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V
Административни послови за потребе Комисије обављаће се у Градском
правобранилаштву града Краљева.
VI
Даном доношења овог решења престаје да важи решење Градоначелника
града Краљева I број 2642/12 од 16.08.2012. године, I број 2612/16 од 09.08.2016.
године и број 011-234/2018-I од 06.08.2018. године.
VII
Ово решење објавити у „Службеном листу града Краљева“.
Градоначелник града Краљева
Број: 011- 212/2020-I
Дана: 16.09.2020. године
Градоначелник града Краљева
др Предраг Терзић, дипл.политиколог, с.р.
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АКТИ ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ ГРАДА КРАЉЕВА
321.
На основу члана 43. Закона о локалним изборима („Службени
гласник РС“, број 129/2007, 34/2010-Одлука УС и 54/2011, 12/2020, 16/2020аутентично тумачење и 68/2020),
Изборна комисија града Краљева, на седници одржаној 3. септембра
2020. године, донела је
РЕШЕЊЕ
I
На место одборника Скупштине града Краљева Милуна Јовановића,
изабраног на изборима одржаним 21. јуна 2020.године са Изборне листе
ИВИЦА ДАЧИЋ – „Социјалистичка партија Србије (СПС), Јединствена
Србија (ЈС) – Драган Марковић Палма“ коме је одборнички мандат престао
подношењем усмене оставке, одборнички мандат се додељује Дуњи
Миловановић, по занимању дипл.инж. шумарства, рођена 1988.године, са
пребивалиштем у Краљеву, Хиландарска 1/1/2/23, кандидату са Изборне
листе ИВИЦА ДАЧИЋ – „Социјалистичка партија Србије (СПС), Јединствена
Србија (ЈС) – Драган Марковић Палма“.
II
Мандат новом одборнику траје до истека мандата одборника коме је
престао мандат.
III
Одборнику коме је овим решењем додељен мандат издати уверење
о избору за одборника Скупштине града Краљева.
IV
Ово решење објавити у „Службеном листу града Краљева“.
Образложење
Изборној комисији града Краљева је достављена Одлука Скупштине
града Краљева број: 011-201/2020-I од 27. августа 2020.године, којом је
утврђено да је Милуну Јовановићу престао мандат одборника у Скупштини
града Краљева подношењем усмене оставке и наведена Одлука објављена
је у „Службеном листу града Краљева“.
Одредбом члана 46. став 1. тачка 1. Закона о локалним изборима
предвиђено је да одборнику престаје мадат пре истека времена на које је
изабран подношењем оставке. Истоветну одредбу садржи и члан 44. став 1.
тачка 1. Пословника о раду Скупштине града Краљева („Службени лист
града Краљева“, број 25/16). Одредбом члана 30. став 2. Статута града
Краљева („Службени лист града Краљева“, број 06/19 –пречишћен текст)
прописано је да мандат одборнику почиње и престаје под условима и на
начин утврђен законом.
Дуња Миловановић, кандидат за одборника Изборне листе ИВИЦА
ДАЧИЋ – „Социјалистичка партија Србије (СПС), Јединствена Србија (ЈС) –
Драган Марковић Палма“, дана 03. септембра 2020.године, дала је писану
изјаву да прихвата одборнички мандат.
Одредбом члана 48. Закона о локалним изборима предвиђен је
поступак у случају престанка мандата одборнику пре истека времена на које
је изабран.
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Имајући у виду напред наведено, стекли су се услови за доделу
одборничког мандата кандидату из диспозитива овог решења.
Изборна комисија града Краљева
Број: 621-1/2020
Дана: 3.септембра 2020. године
Председник Изборне комисије
Данијела Мајсторовић, дипл.правник, с.р
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322.
На основу члана 43. Закона о локалним изборима („Службени
гласник РС“, број 129/2007, 34/2010-Одлука УС и 54/2011, 12/2020, 16/2020аутентично тумачење и 68/2020),
Изборна комисија града Краљева, на седници одржаној 3. септембра
2020. године, донела је
РЕШЕЊЕ
I
На место одборника Скупштине града Краљева Иване Базић,
изабране на изборима одржаним 21. јуна 2020.године са Изборне листе
АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ – ЗА НАШУ ДЕЦУ којој је одборнички мандат престао
избором на функцију члана градског већа града Краљева, одборнички
мандат се додељује
Магдалени Савић, по занимању дипл.просторни
планер, рођена 1981.године, са пребивалиштем у Краљеву, ул. Топлице
Милана 7/2/7, кандидату са Изборне листе АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ – ЗА
НАШУ ДЕЦУ.
II
Мандат новом одборнику траје до истека мандата одборника коме је
престао мандат.
III
Одборнику коме је овим решењем додељен мандат издати уверење
о избору за одборника Скупштине града Краљева.
IV
Ово решење објавити у „Службеном листу града Краљева“.
Образложење
Изборној комисији града Краљева је достављена Одлука Скупштине
града Краљева број: 011-202/2020-I од 27. августа 2020.године, којом је
утврђено да је Ивани Базић престао мандат одборника у Скупштини града
Краљева избором на функцију члана градског већа града Краљева и
наведена Одлука објављена је у „Службеном листу града Краљева“.
Одредбом члана 46. став 1. тачка 5. Закона о локалним изборима
предвиђено је да одборнику престаје мадат пре истека времена на које је
изабран преузимањем посла, односно функције које су, у складу са
законом, неспојиве са функцијом одборника. Истоветну одредбу садржи и
члан 44. став 1. тачка 5. Пословника о раду Скупштине града Краљева
(„Службени лист града Краљева“, број 25/16). Одредбом члана 30. став 2.
Статута града Краљева („Службени лист града Краљева“, број 06/19 –
пречишћен текст) прописано је да мандат одборнику почиње и престаје под
условима и на начин утврђен законом.
Магдалена Савић, кандидат за одборника Изборне листе
АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ – ЗА НАШУ ДЕЦУ, дана 03. Септембра 2020.године,
дала је писану изјаву да прихвата одборнички мандат.
Одредбом члана 48. Закона о локалним изборима предвиђен је
поступак у случају престанка мандата одборнику пре истека времена на које
је изабран.

16. септембар 2020. године

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА КРАЉЕВА

Број 39 - Страна 7

Имајући у виду напред наведено, стекли су се услови за доделу
одборничког мандата кандидату из диспозитива овог решења.
Изборна комисија града Краљева
Број: 622-1/2020,
Дана: 3.септембра 2020. године
Председник Изборне комисије
Данијела Мајсторовић, дипл.правник, с.р

Број 39 - Страна 8

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА КРАЉЕВА

16. септембар 2020. године

323.
На основу члана 43. Закона о локалним изборима („Службени
гласник РС“, број 129/2007, 34/2010-Одлука УС и 54/2011, 12/2020, 16/2020аутентично тумачење и 68/2020),
Изборна комисија града Краљева, на седници одржаној 4. септембра
2020. године, донела је
РЕШЕЊЕ
I
На место одборника Скупштине града Краљева Вукмана Ракочевића,
изабраног на изборима одржаним 21. јуна 2020.године са Изборне листе
АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ – ЗА НАШУ ДЕЦУ коме је одборнички мандат
престао избором на функцију заменика градоначелника града Краљева,
одборнички мандат се додељује Новици Сретеновићу, по занимању
пензионер, рођен 1950.године, са пребивалиштем у Краљеву, Врдила 86А,
кандидату са Изборне листе АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ – ЗА НАШУ ДЕЦУ.
II
Мандат новом одборнику траје до истека мандата одборника коме је
престао мандат.
III
Одборнику коме је овим решењем додељен мандат издати уверење
о избору за одборника Скупштине града Краљева.
IV
Ово решење објавити у „Службеном листу града Краљева“.
Образложење
Изборној комисији града Краљева је достављена Одлука Скупштине
града Краљева број: 011-202/2020-I од 27. августа 2020.године, којом је
утврђено да је Вукману Ракочевићу престао мандат одборника у Скупштини
града Краљева избором на функцију заменика градоначелника града
Краљева и наведена Одлука објављена је у „Службеном листу града
Краљева“.
Одредбом члана 46. став 1. тачка 5. Закона о локалним изборима
предвиђено је да одборнику престаје мадат пре истека времена на које је
изабран преузимањем посла, односно функције које су, у складу са
законом, неспојиве са функцијом одборника. Истоветну одредбу садржи и
члан 44. став 1. тачка 5. Пословника о раду Скупштине града Краљева
(„Службени лист града Краљева“, број 25/16). Одредбом члана 30. став 2.
Статута града Краљева („Службени лист града Краљева“, број 06/19 –
пречишћен текст) прописано је да мандат одборнику почиње и престаје под
условима и на начин утврђен законом.
Новица Сретеновић, кандидат за одборника Изборне листе
АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ – ЗА НАШУ ДЕЦУ, дана 04. Септембра 2020.године,
дао је писану изјаву да прихвата одборнички мандат.
Одредбом члана 48. Закона о локалним изборима предвиђен је
поступак у случају престанка мандата одборнику пре истека времена на које
је изабран.

16. септембар 2020. године

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА КРАЉЕВА

Број 39 - Страна 9

Имајући у виду напред наведено, стекли су се услови за доделу
одборничког мандата кандидату из диспозитива овог решења.
Изборна комисија града Краљева
Број: 626-1/2020
Дана: 4.септембра 2020. године
Председник Изборне комисије
Данијела Мајсторовић, дипл.правник, с.р

Број 39 - Страна 10

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА КРАЉЕВА

16. септембар 2020. године

324.
На основу члана 43. Закона о локалним изборима („Службени
гласник РС“, број 129/2007, 34/2010-Одлука УС и 54/2011, 12/2020, 16/2020аутентично тумачење и 68/2020),
Изборна комисија града Краљева, на седници одржаној 4. септембра
2020. године, донела је
РЕШЕЊЕ
I
На место одборника Скупштине града Краљева Радоице Кочовића,
изабраног на изборима одржаним 21. јуна 2020.године са Изборне листе
АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ – ЗА НАШУ ДЕЦУ коме је одборнички мандат
престао избором на функцију члана градског већа града Краљева,
одборнички мандат се додељује Милошу Богојевићу, по занимању
пензионер, рођен 1953.године, са пребивалиштем у Краљеву, Конарево
927А, кандидату са Изборне листе АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ – ЗА НАШУ ДЕЦУ.
II
Мандат новом одборнику траје до истека мандата одборника коме је
престао мандат.
III
Одборнику коме је овим решењем додељен мандат издати уверење
о избору за одборника Скупштине града Краљева.
IV
Ово решење објавити у „Службеном листу града Краљева“.
Образложење
Изборној комисији града Краљева је достављена Одлука Скупштине
града Краљева број: 011-202/2020-I од 27. августа 2020.године, којом је
утврђено да је Радоици Кочовићу престао мандат одборника у Скупштини
града Краљева избором на функцију члана Градског већа града Краљева и
наведена Одлука објављена је у „Службеном листу града Краљева“.
Одредбом члана 46. став 1. тачка 5. Закона о локалним изборима
предвиђено је да одборнику престаје мадат пре истека времена на које је
изабран преузимањем посла, односно функције које су, у складу са
законом, неспојиве са функцијом одборника. Истоветну одредбу садржи и
члан 44. став 1. тачка 5. Пословника о раду Скупштине града Краљева
(„Службени лист града Краљева“, број 25/16). Одредбом члана 30. став 2.
Статута града Краљева („Службени лист града Краљева“, број 06/19 –
пречишћен текст) прописано је да мандат одборнику почиње и престаје под
условима и на начин утврђен законом.
Милош Богојевић, кандидат за одборника Изборне листе
АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ – ЗА НАШУ ДЕЦУ, дана 04. Септембра 2020.године,
дао је писану изјаву да прихвата одборнички мандат.
Одредбом члана 48. Закона о локалним изборима предвиђен је
поступак у случају престанка мандата одборнику пре истека времена на које
је изабран.

16. септембар 2020. године

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА КРАЉЕВА

Број 39 - Страна 11

Имајући у виду напред наведено, стекли су се услови за доделу
одборничког мандата кандидату из диспозитива овог решења.
Изборна комисија града Краљева
Број: 627-1/2020
Дана: 4.септембра 2020. године
Председник Изборне комисије
Данијела Мајсторовић, дипл.правник, с.р

Број 39 - Страна 12

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА КРАЉЕВА

16. септембар 2020. године

325.
На основу члана 43. Закона о локалним изборима („Службени
гласник РС“, број 129/2007, 34/2010-Одлука УС и 54/2011, 12/2020, 16/2020аутентично тумачење и 68/2020),
Изборна комисија града Краљева, на седници одржаној 7. септембра
2020. године, донела је
РЕШЕЊЕ
I
На место одборника Скупштине града Краљева Предрага Терзића,
изабраног на изборима одржаним 21. јуна 2020.године са Изборне листе
АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ – ЗА НАШУ ДЕЦУ коме је одборнички мандат
престао избором на функцију градоначелника града Краљева, одборнички
мандат се додељује Небојши Јевремовићу, по занимању дипл.инж.
шумарства, рођен 1978.године, са пребивалиштем у Краљеву, ул.
Радочелска 16, кандидату са Изборне листе АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ – ЗА
НАШУ ДЕЦУ.
II
Мандат новом одборнику траје до истека мандата одборника коме је
престао мандат.
III
Одборнику коме је овим решењем додељен мандат издати уверење
о избору за одборника Скупштине града Краљева.
IV
Ово решење објавити у „Службеном листу града Краљева“.
Образложење
Изборној комисији града Краљева је достављена Одлука Скупштине
града Краљева број: 011-202/2020-I од 27. августа 2020.године, којом је
утврђено да је Предрагу Терзићу престао мандат одборника у Скупштини
града Краљева избором на функцију градоначелника града Краљева и
наведена Одлука објављена је у „Службеном листу града Краљева“.
Одредбом члана 46. став 1. тачка 5. Закона о локалним изборима
предвиђено је да одборнику престаје мадат пре истека времена на које је
изабран преузимањем посла, односно функције које су, у складу са
законом, неспојиве са функцијом одборника. Истоветну одредбу садржи и
члан 44. став 1. тачка 5. Пословника о раду Скупштине града Краљева
(„Службени лист града Краљева“, број 25/16). Одредбом члана 30. став 2.
Статута града Краљева („Службени лист града Краљева“, број 06/19 –
пречишћен текст) прописано је да мандат одборнику почиње и престаје под
условима и на начин утврђен законом.
Небојша Јевремовић, кандидат за одборника Изборне листе
АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ – ЗА НАШУ ДЕЦУ, дана 07. Септембра 2020.године,
дао је писану изјаву да прихвата одборнички мандат.
Одредбом члана 48. Закона о локалним изборима предвиђен је
поступак у случају престанка мандата одборнику пре истека времена на које
је изабран.

16. септембар 2020. године

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА КРАЉЕВА

Број 39 - Страна 13

Имајући у виду напред наведено, стекли су се услови за доделу
одборничког мандата кандидату из диспозитива овог решења.
Изборна комисија града Краљева
Број: 631-1/2020
Дана: 7.септембра 2020. године
Председник Изборне комисије
Данијела Мајсторовић, дипл.правник, с.р

Број 39 - Страна 14

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА КРАЉЕВА

16. септембар 2020. године

326.
На основу члана 43. Закона о локалним изборима („Службени
гласник РС“, број 129/2007, 34/2010-Одлука УС и 54/2011, 12/2020, 16/2020аутентично тумачење и 68/2020),
Изборна комисија града Краљева, на седници одржаној 11.
септембра 2020. године, донела је
РЕШЕЊЕ
I
На место одборника Скупштине града Краљева Ивана Бунарџића,
изабраног на изборима одржаним 21. јуна 2020.године са Изборне листе
АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ – ЗА НАШУ ДЕЦУ коме је одборнички мандат
престао избором на функцију члана Градског већа града Краљева,
одборнички мандат се додељује Марку Костићу, по занимању инж.
информатике, рођен 1975.године, са пребивалиштем у Краљеву, ул. Цара
Душана 12, кандидату са Изборне листе АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ – ЗА НАШУ
ДЕЦУ.
II
Мандат новом одборнику траје до истека мандата одборника коме је
престао мандат.
III
Одборнику коме је овим решењем додељен мандат издати уверење
о избору за одборника Скупштине града Краљева.
IV
Ово решење објавити у „Службеном листу града Краљева“.
Образложење
Изборној комисији града Краљева је достављена Одлука Скупштине
града Краљева број: 011-202/2020-I од 27. августа 2020.године, којом је
утврђено да је Ивану Бунарџићу престао мандат одборника у Скупштини
града Краљева избором на функцију члана Градског већа града Краљева и
наведена Одлука објављена је у „Службеном листу града Краљева“.
Одредбом члана 46. став 1. тачка 5. Закона о локалним изборима
предвиђено је да одборнику престаје мадат пре истека времена на које је
изабран преузимањем посла, односно функције које су, у складу са
законом, неспојиве са функцијом одборника. Истоветну одредбу садржи и
члан 44. став 1. тачка 5. Пословника о раду Скупштине града Краљева
(„Службени лист града Краљева“, број 25/16). Одредбом члана 30. став 2.
Статута града Краљева („Службени лист града Краљева“, број 06/19 –
пречишћен текст) прописано је да мандат одборнику почиње и престаје под
условима и на начин утврђен законом.
Марко Костић, кандидат за одборника Изборне листе АЛЕКСАНДАР
ВУЧИЋ – ЗА НАШУ ДЕЦУ, дана 08. Септембра 2020.године, дао је писану
изјаву да прихвата одборнички мандат.
Одредбом члана 48. Закона о локалним изборима предвиђен је
поступак у случају престанка мандата одборнику пре истека времена на које
је изабран.

16. септембар 2020. године

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА КРАЉЕВА

Број 39 - Страна 15

Имајући у виду напред наведено, стекли су се услови за доделу
одборничког мандата кандидату из диспозитива овог решења.
Изборна комисија града Краљева
Број: 635-1/2020
Дана: 11.септембра 2020. године
Председник Изборне комисије
Данијела Мајсторовић, дипл.правник, с.р
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327.
На основу члана 43. Закона о локалним изборима („Службени
гласник РС“, број 129/2007, 34/2010-Одлука УС и 54/2011, 12/2020, 16/2020аутентично тумачење и 68/2020),
Изборна комисија града Краљева, на седници одржаној 11.
септембра 2020. године, донела је
РЕШЕЊЕ
I
На место одборника Скупштине града Краљева Владимира
Лазаревића, изабраног на изборима одржаним 21. јуна 2020.године са
Изборне листе АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ – ЗА НАШУ ДЕЦУ коме је одборнички
мандат престао избором на функцију члана Градског већа града Краљева,
одборнички мандат се додељује Биљани Ракић, по занимању дипл.правник,
рођена 1980.године, са пребивалиштем у Краљеву, ул. Филипа Вишњића
11Б, кандидату са Изборне листе АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ – ЗА НАШУ ДЕЦУ.
II
Мандат новом одборнику траје до истека мандата одборника коме је
престао мандат.
III
Одборнику коме је овим решењем додељен мандат издати уверење
о избору за одборника Скупштине града Краљева.
IV
Ово решење објавити у „Службеном листу града Краљева“.
Образложење
Изборној комисији града Краљева је достављена Одлука Скупштине
града Краљева број: 011-202/2020-I од 27. августа 2020.године, којом је
утврђено да је Владимиру Лазаревићу престао мандат одборника у
Скупштини града Краљева избором на функцију члана Градског већа града
Краљева и наведена Одлука објављена је у „Службеном листу града
Краљева“.
Одредбом члана 46. став 1. тачка 5. Закона о локалним изборима
предвиђено је да одборнику престаје мадат пре истека времена на које је
изабран преузимањем посла, односно функције које су, у складу са
законом, неспојиве са функцијом одборника. Истоветну одредбу садржи и
члан 44. став 1. тачка 5. Пословника о раду Скупштине града Краљева
(„Службени лист града Краљева“, број 25/16). Одредбом члана 30. став 2.
Статута града Краљева („Службени лист града Краљева“, број 06/19 –
пречишћен текст) прописано је да мандат одборнику почиње и престаје под
условима и на начин утврђен законом.
Биљана Ракић, кандидат за одборника Изборне листе АЛЕКСАНДАР
ВУЧИЋ – ЗА НАШУ ДЕЦУ, дана 08. Септембра 2020.године, дала је писану
изјаву да прихвата одборнички мандат.
Одредбом члана 48. Закона о локалним изборима предвиђен је
поступак у случају престанка мандата одборнику пре истека времена на које
је изабран.
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Имајући у виду напред наведено, стекли су се услови за доделу
одборничког мандата кандидату из диспозитива овог решења.
Изборна комисија града Краљева
Број: 636-1/2020
Дана: 11.септембра 2020. године
Председник Изборне комисије
Данијела Мајсторовић, дипл.правник, с.р.
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КОЛЕКТИВНИ УГОВОРИ
328.

На основу члана 1. став 2, члан 3. став 1, а у вези са чланом 240. и чланом
247. Закона о раду („Службени гласник РС“ бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14,
13/17-УС, 113/17 и 95/18-аутентично тумачење), члана 101. Колективног уговора за
Јавно предузеће „Градско стамбено“ Краљево („Службени лист града Краљева“
број 16/18), Синдикална организација запослених у Јавном предузећу „Градско
стамбено“ Краљево као репрезентативни синдикат, Јавно предузеће „Градско
стамбено“ Краљево као Послодавац и град Краљево као Оснивач, закључују
АНЕКС I
Колективног уговора за Јавно предузеће „Градско стамбено“ Краљево
(„Службени лист града Краљева“ бр. 16 од 26.06.2018. године)
Члан 1.
Учесници у закључењу Колективног уговора за Јавно предузеће „Градско
стамбено“ Краљево („Службени лист града Краљева“ бр. 16/18) су се сагласили да
буду извршене измене овог Колективног уговора.
Члан 2.
У Колективном уговору за Јавно предузеће „Градско стамбено“ Краљево
(„Службени лист града Краљева“ бр. 16/18), после члана 51. додаје се нови члан
51а који гласи:
„Члан 51а.
Запослени има право на накнаду зараде у висини од 100% просечне зараде
у претходних 12 месеци пре месеца у коме је привремено одсуствовао са рада
због потврђене заразне болести COVID – 19 или због мере изолације или
самоизолације наложене у вези са том болешћу, а која је наступила као последица
непосредног излагања ризику по основу обављања послова и радних задатака,
односно службених дужности и контаката са лицима којима је потврђена болест
COVID – 19 или наложена мера изолације или самоизолације.
Запослени остварује право из става 1. овог члана тако што се за првих 30
дана привременог одсуства са рада исплата висине накнаде зараде врши из
средстава послодавца.
Право на накнаду зараде из става 1. овог члана остварује и запослени који
је привремено одсуствовао са рада из разлога наведених у ставу 1. овог члана у
периоду за који до дана ступања на снагу овог Анекса није извршен коначни
обрачун и исплата накнаде зараде по основу привремене спречености за рад .
Одсуство са рада из става 1. овог члана запослени доказује решењем
надлежног органа (санитарног инспектора, органа надлежног за контролу
прелажења државне границе, царинског органа, изводом из евиденције
Министарства унутрашњих послова и др.) или извештајем лекара о привременој
спречености за рад (дознака), у складу са законом.“
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Члан 3.
У свему осталом Колективни уговор за Јавно предузеће „Градско стамбено“
Краљево („Службени лист града Краљева“ број 16 од 26.06.2018. године) остаје
непромењен.
Члан 4.
Овај Анекс је закључен када га потпишу овлашћени представници свих
учесника, а ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у Службеном
листу града Краљева.
Члан 5.
Овај Анекс је сачињен у шест истоветних примерака, од којих по два
примерка задржава свако од потписника.

Град Краљево
Градоначелник

Синдикална организација
запослених у Јавном предузећу
„Градско стамбено“ Краљево

др Предраг Терзић,с.р.

Јавно предузеће
„Градско стамбено“
Краљево

Драгана Бикић, дипл.инж.арх,с.р.
Иван Тановић,дипл.инж,арх,с.р.
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