
На основу члан 46. у вези са чланом 66. став 5. Закона о локалној самоуправи 
(„Службени гласник РС“, број 129/07, 83/14-др. закон, 101/16–др. закон, 47/18 и 
111/21-др.закон), члана 7. Одлуке о домаћем линијском превозу путника („Службени 
лист града Краљева“, број 41/20 и 29/21), члана 2. Анекса III Јавног уговора о 
давању концесије јавне услуге градског и приградског превозапутника на територији 
града Краљева број 3507/19 од 19.11.2019. године (заведен под бројем 2914/20 од 
13.11.2020. године), члана 63. став 1 тачка 2. Статута града Краљева („Службени 
лист града Краљева“, број 6/19-пречишћен текст) и члана 39. став 1. и став 2. 
Пословника о раду Градског већа града Краљева („Службени лист града Краљева“, 
број 21/19-пречишћен текст), 

 Градско веће града Краљева, на Деведесет четвртој (ванредној) седници 
одржаној 14. септембра 2022. године, донело је 
 
 
      ЗАКЉУЧАК 
 
                I 
 

 Утврђује се измењен обим јавног градског и приградског превоза путника на 
територији града Краљева утврђен Закључком Градског већа града Краљева број 
06-255/2020-I од 22.10.2020. године и Решењем Скупштине града Краљева број 011-
293/2020- I од 30.10.2020. године у делу увођења нових линија, односно полазака и 
то: 
  -нова линија на релацији Краљево–Гоч у периоду од 1.01.-1.03. текуће године 
и 15.12.-31.12.текуће године викендом (суботом и недељом) са поласком из 
Краљева у 7 00 часова и повратком са Гоча у 1630 часова а за време зимског 
школског распуста који је утврђен одлуком надлежног органа од 1.1.-23.01.текуће 
године и 31.12.текуће године  линија саобраћа свакодневно; 
 -на утврђеној линији Краљево–Драгосињци уводе се поласци у 900 часова и 
1630 часова који  саобраћају свакодневно, радним данима, викендом, празницима као 
и током школског распуста  и нов полазак од 1300 часова који саобраћа  викендом 
(суботом и недељом); 
 -на утврђеној линији Краљево–Конарево–Толишница на оба утврђена поласка 
у току саобраћања у оба правца (одлазак и повратак) возило мења руту тако што се 
релација увећава за деоницу  Богутовац–Богутовачка Бања–Богутовац; 
 -на утврђеној  линији Краљево–Тавник–Вољавча поласци од 520, 1140, 1440 и 
1840 ће  саобраћати до стајалишта Тавник, Војска ( до границе са територијом града 
Чачка односно до границе са Месном заједницом Катрга); 
 -на утврђеним линијама Краљево–Мошин Гај–Горња Рибница, Краљево– 
Берановац–Доња Ратина, Краљево–Каменица и Краљево–Буњачко Брдо–Змајевац  
саобраћај ће се одвијати по режиму који је био утврђен Закључком Градског  већа 
града Краљева број 06-255/2020-I од 22.10.2020. године и Решењем Скупштине 
града Краљева број 011-293/2020-I од 30.10.2020. године. 
 
               II 
 

 Измењени обим јавног градског и приградског превоза путника на територији 
града Краљева из члана I овог закључка  примењиваће се почев од дана доношења 
овог закључка.  

               III 
 

  Утврђен обим јавног градског и приградског превоза путника на територији 

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

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



               IV 
 

 Саставни део овог закључка је измењен обим превоза. 
 
               V 
 

Закључак доставити: 
 

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

 
 

Образложење 
 
 Одељењу за урбанизам, грађевинарство и стамбено-комуналне делатности 
Градске управе града Краљева поднети су захтеви корисника градског и приградског 
превоза путника на територији града Краљева за измену постојећег обима превоза и то: 
Градоначелник града Краљева,  ЈУ Дечје одмаралиште Гоч, ОШ Вук Караџић 
Краљево....Достављени Захтеви дати су са образложењем у ком делу и због којих 
разлога односно нових околности је потребно изменити постојећи обим превоза 
(увођење нових полазака на линији Краљево-Тавник –Вољавча због запослених 
радника   на  Аеродрому Морава, нове линије на релацији Краљево – Гоч за грађане и 
скијаше рекреативце у сврху повећања броја туриста због пуштања у рад ски лифта, 
што представља општи интерес за град Краљево, ОШ „Вук Караџић“ Краљево због 
пресељења ученика ОШ „Свети Сава“, који су похађали наставу до завршетка изградње 
своје  школе просторијама  ОШ Вук Караџић. Такође, овом одељењу су достављени и 
остали захтеви грађана, председника месних заједница за измене режима саобраћаја са 
образложењем истих.  
        

       На основу Одлуке о домаћем линијском превозу путника („Службени лист града 
Краљева“, број 41/20 и 29/21), члана 2. Анекса III Јавног уговора о давању концесије 
јавне услуге градског и приградског превоза путника на територији града Краљева број 
3507/19 од 19.11.2019. године (заведен под бројем 2914/20 од 13.11.2020. године) 
предвиђено је да Град задржава право за корекције обима превоза односно линија и 
редова вожње, с тим да корекција не може бити већа од 10% односу на обим превоза 
утврђен основним уговором, тј. утврђен Јавним уговором о давању концесије јавне 
услуге градског и приградског превоза путника на територији града Краљева број 
3507/19 од 19.11.2019. године. 
 

    Разматрајући поднете захтеве утврђено је да су исти основани у делу у ком је  
измењен обим превоза из члана I Закључка. 
 
 Наведене измене у члану I овог закључка су дефинисане сходно могућностима и 
сагласности Превозника   и у свему у складу са Анексом III Јавног уговора о давању 
концесије јавне услуге градског и приградског превоза путника на територији града 
Краљева број 3507/19 од 19.11.2019. године (заведен под бројем 2914/20 од 13.11.2020. 
године). 
 
        
 

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА КРАЉЕВА 
Број: 06-282/2022-I; Дана: 14. 09. 2022. године 

 
  

       Председник Градског већа 
       градоначелник града Краљева 

 
                  Предраг Терзић, дипл. политиколог 


