањења популације штетних 
организама, глодара и инсеката спровођењем мера дезинфекције, дезинсекције и 
дератизације на површинама јавне намене на територији града Краљева се 
поверавају на начин и у складу са законом којим се уређује обављање комуналне 
делатности. 
    Предузеће, односно други вршилац појединих послова из оквира зоохигијене 
је дужно да испуњава минималне услове у погледу стручне оспособљености 
кадрова и техничког капацитета потребних за обављање зоохигијене прописанe 
актом којим се уређују начин и услови за отпочињање обављања комуналних 
делатности. 
 
                                                                  Члан 3. 
 
    Корисник услуге зоохигијене, осим услуге спровођења мера дезинфекције, 
дезинсекције и дератизације на површинама јавне намене ради смањења 
популације штетних организама, глодара и инсеката, је власник односно држалац 
напуштене односно изгубљене, одузете или угинуле животиње на површини јавне 
намене или животиње коју је Предузеће сместило у прихватилиште, односно чији се 
леш уклања са површина јавне намене као и чији се леш уклања из објеката за узгој, 
држање, дресуру, излагање, одржавање такмичења или промет животиња. 
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II ПРАВА И ОБАВЕЗЕ 
 

Члан 4. 
 

     Предузеће доноси Годишњем програм зоохигијене који нарочито садржи 
врсту, обим и динамику услуга, као и висину средстава потребних за његову 
реализацију (у даљем тексту: Програм). 
    Предузеће је дужно да Програм из става 1. овог члана донесе најкасније до 
15. јануара текуће године. 
    Програм из става 1 овог члана се сматра донетим када на њега сагласност да 
Градско веће града Краљева. 
 
 

Члан 5. 
 

    Градско веће града Краљева доноси Програм контроле и смањења 
популације напуштених паса и Програм контроле и смањења популације 
напуштених мачака на територији града Краљева. 
   Предлоге програма из става 1. овог члана припрема Предузеће за период од 
10 година. 
 

Члан 6. 
 

    Град Краљево, у складу са законом којим се уређује добробит животиња 
обезбеђује прихватилиште за напуштене и изгубљене животиње.  
    Прихватилиште из става 1. овог члана мора испуњавати услове за заштиту 
добробити животиња у погледу простора за животиње, просторија и опреме, а у 
складу са прописима којим се уређује добробит животиња и мора бити уписано у 
Регистар који води надлежно министарство, у складу са прописима којим се уређује 
ветеринарство.  
    Лица која раде у прихватилишту са животињама морају бити обучена у складу 
са прописима који регулишу добробит животиња.  
 
Хватање, превоз, смештај и збрињавање напуштених и изгубљених животиња - 

паса у прихватилишту за животиње 
 

Члан 7. 
 

    Предузеће обавља послове хватања, превоза, смештаја и збрињавања 
напуштених и изгубљених животиња-паса на територији града Краљева савременим 
методама и на хуман начин, уз примену одговарајуће опреме и превозних 
средстава, на начин да се са животињом поступа тако да се проузрокује најмањи 
степен бола, патње, страха и стреса у складу са законом којим се уређује добробит 
животиња. 
 

Члан 8. 
 
    Предузеће је одговорно за живот, здравље и добробит животиња које су 
смештене у прихватилиште и дужно је да о њима брине са пажњом доброг 
домаћина. 
 

Члан 9. 
 

     Хватање, превоз, смештај и збрињавање напуштених и изгубљених 
животиња-паса у прихватилиште врши се на основу пријаве или на основу сазнања 
стечених у току редовног рада. 
     Пријава из става 1. овог члана подноси се телефоном, достављањем 
електронске поруке или писаним путем. Број телефона на који се подноси пријава и 
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електронска адреса Предузећа објављују се у средствима јавног информисања и на 
званичној интернет презентацији Предузећа. Пријава мора да садржи ближе податке 
о локацији, опису животиње (боја, висина, раса .......), време пријављивања, име на 
које се животиња одазива, име и презиме, адреса и број телефона лица које врши 
пријављивање. Свака пријава, па и пријава која не садржи наведене податке, 
евидентира се и у случају прикупљања, превоза и збрињавања животиње, 
подносилац пријаве се обавештава. 
    Прикупљање, превоз и збрињавање животиња-паса се спроводи радним 
данима до 12 часова са локација на којима се пси скупљају, док се интервентно 
прикупљање, превоз и збрињавање животиња паса спроводи сваког радног дана у 
току радног времена Предузећа. 
 
 

Члан 10. 
 

    Власник односно држалац животиње-пса који исту изгуби је дужан да губитак 
животиње пријави Предузећу и то без одлагања, а најкасније у року од три дана од 
дана губитка животиње. 
    Ако власник односно држалац животиње-пса, не пријави губитак животиње из 
става 1. овог члана, сматра се да је исту напустио. 
 
 

Члан 11. 
 

    Хватање, превоз и смештај напуштених и изгубљених животиња-паса са 
површина које нису јавна намена, Предузеће обавља на основу захтева власника, 
односно корисника те површине или на основу налогу и уз присуство надлежне 
инспекције о трошку власника односно корисника површине. 
 
 

Члан 12. 
 

    Предузеће, поред законом и овом одлуком предвиђених послова, је дужно да 
у складу са прописима којима се уређује добробит животиња и ветеринарство: 
1. организује излазак на терен у односу на пријављивање локације и број 
животиње; 
2. смешта у прихватилиште прикупљене животиње-псе и предузима следеће 
мере: врши тријажу, утврђује идентитет, обавештава власника, врши проверу на 
списку тражених животиња, организује преглед од стране ветеринара и утврђује 
здравствено стање, размешта и разврстава животиње према полу; 
3. води евиденцију о животињама-псима у прихватилишту; 
4. смешта и збрињава ухваћене, напуштене и изгубљене животиње-мачке у 
прихватилишту за животиње под условом да су претходно обезбеђени услови за 
њихов смештај и збрињавање у складу са законом и у поступку предвиђеним овом 
одлуком, а који се примењује на хватање, превоз, смештај и збрињавање 
напуштених и изгубљених паса у прихватилишту за животиње; 
5. обавља и друге послове у складу са важећим прописима. 

 
 

Члан 13. 
 

    Прихватилиште могу напустити искључиво стерилисане и обележене 
животиње-пси, односно мачке, осим у случају када их преузимају власници, односно 
држаоци који су нестанак животиње-пса пријавили као и преузели у складу са 
роковима предвиђеним овом одлуком. 
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Контрола и смањење популације напуштених животиња - паса и мачака 
 
 

Члан 14. 
 

    Предузеће је дужно да спроводи десетогодишњи Програм контроле и 
смањења популације напуштених паса и Програм контроле и смањења популације 
напуштених мачака према специфичностима средине у складу са прописима којима 
се уређује добробит животиња а којим се нарочито дефинишу основна начела, 
разлози и циљеви доношења, преглед стања, контролу размножавања и 
збрињавања паса и мачака, образовање и информисање јавности о значају и начину 
контроле и смањења популације напуштених паса и мачака, финансијски план као и 
динамика спровођења и праћења реализације. 
 
 

Члан 15. 
 

    Контрола и смањење популације напуштених животиња-паса и мачака 
обухвата: 
1. регистрацију и обележавање свих напуштених паса и мачака; 
2. побољшање услова у постојећем прихватилишту; 
3. стерилизацију свих напуштених паса и мачака; 
4. удомљавање напуштених паса и мачака; 
5. едукацију и информисање грађана, власника или држалаца животиња о 
особинама и потребама животиња, сопственим мотивима држања животиња и 
законским обавезама власника и 
6. друге мере у складу са важећим прописима. 

 
 

Нешкодљиво уклањање лешева животиња са површина јавне намене 
 
 

Члан 16. 
 

    У вршењу послова нешкодљивог уклањања лешева животиња непознатих 
држалаца са површина јавне намене, Предузеће је дужно да: 
1. прима пријаве о постојању лешева животиња на површинама јавне намене и 
на начин прописан чланом 9. став 2. ове Oдлуке; 
2. нешкодљиво уклања лешеве и животиње; 
3. обави или организује превоз лешева животиња до објекта за сакупљање, 
прераду или уништавање отпада животињског порекла. 
    Овлашћено лице које прими пријаву одмах обавештава теренску службу о 
локацији на којој се налази леш угинуле животиње. Теренска служба уклања леш, 
врши дезинфекцију простора, а леш транспортује у објекат за сакупљање лешева 
животиња. 
    Послове нешкодљивог уклањања лешева животиња са површине јавне 
намене, Предузеће врши на начин који не представља ризик по друге животиње, 
људе или животну средину, у складу са посебним прописима. 
 
 

Мере за смањења популације штетних организама, глодара и инсеката 
 

Члан 17. 
 

    Мере контроле и смањења популације штетних микроорганизама, глодара и 
инсеката дезинфекцијом, дезинсекцијом и дератизацијом на површинама јавне 
намене спроводе се у складу са законом. 
    У обављању послова из става 1. овог члана, вршилац комуналне делатности 
коме су поверени послови из става 1. овог члана је дужан да испуњава услове 
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прописане законом и подзаконским актима који уређују спровођење мера смањења 
популације штетних организама, глодара и инсеката. 
 
 

Хватање, превоз, смештај и збрињавање других напуштених и изгубљених 
животиња у прихватилишту за животиње 

 
Члан 18. 

 
    Хватање, превоз, смештај и збрињавање напуштених и изгубљених животиња 
(осим паса) у прихватилиште за животиње врши се на основу пријаве или на основу 
сазнања. 
    Пријава се подноси на начин предвиђен чланом 9. ове одлуке и садржи 
елементе прописане истим чланом. 
    Предузеће је дужно да ухваћену животињу збрине на одговарајући начин у 
складу са законским и подзаконским прописима. 
    Предузеће предузима мере за проналазак власника односно држаоца 
ухваћене животиње. 
    Трошкове хватања и збрињавања напуштених и изгубљених животиња из 
става 1. овог члана сноси власник односно држалац животиње, а ако је исти 
непознат, трошкови падају на терет буџета града Краљева. 
 
 

Нешкодљиво уклањање лешева животиња из објеката за узгој, држање, 
дресуру, излагање, одржавање такмичења или промет животиња до објеката 

за сакупљање, прераду или уништавање отпада животињског порекла, 
организовање транспорта и транспорт 

 
Члан 19. 

 
    Нешкодљиво уклањање лешева животиња из објеката за узгој, држање, 
дресуру, излагање, одржавање такмичења или промет животиња врши Предузеће. 
    Уклањање лешева из става 1. овог члана, Предузеће врши по пријави 
власника или држаоца животиња поднетој на начин прописан у члану 9. став 2. ове 
одлуке. 
    Власник односно држалац животиње је дужан да Предузећу без одлагања 
пријави угинуће животиње. 
    Овлашћено лице које прими пријаву дужно је да одмах обавести надлежну 
службу Предузећа о локацији на којој се налази леш угинуле животиње. Надлежна 
служба Предузећа дужна је да уклони леш, изврши дезинфекцију простора, а леш 
транспортује у објекат за сакупљање лешева животиње. 
    Трошкови уклањања лешева животиња из става 1. овог члана падају на терет 
власника односно држаоца животиње, а ако је исти непознат, трошкови падају на 
терет буџета града Краљева. 
 
 

Члан 20. 
 

    Транспорт или организовање транспорта лешева животиња свих врста 
објеката за узгој, држање, дресуру, излагање, одржавање такмичења или промет 
животиња до објекта за сакупљање, прераду или уништавање отпада животињског 
порекла, Предузеће је дужно да обавља на начин који не представља ризик по друге 
животиње, људе или животну средину. 
    Трошкови транспорта лешева животиња из става 1. овог члана падају на 
терет буџета града Краљева. 
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Члан 21. 
 

    Град Краљево, у складу са прописима којим се уређује ветеринарство, за 
потребе послова зоохигијене, је у обавези да обезбеди објекат за складиштење до 
одвожења сакупљених лешева животиња и споредних производа животињског 
порекла привредном субјекту овлашћеном за нешкодљиво уклањање лешева 
животиња из објеката за узгој, држање, дресуру, излагање, одржавање такмичења 
или промет животиња до објеката за сакупљање, прераду или уништавање отпада 
животињског порекла. 
 
 

Цене комуналних услуга 
 

Члан 22. 
 

    Цена комуналне услуге зоохигијене одређује се на начин и у поступку 
утврђеним законом којим се уређује обављање комуналних делатности. 
 
  

Члан 23. 
 

    Корисник услуге из члана 3. ове одлуке дужан је да плати цену извршене 
комуналне услуге: 
1) збрињавање животиње ако више не жели или није у могућности да се стара о њој; 
2) хватања, превоза, смештаја, исхране и неге напуштених и изгубљених односно 
одузетих животиња; 
3) нешкодљивог уклањања лешева животиња са површине јавне намене као и 
нешкодљиво уклањање лешева животиња из објеката за узгој, држање, дресуру, 
излагање, одржавање такмичења или промет животиња до објеката за сакупљање, 
прераду или уништавање отпада животињског порекла. 
    Предузеће одређује цену услуге из става 1. овог члана на основу начела и 
елемената за одређивање цене комуналне услуге на начин и у поступку прописаном 
посебним прописима којима се уређује обављање комуналних делатности. 
    Када корисник услуге није познат, односно када се исти не може утврдити, 
трошкови падају на терет буџета града Краљева. 
 
 

III ОБЕЗБЕЂЕЊЕ КОНТИНУИТЕТА ОБАВЉАЊА ДЕЛАТНОСТИ ЗООХИГИЈЕНЕ 
 
 

Члан 24. 
 

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

Члан 25. 
 

    Предузеће односно вршилац појединих послова зоохигијене је дужно да 
једном годишње спроведе поступак изјашњења корисника о квалитету услуге 
зоохигијене. Период изјашњења траје 15 дана, почев од дана објављивања позива 
на својој званичној интернет презентацији Предузећа. Позив се доставља и најмање 
једној локалној ТВ станици ради упознавања корисника услуга о могућности 
изјашњавања. 
    Предузеће односно вршилац појединих послова зоохигијене је дужно да у 
року од 5 дана од дана истека рока из става 1. овог члана сачини извештај.  
    Извештај из става 2. овог члана, Предузеће односно вршилац појединих 
послова зоохигијене доставља организационој јединици Градске управе града 
Краљева надлежној за комуналне послове у року од 10 дана од истека рока из става 
2. овог члана. 
    Уколико су резултати изјашњења такви да већина корисника није задовољна 
пруженом услугом због непоступања на које је Предузеће односно вршилац 
појединих послова зоохигијене било обавезно у складу са одредбама Одлуке, 
извештај се доставља организационој јединици Градске управе надлежној за 
инспекцијске послове која ће наложити отклањање недостатака. 
 
 

IV НАДЗОР 
 
 

Члан 26. 
 
    Надзор над применом одредаба ове одлуке врши Градска управа града 
Краљева преко својих организационих јединица и то: организационе јединице 
надлежне за инспекцијске послове (у даљем тексту: инспектор) . 
    У вршењу инспекцијског надзора над применом ове одлуке и других аката 
донетих на основу ове одлуке, инспектор има право и дужности утврђене законом и 
овом одлуком. 
 
 

VI КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ 
 
 

Члан 27. 
 

    Новчаном казном у фиксном износу од 90.000,00 динара казниће се за 
прекршај ЈКП „Чистоћа“ уколико поступи супротно одредбама чланова: 4, 12, 14, 16, 
19. став 4, 24. став 1. и 25. став 1, 2. и 3. ове одлуке. 
    За прекршај из става 1. овог члана казниће се и одговорно лице у ЈКП 
„Чистоћа“ новчаном казном у фиксном износу од 20.000,00 динара. 
    Новчаном казном у фиксном износу од 90.000,00 динара казниће се за 
прекршај правно лице - вршилац појединих послова из оквира делатности 
зоохигијене уколико поступи суптротно одредбама чланова: 17, 19. став 4, 24. став 1. 
и 25. став 1, 2. и 3. ове одлуке. 
    За прекршај из става 1. овог члана казниће се и одговорно лице код вршиоца 
појединих послова из оквира делатности зоохигијене новчаном казном у фиксном 
износу од 20.000,00 динара. 
 
 
 
 
 
 
 



8. јул 2022. годинеБрој 21 - Страна 42 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА КРАЉЕВА

Члан 28. 
 

    Новчаном казном у фиксном износу од 65.000,00 динара казниће се за 
прекршај предузетник-вршилац појединих послова из оквира делатности зоохигијене 
уколико поступи суптротно одредбама чланова: 17, 19. став 4, 20. став 1, 24. став 1. 
и 25. став 1, 2. и 3. ове одлуке. 
 
 

Члан 29. 
 

    Новчаном казном у фиксном износу од 15.000,00 динара казниће се за 
прекршај физичко лице уколико поступи супротно одредбама чланова: 10, 19. и 23. 
став 3. ове одлуке. 
 
 

VII ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 
 

Члан 30. 
 

    Градско веће града Краљева ће донети Програм контроле и смањења 
популације напуштених мачака на територији града Краљева у року од 2 године од 
дана ступања на снагу ове одлуке. 
    Град Краљево ће обезбедити објекат за складиштење до одвожења 
сакупљених лешева животиња и споредних производа животињског порекла 
привредном субјекту овлашћеном за нешкодљиво уклањање лешева животиња из 
објеката за узгој, држање, дресуру, излагање, одржавање такмичења или промет 
животиња до објеката за сакупљање, прераду или уништавање отпада животињског 
порекла у року од две године од дана ступања на снагу ове одлуке. 
 
 

Члан 31. 
  

    Даном ступања на снагу ове одлуке престаје да важи Одлука о хватању и 
збрињавању напуштених паса („Службени лист општине Краљево”, број 9/07 и 
„Службени лист града Краљева”, број 10/20 и 22/15) 
 
 
Скупштина града Краљева 
Број: 011-237/2022-I 
Дана: 08. јула 2022.године 
                                                                                            Председник 
                                                                                  Скупштине града Краљева 
                                                                     Ненад Марковић, дипл.инж.саобраћаја, с.р. 
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         На основу члана 28. став 2. Закона о комуналним делатностима 
(„Службени гласник РС“, број 88/11, 104/16 и 95/18), члана 69. тачка 3.  Закона 
о јавним предузећима („Службени гласник РС“, број 15/16 и 88/19), члана 26. 
тачка 9. и члана 121. Статута града Краљева („Службени лист града 
Краљева”, број 6/19-пречишћен текст), 
          Скупштина града Краљева, на седници одржаној дана 8. јула 2022. 
године,  донела је 
 
 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
 
 
 
I 

    
Даје се сагласност на Oдлуку о елементима за образовање цена 

производа и услуга и Одлуку о повећању цене воде, услуга канализације и 
пречишћавања отпадних вода, које је донео Надзорни одбор Јавног 
комуналног предузећа „Водовод“ Краљево на седници одржаној дана 
13.06.2022.године под бројем 1696/3 и 1696/4. 
 

II 
 

 Саставни део овог решења су одлуке Надзорног одбора Јавног 
комуналног предузећа „Водовод“ Краљево број 1696/3 и 1696/4 од 
13.06.2022.године. 
 

III 
 

Ово решење ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у  
„Службеном листу града Краљева”. 
 
 
 
 
Скупштина града Краљева 
Број:011-235/2022-I 
Дана: 8. јула 2022. године 
 
                                        
                                                                                Председник  

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

 

188.
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         На основу члана 28. став 2. Закона о комуналним делатностима 
(„Службени гласник РС“, број 88/11, 104/16 и 95/18), члана 69. тачка 3.  Закона 
о јавним предузећима („Службени гласник РС“, број 15/16 и 88/19), члана 26. 
тачка 11. и члана 121. Статута града Краљева („Службени лист града 
Краљева”, број 6/19-пречишћен текст) и члана 2. Одлуке о начину 
поверавања градског и приградског превоза путника на територији града 
Краљева („Службени лист града Краљева”, број 30/16), 
          Скупштина    града   Краљева, на седници одржаној дана 8. јула 2022. 
године,  донела је 
 
 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
 
 
 
I 

    
Даје се сагласност на Oдлуку Надзорног одбора АУТОПРЕВОЗ ДОО 

Чачак број 2/17 од 24.05.2022.године, којом је утврђена тарифа превоза у 
градско-приградском саобраћају на територији града Краљева. 
 
 

II 
 

 Саставни део овог решења је Oдлука Надзорног одбора 
АУТОПРЕВОЗ ДОО Чачак број 2/17 од 24.05.2022.године. 
 
 

III 
 

Ово решење ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у  
„Службеном листу града Краљева”. 
 
 
 
 
Скупштина града Краљева 
Број:011-238/2022-I 
Дана: 8. јула 2022. године 
 
                                        
                                                                                Председник  

      Скупштине града Краљева 
                                                      Ненад Марковић, дипл.инж. саобраћаја, с.р. 
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На основу члана 32. став 1. тачка 19. у вези са чланом 66. став 1. и 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. став 1. тачка 24. и 
члана 121. став 1. Статута града Краљева „Службени лист града Краљева“, број 
6/19-пречишћен текст, 

Скупштина града Краљева, на седници одржаној дана 8. јула 2022. године, 
донела је 

 

Р Е Ш Е Њ Е  

 

I 
 

Даје се сагласност на употребу имена града Краљева у називу Спортског 
шаховског удружења, тако да удружење може да носи назив Спортско шаховско 
удружење „КРАЉЕВО“ из Краљева.  

 

II 
 

Решење објавити у „Службеном листу града Краљева“. 

 

Скупштина града Краљева 
Број: 011-239/2022-I 
Дана: 8. јула 2022. године 

                                                         Председник 
                                                           Скупштине града Краљева 

                                                                Ненад Марковић, дипл.инж.саобраћаја, с.р. 
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         На основу члана 59. Закона о јавним прeдузећима („Службени гласник 
РС“, број 15/16 и 88/19), члана 26. тачка 11. и члана 121. став 1. Статута 
града Краљева  („Службени лист града Краљева”, број 6/19-пречишћен текст), 
разматрајући Измену Програма пословања за 2022.годину Јавног комуналног 
предузећа „Водовод“ Краљево и Одлуку Надзорног одбора Јавног комуналног 
предузећа „Водовод“ Краљево број 1696/2 од 13.06.2022.године, 
          Скупштина  града Краљева, на седници одржаној 08. јула 2022. године,  
донела је 
 
 
 
 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
 
 
 
I 

    
Даје се сагласност на Измену Програма пословања за 2022.годину 

Јавног комуналног предузећа „Водовод“ Краљево, коју је донео Надзорни 
одбор Јавног комуналног предузећа „Водовод“ Краљево Одлуком број 1696/2 
од 13.06.2022.године.  
 
 

II 
 

Ово решење објавити у  „Службеном листу града Краљева”. 
 
 
 
 
Скупштина града Краљева 
Број:011-229/2022-I 
Дана:08. јула 2022. године 
 
                                        
                                                                               Председник  

     Скупштине града Краљева 
                                                       Ненад Марковић, дипл.инж. саобраћаја, с.р. 
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         На основу члана 58. Закона о јавним предузећима („Службени гласник 
РС“, број 15/16 и 88/19) и члана 26. тачка 11. Статута града Краљева  
(„Службени лист града Краљева”, број 6/19-пречишћен текст), разматрајући 
Одлуку Надзорног одбора Јавног енергетског предузећа „Топлана“ Краљево 
број 850 од 13.06.2022.године, 
          Скупштина града Краљева, на седници одржаној 08. јула 2022. године,  
донела је 
 
 
 
 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
 
 
 
I 

    
Даје се сагласност на Одлуку Надзорног одбора Јавног енергетског 

предузећа „Топлана“ Краљево број 850 од 13.06.2022.године, о расподели 
добити у износу од 19.959.312,44 динара, исказане по финансијском 
извештају за 2021.годину, за покриће губитка из ранијих година.  
 
 

II 
 

Ово решење објавити у  „Службеном листу града Краљева”. 
 
 
 
 
Скупштина града Краљева 
Број:011-230/2022-I 
Дана:08. јула 2022. године 
 
                                        
                                                                              Председник  

    Скупштине града Краљева 
                                                       Ненад Марковић, дипл.инж. саобраћаја, с.р. 
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         На основу члана 58. Закона о јавним предузећима („Службени гласник 
РС“, број 15/16 и 88/19) и члана 26. тачка 11. Статута града Краљева  
(„Службени лист града Краљева”, број 6/19-пречишћен текст), разматрајући 
Одлуку Надзорног одбора Јавног комуналног предузећа „Чистоћа“ Краљево 
број 2957 од 16.06.2022.године, 
          Скупштина града Краљева, на седници одржаној 08. јула 2022. године,  
донела је 
 
 
 
 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
 
 
 
I 

    
Даје се сагласност на Одлуку Надзорног одбора Јавног комуналног 

предузећа „Чистоћа“ Краљево број 2957 од 16.06.2022.године, којом се врши 
расподела остварене добити по финансијском извештају за 2021.годину у 
износу од 273.900,62 динара, тако што ће се 50% добити у износу од 
136.950,31 динара уплатити у буџет оснивачу, а 50% добити у износу од  
136.950,31 динара распоредити у резерве предузећа.  
 
 

II 
 

Ово решење објавити у  „Службеном листу града Краљева”. 
 
 
 
 
Скупштина града Краљева 
Број:011-231/2022-I 
Дана:08. јула 2022. године 
 
                                        
                                                                                Председник  

     Скупштине града Краљева 
                                                        Ненад Марковић, дипл.инж. саобраћаја, с.р. 
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         На основу члана 58. Закона о јавним предузећима („Службени гласник 
РС“, број 15/16 и 88/19) и члана 26. тачка 11. Статута града Краљева  
(„Службени лист града Краљева”, број 6/19-пречишћен текст), разматрајући 
Одлуку Надзорног одбора Јавног комуналног предузећа „Путеви“ Краљево 
број 936 од 27.06.2022.године, 
          Скупштина града Краљева, на седници одржаној дана 08. јула 2022. 
године,  донела је 
 
 
 
 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
 
 
 
I 

    
Даје се сагласност на Одлуку Надзорног одбора Јавног комуналног 

предузећа „Путеви“ Краљево број 936 од 27.06.2022.године, о расподели 
добити тако што ће се остварена добит у износу од 25.391.353,00 динара 
расподелити тако да део припада оснивачу у висини 50% у износу од 
12.695.676,50 динара, учешће запослених у добити део у висини од 25% у 
износу од 6.347.838,25 динара и за повећање основног капитала део у висини 
од 25% у износу од  6.347.838,25 динара.  
 
 

II 
 

Ово решење објавити у  „Службеном листу града Краљева”. 
 
 
 
 
Скупштина града Краљева 
Број:011-241/2022-I 
Дана:08. јула 2022. године 
 
                                        
                                                                               Председник  

    Скупштине града Краљева 
                                                        Ненад Марковић, дипл.инж. саобраћаја, с.р. 
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На основу члана 26. тачка 9. Статута града Краљева („Службени лист града 
Краљева", број 6/19-пречишћен текст) и члана 112. став 1. Пословника о раду 
Скупштине града Краљева („Службени лист града Краљева“, број 15/22-пречишћен 
текст)  

Скупштина града Краљева, на седници одржаној дана 08. јула 2022.године, 
донела је 
 

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

САВЕТА ЗА РОДНУ РАВНОПРАВНОСТ ГРАДА КРАЉЕВА 
 
I 

 
Утврђује се престанак дужности у Савету за родну равноправност града 

Краљева: 
1. Лидији Павловић, председнику, 
2. Марку Јелићу, члану, 
3. Маријани Шен, члану,   
4. Бранки Мићевић, члану, 
5. Ивани Базић, члану, 
6. Новици Лишанину, члану и 
7. Владану Славковићу, члану.  
  

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

листу града Краљева". 
 

                                                     О б р а з л о ж е њ е 
  

Правни основ за доношење овог решења садржан је у одредбама члана 26. 
тачка 9. Статута града Краљева („Службени лист града Краљева", број 6/19-
пречишћен текст), којима је утврђено да Скупштина доноси прописе и друге опште 
и појединачне акте, и члана 112. став 1. Пословника о раду Скупштине града 
Краљева („Службени лист града Краљева“, број 15/22-пречишћен текст) утврђено 
је да Скупштина, поред осталих аката, доноси решења. 

С обзиром да је период на који су именовани председник и чланови Савета 
за родну равноправност града Краљева истекао, као и да је у међувремену донет 
Закон о родној равноправности („Службени гласник РС", број 52/21), који је ставио 
ван снаге Закон о равноправности полова, и у члану 63. предвидео образовање 
савета за родну равноправност у органима управе јединице локалне самоуправе и 
прописао састав савета на битно другачији начин, донето је решење као у 
диспозитиву. 

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

 
Скупштина града Краљева                                   
Број:02-15/2022-I                                                                              
Дана:08. јула 2022.године                                                             
                                                                                  Председник 
                                                                       Скупштине града Краљева 
                                                             Ненад Марковић, дипл.инж.саобраћаја, с.р. 
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 На основу члана 34. Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС“, број 
15/16 и 88/19), члана 26. став 1. тачка 49. Статута града Краљева („Службени лист 
града Краљева“, број 6/19-пречишћен текст) и члана 7. став 4. Одлуке о начину 
спровођења изборног поступка и поступка именовања директора јавних предузећа 
чији је оснивач град Краљево („Службени лист града Краљева“, број 30/16), 
 Скупштина града Краљева, на седници одржаној дана 08. јула 2022. године, 
донела је 
 
 

РЕШЕЊЕ 
О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА КОМИСИЈЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ 

КОНКУРСА ЗА ИЗБОР ДИРЕКТОРА ЈАВНИХ ПРЕДУЗЕЋА ЧИЈИ ЈЕ ОСНИВАЧ 
ГРАД КРАЉЕВО  

 
I 
 

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

II 
 
 Именује се Наташа Тодоровић, дипломирани економиста, за члана Комисије за 
спровођење конкурса за избор директора јавних предузећа чији је оснивач град 
Краљево. 

III 
 

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

О б р а з л о ж е њ е  
 

Правни основ за доношење овог решења садржан је у одредбама члана 34. 
Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС“, број 15/16 и 88/19), члана 26. 
став 1. тачка 49. Статута града Краљева („Службени лист града Краљева“, број 6/19-
пречишћен текст) и члана 7. став 4. Одлуке о начину спровођења изборног поступка и 
поступка именовања директора јавних предузећа чији је оснивач град Краљево 
(„Службени лист града Краљева“, број 30/16). Наведеним одредбама прописано је да  
комисију јединице локалне самоуправе за спровођење конкурса за избор директора 
јавних предузећа образује орган који је статутом јединице локалне самоуправе 
одређен као надлежан за именовање директора и да комисија има председника и 
четири члана, односно да Скупштина образује комисију за именовање директора 
јавних предузећа чији је оснивач Град и именује и разрешава чланове Комисије, 
посебним актом, на период од четири године. 

Члан Комисије Верица Николић је дана 22.06.2022.године обавестила 
председника Скупштине града Краљева да подноси оставку на место члана Комисије 
из личних разлога, па је овлашћени предлагач поднео предлог за именовање члана 
Комисије за спровођење конкурса за избор директора јавних предузећа чији је 
оснивач град Краљево. 
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УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Против овог решења може се поднети 
тужба Управном суду у Београду у року од 30 дана од дана од дана пријема решења. 

 
 
 

Скупштина града Краљева                                                                    
Број:02-16/2022-I                                                              Председник 
Дана: 08. јула  2022. године                                  Скупштине града Краљева 
                                                                      Ненад Марковић, дипл.инж.саобраћаја, с.р.                  
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На основу члана 32. тачка 9. и члана 66. став 3. Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласник РС“, број 129/07, 83/14-др.закон, 101/16-др.закон, 
47/18 и 111/21-др.закон), члана 52. став 1. Закона о јавним предузећима 
(„Службени гласник РС", број 15/16 и 88/19), члана 26. тачка 11. Статута града 
Краљева („Службени лист града Краљева", број 6/19-пречишћен текст) и члана 46. 
став 1. Одлуке о усклађивању Оснивачког акта Јавног предузећа за уређивање 
грађевинског земљишта „Краљево“ из Краљева („Службени лист града Краљева", 
број 25/16 и 27/16),  

Скупштина града Краљева, на седници одржаној дана 08. јула 2022.године, 
донела је  
 
 

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

 ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА УРЕЂИВАЊЕ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА 
„КРАЉЕВО“ ИЗ КРАЉЕВА 

 
I 
 

Утврђује се да Марици Мијајловић престаје функција вршиоца дужности 
директора Јавног предузећа за уређивање грађевинског земљишта „Краљево“ из 
Краљева, именовањем директора Јавног предузећа за уређивање грађевинског 
земљишта „Краљево“ из Краљева по спроведеном јавном конкурсу. 
 

II 
 

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

 
 

                                                 О б р а з л о ж е њ е 
 
 Правни основ за доношење решења садржан је у одредбама члана 32. тачка 
9. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, број 129/07, 83/14-
др.закон, 101/16-др.закон, 47/18 и 111/21-др.закон) и члана 26. тачка 11. Статута 
града Краљева („Службени лист града Краљева", број 6/19-пречишћен текст), 
којима је утврђено да скупштина, у складу са законом, између осталог, именује и 
разрешава директоре и вршиоце дужности директора јавних предузећа чији је 
оснивач. 

Чланом 52. став 1. Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС", 
број 15/16 и 88/19) и чланом 46. став 1. Одлуке о усклађивању Оснивачког акта 
Јавног предузећа за уређивање грађевинског земљишта „Краљево“ из Краљева 
(„Службени лист града Краљева", број 25/16 и 27/16) утврђено је да се вршилац 
дужности директора може именовати до именовања директора јавног предузећа 
по спроведеном јавном конкурсу. 

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“ из Краљева. 

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

Ово решење је коначно. 
УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Против овог решења може се 

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

 
 

Скупштина града Краљева  
Број: 02-17/2022-I 
Дана: 08. јула 2022. године     
                                                                                      Председник 
                                                                         Скупштине града Краљева 

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

15/16 и 88/19), члана 26. тачка 11. Статута града Краљева („Службени лист града Краљева“, 
број 6/19-пречишћен текст), члана 14. став 1. Одлуке о начину спровођења изборног поступка и 
поступка именовања директора јавних предузећа чији је оснивач град Краљево („Службени 
лист града Краљева“, број 30/16) и члана 38. Одлуке о усклађивању Оснивачког акта Јавног 
предузећа за уређивање грађевинског земљишта „Краљево“ Краљево („Службени лист града 
Краљева“, број 25/16 и 27/16), донесе 

Скупштина града Краљева, на седници одржаној дана 08. јула 2022. године, донела је 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
О ИМЕНОВАЊУ ДИРЕКТОРА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА  

ЗА УРЕЂИВАЊЕ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА „КРАЉЕВО“ КРАЉЕВО 
 
I 
 

Именује се Марица Мијајловић, дипломирани инжењер архитектуре из Краљева, за 
директора Јавног предузећа за уређивање грађевинског земљишта „Краљево“ Краљево, по 
спроведеном јавном конкурсу, на период од четири године. 

 

II 
 

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

 
III 

 

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

 
IV 

 

 Ово решење је коначно.  
 

V 
 

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

 
       О б р а з л о ж е њ е 
 

Скупштина града Краљева на седници одржаној дана 11. фебруара 2022.године донела 
је Одлуку о спровођењу јавног конкурса за избор директора Јавног предузећа за уређивање 
грађевинског земљишта „Краљево“ Краљево број 011-33/2022-I. 

Јавни конкурс је објављен у „Службеном гласнику Републике Србије“ број 23/22 од 
17.02.2022. године, „Службеном листу града Краљева“ број 3/22 од 11.02.2022. године, 
дневном листу „Вечерње новости“ од 17.02.2022. године и на интернет страници града 
Краљева и био је отворен 30 дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике 
Србије“. 

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

На Јавни конкурс за именовање директора Јавног предузећа за уређивање 
грађевинског земљишта „Краљево“ Краљево приспела је једна благовремена пријава. Након 
тога, Комисија је донела Закључак број 01/06-49-6/22 од 31.03.2022.године о утврђивању 
списка кандидата међу којима се спроводи изборни поступак за директора Јавног предузећа за 
уређивање грађевинског земљишта „Краљево“ Краљево, којим је констатовала да је један 
кандидат поднео потпуну и разумљиву пријаву и да наведени кандидат испуњава услове за 
учествовање у даљем поступку у делу усмене и писане провере. 

На предлог Националне службе за запошљавање Филијала Краљево, Комисија је на 
седници одржаној 31.03.2022. године донела Закључак број 01/06-49/8/2022 којим је одредила  
стручно лице-психолога из Националне службе за запошљавање, ангажованог на пословима 
саветника за планирање каријере, да, у складу са  чланом 11. Правилника о мерилима за 
именовање  директора  јавног  предузећа  („Службени лист града Краљева“, број 2/17) преко 
стандардизованих тестова обави проверу стручне оспособљености и вештина кандидата. 
 Национална служба за запошљавање Филијала Краљево је Комисији доставила 
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Извештај психолошке процене у поступку селекције кандидата  број 1202-1005-20/2022, према 
критеријумима који су утврђени на основу анализе послова и радних задатака извршилаца за 
радно место директора овог предузећа.  
 Комисија је дана 16.05.2022. године обавила усмену проверу кроз разговор са 
кандидатом, по областима дефинисаним у складу са Правилником о мерилима за именовање  
директора  јавног  предузећа  („Службени лист града  Краљева“, број  2/17). Узимајући у обзир 
резултате психолошке процене кандидата од стране психолога Националне службе за 
запошљавање Филијала Краљево, резултате  усмене  провере  кандидата  по областима 
дефинисаним у складу са Правилником о мерилима за именовање директора јавног предузећа 
(„Службени лист града  Краљева“, број 2/17) и резултате стручне оспособљености кандидата 
стечене високим образовањем, стручне оспособљености стечене радним искуством на 
пословима за које се захтева високо образовање, стручне оспособљености стечене радним 
искуством које кандидат има у организовању и вођењу послова и за стечено радно искуство на 
пословима који су повезани са пословима јавног предузећа, Комисија је утврдила и бројчано 
исказала резултат кандидата, израчунавањем укупне просечне оцене према мерилима 
прописаним Уредбом о мерилима за именовање директора јавног предузећа („Службени 
гласник РС“, број  65/16). 

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

 
1. Марица Мијаjловић, дипломирани инжењер архитектуре .…….. са просечном оценом  

5,66. 
 
 

 На основу достављене Ранг листе и Записника Комисије о спроведеном изборном 
поступку за избор директора Јавног предузећа за уређивање грађевинског земљишта 
„Краљево“ Краљево, утврђен је предлог да се за директора Јавног предузећа за уређивање 
грађевинског земљишта „Краљево“ Краљево именује најбоље рангирани, и истовремено 
једини кандидат са Ранг листе Марица Мијаловић, дипломирани инжењер архитектуре из 
Краљева. 
 
 Решење са образложењем доставити: 

-Јавном предузећу за уређивање грађевинског земљишта „Краљево“ Краљево; 
-Марици Мијаjловић. 
 
 

Скупштина града Краљева  
Број: 02-18/2022-I 
Дана: 08. јула 2022. године      
                                                                                              Председник 
                                                                                  Скупштине града Краљева 
                                                                       Ненад Марковић, дипл.инж.саобраћаја, с.р. 
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На основу члана 32. тачка 9. и члана 66. став 3. Закона о локалној самоуправи 

(„Службени гласник РС“, број 129/07, 83/14-др.закон, 101/16-др.закон, 47/18 и 111/21-
др.закон), члана 52. став 1. и 2. Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС", 
број 15/16 и 88/19), члана 26. тачка 11. Статута града Краљева („Службени лист града 
Краљева", број 6/19-пречишћен текст) и члана 48. став 1. и 2. Одлуке о усклађивању 
Оснивачког акта Јавног предузећа „Градско стамбено'' из Краљева („Службени лист града 
Краљева", број 25/16, 27/16, 13/19 и 15/20),  

Скупштина града Краљева, на седници одржаној дана 08. јула  2022.године, донела 
је 
 

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

 ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА „ГРАДСКО СТАМБЕНО“ ИЗ КРАЉЕВА 
 

 
I 
 

Утврђује се да Милимиру Сворцану престаје функција вршиоца дужности 
директора Јавног предузећа „Градско стамбено'' из Краљева, из разлога истека периода 
на који је именован. 

II 
 

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

 
                                                 О б р а з л о ж е њ е 
 
 Правни основ за доношење решења садржан је у одредбама члана 32. тачка 9. 
Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, број 129/07, 83/14-др.закон, 
101/16-др.закон, 47/18 и 111/21-др.закон) и члана 26. тачка 11. Статута града Краљева 
(„Службени лист града Краљева", број 6/19-пречишћен текст), којима је утврђено да 
скупштина, у складу са законом, између осталог, именује и разрешава директоре јавних 
предузећа, односно вршиоце дужности директора јавних предузећа чији је оснивач. 

Чланом 52. став 1. и 2. Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС", број 
15/16 и 88/19) и чланом 48. став 1. и 2. Одлуке о усклађивању Оснивачког акта Јавног 
предузећа „Градско стамбено'' из Краљева („Службени лист града Краљева", број 25/16, 
27/16, 13/19 и 15/20) утврђено је да се вршилац дужности директора може именовати до 
именовања директора јавног предузећа по спроведеном јавном конкурсу, на период који 
не може бити дужи од једне године. 

С обзиром да је истекао период на који је за вршиоца дужности директора Јавног 
предузећа „Градско стамбено'' из Краљева именован Милимир Сворцан, донето је 
решење као у диспозитиву. 

 
УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Против овог решења може се покренути 

управни спор подношењем тужбе Управном суду у Београду у року од 30 дана од дана 
пријема решења. 
 
Скупштина града Краљева  
Број: 02-19/2022-I 
Дана: 08. јула 2022. године      
                                                                                           Председник 
                                                                                 Скупштине града Краљева 
                                                                Ненад Марковић, дипл.инж.саобраћаја, с.р. 
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На основу члана 32. тачка 9. и члана 66. став 3. Закона о локалној самоуправи 
(„Службени гласник РС“, број 129/07, 83/14-др.закон, 101/16-др.закон, 47/18 и 111/21-
др.закон), чланова 25. и 52. Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС", број 
15/16 и 88/19), члана 26. тачка 11. Статута града Краљева („Службени лист града 
Краљева", број 6/19-пречишћен текст) и чланова 40. и 48. Одлуке о усклађивању 
Оснивачког акта Јавног предузећа „Градско стамбено'' из Краљева („Службени лист града 
Краљева", број 25/16, 27/16, 13/19 и 15/20),  

Скупштина града Краљева, на седници одржаној дана 08. јула 2022.године, донела 
је 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
О ИМЕНОВАЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ ДИРЕКТОРА  

ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА „ГРАДСКО СТАМБЕНО“ ИЗ КРАЉЕВА 
 
 
I 
 

Именује се Саша Контић, мастер економиста, за вршиоца дужности директора 
Јавног предузећа „Градско стамбено'' из Краљева, до именовања директора на основу 
спроведеног јавног конкурса, а најдуже до једне године. 
 

II 
 

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

 
                                                     О б р а з л о ж е њ е 
 
 Правни основ за доношење решења садржан је у одредбама члана 32. тачка 9. 
Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, број 129/07, 83/14-др.закон, 
101/16-др.закон, 47/18 и 111/21-др.закон) и члана 26. тачка 11. Статута града Краљева 
(„Службени лист града Краљева", број 6/19-пречишћен текст), којима је утврђено да 
скупштина, у складу са законом, између осталог именује и разрешава директоре, односно 
вршиоце дужности директора јавних предузећа чији је оснивач. 

Чланом 52. Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС", број 15/16 и 
88/19) прописано је да се вршилац дужности директора може именовати до именовања 
директора јавног предузећа по спроведеном јавном конкурсу, као и да период обављања 
функције вршиоца дужности директора не може бити дужи од једне године, да исто лице 
не може бити два пута именовано за вршиоца дужности директора и да вршилац дужности 
директора мора испуњавати услове за именовање директора јавног предузећа из члана 
25. наведеног закона. 

Чланом 48. Одлуке о усклађивању Оснивачког акта Јавног предузећа „Градско 
стамбено'' из Краљева („Службени лист града Краљева", број 25/16, 27/16, 13/19 и 15/20) 
утврђено је да орган утврђен Статутом града Краљева, на предлог Надзорног одбора, 
именује вршиоца дужности директора, до именовања директора предузећа по 
спроведеном јавном конкурсу, најдуже до једне године, који мора испуњавати услове за 
именовање директора, прописане чланом 40.Одлуке. 

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

 
Скупштина града Краљева  
Број:02-20/2022-I 
Дана:08. јула  2022. године      
                                                                                             Председник 
                                                                                  Скупштине града Краљева 
                                                                   Ненад Марковић, дипл.инж.саобраћаја, с.р  
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На основу члана 32. тачка 9. и члана 66. став 3. Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник РС", број 129/07, 83/14-др.закон, 101/16-др.закон, 
47/18 и 111/21-др.закон), члана 17. став 3, члана 18. и члана 21. став 1. Закона о 
јавним предузећима („Службени гласник РС", број 15/16 и 88/19), члана 26. тачка 
11. Статута града Краљева („Службени лист града Краљева", број 6/19-пречишћен 
текст), члана 35. став 1, члана 36. и члана 37. став 1. Одлуке о усклађивању 
Оснивачког акта Јавног предузећа „Градско стамбено'' из Краљева („Службени 
лист града Краљева“, број 25/16, 27/16, 13/19 и 15/20),  

Скупштина града Краљева, на седници одржаној дана 08. јула 2022.године, 
донела је 
 
 

РЕШЕЊЕ 
О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА НАДЗОРНОГ ОДБОРА 
 ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА „ГРАДСКО СТАМБЕНО'' ИЗ КРАЉЕВА  

 
I 
 

Разрешава се Срђан Мурганић дужности члана Надзорног одбора Јавног 
предузећа „Градско стамбено“ из Краљева, испред оснивача, на лични захтев. 

 
                                                            II 
 
Именује се Верица Николић, дипломирани правник, за члана Надзорног 

одбора Јавног предузећа „Градско стамбено“ из Краљева, испред оснивача, на 
период од четири године. 

III 
 

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

 
                                                      О б р а з л о ж е њ е 
  

Правни основ за доношење овог решења садржан је у члану 32. тачка 9. 
Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, број 129/07, 83/14-др.закон, 
101/16-др.закон, 47/18 и 111/21-др.закон) и члану 26. тачка 11. Статута града 
Краљева („Службени лист града Краљева", број 6/19-пречишћен текст), којимa је 
утврђено да скупштина јединице локалне самоуправе, између осталог, именује и 
разрешава управне и надзорне одборе јавних предузећа, установа, организација и 
служби чији је оснивач. 

Чланом 21. став 1. Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС", 
број 15/16 и 88/19) и чланом 37. став 1. Одлуке о усклађивању Оснивачког акта 
Јавног предузећа „Градско стамбено'' из Краљева („Службени лист града 
Краљева“, број 25/16, 27/16, 13/19 и 15/20) прописано је да мандат председнику и 
члановима надзорног одбора престаје истеком периода на који су именовани, 
оставком или разрешењем. Чланом 17. став 3. Закона и чланом 35. став 1. Одлуке 
о усклађивању Оснивачког акта Јавног предузећа „Градско стамбено'' из Краљева 
утврђено је да председника и чланове надзорног одбора јавног предузећа чији је 
оснивач јединица локалне самоуправе именује орган јединице локалне самоуправе 
одређен статутом јединице локалне самоуправе, односно оснивач, на период од 
четири године, и да Надзорни одбор има три члана, од којих је један представник 
из реда запослених. 

С обзиром да је досадашњи члан Надзорног одбора Јавног предузећа 
„Градско стамбено'' из Краљева, именован испред оснивача, поднео оставку на ту 
дужност, овлашћени предлагач поднео је предлог за његово разрешење и 
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именовање члана Надзорног одбора, у складу са условима за именовање 
прописаним чланом 18. Закона о јавним предузећима и чланом 36. Одлуке о 
усклађивању Оснивачког акта Јавног предузећа „Градско стамбено'' из Краљева. 

 
УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Против овог решења може се 

покренути управни спор подношењем тужбе Управном суду у Београду у року од 30 
дана од дана пријема решења. 
 
 
Скупштина града Краљева     
Број: 02-21/2022-I      
Дана: 08. јула 2022.године                                             Председник 
                                                                               Скупштине града Краљева 
                                                                     Ненад Марковић, дипл.инж.саобраћаја, с.р. 
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На основу члана 32. тачка 9. и члана 66. став 3. Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласник РС", број 129/07, 83/14-др.закон, 101/16-др.закон, 
47/18 и 111/21-др.закон), члана 34. став 2. и члана 39. став 1. Закона о култури 
(„Службени гласник РС", број 72/09, 13/16, 30/16-испр, 6/20, 47/21 и 78/21), члана 
26. тачка 12. Статута града Краљева („Службени лист града Краљева", број 6/19-
пречишћен текст), члана 39. став 2. и члана 46. став 1. Статута Народног музеја из 
Краљева од 10.маја 2022.године,  

Скупштина града Краљева, на седници одржаној дана 08. јула 2022.године, 
донела је 

  
Р Е Ш Е Њ Е 

О УТВРЂИВАЊУ ПРЕСТАНКА ДУЖНОСТИ ДИРЕКТОРА  
   НАРОДНОГ МУЗЕЈА ИЗ КРАЉЕВА 

 
I 
 

Утврђује се да Дарку Гучанину престаје дужност директора Народног музеја 
из Краљева, из разлога истека мандата. 
 

II 
 

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

                                               О б р а з л о ж е њ е 
 

Правни основ за доношење овог решења садржан је у члану 32. тачка 9. 
Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС", број 129/07, 83/14-др.закон, 
101/16-др.закон, 47/18 и 111/21-др.закон) и члану 26. тачка 12. Статута града 
Краљева („Службени лист града Краљева", број 6/19-пречишћен текст), којима је 
утврђено да скупштина јединице локалне самоуправе, између осталог, именује и 
разрешава директоре установа, организација и служби чији је оснивач. 

Чланом 34. став 2. и чланом 39. став 1. Закона о култури („Службени гласник 
РС", број 72/09, 13/16, 30/16-испр, 6/20, 47/21 и 78/21), чланом 39. став 2. и чланом 
46. став 1. Статута Народног музеја из Краљева од 10.маја 2022.године утврђено 
је да директора установе именује и разрешава оснивач и да дужност директора 
установе престаје истеком мандата и разрешењем.  

С обзиром на истек мандата досадашњег директора Народног музеја из 
Краљева, Управни одбор је у прописаним роковима расписао и спровео јавни 
конкурс и предлог кандидата за директора доставио оснивачу, па је донето 
решење као у диспозитиву. 

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

 
 
Скупштина града Краљева  
Број: 02-23/2022-I 
Дана:08. јула 2022. године      
                                                                                  Председник 
                                                                         Скупштине града Краљева 
                                                               Ненад Марковић, дипл.инж.саобраћаја, с.р. 
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На основу члана 32. тачка 9. и члана 66. став 3. Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласник РС", број 129/07, 83/14-др.закон, 101/16-др.закон, 
47/18 и 111/21-др.закон), члана 35. и 36. Закона о култури („Службени гласник РС", 
број 72/09, 13/16, 30/16-испр, 6/20, 47/21 и 78/21), члана 26. тачка 12. Статута града 
Краљева („Службени лист града Краљева", број 6/19-пречишћен текст), члана 39. 
став 2, члана 40, члана 41. и члана 42. Статута Народног музеја из Краљева од 
10.маја 2022.године,  

Скупштина града Краљева, на седници одржаној дана 08. јула 2022. године, 
донела је 

 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
О ИМЕНОВАЊУ ДИРЕКТОРА  

   НАРОДНОГ МУЗЕЈА ИЗ КРАЉЕВА 
 
I 
 

Именује се Дарко Гучанин, дипломирани историчар, за директора Народног 
музеја из Краљева, по спроведеном јавном конкурсу, на период од четири године. 
 

II 
 

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

                                              О б р а з л о ж е њ е 
 

Правни основ за доношење овог решења садржан је у члану 32. тачка 9. 
Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, број 129/07, 83/14-др.закон, 
101/16-др.закон, 47/18 и 111/21-др.закон) и члану 26. тачка 12. Статута града 
Краљева („Службени лист града Краљева", број 6/19-пречишћен текст), којима је 
утврђено да скупштина јединице локалне самоуправе, између осталог, именује и 
разрешава директоре установа, организација и служби чији је оснивач. 

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

Чланом 39. став 2. Статута Народног музеја из Краљева прописано је да 
директора Музеја именује и разрешава оснивач; чланом 40. прописано је да се 
директор установе именује на основу претходно спроведеног јавног конкурса на 
период од четири године и да може бити поново именован; чланом 41. прописани 
су услови за именовање директора, а чланом 42. да конкурсна документација, 
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поред осталог, треба да садржи и предлог програма рада и развоја Музеја за 
период од четири године. 

Управни одбор Народног музеја из Краљева је, по добијеној претходној 
сагласности оснивача Скупштине града Краљева за расписивање јавног конкурса 
од 10.маја 2022.године, у складу са прописаним роковима расписао и објавио јавни 
конкурс, на који је поднета једна пријава, након чијег отварања је Управни одбор 
утврдио да кандидат испуњава услове из јавног конкурса, и са њим је обављен 
разговор, сачињен записник о обављеном разговору и утврђена Листа кандидата 
за именовање директора, са једним кандидатом, која садржи мишљење Управног 
одбора о стручним и организационим способностима предложеног кандидата. 

 
УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Против овог решења може се 

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

 
 

Скупштина града Краљева  
Број: 02-24/2022-I 
Дана: 08. јула 2022. године      
                                                                                         Председник 
                                                                               Скупштине града Краљева 
                                                                  Ненад Марковић, дипл.инж.саобраћаја, с.р. 
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На основу члана 32. тачка 20. и члана 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 35. став 2. Закона о култури („Службени гласник 
РС", број 72/09, 13/16, 30/16-испр, 6/20, 47/21 и 78/21), члана 26. тачка 9. Статута 
града Краљева („Службени лист града Краљева", број 6/19-пречишћен текст) и 
члана 23. став 2. Статута Народне библиотеке „Стефан Првовенчани“ из Краљева 
од 24.маја 2019.године и 29.новембра 2021.године,  

Скупштина града Краљева, на седници одржаној дана 08. јула 2022. године, 
донела је  

 
Р Е Ш Е Њ Е 

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ ЗА РАСПИСИВАЊЕ И СПРОВОЂЕЊЕ ЈАВНОГ 
КОНКУРСА ЗА ИМЕНОВАЊЕ ДИРЕКТОРА НАРОДНЕ БИБЛИОТЕКЕ „СТЕФАН 

ПРВОВЕНЧАНИ“ ИЗ КРАЉЕВА  
 
 
I 
 

         Даје се сагласност Управном одбору Народне библиотеке „Стефан 
Првовенчани“ из Краљева да распише и спроведе Јавни конкурс за именовање 
директора установе, у складу са законом.  
 

II 
 

        Ово решење објавити у „Службеном листу града Краљева''. 
 
                                                    О б р а з л о ж е њ е 
 
 Правни основ за доношење овог решења садржан је у члану 32. тачка 20. 
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), којим је прописано да 
скупштина јединице локалне самоуправе обавља и друге послове у складу са 
законом и статутом и члану 26. тачка 9. Статута града Краљева („Службени лист 
града Краљева", број 6/19-пречишћен текст), којим је утврђено да Скупштина 
града  доноси прописе и друге опште и појединачне акте. 

Чланом 35. став 2. Закона о култури („Службени гласник РС", број 72/09, 
13/16, 30/16-испр, 6/20, 47/21 и 78/21) и чланом 23. став 2. Статута Народне 
библиотеке „Стефан Првовенчани“ из Краљева од 24.маја 2019.године и 
29.новембра 2021.године прописано је да јавни конкурс за именовање директора 
установе чији је оснивач јединица локалне самоуправе расписује и спроводи 
управни одбор установе уз претходну сагласност оснивача.. 

Управни одбор Народне библиотеке „Стефан Првовенчани“ из Краљева 
обратио се Скупштини града Краљева захтевом за давање сагласности за 
расписивање и спровођење Јавног конкурса за именовање директора, с обзиром 
на истек мандата вршиоца дужности директора Установе, и у складу с тим донето 
је решење као у диспозитиву. 
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УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Против овог решења може се 
покренути управни спор подношењем тужбе Управном суду у Београду у року од 
30 дана од дана пријема решења.  

 
 

Скупштина града Краљева  
Број: 02-25/2022-I 
Дана:08. јула 2022. године      
                                                                                           Председник 
                                                                                Скупштине града Краљева 
                                                                 Ненад Марковић, дипл.инж.саобраћаја, с.р. 
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На основу члана 32. тачка 9. и члана 66. став 3. Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласник РС", број 129/07, 83/14-др.закон, 101/16-др.закон, 
47/18 и 111/21-др.закон), члана 41. став 3. и члана 44а став 1. Закона о култури 
(„Службени гласник РС", број 72/09, 13/16, 30/16-испр, 6/20, 47/21 и 78/21), члана 
26. тачка 12. Статута града Краљева („Службени лист града Краљева", број 6/19-
пречишћен текст), члана 49. став 2. и 3, члана 51. став 1. и члана 57. став 1. 
Статута Народног музеја из Краљева од 10. маја 2022. године,  

Скупштина града Краљева, на седници одржаној дана 08. јула 2022.године, 
донела је  

 
 

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

ОДБОРА НАРОДНОГ МУЗЕЈА ИЗ КРАЉЕВА 
 
I 

  
Утврђује се престанак дужности Зорану С.Станишићу, члану Управног 

одбора Народног музеја из Краљева, испред оснивача, из разлога истека периода 
на који је именован. 

    II 
 

Именује се Александар Бережнов, струковни инжењер електротехнике и 
рачунарства, за члана Управног одбора Народног музеја из Краљева, испред 
оснивача, на период од четири године.  

 
III 

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

листу града Краљева". 
 
 

                                                     О б р а з л о ж е њ е 
  

Правни основ за доношење овог решења садржан је у члану 32. тачка 9. 
Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС", број 129/07, 83/14-др.закон, 
101/16-др.закон, 47/18 и 111/21-др.закон) и члану 26. тачка 12. Статута града 
Краљева („Службени лист града Краљева", број 6/19-пречишћен текст), којима је 
утврђено да скупштина јединице локалне самоуправе, између осталог, именује и 
разрешава управне и надзорне одборе установа, организација и служби чији је 
оснивач. 

Чланом 41. став 3. и чланом 44а став 1. Закона о култури („Службени 
гласник РС", број 72/09, 13/16, 30/16-испр, 6/20, 47/21 и 78/21), чланом 49. став 2. и 
3, чланом 51. став 1. и чланом 57. став 1. Статута Народног музеја из Краљева од 
10.маја 2022.године утврђено је да чланове управног одбора именује и разрешава 
оснивач, да Управни одбор Народног музеја има пет чланова, од којих четири из 
реда високо образованих истакнутих стручњака и познавалаца културне 
делатности и један представник из реда запослених, као и да дужност члана 
управног одбора престаје истеком мандата и разрешењем.  
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Сходно наведеном, из разлога истека мандата досадашњем члану Управног 
одбора Народног музеја из Краљева, именованом испред оснивача, овлашћени 
предлагач поднео је предлог за именовање члана Управног одбора. 

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

 
Скупштина града Краљева  
Број: 02-26/2022-I 
Дана:08. јула 2022. године      
                                                                                       Председник 
                                                                            Скупштине града Краљева 
                                                               Ненад Марковић, дипл.инж.саобраћаја, с.р.                                                                                                     
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На основу члана 32. тачка 9. и члана 66. став 3. Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласник РС", број 129/07, 83/14-др.закон, 101/16-др.закон, 
47/18 и 111/21-др.закон), члана 123. Закона о социјалној заштити („Службени 
гласник РС", број 24/11), члана 26. тачка 12. Статута града Краљева („Службени 
лист града Краљева", број 6/19-пречишћен текст) и члана 30. Статута Центра за 
социјални рад из Краљева од 30.09.2011.године и 29.11.2021. године,  

Скупштина града Краљева, на седници одржаној дана 08. јула 2022. године, 
донела је 
 
 
 

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

УПРАВНОГ ОДБОРА ЦЕНТРА ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД ИЗ КРАЉЕВА 
 
 
I 

 
  Утврђује се престанак дужности Бранку Симовићу, председнику Управног 

одбора Центра за социјални рад из Краљева, испред оснивача, из разлога истека 
периода на који је именован. 

II  
 

Именује се Ненад Вуксановић, дипломирани правник, за председника 
Управног одбора Центра за социјални рад из Краљева, испред оснивача, на 
период од четири године. 

III  
 

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

 
 

                                                     О б р а з л о ж е њ е 
  

Правни основ за доношење овог решења садржан је у члану 32. тачка 9. 
Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС", број 129/07, 83/14-др.закон, 
101/16-др.закон, 47/18 и 111/21-др.закон) и члану 26. тачка 12. Статута града 
Краљева („Службени лист града Краљева", број 6/19-пречишћен текст), којима је 
утврђено да скупштина јединице локалне самоуправе, између осталог, именује и 
разрешава управне и надзорне одборе установа, организација и служби чији је 
оснивач. 

Чланом 123. Закона о социјалној заштити („Службени гласник РС", број 
24/11), утврђено је да чланове управног и надзорног одбора центра за социјални 
рад именује оснивач, на четири године, да управни одбор има пет чланова и да га 
чине два представника по предлогу запослених и три представника оснивача; 
чланом 30. Статута Центра за социјални рад из Краљева од 30.09.2011.године и 
29.11.2021.године прописано је да председника и чланове Управног одбора 
именује и разрешава оснивач, да Управни одбор има пет чланова који се именују 
на четири године, од којих су три представници оснивача, а два представници 
запослених.  
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Из разлога истека мандата досадашњем председнику Управног одбора 
Центра за социјални рад из Краљева, именованог испред оснивача, овлашћени 
предлагач поднео је предлог за утврђивање престанка дужности и именовање 
председника Управног одбора. 

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

 
 

Скупштина града Краљева  
Број: 02-27/2022-I 
Дана: 08. јула  2022. године      
                                                                                  Председник 
                                                                          Скупштине града Краљева 
                                                               Ненад Марковић, дипл.инж.саобраћаја, с.р. 
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На основу члана 32. тачка 9. и члана 66. став 3. Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласник РС", број 129/07, 83/14-др.закон, 101/16-др.закон, 
47/18 и 111/21-др.закон), члана 26. тачка 12. Статута града Краљева („Службени 
лист града Краљева", број 6/19-пречишћен текст) и члана 18. Одлуке о оснивању 
Центра за стручно усавршавање запослених у образовању града Краљева 
(„Службени лист града Краљева“, број 37/21),  

Скупштина града Краљева, на седници одржаној дана 8. јула 2022. године, 
донела је 

 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ШЕСТ ЧЛАНОВА ПРИВРЕМЕНОГ 

УПРАВНОГ ОДБОРА ЦЕНТРА ЗА СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ ЗАПОСЛЕНИХ У 
ОБРАЗОВАЊУ ГРАДА КРАЉЕВА ИЗ КРАЉЕВА 

 
   I 

  
Именују се у Привремени Управни одбор Центра за стручно усавршавање 

запослених у образовању града Краљева из Краљева: 
-   за председника 
     Сандра Радетић, дипломирани биолог, представник Школске управе,  
-за чланове: 
1. Горанка Марковић, професор разредне наставе, представник основног 
образовања, 
2. Љиљана Ракић, професор српског језика и књижевности, представник 
средњег образовања,  
3.Ивана Дачковић Влаховић, професор разредне наставе, представник 
оснивача, 
4. Марија Вујовић, професор српског језика и књижевности, представник 
оснивача, 
5. Бојана Докнић, професор разредне наставе, представник оснивача и  
6. Данка Спасојевић, дипломирани филолог, представник оснивача. 
 

 
II 
 

Задатак Привременог Управног одбора Центра за стручно усавршавање 
запослених у образовању града Краљева из Краљева је да у року од 60 дана од 
дана именовања донесе Статут Центра и достави га оснивачу на сагласност 

 
 

III 
 
Овлашћује се председник Привременог Управног одбора Центра за стручно 

усавршавање запослених у образовању града Краљева из Краљева да предузме 
све правне радње неопходне за регистрацију Установе код надлежног органа. 
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IV 
 

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

 
                                                         О б р а з л о ж е њ е 
  

Правни основ за доношење овог решења садржан је у члану 32. тачка 9. 
Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, број 129/07, 83/14-др.закон, 
101/16-др.закон, 47/18 и 111/21-др.закон) и члану 26. тачка 12. Статута града 
Краљева („Службени лист града Краљева", број 6/19-пречишћен текст), којима је 
утврђено да скупштина јединице локалне самоуправе, између осталог, именује и 
разрешава управне и надзорне одборе установа, организација и служби чији је 
оснивач. 

Скупштина града Краљева на седници одржаној дана 29.новембра 
2021.године донела је Одлуку о оснивању Центра за стручно усавршавање 
запослених у образовању града Краљева која је објављена у „Службеном листу 
града Краљева“ број 37/21. У члану 18. став 2. Одлуке утврђено је да ће оснивач 
именовати Привремени Управни одбор, чији је задатак да у року од 60 дана од 
дана избора донесе Статут Центра и достави га оснивачу на сагласност. 

УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Против овог решења може се 
покренути управни спор подношењем тужбе Управном суду у Београду у року од 
30 дана од дана пријема решења.  
 
 
 
Скупштина града Краљева  
Број: 02-28/2022-I 
Дана:08. јула 2022. године      
                                                                                        Председник 
                                                                              Скупштине града Краљева 
                                                               Ненад Марковић, дипл.инж.саобраћаја, с.р. 
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На основу члана 116. став 2. и 5. Закона о основама система образовања и 
васпитања („Службени гласник РС“, број 88/17, 27/18-др.закон, 10/19, 6/20 и 129/21) и 
члана 26. тачка 9. Статута града Краљева („Службени лист града Краљева“, број 
6/19-пречишћен текст),  

Скупштина града Краљева, на седници одржаној дана 08. јула 2022. године, 
донела је 

 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА 

 У ОСНОВНОЈ ШКОЛИ „ЈОВО КУРСУЛА“ ИЗ КРАЉЕВА 
 
 
I 

 
 Именује се Драгана Обрадовић за члана Школског одбора у Основној школи 
„Јово Курсула“ из Краљева, испред Савета родитеља. 
  

II 
 

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

Правни основ за доношење овог решења садржан је у члану 116. став 2. и 5.  
Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС“, број 
88/17, 27/18-др.закон, 10/19, 6/20 и 129/21), којим је утврђено да орган управљања 
чине по три представника из реда запослених у установи, родитеља, односно других 
законских заступника и три представника на предлог јединице локалне самоуправе, 
које именује и разрешава скупштина јединице локалне самоуправе и члану 26. тачка 
9. Статута града Краљева („Службени лист града Краљева“, број 6/19-пречишћен 
текст), којим је утврђено да Скупштина, у складу са законом, доноси прописе и друге 
опште и појединачне акте. 

Скупштина града Краљева на седници одржаној 10.маја 2022.године донела је 
Решење о разрешењу члана Школског одбора Основне школе „Јово Курсула“ из 
Краљева Марије Ранђеловић, именоване испред Савета родитеља, на лични захтев. 
Овлашћени предлагач Савет родитеља Основне школе „Јово Курсула“ из Краљева 
поднео је предлог за именовање члана Школског одбора.  

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

 
 
Скупштина града Краљева  
Број: 02-29/2022-I 
Дана: 08. јула 2022. године      
                                                                                       Председник 
                                                                            Скупштине града Краљева 
                                                                 Ненад Марковић, дипл.инж.саобраћаја, с.р. 
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8. јул 2022. године Број 21 - Страна 73СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА КРАЉЕВА

На основу члана 116. став 2. и 5. и члана 117. став 3. тачка 5. Закона о 
основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС“, број 88/17, 
27/18-др.закон, 10/19, 6/20 и 129/21) и члана 26. тачка 9. Статута града Краљева 
(„Службени лист града Краљева“, број 6/19-пречишћен текст),  

Скупштина града Краљева, на седници одржаној дана 08. јула 2022.године, 
донела је 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА 
У ОСНОВНОЈ ШКОЛИ „СВЕТОЗАР МАРКОВИЋ“ ИЗ КРАЉЕВА 

 
I 

 
 Разрешава се Срђан Мурганић дужности члана Школског одбора у Основној 
школи „Светозар Марковић“ из Краљева, испред Савета родитеља. 
  

II 
 

 Именује се Ивана Пењишевић за члана Школског одбора у Основној школи 
„Светозар Марковић“ из Краљева, испред Савета родитеља. 

 
 III 

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

Правни основ за доношење овог решења садржан је у члану 116. став 2. и 5. и 
члану 117. став 3. тачка 5. Закона о основама система образовања и васпитања 
(„Службени гласник РС“, број 88/17, 27/18-др.закон, 10/19, 6/20 и 129/21), којима је 
утврђено да орган управљања установе чине по три представника из реда 
запослених, родитеља и локалне самоуправе, које именује и разрешава скупштина 
јединице локалне самоуправе, као и да ће скупштина јединице локалне самоуправе 
разрешити, пре истека мандата, појединог члана органа управљања ако савет 
родитеља покрене иницијативу за разрешење члана органа управљања именованог 
на његов предлог. Чланом 26. тачка 9. Статута града Краљева („Службени лист 
града Краљева“, број 6/19-пречишћен текст) утврђено је да Скупштина, у складу са 
законом, доноси прописе и друге опште и појединачне акте.  

Овлашћени предлагач Савет родитеља Основне школе „Светозар Марковић“ 
из Краљева поднео је предлог за разрешење и именовање члана Школског одбора 
испред Савета родитеља, из разлога престанка основа по којем је именован 
досадашњи члан Школског одбора, чије дете више није ученик ове школе. 

УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Против овог решења може се покренути 
управни спор подношењем тужбе Управном суду у Београду у року од 30 дана од 
дана пријема решења.  
 
Скупштина града Краљева  
Број: 02-30/2022-I 
Дана:08. јула 2022. године      
                                                                                        Председник 
                                                                            Скупштине града Краљева 
                                                                 Ненад Марковић, дипл.инж.саобраћаја, с.р. 
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8. јул 2022. годинеБрој 21 - Страна 74 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА КРАЉЕВА

           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 дана 8. јула 2022. 
године, донела је 
 
 
 
 

З А К Љ У Ч А К 
 
 
 
I 

    
            Усваја се Извештај о раду и пословању број 125 и Финансијски део 
извештаја о раду и пословању за 2021. годину број 126/1 од 23.02.2022. 
године Народне библиотеке „Стефан Првовенчани” из Краљева, које је 
усвојио Управни одбор Установе одлукама број 124 и 126 од 23.02.2022.  
године.  
 
  

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

III 
 
              Закључак објавити у  „Службеном листу града Краљева”. 
 
 
 
Скупштина града Краљева 
Број:06-204/2022-I 
Дана: 8. јула 2022. године 
 
                                        
                                                                            Председник  

   Скупштине града Краљева 
                                                        Ненад Марковић, дипл.инж. саобраћаја, с.р. 
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8. јул 2022. године Број 21 - Страна 75СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА КРАЉЕВА

         На основу члана 26. тачка 12. и члана 121. Статута града Краљева  
(„Службени лист града Краљева”, број 6/19- пречишћен текст), 
          Скупштина града Краљева, на седници одржаној дана 8. јула 2022. 
године,  донела је 
 
 
 
 

З А К Љ У Ч А К 
 
 
 
I 

    
 

Усваја се Годишњи извештај о раду и пословању број 01/71 од 
24.02.2022. године и Годишњи финансијски извештај и обрачун Народног 
музеја из Краљева за 2021. годину број 01/68 од 24.02.2022.године, које је 
усвојио Управни одбор Установе, одлукама  број 01-73 и 01/74  од 25.02.2022. 
године.  
 

II 
 

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

III 
 

Закључак објавити у  „Службеном листу града Краљева”. 
 
 
 
 
Скупштина града Краљева 
Број:06-205/2022-I 
Дана:8. јула 2022. године 
 
                                        
                                                                               Председник  

    Скупштине града Краљева 
                                                        Ненад Марковић, дипл.инж. саобраћаја, с.р. 
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8. јул 2022. годинеБрој 21 - Страна 76 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА КРАЉЕВА

          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 дана 8. јула 2022. 
године, донела је 
 
 
 

З А К Љ У Ч А К 
 
 
 
I 

    
 

Усваја се Годишњи извештај о раду и пословању Краљевачког 
позоришта из Краљева за 2021. годину број 01-168/1 од 03.03.2022. године, 
који је усвојио Управни одбор Установе Одлуком број 01-163/5 од 03.03.2022. 
године.  
 

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

III 
 
      Закључак објавити у  „Службеном листу града Краљева”. 
 
 
 
 
Скупштина града Краљева 
Број:06-206/2022-I 
Дана: 8. јула 2022. године 
 
                                        
                                                                              Председник  

    Скупштине града Краљева 
                                                       Ненад Марковић, дипл.инж. саобраћаја, с.р. 
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8. јул 2022. године Број 21 - Страна 77СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА КРАЉЕВА

          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 дана 8. јула 2022. 
године, донела је 
 
 
 
 
 

З А К Љ У Ч А К 
 
 
 
I 

    
 
            Усваја се Годишњи извештај о раду и пословању Историјског архива 
из Краљева за 2021. годину број 264/1 од 24.02.2022. године, који је усвојио 
Управни одбор Установе Одлуком број 264 од 24.02.2022. године.  
 

II 
 

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

III 
 

Закључак објавити у  „Службеном листу града Краљева”. 
 
 
 
 
Скупштина града Краљева 
Број:06-207/2022-I 
Дана: 8. јула 2022. године 
 
                                        
                                                                              Председник  

   Скупштине града Краљева 
                                                     Ненад Марковић, дипл.инж. саобраћаја, с.р. 
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8. јул 2022. годинеБрој 21 - Страна 78 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА КРАЉЕВА

         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 дана  8. јула 2022. 
године,  донела је 
 
 
 
 
 

З А К Љ У Ч А К 
 
 
 
I 

    
 
            Усваја се Годишњи извештај о раду и финансијском пословању 
Културног центра „Рибница“ из Краљева за 2021. годину број 135 од 
08.03.2022. године који је усвојио Управни одбор Установе Одлуком број 148 
од 11.03. 2022. године.  
 

II 
 

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

III 
 

Закључак објавити у  „Службеном листу града Краљева”. 
 
 
 
 
Скупштина града Краљева 
Број:06-208/2022-I 
Дана: 8. јула 2022. године 
 
                                        
                                                                           Председник  

 Скупштине града Краљева 
                                                    Ненад Марковић, дипл.инж.саобраћаја, с.р. 
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8. јул 2022. године Број 21 - Страна 79СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА КРАЉЕВА

         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 дана 8. јула 2022. 
године,  донела је 
 
 
 
 
 

З А К Љ У Ч А К 
 
 
 
I 

    
Усваја се Годишњи извештај о раду и пословању за 2021. годину Дома 

културе „Студеница“ из Ушћа, број 21/22 од 23.02.2022. године, који је усвојио 
Управни одбор Установе Одлуком број 22/22 од 25.02.2022. године.  
 
 

II 
 

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

III 
 

Закључак објавити у  „Службеном листу града Краљева”. 
 
 
 
 
Скупштина града Краљева 
Број:06-209/2022-I 
Дана: 8. јула 2022. године 
 
                                        
                                                                                Председник  

    Скупштине града Краљева 
                                                        Ненад Марковић, дипл.инж. саобраћаја, с.р. 
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8. јул 2022. годинеБрој 21 - Страна 80 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА КРАЉЕВА

         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 дана  8. јула 2022. 
године,  донела је 
 
 
 
 

З А К Љ У Ч А К 
 
 
 
I 

    
 

Усваја се Извештај о раду и пословању број 167/3 од 22.02.2022. 
године и Финансијски извештај за 2021. годину број 185/2 од 22.02.2022. 
године Завода за заштиту споменика културе из Краљева, које је усвојио 
Управни одбор одлукама број 167/2 и 185/1 од 22.02.2022. године.  
 

II 
 

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

 
 

III 
 

Закључак објавити у  „Службеном листу града Краљева”. 
 
 
 
 
Скупштина града Краљева 
Број:06-210/2022-I 
Дана: 8. јула 2022. године 
 
                                        
                                                                              Председник  

   Скупштине града Краљева 
                                                      Ненад Марковић, дипл.инж. саобраћаја, с.р. 
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8. јул 2022. године Број 21 - Страна 81СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА КРАЉЕВА

           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 дана 8. јула 2022. 
године, донела је 
 
 
 
 
 

З А К Љ У Ч А К 
 
 
 
I 

    
Усваја се Годишњи извештај о раду и финансијском пословању  

Предшколске установе „Олга Јовичић–Рита“ из Краљева за радну 2020/2021. 
годину са Финансијским извештајем за 2021. годину, које је усвојио Управни 
одбор Установе Одлуком  број 1542  од 25.02.2022. године. 

 
 

II 
 

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

III 
 

Закључак објавити у  „Службеном листу града Краљева”. 
 
 
 
 
Скупштина града Краљева 
Број:06-211/2022-I 
Дана: 8. јула 2022. године 
 
                                        
                                                                            Председник  

  Скупштине града Краљева 
                                                      Ненад Марковић, дипл.инж. саобраћаја, с.р. 
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8. јул 2022. годинеБрој 21 - Страна 82 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА КРАЉЕВА

           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 дана 8. јула 2022. 
године, донела је 
 
 
 
 
 

З А К Љ У Ч А К 
 
 
 
I 

    
Усваја се Извештај о пословању и годишњи обрачун Спортског центра 

„Ибар“ из Краљева за 2021. годину број 77 од 16.03.2022. године, који је 
усвојио Управни одбор Установе Одлуком  број 80 од 17.03.2022. године.  
 
 

II 
 

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

III 
 

Закључак објавити у  „Службеном листу града Краљева”. 
 
 
 
 
Скупштина града Краљева 
Број:06-212/2022-I 
Дана: 8. јула 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 дана 8. јула 2022. 
године, донела је 
 
 
 
 
 

З А К Љ У Ч А К 
 
 
 
I 

    
 

 Усваја се Годишњи извештај о пословању за 2021. годину Јавне 
установе „Туристичка организација Краљева“ из Краљева број 142 од 22.03. 
2022. године, који је усвојио Управни одбор Установе Одлуком број 143 од 
22.03.2022. године. 
 

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

III 
 
         Закључак објавити у „Службеном листу града Краљева”. 
 
 
 
Скупштина града Краљева 
Број:06-213/2022-I 
Дана: 8. јула 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 дана 8. јула 2022. 
године, донела је 
 
 
 
 

З А К Љ У Ч А К 
 
 
 
I 

    
 
          Усваја се Годишњи извештај о раду број 466/22 од 09.03.2022. године и 
Годишњи финансијски извештај за 2021. годину број 313/2022 од 21.02. 2022. 
године Центра за социјални рад из Краљева, које је усвојио Управни одбор 
Установе одлукама број 482/2022 од 10.03.2022. године и 314/2022 од 
21.02.2022. године. 
 

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

III 
 
         Закључак објавити у „Службеном листу града Краљева”. 
 
 
 
Скупштина града Краљева 
Број:06-214/2022-I 
Дана: 8. јула 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 дана 8. јула 2022. 
године, донела је 
 
 
 
 
 
 

З А К Љ У Ч А К 
 
 
 
I 

    
       Усваја се Извештај о раду за школску 2020/2021. годину и Извештај о 
Финансијском пословању  Дечјег одмаралишта „Гоч“ из Краљева за 2021. 
годину број 85/2 од 24.02.2022. године, које је усвојио Управни одбор 
Установе Одлуком број 86/2 од 24.02.2022. године.  
 
 

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

III 
 
       Закључак објавити у  „Службеном листу града Краљева”. 
 
 
 
Скупштина града Краљева 
Број:06-215/2022-I 
Дана: 8. јула 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 дана 8. јула 2022. 
године, донела је 
 
 
 
 

З А К Љ У Ч А К 
 
 
 
I 

    
 
         Усваја се Годишњи извештај о раду и пословању за 2021. годину број  
137-1/22 од 24.02.2022. године  и Годишњи финансијски извештај за 2021. 
годину број 1-2-1/2022 од 25.02.2022. године Центра локалних услуга града 
Краљева из Краљева, које је усвојио Управни одбор Установе одлукама број 
1-2-2/2022 и 1-2-1/2022 од 25.02.2022. године.  
 
  

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

III 
 
         Закључак објавити у  „Службеном листу града Краљева”. 
 
 
 
Скупштина града Краљева 
Број:06-216/2022-I 
Дана: 8. јула 2022. године 
 
                                        
                                                                             Председник  

 Скупштине града Краљева 
                                                     Ненад Марковић, дипл.инж. саобраћаја, с.р. 
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         На основу члана 24, члана 26. тачка 12. и члана 121. Статута града 
Краљева („Службени лист града Краљева”, број 6/19-пречишћен текст), 
          Скупштина града Краљева, на седници одржаној дана 8. јула 2022. 
године, донела је 
 
 
 
 
 

З А К Љ У Ч А К 
 
 
 
I 

 
           Усваја се Извештај о раду и пословању „Апотекарске установе 
Краљево“ из Краљева за 2021. годину број 55 од 23.03.2022.године, који је 
усвојио Управни одбор Установе Одлуком број 8-3/2 од 23.03.2022. године. 
 
 

II 
 

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

III 
 
     Закључак објавити у „Службеном листу града Краљева”. 
 
 
 
 
Скупштина града Краљева 
Број:06-217/2022-I 
Дана: 8. јула 2022. године 
 
                                        
                                                                             Председник  

 Скупштине града Краљева 
                                                    Ненад Марковић, дипл.инж. саобраћаја, с.р. 
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 На основу члана 9. Закона о стратешкој процени утицаја на животну средину 
„Сл.гласник РС“, бр. 135/2004 и 88/2010), Одељење за урбанизам грађевинарство и 
стамбено-комуналне делатности Градске управе града Краљева, по претходном 
прибављеном мишљењу Одељења за инспекцијске послове Градске управе града 
Краљева - Одсека за заштиту животне средине број VIII 501-55/22 од 05.05.2022. 
године,  доноси 

О Д Л У К У 
да се стратешка процена утицаја 

Друге измене плана генералне регулације „Ратарско имање - Грдица“, на животну 
средину не израђује 

 
Члан 1. 

 
 Не приступа се изради стратешке процене утицаја Друге измене плана генералне 
регулације „Ратарско имање - Грдица“, на животну средину. 
 

Члан 2. 
 
 Другом изменом плана генералне регулације „Ратарско имање - Грдица“ (у 
даљем тексту Друга измена плана) разрађује се подручје од око 26,3ха у следећим 
прелиминарним границама:  
-Локација 1 - део урбанистичке целине 2.1.3, који је ограничен улицама 6.септембра, 
Војводе Степе и  Моравском улицом,  површине од око 2.41 ха. 
-Локација 2 - део урбанистичке целине 2.1.4, ограничен улицама Миломира Бркушанца-
Мишка, Војводе Степе, Слободана Пенезића и планираном саобраћајницом,  површине 
од око 18.26 ха. 
-Локација 3 -  део урбанистичке целине 2.3.1.б, ограничен улицама М. Петровића 
„Трше“, Милоша Тасића „Витеза“ и Блажићевом улицом,  површине од око 5.63 ха.  

Коначна граница Друге измене ПГР „Ратарско имање-Грдица” биће дефинисана 
Нацртом овог Плана.      

Члан 3. 
 
 На основу карактеристика Друге измене плана и анализе критеријума садржаних 
у прилогу 1. Закона о стратешкој процени утицаја на животну средину, оцењено је да не 
постоји могућност значајних утицаја на животну средину, па из тих разлога се не 
приступа изради стратешке процене утицаја Друге измене плана генералне регулације 
„Ратарско имање - Грдица“, на животну средину.  
 

Члан 4. 
 

 На основу достављених података од стране обрађивача плана ЈП за уређивање 
грађевинског земљишта „Краљево“, Другом изменом плана генералне регулације 
„Ратарско имање - Грдица“ не планирају се намене и садржаји који би угрозили животну 
средину. 

Члан 5. 
 
 Ова oдлука је саставни део Oдлуке о изради Друге измене плана генералне 
регулације „Ратарско имање - Грдица“. 

Члан 6. 
 
 Ова oдлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања исте у „Службеном 
листу града Краљева“. 
 
Одељење за урбанизам, грађевинарство  
и стамбено-комуналне делатности 
Број: 350-58/2022-06 РУКОВОДИЛАЦ ОДЕЉЕЊА 
Дана: 09.05.2022.године                                        Звонко Ковачевић, дипл. грађ. инж, с.р 

АКТИ ГРАДСКЕ УПРАВЕ ГРАДА КРАЉЕВА
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