
24. јануар 2023. године Број 3 - Страна 1СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА КРАЉЕВАСЛУЖБЕНИ ЛИСТ
ГРАДА КРАЉЕВА

БРОЈ 20 - 30. ЈУН 2022. ГОДИНЕБРОЈ 3 - 24. ЈАНУАР 2023. ГОДИНЕ

АКТИ ГРАДСКОГ ВЕЋА ГРАДА КРАЉЕВА
16.
 На основу члана 63. став 1. тачка 2. Статута града Краљева („Службени лист 
града Краљева“, број 6/19-пречишћен текст) и члана 5. став 4. Одлуке о новчаној 
помоћи породици са троје и више деце са територије града Краљева („Службени лист 
града Краљева“, број 15/20 и 43/21), 
 
 Градско веће града Краљева, на Сто седамнаестој (ванредној) седници 
одржаној дана 23. јануара 2023. године, донело је 
 
 

РЕШЕЊЕ 
О УТВРЂИВАЊУ ИЗНОСА НОВЧАНЕ ПОМОЋИ ПОРОДИЦИ СА ТРОЈЕ  
И ВИШЕ ДЕЦЕ СА ТЕРИТОРИЈЕ ГРАДА КРАЉЕВА ЗА 2023. ГОДИНУ 

 
I 

 Утврђује се новчана помоћ породици са троје и више деце са територије града 
Краљева за 2023. годину у износу од 12.000,00 динара. 
 

II 
 Средства потребна за исплату новчане помоћи обезбеђена су Одлуком о 
буџету града Краљева за 2023. годину („Службени лист града Краљева“, број 36/22). 
 

III 
 О спровођењу овог решења стараће се Одељење за друштвене делатности 
Градске управе града Краљева. 
 

IV 
 Ово решење објавити у „Службеном листу града Краљева“. 
 

Образложење 
 

 Правни основ за доношење овог решења налази се у члану 5. став 4. Одлуке о 
новчаној помоћи породици са троје и више деце са територије града Краљева 
(„Службени лист града Краљева“, број 15/20 и 43/21) којом се утврђују услови, начин, 
критеријуми и поступак за остваривање права на наведену помоћ, ради подстицаја 
рађања на територији града Краљева. Право на новчану помоћ имају све породице са 
троје и више деце све док се бар једно дете налази на редовном школовању, а 
најдуже до навршене 26. године живота, под условом да је подносилац захтева 
држављанин РС, да он и чланови породице о којима непосредно брине имају 
пријављено пребивалиште, односно боравиште за исељена и избегла лица на 
територији града Краљева и да породица непосредно брине о својој деци, као и да 
родитељи нису лишени родитељског права. 
 Висину износа новчане помоћи утврђује Градско веће града Краљева сваке 
године за календарску годину, у складу са наведеном одлуком, а средства за 
реализовање овог права обезбеђују се у буџету града Краљева за 2023. годину у 
складу са Одлуком о буџету града Краљева за 2023. годину („Службени лист града 
Краљева“, број 36/22), како је наведено у диспозитиву овог решења. 
 
 
ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА КРАЉЕВА 
Број: 011-26/2023-I 
Датум: 23. 01. 2023. године 
                              ПРЕДСЕДНИК ГРАДСКОГ ВЕЋА  
                                                                                 градоначелник града Краљева 
           др Предраг Терзић, дипл. политиколог, с.р. 

 На основу члана 63. став 1. тачка 2. Статута града Краљева („Службени лист 
града Краљева“, број 6/19-пречишћен текст) и члана 5. став 4. Одлуке о новчаној 
помоћи породици са троје и више деце са територије града Краљева („Службени лист 
града Краљева“, број 15/20 и 43/21), 
 
 Градско веће града Краљева, на Сто седамнаестој (ванредној) седници 
одржаној дана 23. јануара 2023. године, донело је 
 
 

РЕШЕЊЕ 
О УТВРЂИВАЊУ ИЗНОСА НОВЧАНЕ ПОМОЋИ ПОРОДИЦИ СА ТРОЈЕ  
И ВИШЕ ДЕЦЕ СА ТЕРИТОРИЈЕ ГРАДА КРАЉЕВА ЗА 2023. ГОДИНУ 

 
I 

 Утврђује се новчана помоћ породици са троје и више деце са територије града 
Краљева за 2023. годину у износу од 12.000,00 динара. 
 

II 
 Средства потребна за исплату новчане помоћи обезбеђена су Одлуком о 
буџету града Краљева за 2023. годину („Службени лист града Краљева“, број 36/22). 
 

III 
 О спровођењу овог решења стараће се Одељење за друштвене делатности 
Градске управе града Краљева. 
 

IV 
 Ово решење објавити у „Службеном листу града Краљева“. 
 

Образложење 
 

 Правни основ за доношење овог решења налази се у члану 5. став 4. Одлуке о 
новчаној помоћи породици са троје и више деце са територије града Краљева 
(„Службени лист града Краљева“, број 15/20 и 43/21) којом се утврђују услови, начин, 
критеријуми и поступак за остваривање права на наведену помоћ, ради подстицаја 
рађања на територији града Краљева. Право на новчану помоћ имају све породице са 
троје и више деце све док се бар једно дете налази на редовном школовању, а 
најдуже до навршене 26. године живота, под условом да је подносилац захтева 
држављанин РС, да он и чланови породице о којима непосредно брине имају 
пријављено пребивалиште, односно боравиште за исељена и избегла лица на 
територији града Краљева и да породица непосредно брине о својој деци, као и да 
родитељи нису лишени родитељског права. 
 Висину износа новчане помоћи утврђује Градско веће града Краљева сваке 
године за календарску годину, у складу са наведеном одлуком, а средства за 
реализовање овог права обезбеђују се у буџету града Краљева за 2023. годину у 
складу са Одлуком о буџету града Краљева за 2023. годину („Службени лист града 
Краљева“, број 36/22), како је наведено у диспозитиву овог решења. 
 
 
ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА КРАЉЕВА 
Број: 011-26/2023-I 
Датум: 23. 01. 2023. године 
                              ПРЕДСЕДНИК ГРАДСКОГ ВЕЋА  
                                                                                 градоначелник града Краљева 
           др Предраг Терзић, дипл. политиколог, с.р. 

 На основу члана 63. став 1. тачка 2. Статута града Краљева („Службени лист 
града Краљева“, број 6/19-пречишћен текст) и члана 5. став 4. Одлуке о новчаној 
помоћи породици са троје и више деце са територије града Краљева („Службени лист 
града Краљева“, број 15/20 и 43/21), 
 
 Градско веће града Краљева, на Сто седамнаестој (ванредној) седници 
одржаној дана 23. јануара 2023. године, донело је 
 
 

РЕШЕЊЕ 
О УТВРЂИВАЊУ ИЗНОСА НОВЧАНЕ ПОМОЋИ ПОРОДИЦИ СА ТРОЈЕ  
И ВИШЕ ДЕЦЕ СА ТЕРИТОРИЈЕ ГРАДА КРАЉЕВА ЗА 2023. ГОДИНУ 

 
I 

 Утврђује се новчана помоћ породици са троје и више деце са територије града 
Краљева за 2023. годину у износу од 12.000,00 динара. 
 

II 
 Средства потребна за исплату новчане помоћи обезбеђена су Одлуком о 
буџету града Краљева за 2023. годину („Службени лист града Краљева“, број 36/22). 
 

III 
 О спровођењу овог решења стараће се Одељење за друштвене делатности 
Градске управе града Краљева. 
 

IV 
 Ово решење објавити у „Службеном листу града Краљева“. 
 

Образложење 
 

 Правни основ за доношење овог решења налази се у члану 5. став 4. Одлуке о 
новчаној помоћи породици са троје и више деце са територије града Краљева 
(„Службени лист града Краљева“, број 15/20 и 43/21) којом се утврђују услови, начин, 
критеријуми и поступак за остваривање права на наведену помоћ, ради подстицаја 
рађања на територији града Краљева. Право на новчану помоћ имају све породице са 
троје и више деце све док се бар једно дете налази на редовном школовању, а 
најдуже до навршене 26. године живота, под условом да је подносилац захтева 
држављанин РС, да он и чланови породице о којима непосредно брине имају 
пријављено пребивалиште, односно боравиште за исељена и избегла лица на 
територији града Краљева и да породица непосредно брине о својој деци, као и да 
родитељи нису лишени родитељског права. 
 Висину износа новчане помоћи утврђује Градско веће града Краљева сваке 
године за календарску годину, у складу са наведеном одлуком, а средства за 
реализовање овог права обезбеђују се у буџету града Краљева за 2023. годину у 
складу са Одлуком о буџету града Краљева за 2023. годину („Службени лист града 
Краљева“, број 36/22), како је наведено у диспозитиву овог решења. 
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помоћи породици са троје и више деце са територије града Краљева („Службени лист 
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РЕШЕЊЕ 
О УТВРЂИВАЊУ ИЗНОСА НОВЧАНЕ ПОМОЋИ ПОРОДИЦИ СА ТРОЈЕ  
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I 

 Утврђује се новчана помоћ породици са троје и више деце са територије града 
Краљева за 2023. годину у износу од 12.000,00 динара. 
 

II 
 Средства потребна за исплату новчане помоћи обезбеђена су Одлуком о 
буџету града Краљева за 2023. годину („Службени лист града Краљева“, број 36/22). 
 

III 
 О спровођењу овог решења стараће се Одељење за друштвене делатности 
Градске управе града Краљева. 
 

IV 
 Ово решење објавити у „Службеном листу града Краљева“. 
 

Образложење 
 

 Правни основ за доношење овог решења налази се у члану 5. став 4. Одлуке о 
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рађања на територији града Краљева. Право на новчану помоћ имају све породице са 
троје и више деце све док се бар једно дете налази на редовном школовању, а 
најдуже до навршене 26. године живота, под условом да је подносилац захтева 
држављанин РС, да он и чланови породице о којима непосредно брине имају 
пријављено пребивалиште, односно боравиште за исељена и избегла лица на 
територији града Краљева и да породица непосредно брине о својој деци, као и да 
родитељи нису лишени родитељског права. 
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На основу члана 42. Закона о смањењу ризика од катастрофа и управљању 
ванредним ситуацијама („Службени гласник РС“, број 87/18), члана 63. став 1. тачка 28. 
Статута града Краљева („Сл. лист града Краљева“, број 6/19–пречишћен текст) и члана 
3. Одлуке о образовању Штаба за ванредне ситуације града Краљева („Сл. лист града
Краљева“, број 52/20),

Градско веће града Краљева, на Сто седамнаестој (ванредној) седници одржаној 
дана 23. јануара 2023.године, донело је 

РЕШЕЊЕ 
О РАЗРЕШЕЊУ И ПОСТАВЉЕЊУ  

ЧЛАНОВА ШТАБА ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ ГРАДА КРАЉЕВА 

I 
РАЗРЕШАВАЈУ СЕ дужности члана Штаба за ванредне ситуације града Краљева: 
- Иван Бунарџић,
- потпуковиник Дејан Вељовић,
- Јелена Бекчић,
- др Александар Мацан и
- Ивица Богојевић.

II 
ПОСТАВЉАЈУ СЕ за чланове Штаба за ванредне ситуације града Краљева: 
- Зоран Бојанић, члан Градског већа града Краљева – за заштиту од пожара и

експлозија и сарадњу са месним заједницама; 
- потпуковник Славко Продановић, начелник групе за цивилно-војну сарадњу 2.

Бригаде КоВ-а – за цивилно-војне односе; 
- Дејан Ћајић, начелник Градске управе града Краљева – за планске послове и

примену прописа из области заштите и спасавања; 
- др Марија Божовић, директор Завода за јавно здравље Краљево – за

епидемиолошку заштиту и 
- Новица Лишанин, директор ЈКП „Чистоћа“ Краљево – за асанацију терена.

III 
Ово решење ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у „Службеном листу 

града Краљева“. 

Образложење 

Правни основ за доношење овог решења садржан је у члану 3. Одлуке о образовању 
Штаба за ванредне ситуације града Краљева („Сл. лист града Краљева“, број 52/20), којим 
је прописано  да заменика команданта, начелника и чланова Штаба поставља и разрешава 
Градско веће града Краљева, на предлог команданта Штаба.  

Градско веће града Краљева је, на предлог команданта Штаба, донело Решење о 
постављењу заменика команданта, начелника и чланова Штаба за ванредне ситуације 
града Краљева („Сл. лист града Краљева“, број 2/21 и 34/21). 

С обзиром на персоналне промене у органима града Краљева, јавним предузећима, 
установама и организацијама чији су представници чланови Штаба за ванредне ситуације 
града Краљева, а на основу овлашћења из члана 3. Одлуке о образовању Штаба за 
ванредне ситуације града Краљева, командант Штаба је поднео предлог за разрешење 
и постављење чланова Штаба за ванредне ситуације града Краљева. 

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА КРАЉЕВА 
Број: 011-27/2023-I 
Дана: 23. 01. 2023. године 

       Председник Градског већа 
      градоначелник града Краљева 

 др Предраг Терзић, дипл. политиколог,с.р. 

 На основу члана 63. став 1. тачка 2. Статута града Краљева („Службени лист 
града Краљева“, број 6/19-пречишћен текст) и члана 5. став 4. Одлуке о новчаној 
помоћи породици са троје и више деце са територије града Краљева („Службени лист 
града Краљева“, број 15/20 и 43/21), 
 
 Градско веће града Краљева, на Сто седамнаестој (ванредној) седници 
одржаној дана 23. јануара 2023. године, донело је 
 
 

РЕШЕЊЕ 
О УТВРЂИВАЊУ ИЗНОСА НОВЧАНЕ ПОМОЋИ ПОРОДИЦИ СА ТРОЈЕ  
И ВИШЕ ДЕЦЕ СА ТЕРИТОРИЈЕ ГРАДА КРАЉЕВА ЗА 2023. ГОДИНУ 

 
I 

 Утврђује се новчана помоћ породици са троје и више деце са територије града 
Краљева за 2023. годину у износу од 12.000,00 динара. 
 

II 
 Средства потребна за исплату новчане помоћи обезбеђена су Одлуком о 
буџету града Краљева за 2023. годину („Службени лист града Краљева“, број 36/22). 
 

III 
 О спровођењу овог решења стараће се Одељење за друштвене делатности 
Градске управе града Краљева. 
 

IV 
 Ово решење објавити у „Службеном листу града Краљева“. 
 

Образложење 
 

 Правни основ за доношење овог решења налази се у члану 5. став 4. Одлуке о 
новчаној помоћи породици са троје и више деце са територије града Краљева 
(„Службени лист града Краљева“, број 15/20 и 43/21) којом се утврђују услови, начин, 
критеријуми и поступак за остваривање права на наведену помоћ, ради подстицаја 
рађања на територији града Краљева. Право на новчану помоћ имају све породице са 
троје и више деце све док се бар једно дете налази на редовном школовању, а 
најдуже до навршене 26. године живота, под условом да је подносилац захтева 
држављанин РС, да он и чланови породице о којима непосредно брине имају 
пријављено пребивалиште, односно боравиште за исељена и избегла лица на 
територији града Краљева и да породица непосредно брине о својој деци, као и да 
родитељи нису лишени родитељског права. 
 Висину износа новчане помоћи утврђује Градско веће града Краљева сваке 
године за календарску годину, у складу са наведеном одлуком, а средства за 
реализовање овог права обезбеђују се у буџету града Краљева за 2023. годину у 
складу са Одлуком о буџету града Краљева за 2023. годину („Службени лист града 
Краљева“, број 36/22), како је наведено у диспозитиву овог решења. 
 
 
ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА КРАЉЕВА 
Број: 011-26/2023-I 
Датум: 23. 01. 2023. године 
                              ПРЕДСЕДНИК ГРАДСКОГ ВЕЋА  
                                                                                 градоначелник града Краљева 
           др Предраг Терзић, дипл. политиколог, с.р. 
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 На основу члана 8. став 2. Закона о безбедности саобраћаја на путевима 
(„Службени гласник РС“, број 41/09, 53/10, 101/11, 32/13-одлука УС, 55/14, 96/15-др. 
закон, 9/16-одлука УС, 24/18, 41/18, 41/18-др. закон, 87/18, 23/19 и 128/20-др.закон), 
члана 46. 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 63. став 1. тачка 6. и 24. Статута 
града Краљева („Службени лист града Краљева“, број 6/19-пречишћен текст) и члана 39. 
Пословника о раду Градског већа („Службени лист града Краљева“, број 21/19-
пречишћен текст), 
 

Градско веће града Краљева, на Сто седамнаестој (ванредној) седници одржаној 
дана 23. јануара 2023. године, донело је  
 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
О ИЗМЕНАМА РЕШЕЊА О ОБРАЗОВАЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА САВЕТА ЗА 

КООРДИНАЦИЈУ ПОСЛОВА БЕЗБЕДНОСТИ САОБРАЋАЈА НА ПУТЕВИМА 
 
 

I 
 У Решењу о образовању и именовању чланова Савета за координацију послова 
безбедности саобраћаја на путевима (у даљем тексту: Решење) („Сл. лист града 
Краљева“, број 41/20, 46/20, 26/21, 19/22, 23/22 и 37/22), тачка I, којом се у Савет за 
координацију послова безбедности саобраћаја на путевима именују чланови Савета, 
мења се тако што: 
 
 - под редним бројем 4. уместо: „Дејан Ћајић, дипл. правник, заменик начелника 
Градске управе града Краљева“, треба да стоји „Дејан Ћајић, дипл. правник, 
начелник Градске управе града Краљева“, 
 - под редним бројем 8. уместо: „Новица Лишанин, в.д. директора ЈКП „Чистоћа“ 
Краљево“, треба да стоји „Новица Лишанин, директор ЈКП „Чистоћа“ Краљево“ и 
 - редни број 14. који гласи: „Марко Петровић, спец.струк.инж.саобраћаја, запослен 
у Градској управи града Краљева“ брише се, тако да редни бројеви од 15. до 32, 
постају редни бројеви од 14. до 31. 
 

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

града Краљева“. 
 

III 
 Решење доставити: Председнику, заменику председника, члановима Савета, 
руководиоцу Одељења за урбанизам, грађевинарство и стамбено-комуналне делатности 
Градске управе града Краљева, руководиоцу Одељења за послове органа Града Градске 
управе града Краљева, руководиоцу Одељења за заједничке послове Градске управе 
града Краљева, руководиоцу Одељења за привреду и финансије Градске управе града 
Краљева-шефу Одсека за буџетско рачуноводство и уз материјал. 
 

Образложење 
 
          Правни основ за доношење решења је члан 8. став 2. Закона о безбедности 
саобраћаја на путевима („Службени гласник РС“, број 41/09, 53/10, 101/11, 32/13-одлука УС, 
55/14, 96/15-др. закон, 9/16-одлука УС, 24/18, 41/18, 41/18-др. закон, 87/18, 23/19 и 128/20-др. 
закон) којим је прописано да извршни орган јединице територијалне аутономије, односно 
јединице локалне самоуправе, општинско, односно градско веће, може да оснује тело за 
координацију (комисија, савет и сл.), ради усклађивања послова безбедности саобраћаја на 
путевима који су из делокруга јединице територијалне аутономије, односно јединице локалне 
самоуправе. Чланом 17, 18. и 19. истог Закона су прецизирани извори финансирања 
унапређења безбедности саобраћаја, као и средства финансирања (по областима: 
Унапређење саобраћајне инфраструктуре са становишта унапређења безбедности 
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На основу члана 42. Закона о смањењу ризика од катастрофа и управљању 
ванредним ситуацијама („Службени гласник РС“, број 87/18), члана 63. став 1. тачка 28. 
Статута града Краљева („Сл. лист града Краљева“, број 6/19–пречишћен текст) и члана 
3. Одлуке о образовању Штаба за ванредне ситуације града Краљева („Сл. лист града
Краљева“, број 52/20),

Градско веће града Краљева, на Сто седамнаестој (ванредној) седници одржаној 
дана 23. јануара 2023.године, донело је 

РЕШЕЊЕ 
О РАЗРЕШЕЊУ И ПОСТАВЉЕЊУ  

ЧЛАНОВА ШТАБА ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ ГРАДА КРАЉЕВА 

I 
РАЗРЕШАВАЈУ СЕ дужности члана Штаба за ванредне ситуације града Краљева: 
- Иван Бунарџић,
- потпуковиник Дејан Вељовић,
- Јелена Бекчић,
- др Александар Мацан и
- Ивица Богојевић.

II 
ПОСТАВЉАЈУ СЕ за чланове Штаба за ванредне ситуације града Краљева: 
- Зоран Бојанић, члан Градског већа града Краљева – за заштиту од пожара и

експлозија и сарадњу са месним заједницама; 
- потпуковник Славко Продановић, начелник групе за цивилно-војну сарадњу 2.

Бригаде КоВ-а – за цивилно-војне односе; 
- Дејан Ћајић, начелник Градске управе града Краљева – за планске послове и

примену прописа из области заштите и спасавања; 
- др Марија Божовић, директор Завода за јавно здравље Краљево – за

епидемиолошку заштиту и 
- Новица Лишанин, директор ЈКП „Чистоћа“ Краљево – за асанацију терена.

III 
Ово решење ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у „Службеном листу 

града Краљева“. 

Образложење 

Правни основ за доношење овог решења садржан је у члану 3. Одлуке о образовању 
Штаба за ванредне ситуације града Краљева („Сл. лист града Краљева“, број 52/20), којим 
је прописано  да заменика команданта, начелника и чланова Штаба поставља и разрешава 
Градско веће града Краљева, на предлог команданта Штаба.  

Градско веће града Краљева је, на предлог команданта Штаба, донело Решење о 
постављењу заменика команданта, начелника и чланова Штаба за ванредне ситуације 
града Краљева („Сл. лист града Краљева“, број 2/21 и 34/21). 

С обзиром на персоналне промене у органима града Краљева, јавним предузећима, 
установама и организацијама чији су представници чланови Штаба за ванредне ситуације 
града Краљева, а на основу овлашћења из члана 3. Одлуке о образовању Штаба за 
ванредне ситуације града Краљева, командант Штаба је поднео предлог за разрешење 
и постављење чланова Штаба за ванредне ситуације града Краљева. 

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА КРАЉЕВА 
Број: 011-27/2023-I 
Дана: 23. 01. 2023. године 

       Председник Градског већа 
      градоначелник града Краљева 

 др Предраг Терзић, дипл. политиколог,с.р. 

18.
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саобраћаја на путевима-50% планираних средстава, а остале области: Унапређење 
саобраћајног васпитања и образовања, Рад Савета, Превентивно-промотивне активности из 
области безбедности саобраћаја, Научно-истраживачки рад у области безбедности 
саобраћаја и Техничко опремање јединица саобраћајне полиције које контролишу и 
регулишу саобраћај на путевима и других органа надлежних за послове безбедности 
саобраћаја, преосталих 50% планираних средстава), а према Програму коришћења 
буџетског фонда за саобраћај, који доноси извршни орган јединице локалне самоуправе, на 
предлог тела за координацију.  
 Чланом 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), 
прописана је надлежност општинског односно градског већа као органа јединице локалне 
самоуправе, док су чланом 63. Статута града Краљева („Службени лист града Краљева“, 
број 6/2019-пречишћен текст) утврђени послови које обавља Градско веће града Краљева, 
па је, између осталог ставом 1. тачка 6. истог члана прописано да се Градско веће стара о 
извршавању поверених надлежности из оквира права и дужности Републике, а тачком 24. да 
образује Савет за безбедност саобраћаја, именује председника и чланове и најмање два 
пута годишње подноси Скупштини извештај о стању безбедности саобраћаја на територији 
Града, који је дужно да учини доступним јавности. 
 Решењем Градског већа града Краљева број: 011-4/2023-I од 16.01.2023. године Дејан 
Ћајић, дипл. правник, именован је за начелника Градске управе града Краљева. Решењем 
Скупштине града Краљева број: 02-60/2022-I од 24.12.2022.године („Сл.лист града Краљева“, 
број 36/2022) Новица Лишанин именован је за директора ЈКП „Чистоћа“ Краљево, по 
спроведеном јавном конкурсу, на период од четири године.  
 Дописом градоначелника града Краљева број: 76-1/23 од 20.01.2023. године, 
прецизирано је да потребно извршити измене у саставу Савета за координацију послова 
безбедности саобраћаја на путевима, које се односе на именована лица, као и да је 
досадашњег члана Савета Петровић Марка потребно разрешити дужности члана. 
 
 
 
 

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА КРАЉЕВА 
Број: 011-28/2023-I 
Дана: 23. 01. 2023. године 

 
 
 

                                                                                        Председник Градског већа 
                                                                                    градоначелник града Краљева 
                                                                          др Предраг Терзић, дипл. политиколог,с.р. 

 На основу члана 63. став 1. тачка 2. Статута града Краљева („Службени лист 
града Краљева“, број 6/19-пречишћен текст) и члана 5. став 4. Одлуке о новчаној 
помоћи породици са троје и више деце са територије града Краљева („Службени лист 
града Краљева“, број 15/20 и 43/21), 
 
 Градско веће града Краљева, на Сто седамнаестој (ванредној) седници 
одржаној дана 23. јануара 2023. године, донело је 
 
 

РЕШЕЊЕ 
О УТВРЂИВАЊУ ИЗНОСА НОВЧАНЕ ПОМОЋИ ПОРОДИЦИ СА ТРОЈЕ  
И ВИШЕ ДЕЦЕ СА ТЕРИТОРИЈЕ ГРАДА КРАЉЕВА ЗА 2023. ГОДИНУ 

 
I 

 Утврђује се новчана помоћ породици са троје и више деце са територије града 
Краљева за 2023. годину у износу од 12.000,00 динара. 
 

II 
 Средства потребна за исплату новчане помоћи обезбеђена су Одлуком о 
буџету града Краљева за 2023. годину („Службени лист града Краљева“, број 36/22). 
 

III 
 О спровођењу овог решења стараће се Одељење за друштвене делатности 
Градске управе града Краљева. 
 

IV 
 Ово решење објавити у „Службеном листу града Краљева“. 
 

Образложење 
 

 Правни основ за доношење овог решења налази се у члану 5. став 4. Одлуке о 
новчаној помоћи породици са троје и више деце са територије града Краљева 
(„Службени лист града Краљева“, број 15/20 и 43/21) којом се утврђују услови, начин, 
критеријуми и поступак за остваривање права на наведену помоћ, ради подстицаја 
рађања на територији града Краљева. Право на новчану помоћ имају све породице са 
троје и више деце све док се бар једно дете налази на редовном школовању, а 
најдуже до навршене 26. године живота, под условом да је подносилац захтева 
држављанин РС, да он и чланови породице о којима непосредно брине имају 
пријављено пребивалиште, односно боравиште за исељена и избегла лица на 
територији града Краљева и да породица непосредно брине о својој деци, као и да 
родитељи нису лишени родитељског права. 
 Висину износа новчане помоћи утврђује Градско веће града Краљева сваке 
године за календарску годину, у складу са наведеном одлуком, а средства за 
реализовање овог права обезбеђују се у буџету града Краљева за 2023. годину у 
складу са Одлуком о буџету града Краљева за 2023. годину („Службени лист града 
Краљева“, број 36/22), како је наведено у диспозитиву овог решења. 
 
 
ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА КРАЉЕВА 
Број: 011-26/2023-I 
Датум: 23. 01. 2023. године 
                              ПРЕДСЕДНИК ГРАДСКОГ ВЕЋА  
                                                                                 градоначелник града Краљева 
           др Предраг Терзић, дипл. политиколог, с.р. 
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19.

    На основу члана 46. став 1. тачка 2. Закона о локалној самоуправи 
(„Службени гласник РС”, број 127/07, 83/14-др. закон, 101/16, 47/18 и 111/2021-
др. закон), члана 4. Одлуке о обављању делатности зоохигијене („Службени 
лист града Краљева”, број 21/22) и члана 63. став 1. тачка 2. Статута града 
Краљева („Службени лист града Краљева”, број 6/19-пречишћен текст), 
 
     Градско веће града Краљева, на Сто седамнаестој (ванредној) седници 
одржаној дана 23. јануара 2023. године, донело је  
 
 

З А К Љ У Ч А К  
 

I 
 

     ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Програм зоохигијене за 2023. годину –  
збрињавање напуштених паса, донет Одлуком Надзорног одбора Јавног 
комуналног предузећа „Чистоћа” Краљево број 157 од 13.1.2023. године. 
  

II 
                      
       Овај закључак објавити у „Службеном листу града Краљева”. 
 
 

        О  б  р  а  з  л  о  ж  е  њ  е   
 

         Правни основ за доношење овог закључка је члан 4. Одлуке о  обављању 
делатности зоохигијене („Службени лист града Краљева”, број 21/22) који  
предвиђа да је јавно предузеће дужно да најкасније до 15. јануара текуће 
године донесе годишњи програм зоохигијене који садржи врсту, обим и 
динамику услуга као и висину средстава потребних за његову реализацију а на 
који Градско веће града Краљева даје сагласност, и члан 63. став 1. тачка 2. 
Статута града Краљева („Службени лист града Краљева”, број 6/19-пречишћен 
текст), који предвиђа да Градско веће непосредно извршава и стара се о 
извршавању одлука и других аката Скупштине, у овом случају Одлуке о 
обављању делатности зоохигијене из које произилази доношење Програма 
зоохигијене за 2023. годину – збрињавање напуштених паса. 
 
 
 
 
ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА КРАЉЕВА 
Број: 06-24/2023-I 
Дана: 23. 01. 2023. године 

 
 

 
                                                                         Председник Градског већа 
                                                                       градоначелник града Краљева 
                                                              др Предраг Терзић, дипл.политиколог,с.р. 
 

 На основу члана 63. став 1. тачка 2. Статута града Краљева („Службени лист 
града Краљева“, број 6/19-пречишћен текст) и члана 5. став 4. Одлуке о новчаној 
помоћи породици са троје и више деце са територије града Краљева („Службени лист 
града Краљева“, број 15/20 и 43/21), 
 
 Градско веће града Краљева, на Сто седамнаестој (ванредној) седници 
одржаној дана 23. јануара 2023. године, донело је 
 
 

РЕШЕЊЕ 
О УТВРЂИВАЊУ ИЗНОСА НОВЧАНЕ ПОМОЋИ ПОРОДИЦИ СА ТРОЈЕ  
И ВИШЕ ДЕЦЕ СА ТЕРИТОРИЈЕ ГРАДА КРАЉЕВА ЗА 2023. ГОДИНУ 

 
I 

 Утврђује се новчана помоћ породици са троје и више деце са територије града 
Краљева за 2023. годину у износу од 12.000,00 динара. 
 

II 
 Средства потребна за исплату новчане помоћи обезбеђена су Одлуком о 
буџету града Краљева за 2023. годину („Службени лист града Краљева“, број 36/22). 
 

III 
 О спровођењу овог решења стараће се Одељење за друштвене делатности 
Градске управе града Краљева. 
 

IV 
 Ово решење објавити у „Службеном листу града Краљева“. 
 

Образложење 
 

 Правни основ за доношење овог решења налази се у члану 5. став 4. Одлуке о 
новчаној помоћи породици са троје и више деце са територије града Краљева 
(„Службени лист града Краљева“, број 15/20 и 43/21) којом се утврђују услови, начин, 
критеријуми и поступак за остваривање права на наведену помоћ, ради подстицаја 
рађања на територији града Краљева. Право на новчану помоћ имају све породице са 
троје и више деце све док се бар једно дете налази на редовном школовању, а 
најдуже до навршене 26. године живота, под условом да је подносилац захтева 
држављанин РС, да он и чланови породице о којима непосредно брине имају 
пријављено пребивалиште, односно боравиште за исељена и избегла лица на 
територији града Краљева и да породица непосредно брине о својој деци, као и да 
родитељи нису лишени родитељског права. 
 Висину износа новчане помоћи утврђује Градско веће града Краљева сваке 
године за календарску годину, у складу са наведеном одлуком, а средства за 
реализовање овог права обезбеђују се у буџету града Краљева за 2023. годину у 
складу са Одлуком о буџету града Краљева за 2023. годину („Службени лист града 
Краљева“, број 36/22), како је наведено у диспозитиву овог решења. 
 
 
ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА КРАЉЕВА 
Број: 011-26/2023-I 
Датум: 23. 01. 2023. године 
                              ПРЕДСЕДНИК ГРАДСКОГ ВЕЋА  
                                                                                 градоначелник града Краљева 
           др Предраг Терзић, дипл. политиколог, с.р. 
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АКТИ СКУПШТИНЕ ГРАДА КРАЉЕВА
20.   
 
       На основу члана 72. став 3, 4, 5. и 6. 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. и члана 8. став 5. Пословника о раду 
Скупштине града Краљева („Службени лист града Краљева'', број 15/22-
пречишћен текст), 
 Скупштина града Краљева, на седници одржаној дана 24. јануара 2023. 
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 Сандри 
Станић, 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 3. и 4. 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. и члана 8. став 5. 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 мандат новог одборника може 
трајати најдуже до истека времена на које је изабран одборник коме је престао 
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мандат, као и 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 додељени у складу са законом и који имају уверење Изборне комисије 
Краљева да су изабрани. 
  Одредбама члана 72. став 5. и 6. Закона о локалним изборима („Службени 
гласник РС'', број 14/22), 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 на чијем подручју се 
налази седиште скупштине, преко скупштине јединице локалне самоуправе, у року 
од седам дана од дана доношења одлуке, као и да на основу члана 97. став 2. 
наведеног закона Управни суд између осталог, привремено задржава надлежност 
да одлучује по жалби против одлуке донете у вези са потврђивањем мандата 
одборника, ако су те жалбе поднете у року од годину дана од дана када је 
наведени закон ступио на снагу.  

    Скупштина града Краљева је на седници одржаној дана 23. и 24. децембра 
2022. године донела Одлуку број 011-416/2022-I („Службени лист града Краљева“, 
број 36/22), којом је утврђен престанак мандата одборнику Милици Јелић 
именовањем на функцију вршиоца дужности директора Центра локалних услуга града 
Краљева из Краљева. 
     Изборна комисија града Краљева је на основу наведене одлуке Скупштине 
града Краљева, на седници одржаној дана 12. јануара 2023. године, у складу са 
одредбама Закона о локалним изборима, доделила одборнички мандат Сандри 
Станић, кандидату са Изборне листе „Александар Вучић-За нашу децу“.                                                                          
 Верификациони одбор изабран на Осамнаестој 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:011-32/2023-I                                                                                     
Дана: 24. јануара 2023. године                                                     
                                                                                           Председник 
                                                                                Скупштине града Краљева 
                                                                  Ненад Марковић, дипл.инж.саобраћаја,с.р.     
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21.             
             
                                 
 На основу члана 92. став 4. 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, 68/15-др. закон, 
103/15, 99/16 и 113/17, 95/18, 31/19, 72/19, 149/20 и 118/21), 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 24. став 2. и члана 121. 
став 2. Статута града Краљева („Службени лист града Краљева", број 6/19-пречишћен 
текст), 
  Скупштина града Краљева, на седници одржаној дана 24. јануара 2023. године, 
донела је 
 
  

О Д Л У К У 
О АНГАЖОВАЊУ РЕВИЗОРА ЗА ОБАВЉАЊЕ ЕКСТЕРНЕ РЕВИЗИЈЕ 

ЗАВРШНОГ РАЧУНА БУЏЕТА ГРАДА КРАЉЕВА ЗА 2022. ГОДИНУ 
 

 
Члан 1. 

 
 Овом одлуком одобрава се ангажовање екстерне ревизије Завршног рачуна 
буџета града Краљева за 2022. годину, у складу са законом. 
 

Члан 2. 
 
 За екстерну ревизију Завршног рачуна буџета града Краљева за 2022. годину 
изабраће се, у складу са законом, ревизор који испуњава услове за обављање послова 
ревизије финансијских извештаја прописане законом којим се уређује рачуноводство и 
ревизија. 
 

Члан 3. 
 
 Поступак јавне набавке за ангажовање екстерне ревизије Завршног рачуна 
буџета града Краљева за 2022. годину спровешће надлежна служба Градске управе 
града Краљева, сагласно закону. 
 

Члан 4. 
 
 Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу 
града Краљева". 
 
Скупштина града Краљева 
Број: 011-33/2023-І 
Дана: 24. јануара 2023. године 
 
               Председник 
                                                                               Скупштине града Краљева 
                                                                  Ненад Марковић, дипл.инж.саобраћаја,с.р. 
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 На основу члана члана 26. став 1, 2. и 3. и члана 27. став 2. Пословника о 
раду Скупштине града Краљева („Службени лист града Краљева", број 15/22-
пречишћен текст), 
 Одељење за послове органа Града Градске управе града Краљева 
израђује 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
 

I 
 
 Утврђује се да је Ђорђу Видовићу, дипломираном правнику престала 
функција заменика секретара Скупштине града Краљева дана 16. јануара 2023. 
године, из разлога поднете оверене писане оставке. 

 
II 
 

 Решење објавити у „Службеном листу града Краљева“. 
 

О б р а з л о ж е њ е 
 

Ђорђе Видовић је дана 16. јануара 2023. године поднео оверену писану 
оставку на функцију заменика секретара Скупштине града Краљева.  

Чланом 26. став 1, 2. и 3. Пословника о раду Скупштине града Краљева 
(„Службени лист града Краљева“, број 15/22-пречишћен текст), између осталог 
предвиђено је да секретар Скупштине може поднети оставку усмено на седници 
Скупштине, а да је између две седнице подноси у форми оверене писане изјаве, 
да о оставци коју је секретар поднео Скупштини између две седнице, Скупштина 
је дужна да одлучи на првој наредној седници, да се о поднетој оставци не отвара 
расправа, нити се гласа, већ се престанак функције само утврђује, а 
организациона јединица Управе надлежна за послове Скупштине израђује акт о 
престанку функције, који потписује председавајући Скупштине. 

Чланом 27. став 2. Пословника о раду Скупштине града Краљева 
предвиђено је да се одредбе Пословника које се односе на постављење, 
разрешење и подношење оставке секретара Скупштине, сходно примењују на 
заменика секретара Скупштине. 

Сходно наведеном, Скупштина града Краљева је на Осамнаестој  седници 
одржаној дана 24. јануара 2023. године, утврдила да је Ђорђу Видовићу, 
дипломираном правнику престала функција заменика секретара Скупштине града 
Краљева дана 16. јануара 2023. године, из разлога поднете оверене писане 
оставке. 

 
 

Скупштина града Краљева 
Број: 02-1/2023-I 
Дана: 24. јануара 2023. године 
 

                                                          Председник 
                                                              Скупштине града Краљева 

                                                                Ненад Марковић, дипл.инж.саобраћаја,с.р.                

22.
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23.

На основу члана 40. став 5. и 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. став 1. тачка 14, члана 52. Статута 
града Краљева („Службени лист града Краљева“, број 6/19-пречишћен текст), 
члана 25. став 1, 2, 3. и 4, у вези  члана 27. Пословника о раду Скупштине града 
Краљева(„Службени лист града Краљева“, број 15/22-пречишћен текст),  
 Скупштина града Краљева, на седници одржаној дана 24. јануара 2023. 
године, донела је 
 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
О ПОСТАВЉЕЊУ ЗАМЕНИКА СЕКРЕТАРА СКУПШТИНЕ ГРАДА КРАЉЕВА  

 
 

I 
 
 За заменика секретара Скупштине града Краљева поставља се Верица 
Николић, дипломирани правник. 

II 
 

Верица Николић, дипломирани правник, ће обављати функцију заменика 
секретара Скупштине града Краљева до конституисања новог сазива Скупштине 
града Краљева. 

 
                                                          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 40. 

став 5. и 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 26. став 1. тачка 
14. и члана 52. Статута града Краљева („Службени лист града Краљева“, број 
6/19-пречишћен текст), и члана 25. став 1, 2, 3. и 4, у вези члана 27. Пословника о 
раду Скупштине града Краљева („Службени лист града Краљева“, број 15/22-
пречишћен текст) . 

 Наведеним одредбама, између осталог, предвиђено је да секретар 
Скупштине има заменика који га замењује у случају његове одсутности или 
спречености да обавља своју дужност, да се заменик секретара Скупштине 
поставља и разрешава на исти начин и под истим условима као и секретар 
Скупштине и да се против акта о постављењу секретара односно заменика 
секретара Скупштине може поднети тужба Управном суду у року предвиђеном 
законом .   

Председник Скупштине је у складу са одредбама члана 40. став 2. и 6, у 
складу са чланом 63. 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 
25. став 2, у вези са чланом 27. став 2. Пословника о раду Скупштине града 
Краљева („Службени лист града Краљева“, број 15/22-пречишћен текст),     
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поднео предлог за постављење Верице Николић, дипломираног правника, за 
заменика секретара Скупштине града Краљева.  

Скупштина града Краљева је на седници одржаној дана 24. јануара 2023. 
године, већином гласова од присутног броја одборника, поставила Верицу 
Николић, дипл.правника, за заменика  секретара Скупштине града 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 доношења решења. 

 
 
Скупштина града Краљева 
Број:02-4/2023-I 
Дана: 24. јануара 2023. 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 „Пијаца“ из Краљева 
број 42-3/21 од 9.10.2021.године, 
          Скупштина града Краљева, на седници одржаној дана 24. јануара 2023. 
године,  донела је 
 
 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
 
 
I 

    
Даје се сагласност на Одлуку Надзорног одбора Јавног комуналног 

предузећа „Пијаца“ из Краљева број 42-3/21 од 9.10.2021.године, о начину 
покрића оствареног губитка за 2020.годину из нераспоређене добити за 
2013.годину у износу од 8.741.715,82 динара и расподела нераспоређене 
добити за 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015. и 2019.годину на 
капитал предузећа у укупном износу од 47.474.271,54 динара.  
 
 

II 
 

Ово решење објавити у  „Службеном листу града Краљева”. 
 
 
 
 
Скупштина града Краљева 
Број:011-36/2023-I 
Дана: 24. јануара 2023. године 
 
                                        
                                                                               Председник  

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

 

24.

На основу члана 26. став 1. тачка 1, чланa 27. став 10. и члана 56. 
Закона о јавној својини („Службени гласник РС", број 72/11, 88/13, 105/14, 
104/16-др.закон, 108/16, 113/17, 95/18 и 153/20), члана 26. став 1. тачка 19. 
Статута града Краљева („Службени лист града Краљева“, број 6/19-пречишћен 
текст),  
 Скупштина града Краљева, на седници одржаној дана 24. јануара 2023. 
године, донела је 
 
        Р Е Ш Е Њ Е 
 

I 
 
  Предлаже се Влади Републике Србије да донесе закључак којим ће се 
продужити право коришћења граду Краљеву за потребе Историјског архива 
граду Краљева, на војном комлексу „Објекти на кат. парцели 946 КО Краљево" 
у Краљеву у улици Чика Љубина број 2, у власништву Републике Србије са 
правом коришћења Министарства одбране Републике Србије. 
 Начин коришћења, управљања и одржавања непокретности означене у 
ставу  I овог решења прописаће министар надлежан за послове одбране. 

 
II 

 
   За непокретности ближе описане у ставу I овог решења продужиће се 
право коришћења без накнаде на период од 2 године, за потребе Историјског 
архива града Краљева, све трошкове одржавања електро и водоводне 
инсталације, поправке и накнаду причињене штете сносиће град Краљево, и 
све комплетне енергетске и комуналне трошкове у периоду коришћења 
простора.  

 
III 

 
   Доношењем закључка Владе Републике Србије не мења се својинско-
правни статус војног комплекса корисник предметне војне непокретности је 
Министарство одбране Републике Србије. 
  Анекс уговора о коришћењу непокрености из става I решења са 
Републиком Србијом закључиће у име града градоначелник града Краљева. 
 

IV 
 

 Ово решење ступа на снагу даном доношења и исто доставити 
Републичкој дирекцији за имовину Републике Србије, Министарству одбране 
Републике Србије, Градском правобранилаштву града Краљева и Историјском 
архиву из Краљева. 

 
 

Скупштина града Краљева 
Број:011-35/2023-I 
Дана: 24. јануара 2023. 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 „Пијаца“ из Краљева 
број 42-3/21 од 9.10.2021.године, 
          Скупштина града Краљева, на седници одржаној дана 24. јануара 2023. 
године,  донела је 
 
 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
 
 
I 

    
Даје се сагласност на Одлуку Надзорног одбора Јавног комуналног 

предузећа „Пијаца“ из Краљева број 42-3/21 од 9.10.2021.године, о начину 
покрића оствареног губитка за 2020.годину из нераспоређене добити за 
2013.годину у износу од 8.741.715,82 динара и расподела нераспоређене 
добити за 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015. и 2019.годину на 
капитал предузећа у укупном износу од 47.474.271,54 динара.  
 
 

II 
 

Ово решење објавити у  „Службеном листу града Краљева”. 
 
 
 
 
Скупштина града Краљева 
Број:011-36/2023-I 
Дана: 24. јануара 2023. године 
 
                                        
                                                                               Председник  

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

 

25.
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26.

На основу члана 36. став 1, у вези 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 31. Статута града Краљева („Службени лист града Краљева'', 
број 6/19-пречишћен текст), члана 52. и члана 61. став 2. и став 5. Пословника о раду 
Скупштине града Краљева („Службени лист града Краљева'', број 15/22-пречишћен текст), 

Скупштина града Краљева, на седници одржаној дана  24. јануара 2023. године, 
донела је 

 
  

Р Е Ш Е Њ Е 
О РАЗРЕШЕЊУ И ИЗБОРУ ПРЕДСЕДНИКА КОМИСИЈЕ ЗА СТАТУТАРНА ПИТАЊА И 

ЛОКАЛНУ САМОУПРАВУ  СКУПШТИНЕ ГРАДА КРАЉЕВА 
 
I 
 

Разрешава се Зоран Бојанић дужности председника Комисије за статутарна питања 
и локалну самоуправу Скупштине града Краљева. 
 

II 
 

 За председника Комисије за статутарна питања и локалну самоуправу Скупштине 
града Краљева изабран је Марко Костић, одборник у Скупштини града Краљева. 
 

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 решења садржан је у члану 36. став 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), којим је утврђено да Скупштина оснива стална или повремена 
радна тела за разматрање питања из њене надлежности и у члану 26. тачка 31. Статута 
града Краљева („Службени лист града Краљева", број 6/19-пречишћен текст), којим је 
утврђено да Скупштина, у складу са законом, бира и разрешава чланове радних тела 
Скупштине града. 

Чланом 52. Пословника о раду Скупштине града Краљева („Службени лист града 
Краљева'', број 15/22-пречишћен текст) прописана је надлежност Комисије за статутарна 
питања и локалну самоуправу и да Комисија има председника и шест чланова, а чланом 
61. став 2. и став 5. прописано је да чланове радног тела предлажу одборничке групе, 
сразмерно броју одборника у Скупштини, као и да чланови радних тела Скупштине не могу 
бити лица која су изабрана, именована и постављена од стране органа Града. 

Како је Зоран Бојанић, председник Комисије за статутарна питања и локалну 
самоуправу на седници Скупштине града Краљева одржанoj дана 29. и 30. новембра  
2022.године изабран за члана Градског већа града Краљева, овлашћени предлагач 
поднео је предлог за разрешење и избор председника Комисије за статутарна питања и 
локалну самоуправу Скупштине града Краљева. 
 
Скупштина града Краљева 
Број: 02-8/2023-I 
Дана: 24. јануара 2023. године 
                                                                                                Председник  
                                                                                     Скупштине града Краљева 
                                                                        Ненад Марковић, дипл.инж.саобраћаја,с.р. 
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27.

На основу члана 36. став 1, у вези 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 31. Статута града Краљева („Службени лист града Краљева'', 
број 6/19-пречишћен текст), члана 53. и члана 61. став 2. и став 5. Пословника о раду 
Скупштине града Краљева („Службени лист града Краљева'', број 15/22-пречишћен текст), 

Скупштина града Краљева, на седници одржаној дана 24. јануара 2023. године, 
донела је 

 
  

Р Е Ш Е Њ Е 
О РАЗРЕШЕЊУ И ИЗБОРУ ЧЛАНА КОМИСИЈЕ ЗА ДРУШТВЕНЕ ДЕЛАТНОСТИ, 

ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ, ПРИВРЕДУ И ФИНАНСИЈЕ  СКУПШТИНЕ ГРАДА КРАЉЕВА 
 
I 
 

 Разрешава се Милица Јелић дужности члана Комисије за друштвене делатности, 
економски развој, привреду и финансије Скупштине града Краљева. 

 
II 
 

 За члана Комисије за друштвене делатности, економски развој, привреду и 
финансије Скупштине града Краљева изабран је Небојша Јевремовић, одборник у 
Скупштини града Краљева. 

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 решења садржан је у члану 36. став 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), којим је утврђено да Скупштина оснива стална или повремена 
радна тела за разматрање питања из њене надлежности и у члану 26. тачка 31. Статута 
града Краљева („Службени лист града Краљева", број 6/19-пречишћен текст), којим је 
утврђено да Скупштина, у складу са законом, бира и разрешава чланове радних тела 
Скупштине града. 

Чланом 53. Пословника о раду Скупштине града Краљева („Службени лист града 
Краљева'', број 15/22-пречишћен текст) прописана је надлежност Комисије за друштвене 
делатности, економски развој, привреду и финансије и да Комисија има председника и 
осам чланова, а чланом 61. став 2. и став 5. прописано је да чланове радног тела 
предлажу одборничке групе, сразмерно броју одборника у Скупштини, као и да чланови 
радних тела Скупштине не могу бити лица која су изабрана, именована и постављена од 
стране органа Града. 

Како је Милица Јелић, члан Комисије за друштвене делатности, економски развој, 
привреду и финансије Скупштине града Краљева Решењем Скупштине града Краљева 
број 02-59/2022-I дана 24.децембра 2022.године именована за вршиоца дужности 
директора Центра локалних услуга града Краљева из Краљева, овлашћени предлагач 
поднео је предлог за разрешење и избор члана Комисије за друштвене делатности, 
економски развој, привреду и финансије Скупштине града Краљева. 
 
Скупштина града Краљева 
Број: 02-10/2023-I 
Дана: 24. јануара 2023. године 
                                                                                                 Председник  
                                                                                     Скупштине града Краљева 
                                                                        Ненад Марковић, дипл.инж.саобраћаја,с.р. 
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28.

На основу члана 36. став 1, у вези 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 31. Статута града Краљева („Службени лист града Краљева'', 
број 6/19-пречишћен текст), члана 58. и члана 61. став 2. и став 5. Пословника о раду 
Скупштине града Краљева („Службени лист града Краљева'', број 15/22-пречишћен текст), 

Скупштина града Краљева, на седници одржаној дана 24. јануара 2023. године, 
донела је 

 
  

Р Е Ш Е Њ Е 
О РАЗРЕШЕЊУ И ИЗБОРУ ЧЛАНА КОМИСИЈЕ ЗА УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА НАЗИВА 

УЛИЦА, ТРГОВА, ЗАСЕЛАКА И ДЕЛОВА НАСЕЉЕНИХ МЕСТА  СКУПШТИНЕ ГРАДА 
КРАЉЕВА 

 
I 
 

 Разрешава се Маријана Шен дужности члана Комисије за утврђивање предлога 
назива улица, тргова, заселака и делова насељених места Скупштине града Краљева. 

 
II 
 

 За члана Комисије за утврђивање предлога назива улица, тргова, заселака и 
делова насељених места Скупштине града Краљева изабрана је Ружица Мајсторовић, 
одборник у Скупштини града Краљева. 

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 решења садржан је у члану 36. став 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), којим је утврђено да Скупштина оснива стална или повремена 
радна тела за разматрање питања из њене надлежности и у члану 26. тачка 31. Статута 
града Краљева („Службени лист града Краљева", број 6/19-пречишћен текст), којим је 
утврђено да Скупштина, у складу са законом, бира и разрешава чланове радних тела 
Скупштине града. 

Чланом 58. Пословника о раду Скупштине града Краљева („Службени лист града 
Краљева'', број 15/22-пречишћен текст) прописана је надлежност Комисије за утврђивање 
предлога назива улица, тргова, заселака и делова насељених места и да Комисија има 
председника и шест чланова, а чланом 61. став 2. и став 5. прописано је да чланове 
радног тела предлажу одборничке групе, сразмерно броју одборника у Скупштини, као и 
да чланови радних тела Скупштине не могу бити лица која су изабрана, именована и 
постављена од стране органа Града. 

Овлашћени предлагач Одборничка група „Староседеоци“ поднела је предлог за 
разрешење и избор члана Комисије за утврђивање предлога назива улица, тргова, 
заселака и делова насељених места Скупштине града Краљева. 
 
Скупштина града Краљева 
Број: 02-11/2023-I 
Дана: 24. јануара 2023. године 
                                                                                                 Председник  
                                                                                     Скупштине града Краљева 
                                                                         Ненад Марковић, дипл.инж.саобраћаја,с.р. 
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29.

На основу члана 36. став 1, у вези 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 30. и 31. и члана 39. став 2. Статута града Краљева („Службени 
лист града Краљева'', број 6/19-пречишћен текст), члана 60, члана 61. и члана 62. 
Пословника о раду Скупштине града Краљева („Службени лист града Краљева'', број 
15/22-пречишћен текст), 
 Скупштина града Краљева, на седници одржаној дана 24. јануара 2023. године,  
донела је  
 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
О ИЗБОРУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА КОМИСИЈЕ ЗА РОДНУ РАВНОПРАВНОСТ 

СКУПШТИНЕ ГРАДА КРАЉЕВА 
 

I 
 

У Комисију за родну равноправност Скупштине града Краљева изабрани су: 
-за председника: 

  Биљана Ракић, одборник у Скупштини града Краљева, 
 -за чланове: 
 1. Јелена Милојевић Ђуновић, одборник у Скупштини града Краљева, 
 2. Марија Јовановић Ђусић, одборник у Скупштини града Краљева, 
 3. Ненад Марковић, одборник у Скупштини града Краљева 
 4. Дуња Миловановић, одборник у Скупштини града Краљева 
 5. Марија Жарчанин Станишић, одборник у Скупштини града Краљева и 
 6. Маријана Шен, одборник у Скупштини града Краљева. 
 
 

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 члану 36. став 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), којим је утврђено да скупштина оснива стална или 
повремена радна тела за разматрање питања из њене надлежности и у члану 26. тачка 
30. и 31. Статута града Краљева („Службени лист града Краљева'', број 6/19-пречишћен 
текст), којим је утврђено да Скупштина оснива стална и повремена радна тела за 
разматрање питања из своје надлежности, и бира и разрешава чланове радних тела 
Скупштине града. 
             Чланом 39. став 2. Статута града Краљева утврђено је да стална радна тела 
образује Скупштина за мандатни период за који је Скупштина образована, и да стална 
радна тела дају мишљење о предлозима аката које доноси Скупштина и врше и друге 
послове утврђене Пословником о раду Скупштине града Краљева, у складу са законом. 

Чланом 60. Пословника о раду Скупштине града Краљева („Службени лист града 
Краљева'', број 15/22-пречишћен текст) прописана је надлежност Комисије за родну 
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равноправност Скупштине града и да Комисија има председника и шест чланова, који се 
бирају из реда одборника. 
           Члановима 61. и 62. Пословника о раду Скупштине града утврђено је да чланове 
радног тела предлажу одборничке групе, сразмерно броју одборника које имају у 
Скупштини, да Скупштина одлучује у целини јавним гласањем о предложеној листи за 
избор председника и чланова радног тела; да чланови радног тела на првој седници 
бирају заменика председника, и да је радно тело Скупштине изабрано ако је за предлог 
гласала већина присутних одборника, а ако радно тело Скупштине не буде изабрано, 
читав поступак се понавља са новим кандидатима. 

 У складу са напред наведеним, на предлог овлашћених предлагача, донето је 
решење као у диспозитиву.   
 
 
 
Скупштина града Краљева 
Број:02-12/2023-I                                                                         
Дана: 24. јануара 2023. 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 18. и 21. 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 36. и члана 37. став 1. Одлуке о усклађивању Оснивачког акта 
Јавног комуналног предузећа „Пијаца'' из Краљева („Службени лист града Краљева“, број 
25/16 и 30/16),  

Скупштина града Краљева, на седници одржаној дана 24. јануара 2023. године, 
донела је 
 

РЕШЕЊЕ 
О УТВРЂИВАЊУ ПРЕСТАНКА МАНДАТА И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА НАДЗОРНОГ ОДБОРА 

ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА „ПИЈАЦА'' ИЗ КРАЉЕВА  
 
I 
 

  Утврђује се да Александру Илићу престаје мандат члана Надзорног одбора Јавног 
комуналног предузећа „Пијаца'' из Краљева, из реда запослених, из разлога истека периода 
на који је именован. 

                                                                  II 
 
Именује се Александар Илић, дипломирани правник, запослен у Јавном комуналном 

предузећу „Пијаца'' из Краљева, за члана Надзорног одбора Јавног комуналног предузећа 
„Пијаца'' из Краљева, из реда запослених, 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), којима је утврђено да скупштина јединице локалне 
самоуправе, између осталог, именује и разрешава надзорне одборе јавних предузећа чији је 
оснивач. 

Чланом 21. Закона о јавним предузећима  („Службени гласник РС", број 15/16 и 88/19) 
и чланом 37. став 1. Одлуке о усклађивању Оснивачког акта Јавног комуналног предузећа 
„Пијаца'' из Краљева („Службени лист града Краљева“, број 25/16 и 30/16) утврђено је да 
мандат председнику и члановима надзорног одбора престаје истеком периода на који су 
именовани, оставком или разрешењем. 

     Чланом 18. Закона о јавним предузећима и чланом 36. Одлуке о усклађивању 
Оснивачког акта Јавног комуналног предузећа „Пијаца'' из Краљева прописани су услови за 
именовање члана надзорног одбора јавног предузећа.   

С обзиром на истек периода на који је из реда запослених именован члан Надзорног 
одбора Јавног комуналног предузећа „Пијаца“ из Краљева, овлашћени предлагач поднео је 
предлог за утврђивање престанка мандата и именовање члана Надзорног 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:02-13/2023-I 
Дана: 24. јануара 2023. године      Председник 
                                                                                         Скупштине града Краљева 
                                                                           Ненад Марковић, дипл.инж.саобраћаја,с.р. 
 

30.
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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 29. став 2. и 
члана 32. став 1. Статута Дома културе „Студеница“ из Ушћа од 10.маја 2022.године,  

Скупштина града Краљева, на седници одржаној дана 24. јануара 2023. године, 
донела је 

  
Р Е Ш Е Њ Е 

О УТВРЂИВАЊУ ПРЕСТАНКА ДУЖНОСТИ ДИРЕКТОРА  
   ДОМА КУЛТУРЕ „СТУДЕНИЦА“ ИЗ УШЋА 

 
 
I 
 

Утврђује се да Мирки Стојановић престаје дужност директора Дома културе 
„Студеница“ из Ушћа, 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 29. став 2. и чланом 32. став 1. 
Статута Дома културе „Студеница“ из Ушћа 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 Дома културе „Студеница“ из 
Ушћа, 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:02-14/2023-I  
Дана: 24. јануара 2023. 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 29. став 2. и члана 30. Статута 
Дома културе „Студеница“ из Ушћа од 10.маја 2022.године,  

Скупштина града Краљева, на седници одржаној дана 24. јануара 2023. године, 
донела је 

 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
О ИМЕНОВАЊУ ДИРЕКТОРА  

   ДОМА КУЛТУРЕ „СТУДЕНИЦА“ ИЗ УШЋА 
 
 
I 
 

Именује се Анђелија Стефановић, професор српског језика и књижевности, за 
директора Дома културе „Студеница“ из Ушћа, 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 29. став 2. Статута Дома културе „Студеница“ из Ушћа прописано је да 
директора Дома именује и разрешава оснивач; чланом 30. прописано је да се директор 
установе именује на основу претходно спроведеног јавног конкурса на период од четири 
године и да може бити поново именован, услови за именовање директора, као и да је 
кандидат за директора дужан да предложи програм рада и развоја Дома, као саставни део 
конкурсне документације. 

Управни одбор Дома културе „Студеница“ из Ушћа је, по добијеној претходној 
сагласности оснивача Скупштине града Краљева за расписивање јавног конкурса од 
3.октобра 2022.године, у складу са прописаним роковима расписао и објавио јавни 
конкурс, на који су поднете две пријаве, након чијег отварања је Управни одбор утврдио да 
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кандидати испуњавају услове из јавног конкурса, и са њима је обављен разговор, сачињен 
записник о обављеним разговорима и утврђена Листа кандидата за именовање 
директора, са два кандидата, која садржи мишљење Управног одбора о стручним и 
организационим способностима предложених кандидата, и дао предлог оснивачу о 
кандидату за директора 

Комисија за избор и именовања након разматрања достављене документације и 
Листе кандидата утврдила је Предлог решења о именовању директора Дома културе 
„Студеница“ из Ушћа. 

 
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:02-15/2023-I  
Дана: 24. јануара 2023. 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 2. тачка 1. Закона о култури („Службени 
гласник РС", број 72/09, 13/16, 13/16-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 20. 
став 3. и члана 23. став 2. тачка 1. Статута Дома културе „Студеница“ из Ушћа од 10. маја 
2022.године,  

Скупштина града Краљева, на седници одржаној дана 24. јануара 2023. године, 
донела је 
 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА УПРАВНОГ ОДБОРА ДОМА КУЛТУРЕ 

„СТУДЕНИЦА“ ИЗ УШЋА 
 
I 

 
  Разрешава се Срећко Павловић дужности члана Управног одбора Дома културе 

„Студеница“ из Ушћа, испред оснивача, на лични захтев. 
 

II  
 

Именује се Горан Видојевић, прецизни механичар, за члана Управног одбора Дома 
културе „Студеница“ из Ушћа, 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 44а став 2. тачка 1. Закона о култури („Службени гласник РС", број 72/09, 
13/16, 13/16-испр, 6/20, 47/21 и 78/21) и чланом 23. став 2. тачка 1.Статута Дома културе 
„Студеница“ из Ушћа од 10. маја 2022.године утврђено је да ће оснивач разрешити члана 
Управног одбора пре истека мандата на лични захтев. Чланом 41. став 3. Закона о  
култури и чланом 20. став 3. Статута Дома културе „Студеница“ из Ушћа прописано је да 
чланове Управног одбора именује и разрешава оснивач, из реда истакнутих стручњака и 
познавалаца културне делатности. 

Након подношења оставке члана Управног одбора Дома културе „Студеница“ из 
Ушћа, именованог испред оснивача, овлашћени предлагач поднео је предлог за 
разрешење и 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:02-2/2023-I 
Дана: 24. јануара 2023. године                                         Председник 

                                             Скупштине града Краљева                                                            
                                                                      Ненад Марковић, дипл. инж. саобраћаја,с.р. 
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На основу члана 116. став 2, 5. и 6. 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 24. јануара 2023. године, 
донела је 

 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА 

У ОСНОВНОЈ ШКОЛИ „ЧИБУКОВАЧКИ ПАРТИЗАНИ“ ИЗ КРАЉЕВА 
 
 
I 

 
 Разрешава се Татјана Вјетровић дужности члана Школског одбора у Основној школи 
„Чибуковачки партизани“ из Краљева, испред Савета родитеља. 
  

II 
 

 Именује се Драгана Вељовић за члана Школског одбора у Основној школи 
„Чибуковачки партизани“ 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, 5. и 6.  
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 предлаже из 
реда родитеља савет родитеља тајним изјашњавањем, а 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. 

Чланом 117. став 3. тачка 5. Закона утврђено је да ће скупштина јединице локалне 
самоуправе разрешити пре истека мандата поједине чланове у случају да савет родитеља 
покрене иницијативу за разрешење члана органа управљања именованог на његов предлог. 

Овлашћени предлагач поднео је предлог за разрешење и именовање члана Школског 
одбора именованог испред Савета родитеља, 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:02-3/2023-I 
Дана: 24. јануара 2023. године                                                 Председник 

                                                       Скупштине града Краљева                                                            
                                                                          Ненад Марковић, дипл. инж. саобраћаја,с.р. 
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На основу члана 116. став 2, 5. и 6, члана 117. став 3. тачка 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 24. јануара 2023. године, 
донела је 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ДВА ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА У ОСНОВНОЈ 
ШКОЛИ „ЂУРА ЈАКШИЋ“ ИЗ КОНАРЕВА 

 
I 

 
Разрешавају се дужности чланова Школског одбора у Основној школи „Ђура 

Јакшић“ из Конарева: 
1. Дијана Ћурчић, представник локалне самоуправе и  
2. Ана Трифуновић, представник Савета родитеља. 

 
    II 
 
Именују се за чланове Школског одбора у Основној школи „Ђура Јакшић“ из 

Конарева: 
1.Далибор Поповић, професор технике и информатике, представник локалне 

самоуправе и 
2.Весна Белаковић, представник 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, 5. и 6. 
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, а предлаже васпитно-образовно 
веће, односно савет родитеља, тајним изјашњавањем, као и у 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. 

Чланом 117. став 3. тачка 2. Закона утврђено је да ће скупштина јединице локалне 
самоуправе разрешити пре истека мандата поједине чланове органа управљања у случају 
да члан органа управљања неоправданим одсуствовањем онемогућава рад органа 
управљања. 

Тачком 5. истог члана Закона прописано је да ће скупштина јединице локалне 
самоуправе разрешити пре истека мандата поједине чланове органа управљања у случају 
да савет родитеља покрене иницијативу за разрешење члана органа управљања 
именованог на његов предлог.     

Основна школа „Ђура Јакшић“ из Конарева обавестила је оснивача да члан 
Школског одбора именован испред локалне самоуправе неоправданим одсуствовањем 
онемогућава рад Школског одбора, као и да је престао основ по којем је именован члан 
Школског одбора испред Савета родитеља, односно чије дете више није ученик ове 
школе. 
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Овлашћени предлагачи поднели су предлоге за разрешење и именовање чланова 
Школског одбора Основне школе „Ђура Јакшић“ из Конарева испред локалне самоуправе 
и Савета родитеља. 

  
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:02-5/2023-I 
Дана: 24. јануара 2023. године                                                    Председник 

                                                                  Скупштине града Краљева                                                            
                                                                 Ненад Марковић, дипл. инж. саобраћаја,с.р. 
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На основу члана 116. став 2, 5. и 6. и члана 117. став 3. 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 24. јануара 2023. године, 
донела је 

 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА 

У ОСНОВНОЈ ШКОЛИ „ДОСИТЕЈ ОБРАДОВИЋ“ ИЗ ВРБЕ 
 
 
 
I 

 
 Разрешава се Тамара Ђукић дужности члана Школског одбора у Основној школи 
„Доситеј Обрадовић“ из Врбе, испред локалне самоуправе, на лични захтев. 
  

II 
 

 Именује се Ненад Анђелковић, професор музичке културе, за члана Школског одбора 
у Основној школи „Доситеј Обрадовић“ из Врбе, испред локалне самоуправе. 

 
 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, 5. и 6.  
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 предлаже из 
реда родитеља савет родитеља тајним изјашњавањем, а 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. 

Чланом 117. став 3. Закона утврђено је да ће скупштина јединице локалне 
самоуправе разрешити пре истека мандата поједине чланове на лични захтев. 

Овлашћени предлагач поднео је предлог за разрешење и именовање члана Школског 
одбора испред локалне самоуправе у Основној школи „Доситеј Обрадовић“ из Врбе, након 
поднете оставке 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:02-6/2023-I 
Дана: 24. јануара 2023. године                                                  Председник 

                                                       Скупштине града Краљева                                                            
                                                                          Ненад Марковић, дипл. инж. саобраћаја,с.р. 
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На основу члана 116. став 2, 5. и 6, члана 117. став 3. тачка 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 24. јануара 2023. године, 
донела је 

 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ДВА ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА 

У ОСНОВНОЈ ШКОЛИ „СТЕФАН НЕМАЊА“ ИЗ СТУДЕНИЦЕ 
 
 
I 
 

Разрешавају се дужности чланова Школског одбора у Основној школи „Стефан 
Немања“ из Студенице: 

1. Марина Цветковић, представник локалне самоуправе и  
2. Радиша Балтић, представник Савета родитеља. 
 

   
II 
 

Именују се за чланове Школског одбора у Основној школи „Стефан Немања“ из 
Студенице: 

1. Милица Јаблановић, представник локалне самоуправе и 
 2.Владан Јанковић, представник 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, 5. и 6. 
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, а предлаже васпитно-образовно веће, 
односно савет родитеља, тајним изјашњавањем, као и у 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. 

Чланом 117. став 3. тачка 2. Закона утврђено је да ће скупштина јединице локалне 
самоуправе разрешити пре истека мандата поједине чланове органа управљања у случају 
да члан органа управљања неоправданим одсуствовањем онемогућава рад органа 
управљања. 

Тачком 5. истог члана Закона прописано је да ће скупштина јединице локалне 
самоуправе разрешити пре истека мандата поједине чланове органа управљања у случају 
да савет родитеља покрене иницијативу за разрешење члана органа управљања 
именованог на његов предлог.     

Основна школа „Стефан Немања“ из Студенице обавестила је оснивача да члан 
Школског одбора именован испред локалне самоуправе неоправданим одсуствовањем 
онемогућава рад Школског одбора, као и да је престао основ по којем је именован члан 
Школског одбора испред Савета родитеља, односно чије дете више није ученик ове школе. 

Овлашћени предлагачи поднели су предлоге за разрешење и именовање чланова 
Школског одбора Основне школе „Стефан Немања“ из Студенице испред локалне 
самоуправе и Савета родитеља. 
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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:02-7/2023-I 
Дана: 24. јануара 2023. године                                                Председник 

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