СЛУЖБЕНИ ЛИСТ
ГРАДА КРАЉЕВА
БРОЈ 51 - 28. ДЕЦЕМБАР 2020. ГОДИНЕ

АКТИ ГРАДОНАЧЕЛНИКА ГРАДА КРАЉЕВА
493.

На основу члана 61. став 1. и 2. Закона о буџетском систему
("Службени гласник РС", број 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13 испр,
108/13,142/14, 68/2015 – др закон, 103/15, 99/16 и 113/17, 95/18, 31/19 и 72/19),
члана 44. тачка 3) и 5), члана 66. став 4. Закона о локалној самоуправи ("Службени
гласник РС", број 129/07, 83/14-др. закон, 101/16-др. закон и 47/18), члана 58. став 1.
тачка 3) и 5), члана 121. став 1. Статута града Краљева ("Службени лист града
Краљева", број 6/19 - пречишћен текст) и члана 11, 13. и 21. Одлуке о буџету града
Краљева за 2020. годину ("Службени лист града Краљева", број 36 /19 и 41/20),
ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА КРАЉЕВА доноси
РЕШЕЊЕ
о промени апропријације корисника буџета
1. У текућу буџетску резерву утврђену чланом 13. Одлуке о
буџету града Краљева за 2020. годину ("Службени лист града Краљева", број 36/19
и 41/20) Раздео 5, Глава 01 – Градска управа, Програм 0602 - Опште услуге
локалне самоуправе, Функција 160 – Опште јавне услуге некласификоване на
другом
месту,
Програм.актив/Пројекат
0009,
Позиција
172,
Економска
класификација 499 – Текућа буџетска резерва, ПРЕНОСЕ СЕ средства у износу од
30.000,00 динара, ради уравнотежења расхода буџета, умањењем апропријације у
оквиру:
Раздела 5, Глава 05 – Краљевачко позориште, Програм 1201 –
Развој културе и информисања, Функција 820 – Услуге културе,
Програм.актив./Пројекат 0001 – Функционисање локалних
установа културе, Позиција 275, Економска класификација 423 –
Услуге по уговору, за износ од 30.000,00 динара.
2. Из средстава текуће буџетске резерве, Раздео 5, Глава 01 –
Градска управа, Програм 0602 - Опште услуге локалне самоуправе, Функција 160 –
Опште јавне услуге некласификоване на другом месту, Програм.актив/Пројекат
0009, Позиција 172, Економска класификација 499 – Текућа буџетска резерва,
ПОВЕЋАВА СЕ апропријација у укупном износу од 30.000,00 динара у оквиру:
- Раздела 5, Глава 05 – Краљевачко позориште, Програм 1201 –
Развој културе и информисања, Функција 820 – Услуге културе,
Програм.актив./Пројекат 0001 – Функционисање локалних
установа културе, Позиција 269, Економска класификација 413 –
Накнаде у натури, за износ од 30.000,00 динара.
3. Промена у апропријацијама извршена у тачкама 1. и 2. овог
решења односи се на уравнотежење расхода у погледу недостајућих средстава
намењених за набавку пакетића деци запослених за Нову годину, а за чије
финансирање Одлуком о буџету града Краљево за 2020. годину нису планирана
довољна средства за корисника Краљевачко позориште.
4. О извршењу овог решења стараће се Одељење за привреду и
финансије Градске управе града Краљева, Одељење за друштвене делатности
Градске управе града Краљева и Краљевачко позориште.
5. Решење објавити у "Службеном листу града Краљева".
Образложење
Одељење за друштвене делатности Градске управе града Краљева
поднело је Одељењу за привреду и финансије Градске управе града Краљева
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захтев за промену у апропријацији III број 376/20 дана 04.12.2020. године за набавку
пакетића деци запослених за Нову годину, а за чије финансирање Одлуком о
буџету града Краљево за 2020. годину нису планирана довољна средства за
корисника Краљевачко позориште, у износу од 30.000,00 динара.
Правни основ за доношење овог решења садржан је у члану 21.
Одлуке о буџету града Краљева за 2020. годину ("Службени лист града Краљева",
број 36/19), којим је прописано да ако се у току године обим пословања или
овлашћења директног односно његовог индиректног корисника буџетсих средстава
промени, износ апропријација издвојених за активности тог корисника повећаће се,
односно смањити, а да Градоначелник града Краљева доноси решење о промени
апропријације којим се износ апропријације преноси у текућу буџетску резерву и
може се користити за намене које нису предвиђене средствима у довољном обиму.
Решење доставити: Одељењу за
управе града Краљева, Одељењу за друштвене
Краљева, Одељењу за послове органа града
Краљева, Краљевачком позоришту, Управи за
архиви.

привреду и финансије Градске
делатности Градске управе града
Краљева Градске управе града
трезор - Филијала Краљево и

Градоначелник града Краљева
Број: 3248/2020
Дана: 7. децембра 2020. године

Градоначелник града Краљева
др Предраг Терзић, дипл. политиколог, с.р.

28. децембар 2020. године
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494.
На основу члана 61. став 1. и 2. Закона о буџетском систему
("Службени гласник РС", број 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13 испр,
108/13,142/14, 68/2015 – др закон, 103/15, 99/16 и 113/17, 95/18, 31/19 и 72/19),
члана 44. тачка 3) и 5), члана 66. став 4. Закона о локалној самоуправи ("Службени
гласник РС", број 129/07, 83/14-др. закон, 101/16-др. закон и 47/18), члана 58. став 1.
тачка 3) и 5), члана 121. став 1. Статута града Краљева ("Службени лист града
Краљева", број 6/19 - пречишћен текст) и члана 11, 13. и 21. Одлуке о буџету града
Краљева за 2020. годину ("Службени лист града Краљева", број 36 /19 и 41/20),
ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА КРАЉЕВА доноси
РЕШЕЊЕ
о промени апропријације корисника буџета
1. У текућу буџетску резерву утврђену чланом 13. Одлуке о
буџету града Краљева за 2020. годину ("Службени лист града Краљева", број 36/19
и 41/20) Раздео 5, Глава 01 – Градска управа, Програм 0602 - Опште услуге
локалне самоуправе, Функција 160 – Опште јавне услуге некласификоване на
другом
месту,
Програм.актив/Пројекат
0009,
Позиција
172,
Економска
класификација 499 – Текућа буџетска резерва, ПРЕНОСЕ СЕ средства у износу од
7.000,00 динара, ради уравнотежења расхода буџета, умањењем апропријације у
оквиру:
Раздела 01 – Скупштина, Програм 2101 – Политички систем
локалне самоуправе, Функција 111 – Извршни и законодавни
органи, Програм.актив./ Пројекат 0001 – Функционисање
Скупштине, Позиција 3, Економска класификација 413 – Накнаде
у натури за износ од 7.000,00 динара.
2. Из средстава текуће буџетске резерве, Раздео 5, Глава 01
Градска управа, Програм 0602 - Опште услуге локалне самоуправе, Функција 160 –
Опште јавне услуге некласификоване на другом месту, Програм.актив/Пројекат
0009, Позиција 172, Економска класификација 499 – Текућа буџетска резерва,
ПОВЕЋАВА СЕ апропријација у износу од 7.000,00 динара у оквиру:
Раздела 01 – Скупштина, Програм 2101 – Политички систем
локалне самоуправе, Функција 111 – Извршни и законодавни
органи, Програм.актив./ Пројекат 0001 – Функционисање
Скупштине, Позиција 5, Економска класификација
415 –
Накнаде трошкова за запослене за износ од 7.000,00 динара.
3. Промена у апропријацијама извршена у тачкама 1. и 2. овог
решења односи се на уравнотежење расхода у погледу недостајућих средстава
намењених за исплату накнаде трошкова за долазак и одлазак са посла за месец
новембар и децембар 2020. године, а за чије финансирање Одлуком о буџету града
Краљево за 2020. годину нису планирана довољна средства за корисника
Скупштину града Краљева.
4. О извршењу овог решења стараће се Одељење за привреду и
финансије Градске управе града Краљева.
5. Решење објавити у "Службеном листу града Краљева".
Образложење
Одсек за буџетско рачуноводство поднело је Одељењу за привреду и
финансије Градске управе града Краљева захтев за промену апропријације Број:
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Сл./20-IV дана 07.12.2020. године за исплату накнаде трошкова за долазак и
одлазак са посла за месец новембар и децембар 2020. године, а за чије
финансирање Одлуком о буџету града Краљево за 2020. годину нису планирана
довољна средства за корисника Скупштину града Краљева, у износу од 7.000,00
динара.
Правни основ за доношење овог решења садржан је у члану 21.
Одлуке о буџету града Краљева за 2020. годину ("Службени лист града Краљева",
број 36/19 и 41/20), којим је прописано да ако се у току године обим пословања или
овлашћења директног односно његовог индиректног корисника буџетсих средстава
промени, износ апропријација издвојених за активности тог корисника повећаће се,
односно смањити, а да Градоначелник града Краљева доноси решење о промени
апропријације којим се износ апропријације преноси у текућу буџетску резерву и
може се користити за намене које нису предвиђене средствима у довољном обиму.
Решење доставити: Одељењу за привреду и финансије Градске
управе града Краљева, Одељењу за послове органа града Краљева Градске управе
града Краљева, Управи за трезор - Филијала Краљево и архиви.
Градоначелник града Краљева
Број: 3250/2020
Дана: 8. децемба 2020. године

Градоначелник града Краљева
др Предраг Терзић, дипл. политиколог, с.р.

28. децембар 2020. године

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА КРАЉЕВА
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495.

На основу члана 61. став 1. и 2. Закона о буџетском систему
("Службени гласник РС", број 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13 испр,
108/13,142/14, 68/2015 – др закон, 103/15, 99/16 и 113/17, 95/18, 31/19 и 72/19),
члана 44. тачка 3) и 5), члана 66. став 4. Закона о локалној самоуправи ("Службени
гласник РС", број 129/07, 83/14-др. закон, 101/16-др. закон и 47/18), члана 58. став 1.
тачка 3) и 5), члана 121. став 1. Статута града Краљева ("Службени лист града
Краљева", број 6/19 - пречишћен текст) и члана 11, 13. и 21. Одлуке о буџету града
Краљева за 2020. годину ("Службени лист града Краљева", број 36 /19 и 41/20),
ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА КРАЉЕВА доноси
РЕШЕЊЕ
о промени апропријације корисника буџета
1. У текућу буџетску резерву утврђену чланом 13. Одлуке о
буџету града Краљева за 2020. годину ("Службени лист града Краљева", број 36/19
и 41/20) Раздео 5, Глава 01 – Градска управа, Програм 0602 - Опште услуге
локалне самоуправе, Функција 160 – Опште јавне услуге некласификоване на
другом месту, Програм.актив/Пројекат 0009, Позиција 172, Економска
класификација 499 – Текућа буџетска резерва, ПРЕНОСЕ СЕ средства у износу од
119.000,00 динара, ради уравнотежења расхода буџета, умањењем апропријације у
оквиру:
Раздела 01 – Скупштина, Програм 2101 – Политички систем
локалне самоуправе, Функција 111 – Извршни и законодавни
органи, Програм.актив./ Пројекат 0001 – Функционисање
Скупштине, Позиција 9, Економска класификација 423 – Услуге
по уговору за износ од 119.000,00 динара.
2. Из средстава текуће буџетске резерве, Раздео 5, Глава 01
Градска управа, Програм 0602 - Опште услуге локалне самоуправе, Функција 160 –
Опште јавне услуге некласификоване на другом месту, Програм.актив/Пројекат
0009, Позиција 172, Економска класификација 499 – Текућа буџетска резерва,
ПОВЕЋАВА СЕ апропријација у износу од 119.000,00 динара у оквиру:
Раздела 01 – Скупштина, Програм 2101 – Политички систем
локалне самоуправе, Функција 111 – Извршни и законодавни
органи, Програм.актив./ Пројекат 0003 – Подршка раду извршних
органа власти и скупштине, Позиција 13, Економска
класификација 481 – Дотације невладиним организацијама за
износ од 119.000,00 динара.
3. Промена у апропријацијама извршена у тачкама 1. и 2. овог
решења односи се на уравнотежење расхода у погледу недостајућих средстава
намењених за редовно финансирање политичких субјеката за месец новембар и
децембар 2020. године, а за чије финансирање Одлуком о буџету града Краљево за
2020. годину нису планирана довољна средства за корисника Скупштину града
Краљева.
4. О извршењу овог решења стараће се Одељење за привреду и
финансије Градске управе града Краљева.
5. Решење објавити у "Службеном листу града Краљева".
Образложење
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Одсек за буџетско рачуноводство поднело је Одељењу за привреду и
финансије Градске управе града Краљева захтев за промену апропријације Број:
Сл./20-IV дана 07.12.2020. године за редовно финансирање политичких субјеката за
месец новембар и децембар 2020. године, а за чије финансирање Одлуком о
буџету града Краљево за 2020. годину нису планирана довољна средства за
корисника Скупштину града Краљева, у износу од 119.000,00 динара.
Правни основ за доношење овог решења садржан је у члану 21.
Одлуке о буџету града Краљева за 2020. годину ("Службени лист града Краљева",
број 36/19 и 41/20), којим је прописано да ако се у току године обим пословања или
овлашћења директног односно његовог индиректног корисника буџетсих средстава
промени, износ апропријација издвојених за активности тог корисника повећаће се,
односно смањити, а да Градоначелник града Краљева доноси решење о промени
апропријације којим се износ апропријације преноси у текућу буџетску резерву и
може се користити за намене које нису предвиђене средствима у довољном обиму.
Решење доставити: Одељењу за привреду и финансије Градске
управе града Краљева, Одељењу за послове органа града Краљева Градске управе
града Краљева, Управи за трезор - Филијала Краљево и архиви.
Градоначелник града Краљева
Број: 3251/2020
Дана: 8. децембра 2020. године

Градоначелник града Краљева
др Предраг Терзић, дипл. политиколог, с.р.

28. децембар 2020. године

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА КРАЉЕВА
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496.

На основу члана 61. став 1. и 2. Закона о буџетском систему
("Службени гласник РС", број 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13 испр,
108/13,142/14, 68/2015 – др закон, 103/15, 99/16 и 113/17, 95/18, 31/19 и 72/19),
члана 44. тачка 3) и 5), члана 66. став 4. Закона о локалној самоуправи ("Службени
гласник РС", број 129/07, 83/14-др. закон, 101/16-др. закон и 47/18), члана 58. став 1.
тачка 3) и 5), члана 121. став 1. Статута града Краљева ("Службени лист града
Краљева", број 6/19 - пречишћен текст) и члана 11,13. и 21. Одлуке о буџету града
Краљева за 2020. годину ("Службени лист града Краљева", број 36 /19 и 41/20),
ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА КРАЉЕВА доноси
РЕШЕЊЕ
о промени апропријације корисника буџета
1. У текућу буџетску резерву утврђену чланом 13. Одлуке о
буџету града Краљева за 2020. годину ("Службени лист града Краљева", број 36/19
и 41/20) Раздео 5, Глава 01 – Градска управа, Програм 0602 - Опште услуге
локалне самоуправе, Функција 160 – Опште јавне услуге некласификоване на
другом месту, Програм.актив/Пројекат 0009, Позиција 172, Економска
класификација 499 – Текућа буџетска резерва, ПРЕНОСЕ СЕ средства у износу од
32.000,00 динара, ради уравнотежења расхода буџета, умањењем апропријација у
оквиру:
Раздела 5, Глава 14 – Центар локалних услуга, Програм 0602 –
Опште услуге локалне самоуправе, Функција 160 – Опште јавне
услуге некласификоване на другом месту,
Програм.актив./
Пројекат 0001 – Функционисање локалне самоуправе и градских
општина, Позиција 460, Економска класификација 423 – Услуге
по уговору за износ од 32.000,00 динара.
2. Из средстава текуће буџетске резерве, Раздео 5, Глава 01 –
Градска управа, Програм 0602 - Опште услуге локалне самоуправе, Функција 160 –
Опште јавне услуге некласификоване на другом месту, Програм.актив/Пројекат
0009, Позиција 172, Економска класификација 499 – Текућа буџетска резерва,
ПОВЕЋАВА СЕ апропријација у оквиру:
Раздела 5, Глава 14 – Центар локалних услуга, Програм 0602 –
Опште услуге локалне самоуправе, Функција 160 – Опште јавне
услуге некласификоване на другом месту,
Програм.актив./
Пројекат 0001 – Функционисање локалне самоуправе и градских
општина, Позиција 455, Економска класификација 413 – Накнаде
у натури за износ од 32.000,00 динара.
3. Промене у апропријацијама извршене у тачкама 1. и 2. овог
решења односе се на уравнотежење расхода у погледу недостајућих средстава
потребних за набавку пакетића деци запослених радника за Нову годину, а за чије
финансирање Одлуком о буџету града Краљево за 2020. годину нису планирана
довољна средства за корисника Центар локалних услуга Краљево.
4. О извршењу овог решења стараће се Одељење за привреду и
финансије Градске управе града Краљева, Одељење за друштвене делатности
Градске управе града Краљева и Центар локалних услуга Краљево.
5. Решење објавити у "Службеном листу града Краљева".
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Образложење
Одељење за друштвене делатности Градске управе града Краљева
поднело је Одељењу за привреду и финансије Градске управе града Краљева
захтев за промену у апропријацији III број 373/20 дана 03.11.2020. године за набавку
пакетића деци запослених радника за Нову годину, а за чије финансирање Одлуком
о буџету града Краљево за 2020. годину нису планирана довољна средства за
корисника Центар локалних услуга Краљево у износу од 32.000,00 динара.
Правни основ за доношење овог решења садржан је у члану 21.
Одлуке о буџету града Краљева за 2020. годину ("Службени лист града Краљева",
број 36 /19 и 41/20) којим је прописано да ако се у току године обим пословања или
овлашћења директног односно његовог индиректног корисника буџетсих средстава
промени, износ апропријација издвојених за активности тог корисника повећаће се,
односно смањити, а да Градоначелник града Краљева доноси решење о промени
апропријације којим се износ апропријације преноси у текућу буџетску резерву и
може се користити за намене које нису предвиђене средствима у довољном обиму.
Решење доставити: Одељењу за привреду и финансије Градске
управе града Краљева, Одељењу за послове органа града Краљева Градске управе
града Краљева, Одељењу за друштвене делатности Градске управе града
Краљева, Центару локалних услуга Краљево, Управи за трезор - Филијала Краљево
и архиви.
Градоначелник града Краљева
Број: 3278/20
Дана: 8. децембра 2020. године

Градоначелник града Краљева
др Предраг Терзић, дипл. политиколог, с.р.

28. децембар 2020. године
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На основу члана 61. став 1. и 2. Закона о буџетском систему
("Службени гласник РС", број 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13 испр,
108/13,142/14, 68/2015 – др закон, 103/15, 99/16 и 113/17, 95/18, 31/19 и 72/19),
члана 44. тачка 3) и 5), члана 66. став 4. Закона о локалној самоуправи ("Службени
гласник РС", број 129/07, 83/14-др. закон, 101/16-др. закон и 47/18), члана 58. став 1.
тачка 3) и 5), члана 121. став 1. Статута града Краљева ("Службени лист града
Краљева", број 6/19 - пречишћен текст) и члана 11, 13. и 21. Одлуке о буџету града
Краљева за 2020. годину ("Службени лист града Краљева", број 36 /19 и 41/20),
ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА КРАЉЕВА доноси
РЕШЕЊЕ
о промени апропријације корисника буџета
1. У текућу буџетску резерву утврђену чланом 13. Одлуке о
буџету града Краљева за 2020. годину ("Службени лист града Краљева", број 36/19
и 41/20) Раздео 5, Глава 01 – Градска управа, Програм 0602 - Опште услуге
локалне самоуправе, Функција 160 – Опште јавне услуге некласификоване на
другом месту, Програм.актив/Пројекат 0009, Позиција 172, Економска
класификација 499 – Текућа буџетска резерва, ПРЕНОСЕ СЕ средства у износу од
150.000,00 динара, ради уравнотежења расхода буџета, умањењем апропријације у
оквиру:
- Раздела 05, Глава 01 – Градска управа, Програм 0602 – Опште
услуге локалне самоуправе, Функција 130 – Опште услуге,
Програм.актив./Пројекат 0001 – Функционисање локалне
самоуправе и градских општина, Позиција 153, Економска
класификација 415 – Накнаде трошкова за запослене за износ
од 150.000,00 динара.
2. Из средстава текуће буџетске резерве, Раздео 5, Глава 01
Градска управа, Програм 0602 - Опште услуге локалне самоуправе, Функција 160 –
Опште јавне услуге некласификоване на другом месту, Програм.актив/Пројекат
0009, Позиција 172, Економска класификација 499 – Текућа буџетска резерва,
ПОВЕЋАВА СЕ апропријација у износу од 150.000,00 динара у оквиру:
- Раздела 05, Глава 01 – Градска управа, Програм 0602 – Опште
услуге локалне самоуправе, Функција 130 – Опште услуге,
Програм.актив./Пројекат 0001 – Функционисање локалне
самоуправе и градских општина, Позиција 154, Економска
класификација 416 – Награде запосленима и остали посебни
расходи за износ од 150.000,00 динара.
3. Промена у апропријацијама извршена у тачкама 1. и 2. овог
решења односи се на уравнотежење расхода у погледу недостајућих средстава
намењених за исплату јубиларних награда код Градске управе града Краљева, а за
чије финансирање Одлуком о буџету града Краљево за 2020. годину нису
планирана довољна средства.
4. О извршењу овог решења стараће се Одељење за привреду и
финансије Градске управе града Краљева.
5. Решење објавити у "Службеном листу града Краљева".
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Образложење
Шеф Одсека за буџетско рачунопводство Градске управе града
Краљева је поднео захтев за промену у апропријацији ради обезбеђење додатних
средстава у буџету града Краљево број Сл./20-IV дана 11.12.2020. године за за
исплату јубиларних награда запосленима у Градској управи, а за чије финансирање
Одлуком о буџету града Краљево за 2020. годину нису планирана довољна
средства, у износу од 150.000,00 динара.
Правни основ за доношење овог решења садржан је у члану 21.
Одлуке о буџету града Краљева за 2020. годину ("Службени лист града Краљева",
број 36/19), којим је прописано да ако се у току године обим пословања или
овлашћења директног односно његовог индиректног корисника буџетсих средстава
промени, износ апропријација издвојених за активности тог корисника повећаће се,
односно смањити, а да Градоначелник града Краљева доноси решење о промени
апропријације којим се износ апропријације преноси у текућу буџетску резерву и
може се користити за намене које нису предвиђене средствима у довољном обиму.
Решење доставити: Одељењу за привреду и финансије Градске
управе града Краљева, Одељењу за послове органа града Краљева Градске управе
града Краљева, Управи за трезор - Филијала Краљево и архиви.
Градоначелник града Краљева
Број: 3318/2020
Дана: 14. децембра 2020.године

Градоначелник града Краљева
др Предраг Терзић, дипл. политиколог, с.р.

28. децембар 2020. године
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498.
На основу члана 61. став 1. и 2. Закона о буџетском систему
("Службени гласник РС", број 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13 испр,
108/13,142/14, 68/2015 – др закон, 103/15, 99/16 и 113/17, 95/18, 31/19, 72/19 и
149/20), члана 44. тачка 3) и 5), члана 66. став 4. Закона о локалној самоуправи
("Службени гласник РС", број 129/07, 83/14-др. закон, 101/16-др. закон и 47/18),
члана 58. став 1. тачка 3) и 5), члана 121. став 1. Статута града Краљева
("Службени лист града Краљева", број 6/19 - пречишћен текст) и члана 11, 13. и 21.
Одлуке о буџету града Краљева за 2020. годину ("Службени лист града Краљева",
број 36 /19 и 41/20),
ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА КРАЉЕВА доноси
РЕШЕЊЕ
о промени апропријације корисника буџета
1. У текућу буџетску резерву утврђену чланом 13. Одлуке о
буџету града Краљева за 2020. годину ("Службени лист града Краљева", број 36/19
и 41/20) Раздео 5, Глава 01 – Градска управа, Програм 0602 - Опште услуге
локалне самоуправе, Функција 160 – Опште јавне услуге некласификоване на
другом
месту,
Програм.актив/Пројекат
0009,
Позиција
172,
Економска
класификација 499 – Текућа буџетска резерва, ПРЕНОСЕ СЕ средства у износу од
1.322.000,00 динара, ради уравнотежења расхода буџета, умањењем апропријације
у оквиру:
- Раздела 05, Глава 01 – Градска управа, Програм 0602 – Опште
услуге локалне самоуправе, Функција 130 – Опште услуге,
Програм.актив./Пројекат 0001 – Функционисање локалне
самоуправе и градских општина, Позиција 167, Економска
класификација 485 – Накнада штете за повреде или штету
нанету од стране државних органа, за износ од 1.322.000,00
динара.
2. Из средстава текуће буџетске резерве, Раздео 5, Глава 01
Градска управа, Програм 0602 - Опште услуге локалне самоуправе, Функција 160 –
Опште јавне услуге некласификоване на другом месту, Програм.актив/Пројекат
0009, Позиција 172, Економска класификација 499 – Текућа буџетска резерва,
ПОВЕЋАВА СЕ апропријација у износу од 1.322.000,00 динара у оквиру:
- Раздела 05, Глава 01 – Градска управа, Програм 0602 – Опште
услуге локалне самоуправе, Функција 130 – Опште услуге,
Програм.актив./Пројекат 0001 – Функционисање локалне
самоуправе и градских општина, Позиција 171, Економска
класификација
541 – Земљиште за износ од 1.322.000,00
динара.
3. Промена у апропријацијама извршена у тачкама 1. и 2. овог
решења односи се на уравнотежење расхода у погледу недостајућих средстава
намењених за исплату по пресуди Основног суда у Краљеву 13П.бр. 1258/18 од
15.07.2020. године и пресуди Апелационог суда у Крагујевцу број Фж-2481/20 од
20.10.2020. године којима је утврђена накнада за одузету непокретност солидарним
повериоцима у укуном износу од 1.321.694,36 динара, а за чије финансирање
Одлуком о буџету града Краљево за 2020. годину нису планирана довољна
средства.
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4. О извршењу овог решења стараће се Одељење за привреду и
финансије Градске управе града Краљева.
5. Решење објавити у "Службеном листу града Краљева".

Образложење
Шеф Одсека за буџетско рачуноводство Градске управе града
Краљева је поднео захтев за промену у апропријацији ради обезбеђење додатних
средстава у буџету града Краљево број Сл./20-IV дана 17.12.2020. године за
исплату по пресуди Основног суда у Краљеву 13П.бр. 1258/18 од 15.07.2020. године
и пресуди Апелационог суда у Крагујевцу број Фж-2481/20 од 20.10.2020. године
којима је утврђена накнада за одузету непокретност солидарним повериоцима у
укуном износу од 1.321.694,36 динара, а за чије финансирање Одлуком о буџету
града Краљево за 2020. годину нису планирана довољна средства, у износу од
1.322.000,00 динара.
Правни основ за доношење овог решења садржан је у члану 21.
Одлуке о буџету града Краљева за 2020. годину ("Службени лист града Краљева",
број 36/19), којим је прописано да ако се у току године обим пословања или
овлашћења директног односно његовог индиректног корисника буџетсих средстава
промени, износ апропријација издвојених за активности тог корисника повећаће се,
односно смањити, а да Градоначелник града Краљева доноси решење о промени
апропријације којим се износ апропријације преноси у текућу буџетску резерву и
може се користити за намене које нису предвиђене средствима у довољном обиму.
Решење доставити: Одељењу за привреду и финансије Градске
управе града Краљева, Одељењу за послове органа града Краљева Градске управе
града Краљева, Управи за трезор - Филијала Краљево и архиви.
Градоначелник града Краљева
Број: 3365/2020
Дана: 17. децембра 2020.године

Градоначелник града Краљева
др Предраг Терзић, дипл. политиколог, с.р.

28. децембар 2020. године
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На основу члана 61. став 1. и 2. Закона о буџетском систему
("Службени гласник РС", број 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13 испр,
108/13,142/14, 68/2015 – др закон, 103/15, 99/16 и 113/17, 95/18, 31/19, 72/19 и
149/20), члана 44. тачка 3) и 5), члана 66. став 4. Закона о локалној самоуправи
("Службени гласник РС", број 129/07, 83/14-др. закон, 101/16-др. закон и 47/18),
члана 58. став 1. тачка 3) и 5), члана 121. став 1. Статута града Краљева
("Службени лист града Краљева", број 6/19 - пречишћен текст) и члана 11, 13. и 21.
Одлуке о буџету града Краљева за 2020. годину ("Службени лист града Краљева",
број 36 /19 и 41/20),
ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА КРАЉЕВА доноси
РЕШЕЊЕ
о промени апропријације корисника буџета
1. У текућу буџетску резерву утврђену чланом 13. Одлуке о
буџету града Краљева за 2020. годину ("Службени лист града Краљева", број 36/19
и 41/20) Раздео 5, Глава 01 – Градска управа, Програм 0602 - Опште услуге
локалне самоуправе, Функција 160 – Опште јавне услуге некласификоване на
другом месту, Програм.актив/Пројекат 0009, Позиција 172, Економска
класификација 499 – Текућа буџетска резерва, ПРЕНОСЕ СЕ средства у износу од
1.000.000,00 динара, ради уравнотежења расхода буџета, умањењем
апропријације у оквиру:
- Раздела 05, Глава 01 – Градска управа, Програм 0401 – Заштита
животне средине, Функција 560 – Заштита животне средине
некласификована на другом месту,
Програм.актив./Пројекат
0007 – Функционисање Фонда за заштиту животне средине,
Позиција 107, Економска класификација 424 – Специјализоване
услуге, за износ од 1.000.000,00 динара.
2. Из средстава текуће буџетске резерве, Раздео 5, Глава 01
Градска управа, Програм 0602 - Опште услуге локалне самоуправе, Функција 160 –
Опште јавне услуге некласификоване на другом месту, Програм.актив/Пројекат
0009, Позиција 172, Економска класификација 499 – Текућа буџетска резерва,
ПОВЕЋАВА СЕ апропријација у износу од 1.000.000,00 динара у оквиру:
- Раздела 05, Глава 01 – Градска управа, Програм 0401 – Заштита
животне средине, Функција 560 – Заштита животне средине
некласификована на другом месту,
Програм.актив./Пројекат
0007 – Функционисање Фонда за заштиту животне средине,
Позиција 105, Економска класификација 421 – Стални трошкови
за износ од 1.000.000,00 динара.
3. Промена у апропријацијама извршена у тачкама 1. и 2. овог
решења односи се на уравнотежење расхода у погледу недостајућих средстава
намењених за санацију дивљих депонија на територијама сеоских месних
заједница, а за чије финансирање Одлуком о буџету града Краљево за 2020. годину
нису планирана довољна средства.
4. О извршењу овог решења стараће се Одељење за привреду и
финансије Градске управе града Краљева.
5. Решење објавити у "Службеном листу града Краљева".
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Образложење
Шеф Одсека за буџетско рачуноводство Градске управе града
Краљева је поднео захтев за промену у апропријацији ради обезбеђење додатних
средстава у буџету града Краљево број Сл./20-IV дана 21.12.2020. године за
санацију дивљих депонија на територијама сеоских месних заједница, а за чије
финансирање Одлуком о буџету града Краљево за 2020. годину нису планирана
довољна средства, у износу од 1.000.000,00 динара.
Правни основ за доношење овог решења садржан је у члану 21.
Одлуке о буџету града Краљева за 2020. годину ("Службени лист града Краљева",
број 36/19), којим је прописано да ако се у току године обим пословања или
овлашћења директног односно његовог индиректног корисника буџетсих средстава
промени, износ апропријација издвојених за активности тог корисника повећаће се,
односно смањити, а да Градоначелник града Краљева доноси решење о промени
апропријације којим се износ апропријације преноси у текућу буџетску резерву и
може се користити за намене које нису предвиђене средствима у довољном обиму.
Решење доставити: Одељењу за привреду и финансије Градске
управе града Краљева, Одељењу за послове органа града Краљева Градске управе
града Краљева, Управи за трезор - Филијала Краљево и архиви.
Градоначелник града Краљева
Број: 3396/2020
Дана: 23. децембра 2020.године

Градоначелник града Краљева
др Предраг Терзић, дипл. политиколог, с.р.

28. децембар 2020. године
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обавести сваког кандидата о новчаном износу који се уплаћује као трошак
полагања испита;
припреми испитна питања за проверу знања кандидата из области
познавања прописа којима се уређује такси превоз и области познавања
града Краљева;
сачини извештај о резултатима испита који доставља организационој
јединици Градске управе града Краљева надлежној за послове саобраћаја;
одлучује о приговору кандидата који је изјављен на објављене резултате
успеха на испиту и
врши и друге послове у складу са одредбама одлуке којом се регулише
обављање такси превоза путника, а који се односе на полагање испита о
познавању прописа и Града.

Задатак секретара Комисије је да обавља стручне и техничке послове за
потребе Комисије.
III
Председнику Комисије, члановима Комисије, секретару Комисије и њиховим
заменицима припада право на накнаду у складу са одредбама одлуке којом се
регулише обављање такси превоза путника на територији града Краљева.
VI
Ово решење објавити у „Службеном листу града Краљева“.

ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА КРАЉЕВА
Број: 011- 330/2020-I
Дана: 22. децембра 2020. године

Градоначелник града Краљева
др Предраг Терзић, дипл. политиколог, с.р.
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АКТИ ГРАДСКОГ ВЕЋА ГРАДА КРАЉЕВА
501.

На основу члана 58. став 2. и члана 69. Закона о буџетском систему
(„Службени гласник РС“, број 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13 исправка, 108/13, 142/14, 68/15-др. закон, 103/15, 99/16, 113/17, 95/18, 31/19, 72/19 и
149/20), члана 46. став 2. и члана 66. став 5. Закона о локалној самоуправи
(„Службени гласник РС“, број 129/07, 83/14 - др. закон, 101/16 - др. закон и 47/18),
члана 63. тачка 2), члана 87. став 3. и члана 121. став 1. Статута града Краљева
("Службени лист града Краљева", број 6/19 - пречишћен текст) и члана 13. и 22.
Одлуке о буџету града Краљева за 2020. годину („Службени лист града Краљева“,
број 36/19 и 41/20),
ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА КРАЉЕВА, на Петнаестој (ванредној) седници
одржаној 22. децембра 2020. године, донело је
РЕШЕЊЕ
о коришћењу средстава текуће буџетске резерве
1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету града Краљева за 2020.
годину - Раздео 05, Глава 01 – Градска управа, Програм 0602 - Опште услуге локалне
самоуправе, Функција 160 – Опште јавне услуге некласификоване на другом месту,
Програмска активност/Пројекат 0009 - Текућа буџетска резерва, Позиција 172,
Економска класификација 499 - Текућа буџетска резерва, на основу захтева Одељења
за друштвене делатности Градске управе града Краљева Број: 392/20 од 17.12.2020.
године ОДОБРАВАЈУ СЕ средства у укупном износу од 5.500.000,00 динара за
исплату солидарне помоћи по Колективном уговору запосленима у Предшколској
установи „Олга Јовичић - Рита“ Краљево.
2. Средства текуће буџетске резерве из тачке 1. овог решења
распоређују се за повећање апропријација које нису планиране у довољном износу у
оквиру Раздела 5. Глава 10. - Предшколска установа „Олга Јовичић - Рита“, Програм
2001 – Предшколско васпитање и образовање, Функција 911 – Предшколско
образовање, Програмска активност/Пројекат 0001 – Функционисање и остваривање
предшколског васпитања и образовања, Позиција 385, Економска класификација 414
– Социјална давања запосленима, у износу од 5.500.000,00 динара.
3. О извршењу овог решења стараће се Одељење за привреду и
финансије и Одељење друштвених делатности Градске управе града Краљева.
4. Решење објавити у „Службеном листу града Краљева“.
Образложење
Одељење за друштвене делатности Градске управе града Краљева
поднео је захтев за ангажовање средстава из текуће буџетске резерве број 392/20
дана 17.12.2020. године Одељењу за привреду и финансије Градске управе града
Краљева за исплату солидарне помоћи по Колективном уговору запосленима у
Предшколској установи „Олга Јовичић - Рита“ Краљево, за износ од 5.500.000,00
динара.
Правни основ за доношење овог решења садржан је у одредбама члана
22. Одлуке о буџету града Краљева за 2020. годину („Службени лист града Краљева“,
број 36/19 и 41/20) којима је прописано да се средства текуће буџетске резерве
користе за непланиране сврхе или за сврхе за које се у току године покаже да
апропријације нису биле довољне, да Градско веће града Краљева, на предлог
Одељења за привреду и финансије Градске управе града Краљева доноси решење о
употреби средстава текуће буџетске резерве и да се средства текуће буџетске
резерве распоређују на директне кориснике буџетских средстава током фискалне
године.

Број 51 - Страна 18

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА КРАЉЕВА

28. децембар 2020. године

Решење доставити: Одељењу за привреду и финансије Градске управе
града Краљева, Одељењу за друштвене делатности, Одељењу за послове органа
града Градске управе града Краљева, Предшколској установи „Олга Јовичић – Рита“,
Управи за трезор и архиви.
Градско веће града Краљева
Број: 011-331/2020-І
Дана: 22. децембра 2020. године

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

28. децембар 2020. године
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Шифра
Шифра
мере
мере

Износ
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јединицикориснику
корисникукориснику
кориснику обавезеобавезе
без
мере
безпренетих
пренетих
мере
(%) (%)
(ако је(ако је
обавеза
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носу
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(РСД)
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50%,

Регреси
Регреси

1. 1.

100.1
100.1

УКУПНО
УКУПНО

9.000.000,00
9.000.000,00

1.200
,00 ,00
1.200

0

0

(РСД)

0,00 0,00

0,00
-

9.000.000,00
9.000.000,00

0,00
-

Табела
Мерекредитне
кредитне подршке
подршке
Табела
2. 2.
Мере

Редни
Редни
бројброј
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мере
Назив
мере

Шифра
Шифра
мере
мере

Износ
Износ Максимални
Максимални
Планирани
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Планирани
Износ подстицаја
износ износ
подстицаја
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за
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подстицаја
по по
подршке
по
подршке
поПренетеПренете
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јединици
текућугодину
годину попо
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кориснику
кориснику
кориснику обавезеобавезе
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мере
безпренетих
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(%) (%)
(ако је(ако је
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(апсолутнииз
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носу
РСД)
(РСД)
носу
РСД)
(РСД)
(РСД)

50%,
80%)80%)
50%,

1. 1.

Кредитна
Кредитна
подршка
подршка

УКУПНО
УКУПНО

100.2
100.2

0,00
0,00

0,00
0,00

0 ,00
0 ,00

100 100

(РСД)

0,00 0,00

0,00
-

0,00
-
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Табела 3. Мере руралног развоја

Редни
број

Назив мере

Шифра
мере

Планирани
буџет за текућу
годину без
пренетих
обавеза (РСД)

Износ подстицаја
по кориснику (%)
(нпр. 30%, 50%,
80%)

Максимални
износ
подршке по
кориснику
(ако је
дефинисан)
(РСД)

Пренете
обавезе

1.

Инвестиције у физичку
имовину пољ.газдинства

101

24.180.000,00

45

200.000,00

0,00

2

Управљање ризицима

104

28.070.000,00

50

350.000,00

3.130.000,00

УКУПНО

52.250.000,00

Табела 4. Посебни подстицаји

Редни број

1

2

Шифа
мере

Назив мере

Подстицаји за
спровођење
одгајивачких
програма, ради
остваривања
одгајивачких циљева
у сточарству
Подстицаји за
промотивне
активности у
пољопривреди и
руралном развоју

УКУПНО

Износ
Износ
Планирани
постицаја подстицаја
буџет за
по
текућу годину по јединици
мере
кориснику
без пренетих
(апсолутни
(%) (нпр.
обавеза (у
износ
у
30%,
РСД)
50%,
РСД)
80%)

Максималн
и износ
подршке по
кориснику
(ако је
дефинисан)
(РСД)

Пренете
обавезе

401

300.000,00

0,00

100

0,00

0,00

402

320.000,00

0,00

100

0,00

0,00

620.000,00

Табела 5. Мере које нису предвиђене у оквиру мера директних плаћања, мера кредитне
подршке, мера руралног развоја и посебних подстицаја

Редни
број

Назив мере

Шифра
мере

Планирани
буџет за
текућу годину
без пренетих
обавеза

(РСД)

УКУПНО

Износ
подстицаја
по јединици
мере
(апсолутнииз
носу РСД)

Износ
подстицаја
по
кориснику
(%)

(нпр. 30%,
50%, 80%)

Максимални
износ
подршке по
кориснику
(ако је
дефинисан)

(РСД)

Пренете
обавезе
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Тaбела 6. Табеларни приказ планираних финансијских средстава
Буџет

Вредност у
РСД

Укупан износ средстава из буџета АП/ЈЛС планираних за реализацију Програма
подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја
(без пренетих обавеза)

61.870.000,00

Планирана средства за директна плаћања

9.000.000,00

Планирана средства за кредитну подршку

0,00

Планирана средства за подстицаје мерама руралног развоја
Планирана средства за посебне подстицаје
Планирана средства за мере које нису предвиђене у оквиру мера директних
плаћања, кредитне подршке и у оквиру мера руралног развоја
Пренете обавезе

52.250.000,00
620.000,00
0,00
3.130.000,00

У поглављу II ОПИС ПЛАНИРАНИХ МЕРА
- Назив и шифра мере: 100.2 Кредитна подршка, Административна процедура
број: ''1.000.000,00'' замењује се бројем: ''00,00'',
- Назив и шифра мере: 101 Инвестиције у физичку имовину пољопривредних
газдинстава, Административна процедура број: ''25.270.000,00'' замењује се бројем:
''24.180.000,00'',
- Назив и шифра мере: 104 Управљање ризицима, Административна процедура
број: ''25.000.000,00'' замењује се бројем: ''28.070.000,00'' и
- Назив и шифра мере: 402 Подстицаји за промотивне активности у
пољопривреди и руралном развоју, Административна процедура број: ''1.300.000,00''
замењује се бројем: ''620.000,00''.
II
Ове измене Програма подршке за спровођење пољопривредне политике и политике
руралног развоја за 2020. годину на територији града Краљева објавити у „Службеном листу
града Краљева“.
Градско веће града Краљева
Број: 011-336/2020-I
Дана: 28. децембра 2020. године
Председник Градског већа
градоначелник града Краљева
др Предраг Терзић, дипл. политиколог, с.р.
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503.
На основу члана 94. став 6. Закона о превозу путника у друмском саобраћају
(„Сл. гласник РС“, број 68/2015, 41/2018, 44/2018-др. закон, 83/2018, 31/19 и 9/2020),
члана 5. Одлуке о такси превозу путника („Службени лист града Краљева“, број
41/20) и члана 63.став 1. тачка 2. Статута града Краљева („Службени лист града
Краљева“, број 6/19-пречишћен текст),
Градско веће града Краљева, на Шеснаестој (ванредној) седници одржаној 28.
децембра 2020. године, донело је
ОДЛУКУ О ЦЕНАМА ЕЛЕМЕНАТА ТАКСИ ТАРИФЕ ЗА ОБАВЉАЊЕ ТАКСИ
ПРЕВОЗА ПУТНИКА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА КРАЉЕВА
Члан 1.
Овом одлуком утврђују се цене елемената Такси тарифе за обављање такси
превоза путника на територији града Краљева.
Члан 2.
Цена елемената Такси тарифе за обављање такси превоза путника
територији града Краљева за ранде дане и суботу (06h до 22h) је:
1.

СТАРТ – 130РСД;

2.

ПРЕЂЕНИ КИЛОМЕТРИ – 65РСД/км;

3.

ВРЕМЕ ЧЕКАЊА – 400РСД/1САТ;

4.

ДОЛАЗАК НА АДРЕСУ – 0РСД;

5.

ПРТЉАГ ТЕЖИ ОД 30КГ – 50РСД/1КОМ, односно табеларно дато:

Редни
број

Назив услуге

1.
2.
3.
4.
5.

СТАРТ
ПРЕЂЕНИ КИЛОМЕТРИ
ВРЕМЕ ЧЕКАЊА
ДОЛАЗАК НА АДРЕСУ ПО ПОЗИВУ
ПРТЉАГ ТЕЖИ ОД 3

на

Такси тарифа
РАДНИ ДАНИ И
СУБОТА
(06до 22h)
130 РСД
65 РСД
400 РСД/1ЧАС
0 РСД
50 РСД/1КОМ

Члан 3.
Цена елемената Такси тарифе за обављање такси превоза путника на
територији града Краљева радним данима од 22h-06h, недељом, државним
празницима као и верским празницима (божић и ускрс)- (00-24h) је:
1.

СТАРТ – 130РСД;

2.

ПРЕЂЕНИ КИЛОМЕТРИ – 75РСД/км;

3.

ВРЕМЕ ЧЕКАЊА – 400РСД/1САТ;

4.

ДОЛАЗАК НА АДРЕСУ – 0РСД;

5.

ПРТЉАГ ТЕЖИ ОД 30КГ – 50РСД/1КОМ, односно табеларно дато:

28. децембар 2020. године

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА КРАЉЕВА

Број 51 - Страна 23

Такси тарифа
Редни
број

НОЋНА (22-06h),
НЕДЕЉА (00-24h)
ДРЖАВНИ ПРАЗНИЦИ И
ВЕРСКИ ПРАЗНИЦИ (00-24h)
130 РСД

Назив услуге

1.

СТАРТ

2.

ПРЕЂЕНИ КИЛОМЕТРИ

3.

ВРЕМЕ ЧЕКАЊА

4.

ДОЛАЗАК НА АДРЕСУ ПО ПОЗИВУ

5.

ПРТЉАГ ТЕЖИ ОД 30КГ

75 РСД
400 РСД/1ЧАС
0 РСД
50 РСД/1КОМ

Члан 4.
Такси превозник је у обавези да такси превоз обавља по ценама елемената
Такси тарифе за обављање такси превоза путника на територији града Краљева,
утврђеним овом одлуком.
Члан 5.
Утврђене цене елемената Такси тарифе за обављање такси превоза путника
на територији града Краљева овом одлуком, се примењују без попуста и могућности
бесплатних вожњи.
Члан 6.
Ова одлука ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном
листу града Краљева“.
Ступањем на снагу ове одлуке престаје да важи Одлука о утврђивању
минималне цене такси превоза на територији града Краљева („Службени лист града
Краљева“, број 10/17) у ставу 2. члана 3. одлуке као и њен табеларни део.

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА КРАЉЕВА
Број: 011-339/2020-I
Датум: 28. децембар 2020. године
Председник Градског већа
градоначелник града Краљева
Др Предраг Терзић, дипл.политиколог, с.р.
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504.
На основу члана 94. став 6. Закона о превозу путника у друмском саобраћају
(„Сл. гласник РС“, број 68/2015, 41/2018, 44/2018-др. закон, 83/2018, 31/19 и 9/2020),
члана 5. Одлуке о такси превозу путника („Службени лист града Краљева“, број
41/20) и члана 63.став 1. тачка 2. Статута града Краљева („Службени лист града
Краљева“, број 6/19-пречишћен текст),
Градско веће града Краљева, на Шеснаестој (ванредној) седници одржаној 28.
децембра 2020. године, донело је
ТАКСИ ТАРИФУ ЗА ОБАВЉАЊЕ ТАКСИ ПРЕВОЗА
НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА КРАЉЕВА
Члан 1.
Утврђује се Такси тарифа за обављање такси превоза на територији града
Краљева (у даљем тексту: Такси тарифа), која је основ за доношење ОдлукеЦеновника услуга такси превозa путника на територији града Краљева.
Члан 2.
Такси тарифу чини збир појединачних цена изражена у динарској вредности
(РСД) која је иста за целу територију града Краљева и то:
- старт;
- пређени километар;
- време чекања;
- долазак на адресу по позиву;
- пртљаг.
Члан 3.
Утврђују се две врсте Такси тарифе:
1.Такси тарифа која се примењује радним данима и суботом од 06 до 22h и
2.Такси тарифа која се примењује радним данима од 22-06h, недељом , државним
празницима као и верским празницима (Божић и Ускрс)- (00-24h).
Члан 4.
Елементи Такси тарифе из члана 2. и 3. ове Такси тарифе морају бити учитани
у мерни инструмент којим се обрачунава крајња цена такси превоза.
Члан 5.
Такси превозник утврђује цену извршене услуге такси превоза у складу са
елементима Такси тарифе и Одлуком о ценама елемената утврђене Такси тарифе.
Члан 6.
Ова Такси тарифа ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у
„Службеном листу града Краљева“.
Ступањем на снагу ове Такси тарифе престаје да важи Одлука о утврђивању
минималне цене такси превоза на територији града Краљева („Службени лист града
Краљева“, број 10/17), осим става 2. члана 3. ове Одлуке и њеног табеларног дела.
ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА КРАЉЕВА
Број: 011-340/2020-I
Датум: 28. децембар 2020. године

Председник Градског већа
градоначелник Града Краљева
Др Предраг Терзић, дипл.политиколог, с.р.
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505.

На основу члана 94. став 2. Закона о превозу путника у друмском
саобраћају („Сл. гласник РС“, број 68/2015, 41/2018, 44/2018-др. закон, 83/2018,
31/19 и 9/2020), члана 3. Одлуке о такси превозу путника („Службени лист града
Краљева“, број 41/20) и члана 63. став 1. тачка 2. Статута града Краљева
(„Службени лист града Краљева“, број 6/19-пречишћен текст),
Градско веће града Краљева, на Шеснаестој (ванредној) седници
одржаној 28. децембра 2020. године, донело је

ПРОГРАМ ОРГАНИЗОВАЊА ТАКСИ ПРЕВОЗА

Члан 1.
Утврђује се оптималан број од 314 такси возила, за задовољење
потреба за такси превозом путника на територији града Краљева, за период
2021-2025. година .
Члан 2.
Оптималан број такси возила за превоз путника на територији града
Краљева, из члана 1. овог Програма, утврђен је на основу саобраћајнотехничких услова, односно услова за регулисање саобраћаја на јавним
саобраћајним површинама на територији града Краљева и захтева корисника
услуге домаћег јавног превоза-такси превоза путника.
Члан 3.
Овај Програм ступа на снагу наредног дана
„Службеном листу града Краљева“.

од дана објављивања у

Даном ступања на снагу овог Програма престаје да важи Програм потреба
за ауто-такси превозом на територији града Краљева у 2013. години
(„Службени лист града Краљева“, број 27/12).

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА КРАЉЕВА
Број: 011-341/2020-I
Датум: 28. децембар 2020. године
Председник Градског већа
градоначелник града Краљева
Др Предраг Терзић, дипл.политиколог,с.р.
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506.
На основу члана 35. Одлуке о техничком регулисању саобраћаја на територији
града Краљева („Службени лист града Краљева“, број 27/14 и 3/17), члана 4. Одлуке
о такси превозу путника („Службени лист града Краљева“, број 41/20) и члана 63.
став 1. тачка 2. Статута града Краљева („Службени лист града Краљева“, број 6/19пречишћен текст),
Градско веће града Краљева, на Шеснаестој (ванредној) седници одржаној дана
28. децембра 2020. године, донело је

ПРОГРАМ
ТАКСИ СТАЈАЛИШТА НА
ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА КРАЉЕВА

I УВОДНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.
Програмом такси стајалишта (у даљем тексту: Програм) утврђују се такси
стајалишта, и то: назив такси стајалишта, број такси места на такси стајалишту,
прецизан опис локације такси стајалишта и основне карактеристике конкретне
локације такси стајалишта (опремљеност инсталацијама, саобраћајном сигнализацијом).
Члан 2.
На територији града Краљева утврђује се 15 такси стајалишта са укупно 84
такси места.
II ОПШТИ УСЛОВИ
Члан 3.
Такси стајалишта су јавна и као таква доступна свим такси превозницима под
истим условима.
Такси стајалишта морају бити обележена одговарајућом саобраћајном
сигнализацијом.
Такси
стајалишта
морају
бити
обележена
саобраћајним
знаком
„паркиралиште“ са допунском таблом „TAXI“.
На такси стајалишта се могу зауставити и паркирати само такси возила која су
обележена у складу са Одлуком о такси превозу путника.
Такси возила се заустављају и паркирају на такси стајалиштима само у оквиру
обележених места и на начин како је дефинисано саобраћајном сигнализацијом.
За време заустављања и паркирања такси возила на такси стајалишту, такси
возач је дужан да остане поред такси возила или у возилу.
Члан 4.
ЈП за уређивање грађевинског земљишта „Краљево“ је дужно да уреди
односно опреми
такси стајалишта, обезбеди постављање, обележавање и
одржавање саобраћајне сигнализације и одржавање такси стајалишта .
1
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III ЛОКАЦИЈЕ ТАКСИ СТАЈАЛИШТА

Члан 5.
Такси стајалишта су:
Редни
број

Назив ТС

1.

ТС
„БИВША
ЗАДУЖБИНА“

12

2.

ТС „ПИЈАЦА“

4

3.

ТС „ХОТЕЛ
ТУРИСТ“

2

4.

ТС „БИВШИ СДК“

4

5.

ТС „ЗГРАДА КУЛА 2“

4

6.

ТС
„УЛИЦА
ОКТОБАРСКИХ
ЖРТАВА“

10

7.

ТС „АУТОБУСКА
СТАНИЦА“

9

8.
9.
10.
11.

TС „ДОМ
ВОЈСКЕ“
ТС
„ЛОЖИОНИЦА“
ТС „ПОШТА
ЈАРЧУЈАК“
ТС „НОВА
ПОШТА
РИБНИЦА“

Број такси
места

Прецизан опис локације

4

Улица Хајдук Вељкова, од
раскрснице са Улицом Томислава
Aндрића Џигија до раскрснице са
Улицом Милоша Великог, са десне
стране коловоза, у паркинг ламели
Саобраћајница која се од старог
моста пружа према пијаци, уз парк
„Пљакин шанац“
Улица Цара Лазара, код броја 36 са
десне стране коловоза, непосредно
до зграде „Турист“-а
Улица Цара Душана, код броја 41 са
десне стране коловоза, непосредно
до зграде бившег СДК-а
Југ Богданова улица, код броја 86 са
десне стране улице, непосредно
испред раскрснице са улицом
Војводе Путника, до „К2“
Улица Октобарских жртава,
издвојена саобраћајница поред
„Електродистрибуције“, излаз из АС
Краљево (аутобуска станица)
Посебно паркиралиште код АС
Краљево (аутобуска станица),
Краљево), део паркира-лишта уз
зграду Електро-дистрибуције и
аутобуску станицу, Краљево
Улица Војводе Степе, код броја 7,
почетак(слепи крак)
Индустријска улица, код броја 1,
испред улаза у „старо гробље“

4

Улица Јована Дерока, код броја 6,
до објекта „Поште Србија“

4

Излетничка улица код броја 2, до
објекта „Поште Србија“

12

12.

ТС „КАСАРНА
РИБНИЦА“

4

13.

ТС „БИВШИ ДОМ
ДРУШТВЕНИХ
ОРГАНИЗАЦИЈА“

3

14.

ТС „НОВА ХАЛА
СПОРТОВА“

4

Улица 4. Црногорска код броја 5,
посебно паркиралиште до касарне
Рибница
Улица Томислава Андрића Џигија,
крак из ул. Хајдук Вељкове према
парку
Паркинг
испред
„Нове
Хале
Спортова“ Рибница, улица Душана
Поповића 39А
2
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ТС „ХРАМ СВЕТИ
САВА“

15.
УКУПНО
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Паркинг испред Храма „Свети
Сава“, у улици Доситејева код броја
56

4
84 ТМ

IV ПОСЕБНИ УСЛОВИ
Kарактеристике локације такси стајалишта
Члан 6.
1)ТС „Бивша Задужбина“
а) Посебно уређени део саобраћајне површине – постојећа паркинг ламела. Део
општег паркиралишта.
Паркирање је под углом од 00.
Димензије паркинг места 550х200 цм.
Локацију карактеришу интензивни пешачки токови – излаз/улаз из/у пешачке/у
зоне/у, трговинско-услужни садржаји, као и велики број позива грађана такси
превозницима за такси превоз са почетном локацијом испред „Задужбине“.
Примењује се принцип ФИФО чиме се смањује број маневара такси возила.
Техничким регулисањем саобраћаја забрањује се маневрисање возила у Хајдук
Вељковој улици.
Прилаз такси возилима се врши са пешачке површине.
б)Припадајућа саобраћајна сигнализација и опрема на такси стајалишту






Јавна расвета
Корпа за отпатке
Знак III-49.1 „такси стајалиште“ – 1 ком
Стуб саобраћајног знака
Обележавање места за такси возило V-16.3
Број ознака - 12

2)ТС „Пијаца“
а) Посебно обележени део коловоза, прилазне саобраћајнице пијаци, уз парк
„Пљакин шанац“.
Паркирање је под углом од 00.
Димензије паркинг места 500х200 цм.
Предметна локација се тренутно користи као такси стајалиште. Поред постојања
одговарајуће саобраћајне сигнализације приметно је непрописно заустављање и
паркирање такси возила односно паркирање већег броја возила од расположивих
паркинг места. ПДР „Центар“ планирана је изградња нише такси стајалишта у ободу
парка „Пљакин шанац“, тако да предложено решење са малим негативним утицајима
на несметано одвијање саобраћаја.
Примењује се принцип ФИФО чиме се смањује број маневара такси возила.
Прилаз такси возилима се врши са тротоара.
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б) Припадајућа саобраћајна сигнализација и опрема на такси стајалишту






Јавна расвета
Корпа за отпатке
Знак III-49.1 „такси стајалиште“ – 1 ком
Саобраћајни знак
Обележавање места за такси возило V-16.3
Број ознака - 4

3)ТС „Хотел Турист“
а) Посебно обележени део коловоза - постојећа паркинг ламела. Део општег
паркиралишта.
Паркирање је под углом од 00.
Димензије паркинг места 600х200 цм.
Локација се налази непосредно испред почетка пешачке зоне. после скретања у
гаражу хотела „Турист“. Предложена локација је изван простора стамбених зграда.
Примењује се принцип ФИФО чиме се смањује број маневара такси возила.
Прилаз такси возилима се врши са пешачке површине.
б) Припадајућа саобраћајна сигнализација и опрема на такси стајалишту






Јавна расвета
Корпа за отпатке
Знак III-49.1 „такси стајалиште“ – 1 ком
Саобраћајни знак
Обележавање места за такси возило V-16.3
Број ознака - 2

4)ТС „Бивши СДК-а “
а) Посебно обележени део коловоза – постојећа паркинг ламела. Део општег
паркиралишта.
Паркирање је под углом од 00.
Димензије паркинг места 600х200 цм.
Локација се налази непосредно након завршетка пешачке зоне. Предложена
локација је изван стамбених зграда.
Примењује се принцип ФИФО чиме се смањује број маневара такси возила.
Прилаз такси возилима се врши са пешачке површине – тротоара.
б) Припадајућа саобраћајна сигнализација и опрема на такси стајалишту






Јавна расвета
Корпа за отпатке
Знак III-49.1 „такси стајалиште“ – 1 ком
Саобраћајни знак
Обележавање места за такси возило V-16.3
Број ознака - 4
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5)ТС „Зграда - Кула 2“
а) Посебно обележени део коловоза.
Паркирање је под углом од 00.
Димензије паркинг места 550х200 цм.
Предметна локација постоји у важећем Програму при чему је у предходном периоду
у више наврата подношена иницијатива за укидање такси стајалишта из разлога
ремећења јавног реда и мира и непрописног заустављања и паркирања возила.
Наиме, предметна локација је најближа здравственом центру „Студеница“ и као
таква веома атрактивна за такси превоз. Како постоји проблем изналажења
одговарајуће локације ближе простору здравственог центра исту је неопходно
задржати као прелазно решење.
Примењује се принцип ФИФО чиме се смањује број маневара такси возила.
Прилаз такси возилима се врши са тротоара.
б) Припадајућа саобраћајна сигнализација и опрема на такси стајалишту






Јавна расвета
Корпа за отпатке
Знак III-49.1 „такси стајалиште“ – 1 ком
Саобраћајни знак
Обележавање места за такси возило V-16.3
Број ознака - 4

6) ТС „Улица Октобарских жртава“
а) Посебно обележена саобраћајна површина.
Паркирање је под углом од 00.
Димензије паркинг места 580х310 цм.
Предметна локација је у непосредној близини аутобуске станице, ван стамбених
зона, онемогућен је приступ другим возилима. Тренутно, исто се користи у веома
малој мери при чему су у непосредној близини (раскрсница улица Димитрија
Туцовића Октобарских жртава) паркирају такси возила, на местима која су
забрањена за ту намену и при томе се нарушава јавни ред и мир.
Примењује се принцип ФИФО чиме се смањује број маневара такси возила.
Прилаз такси возилима се врши са пешачке површине – тротоара.
б) Припадајућа саобраћајна сигнализација и опрема на такси стајалишту










Јавна расвета
Корпа за отпатке
Знак III-49.1 „такси стајалиште“ – 1 ком
Стуб саобраћајног знака
Знак II-26 „забрана скретања улево“ – 1 ком
Знак II-26 „забрана скретања удесно“ – 1 ком
Допунска табла IV-5 „ОСИМ ЗА ТAXI“ – 2 ком
Стрелица бело/жуте боје V-19-2
Обележавање места за такси возило V-16.3
Број ознака - 10
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7) ТС „Аутобуска станица“
а) Посебно обележена саобраћајна површина унутар посебног паркиралишта.
Паркирање је под углом од 00 и 900.
Димензије паркинг места 500х200 цм.
Предметна локација је након изградње посебног паркиралишта обележена као такси
стајалиште. Представља идеалну локацију како за кориснике, а такође, сви маневри
возила се врше на простору који није део уличног фронта(уличне регулације) би
угрожавао безбедност или ометао несметано одвијање саобраћаја. Примењује се
принцип ФИФО чиме се смањује број маневара такси возила.
Прилаз такси возилима се врши са тротоара.
б) Припадајућа саобраћајна сигнализација и опрема на такси стајалишту






Јавна расвета
Корпа за отпатке
Знак III-49.1 „такси стајалиште“ – 2 ком
Стуб саобраћајног знака - 2 ком
Обележавање места за такси возило V-16.3
Број ознака - 9

8) ТС „Дом војске“
а)Посебно обележени део коловоза.
Паркирање је под углом од 00.
Димензије паркинг места 550х200 цм.
Предметна локација се налази непосредно након пешачке зоне на Тргу Светог Саве.
Иста је дислоцирана након уређења Трга Светог Саве, веома оптерећена (често је у
улици Војводе Степе паркирано и више од 30 такси возила) и неуређена, са
значајним нарушавањем јавног реда и мира и угрожавања несметаног одвијања
саобраћаја. Такси места би била обележена на делу изван стамбене зоне постојећег
објекта и тако, да се не угрожава приступ објекту Дома војске и улаз у порту цркве
Св. Тројице.
Примењује се принцип ФИФО чиме се смањује број маневара такси возила.
Прилаз такси возилима се врши са тротоара.
б) Припадајућа саобраћајна сигнализација и опрема на такси стајалишту






Јавна расвета
Корпа за отпатке
Знак III-49.1 „такси стајалиште“ – 2 ком
Стуб саобраћајног знака – 2 ком
Обележавање места за такси возило V-16.3
Број ознака - 12

9) ТС „Ложионица“
а) Посебно уређени део саобраћајне површине – постојећа паркинг ламела. Део
општег паркиралишта.
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Паркирање је под углом од 900.
Димензије паркинг места 500х250 цм.
Локација се налази непосредно испред улаза у „Старо гробље“ чиме се
задовољавају поребе корисника који долазе на гробље, али иста може да се користи
и за потребе корисника из насеља преко пружног прелаза.
С обзиром на број такси места и интензитет саобраћаја у Индустријској улици
одступање од принципа ФИФО је прихватљиво са аспекта безбедности и несметаног
одвијања саобраћаја.
Прилаз такси возилима се врши са тротоара.
б) Припадајућа саобраћајна сигнализација и опрема на такси стајалишту






Јавна расвета
Корпа за отпатке
Знак III-49.1 „такси стајалиште“ – 1 ком
Стуб саобраћајног знака
Обележавање места за такси возило V-16.3
Број ознака – 4

10) ТС „Пошта Јарчујак“
а)Посебно обележени део коловоза – паркинг ламела. Део општег паркиралишта.
Паркирање је под углом од 00.
Димензије паркинг места 550х250 цм.
Локација се налази непосредно испред улаза у објекат ЈП „Поште Србије“.
Предложена локација може се користити и за кориснике из насеља у близини.
Применом принципа ФИФО, маневрисање такси возила се врши унутар паркинг
ламеле па не долази до угрожавања безбедности и несметаног одвијања
саобраћаја.
Прилаз такси возилима се врши са тротоара.
б) Припадајућа саобраћајна сигнализација и опрема на такси стајалишту






Јавна расвета
Корпа за отпатке
Знак III-49.1 „такси стајалиште“ – 1 ком
Стуб саобраћајног знака
Обележавање места за такси возило V-16.3
Број ознака - 4

11)ТС „Нова Пошта Рибница“
а) Посебно обележена ниша за паркирање.
Део општег паркиралишта.
Паркирање је под углом од 00.
Димензије паркинг места 550х250 цм.
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Локација се налази у непосредној близини ЗС „Рибница“ и улаза у објекат ЈП „Пошта
Србије“. Предложена локација може да се користи и за кориснике из насеља у
близини амбуланте.
Применом принципа ФИФО, маневрисање такси возила се врши унутар паркинг
ламеле па не долази до угрожавања безбедности и неметаног одвијања саобраћаја.
Прилаз такси возилима се врши са тротоара.
б) Припадајућа саобраћајна сигнализација и опрема на такси стајалишту






Јавна расвета
Корпа за отпатке
Знак III-49.1 „такси стајалиште“ – 1 ком
Стуб саобраћајног знака
Обележавање места за такси возило V-16.3
Број ознака - 4

12) ТС „Касарна Рибница“
а) Посебно обележени део општег паркиралишта.
Паркирање је под углом од 900.
Димензије паркинг места 475х250 цм.
Локација се налази у непосредној близини главног улаза у касарну. Предложена
локација може се користити и за кориснике из насеља у близини „Касарне“.
Представља идеалну локацију како за кориснике такси превоза тако и за саме
превознике.
Сви маневри возила се врше на простору који није део уличног фронта (уличне
регулације) чиме се не угрожава безбедност и несметано одвијање саобраћаја.
Прилаз такси возилима се врши са тротоара.
б) Припадајућа саобраћајна сигнализација и опрема на такси стајалишту






Јавна расвета
Корпа за отпатке
Знак III-49.1 „такси стајалиште“ – 1 ком
Стуб саобраћајног знака
Обележавање места за такси возило V-16.3
Број ознака - 4

13) ТС „Бивши Дом друштвених организација“
а) Посебно уређени део саобраћајне површине – постојећа паркинг ламела. Део
општег паркиралишта.
Паркирање је под углом од 900.
Димензије паркинг места 550х250 цм.
Локација се налази на Тргу ослобођења, непосредно поред улаза у пословни центар
„Мелос“ (бивши „Дом друштвених организација“) и у непосредној близини зона са
интензивним пешачким токовима и др. трговинско-услужним садржајима.
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С обзиром на број такси места и интензитет саобраћаја у овом делу Трга
ослобођења одступање од принципа ФИФО је прихватљиво са аспекта безбедности
и несметаног одвијања саобраћаја.
Прилаз такси возилима се врши са тротоара.
б) Припадајућа саобраћајна сигнализација и опрема на такси стајалишту






Јавна расвета
Корпа за отпатке
Знак III-49.1 „такси стајалиште“ – 1 ком
Стуб саобраћајног знака
Обележавање места за такси возило V-16.3
Број ознака - 3

14) ТС „Нова Хала Спортова“ у Рибници
а) Посебно обележена саобраћајна површина унутар општег паркиралишта.
Паркирање је под углом од 900.
Димензије паркинг места 500х250 цм
Локација се налази на североисточном делу паркиралишта непосредно уз заштитни
бедем (од 11 обележених паркинг места са попречном шемом паркирања, прва 4
паркинг места уз рампу бедема намењена су за такси стајалиште).
Представља идеалну локацију како за кориснике такси превоза тако и за саме
превознике.
Одступање од принципа ФИФО је прихватљиво са аспекта безбедности и
несметаног одвијања саобраћаја.
Прилаз такси возилима се врши са пешачке површине.
б) Припадајућа саобраћајна сигнализација и опрема на такси стајалишту





Знак III-49.1 „такси стајалиште“ – 1 ком
Стуб саобраћајног знака
Корпа за отпатке
Обележавање места за такси возило V-16.3
Број ознака - 4

15)ТС „Храм Свети Сава“
а) Посебно обележена саобраћајна површина унутар општег паркиралишта.
Паркирање је под углом од 900.
Димензије паркинг места 500х250 цм
Предметна локација се налази у Доситејевој улици, код броја 56 непосредно испред
Храма „Свети Сава“.
Представља идеалну локацију како за кориснике такси превоза тако и за саме
превознике.
Предложена локација може да се користи и за кориснике који долазе у Храм „Свети
Сава“ и за кориснике из насеља у близини Храма „Свети Сава“.
9

28. децембар 2020. године

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА КРАЉЕВА

Број 51 - Страна 35

Сви маневри возила се врше на простору који није део уличног фронта чиме се не
угрожава безбедност и несметано одвијање саобраћаја.
Прилаз такси возилима се врши са тротоара.
б) Припадајућа саобраћајна сигнализација и опрема на такси стајалишту





Знак III-49.1 „такси стајалиште“ – 1 ком
Стуб саобраћајног знака
Корпа за отпатке
Обележавање места за такси возило V-16.3
Број ознака - 4

ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 7.
Саставни део овог Програма је и графички приказ такси стајалишта.
Овај Програм ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном
листу града Краљева“.
Даном ступања на снагу овог Програма престаје да важи Програм такси
стајалишта на територији града Краљева („Службени лист града Краљева“, број
6/17).

Градско веће града Краљева
Број: 011-342/2020-I
Дана: 28. децембра 2020. године
Председник Градског већа града
Градоначелник града Краљева
Др Предраг Терзић, дипл.политиколог, с.р.
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507.
На основу члана 89а. Закона о превозу путника у друмском саобраћају („Сл.
гласник РС“, број 68/2015, 41/2018, 44/2018-др. закон, 83/2018, 31/19 и 9/2020), члана
6. Одлуке о такси превозу путника („Службени лист града Краљева“, број 41/20) и
члана 63.став 1. тачка 2. Статута града Краљева („Службени лист града Краљева“,
број 6/19-пречишћен текст),
Градско веће града Краљева, на Шеснаестој (ванредној) седници одржаној дана
28. децембра 2020. године, донело је
ПРАВИЛНИК
о изгледу кровне ознаке и условима и начину давања сагласности
за њено коришћење
Члан 1.
Овим правилником ближе се прописује изглед кровне ознаке (димензија,бојa и
слично) и услови и начин издавања кровне ознаке,
давања сагласности
организационе јединице Градске управе града Краљева надлежне за послове
саобраћаја за коришћење кровне ознаке као и друга питања која се односе на
кровну ознаку.
Члан 2.
Возило којим се обавља такси превоз обележава се истицањем кровне ознаке која
се састоји од такси табле и налепнице.
Члан 3.
Такси табла мора бити причвршћена за такси возило.
Такси табла мора бити са предње стране прелепљена налепницом.
-Такси табла је :
-правоугаоног облика,
-димензија : дужина 50цм, ширина15цм, висина12цм,
-беле боје
-осветљена
-произведена од пластике, дебљине најмање 3мм, којa пропушта светлост
(транслуцентна).
Налепница је:
-правоугаоног облика,
-димензија: дужине 45цм, висине 11цм,
-провидна и смаолепљива штампана солвентним УБ бојама,
-произведена од ПВЦ материјала.
Налепница садржи: латинични натпис „ТАХI“ (исписано црном бојом) на средини
налепнице, идентификациони број (исписан црвеном бојом) који се налази са леве
стране натписа „ТАХI“ испод којег пише „ГРАД КРАЉЕВО“ и са десне стране
натписа „ТАХI“ је грб града Краљева.
Члан 4.
Кровну ознаку издаје организациона јединица Градске управе надлежна за
послове саобраћаја предузетнику који обавља такси превоз путника, у поступку
издавања решења којим се одобрава обављање такси превоза.
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Члан 5.
Такси возач је дужан да кровну ознаку држи укључену увек када је возило
слободно.
На кровној ознаци-такси табли не могу се постављати рекламни панои и сличне
пропагандне поруке.
Уколико такси возач такси возило користи за сопствене потребе или уколико не
обавља делатност такси превоза, дужан је да кровну ознаку привремено уклони са
такси возила.
На крову такси возила се могу постављати рекламни панои тако да не заклањају
кровну ознаку, односно морају бити постављени иза такси табле на удаљености од
најмање 200мм.
Члан 6.
Правно лице и предузетник, у обављању такси превоза су у обавези да користе
кровну ознаку са пажњом доброг домаћина, односно да исту не оштете и униште.
У случају оштећења или уништења кровне ознаке, правно лице и предузетник
коме је организациона једница Градске управе града Краљева издала кровну ознаку
је у обавези да исто пријави.
Организациона јединица Градске управе надлежна за послове саобраћаја ће
издати нову кровну ознаку (таблу, односно налепницу) о трошку правног лица или
предузетника.
Накнада за издавање нове кровне ознаке из става 3. овог члана утврдиће се
посебном одлуком.
Услови и начин давања сагласности за коришћење кровне ознаке коју издаје
правно лице уредиће се посебним актом организационе јединице надлежне за
послове саобраћаја
Правно лице које издаје кровне ознаке предузетницима дужно је да води
евиденцију издатих кровних ознака, као и да податке доставља Градској управи у
року од 3 дана од њеног издавања.
Члан 7.
Саставни део овог правилника је и графички приказ кровне ознаке: табле и
налепнице.
Овај Правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном
листу града Краљева“.
Даном ступања на снагу овог Правилника престаје да важи Правилник о изгледу
кровне ознаке и издавању идентификационе ознаке („Службени лист града
Краљева“, број 28/16).
Градско веће града Краљева
Број: 011-343/2020-I
Дана: 28. децембра 2020. године
Председник Градског већа
Градоначелник града Краљева
Др Предраг Терзић, дипл.политиколог,с.р.
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