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клубова (организација) по јавном
позиву и посебних програма
спортских удружења, клубова и организација........................................ 43/7
410. Решење о коришћењу средстава
текуће буџетске резерве, број:
011-283/2020-I................................. 43/9
411. Решење о измени и допуни
Решења о распореду коришћења
буџетских средстава Основног и
Средњег образовања и васпитања
за текуће и капиталне трансфере

Страна 14

Рег. бр.
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Бр./стр.

нивоу Републике за 2020. годину,
број: 011-271/2020-I од 13. 10.
2020. године..................................... 43/11
412. Решење
о
распоређивању
средстава за двадесет спортских
клубова, спортских организација
и
спортских
удружења
на
име учешћа града Краљева у
финансирању трошкова у области
спорта............................................... 43/16
462. Решење о именовању члана
Савета за координацију послова
безбедности саобраћаја на путевима...................................................... 46/6
463. Решење о коришћењу средстава
текуће буџетске резерве за
потребе спровођења референдума
за образовање градске општине
Ушће................................................. 46/7

Рег. бр.

491. Решење о давању сагласности
на Правилник којим се утврђује
место паркирања, начин чувања
и поступање са искљученим
возилом којим се обавља превоз
путника............................................ 50/28
				
501. Решење о коришћењу средстава
текуће буџетске резерве, број:011331/2020-I од 22. децембра 2020.
године............................................... 51/17
13.

Закључак о давању позитивног
мишљења на финансијске планове

Бр./стр.

месних заједница за 2020. годину... 3/32
22.

Закључак о давању сагласности
на Програм одржавања улица,
јавних
површина,
градских
некатегорисаних
путева
на
територији града Краљева за 2020.
годину............................................... 4/14

38.

Закључак о привременој обустави
извршења
појединих
расхода…………...................................... 10/1

42.

Закључак о ослобађању плаћања
закупнине......................................... 13/3

44.

Закључак о давању сагласности на
кориговане линије и редове вожње
превозника „Аутопревоз“ д.о.о.
Чачак ……………........................... 14/1

46.

Закључак о давању сагласности на
Програм одржавања атмосферске
канализације за 2020. годину,
донет Одлуком Надзорног одбора
ЈП за уређивање грађевинског
земљишта „Краљево“ број: 8032/20 од 11.03.2020. године.............. 14/10

47.

Закључак о давању сагласности
на Годишњи план инвестиционог
раскопавања површина јавне
намене за 2020. годину, донет
Одлуком
Надзорног
одбора
ЈП за уређивање грађевинског
земљишта „Краљево“, број: 8033/20 од 11. 03. 2020. године............ 14/11

53.

Закључак о ослобађању плаћања
економске цене боравка у
Предшколској установи „Олга
Јовичић-Рита“ Краљево током
трајања опасности од ширења
заразне болести COVID 19........... 15/6

488. Решење о именовању Одбора за
безбедност и здравље на раду за
органе града Краљева..................... 50/22
489. Решење о отуђењу покретне
ствари из јавне својине-багер гусеничар.............................................. 50/24
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120. Закључак о давању сагласности на
Решење начелника Градске управе
града Краљева којим се утврђује
расподела коришћења буџетских
средстава
код
индиректног
корисника
месних
заједница...................................................... 16/19
243. Закључак о давању сагласности
на
Програм
обављања
димничарских услуга за 2020. годину.................................................... 28/23
244. Закључак о давању сагласности
на План чишћења и контроле
димоводних и ложишних објеката
и уређаја и вентилационих канала
и уређаја за 2020. годину................ 28/24
245. Закључак о давању позитивног
мишљења на решење начелника
Градске управе града Краљева,
број: 1228/2020 од 22.07.2020. године.................................................. 28/26
413. Закључак о давању позитивног
мишљења на Решење начелника
Градске управе града Краљева,
број: 1748/2020 од 15.10.2020.
године, којим је утврђена измена
и допуна Решења о расподели
коришћења буџетских средстава
индире-ктним
корисницима
месним заједницама за 2020. годину...................................................... 43/19
414. Закључак о давању сагласности
на Измене Програма одржавања
улица, јавних површина, градских
и некатегорисаних путева на
територији
града
Краљева,
које је донео Надзорни одбор
Јавног предузећа за уређивање
грађевинског
земљишта
„Краљево“, Одлуком број: 3095-

Рег. бр.

Страна 15

Бр./стр.

2/20 од 19. 10. 2020. године............ 43/20
474. Закључак
број:06-286/2020-I
од 17. новембра 2020. године...................................................... 47/19
504. Такси тарифа за обављање такси
превоза на територији града Краљева..................................................... 51/24
АКТИ СКУПШТИНЕ ГРАДА
КРАЉЕВА
508. Измене и допуне Пословника о
раду Скупштине града Краљева...................................................... 52/1
54.

Одлука о престанку мандата
одборницима у Скупштини града
Краљева........................................... 15/8

55.

Одлука о престанку мандата
одборнику Скупштини града Краљева.................................................. 15/10

56.

Одлука о престанку мандата
одборнику у Скупштини града Краљева................................................ 15/11

57.

Одлука о Завршном рачуну
буџета града Краљева за 2019.годину.................................................... 15/12

58.

Одлука о ангажовању лица за
обављање
екстерне
ревизије
Завршног рачуна буџета града
Краљева за 2019. годину................. 15/65

59.

Одлука о усвајању Локалног
акционог плана запошљавања
града Краљева за 2020. годину....... 15/66

60.

Одлука о новчаној помоћи
породици са троје и више деце са
територије града Краљева.............. 15/67
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Бр./стр.

61.

Одлука о додели новчане награде
„Анђелко
Савић“
редовним
ученицима средњих школа са
територије града Краљева............... 15/69

62.

Одлука о висини економске цене
услуга Предшколске установе
„Олга Јовичић-Рита“ Краљево за
2020. годину..................................... 15/73

63.

Рег. бр.

Регистар за 2020.

Бр./стр.

Одлуке о усклађивању Оснивачког
акта Јавног предузећа „Градско
стамбено“ Краљево........................ 15/94
72.

Одлука о новчаној помоћи
незапосленим
породиљама...................................................... 15/75

Одлука о престанку важења
Одлуке о максималном броју
запослених неодређено време
у систему локалне самоуправе
града Краљева за 2017. годину...................................................... 15/96

73.

64.

Одлука
о
непосредном
прибављању непокретности у
јавну својину града Краљева.......... 15/78

Одлука о мерама заштите
пољопривредног земљишта на
подручју града Краљева................. 15/97

74.

65.

Одлука о давању на коришћење
пословног
простора
Центру
локалних услуга града Краљева из
Краљева............................................ 15/80

Одлука о изменама и допунама
Одлуке о одређивању назива
тргова и улица на територији
града Краљева................................. 15/103

66.

Одлука о давању на коришћење
непокретности у јавној својини
Предшколској установи „Олга
Јовичић-Рита“ из Краљева............. 15/81

67.

Одлука о доношењу Друге измене
Плана
генералне
регулације
„Центар и Чибуковац“.................... 15/83

68.

Одлука о доношењу Плана
генералне регулације „Гоч“........... 15/86

69.

Одлука
о
Географско
информационом систему града
Краљева........................................... 15/88

70.

71.

Одлука о прихватању расподеле
стамбене јединице из листе реда
првенства за доделу стана у
непрофитни закуп.......................... 15/93
Одлука о изменама и допунама

262. Одлука
о
потврђивању
мандата
одборницима
у
Скупштини
града
Краљева...................................................... 33/3
263. Одлука о непотврђивању мандата
одборницима у Скупштини града
Краљева............................................ 33/7
282. Одлука о потврђивању мандата
одборницима у Скупштини града
Краљева............................................ 35/3
283. Одлука о престанку мандата
одборницима у Скупштини града
Краљева............................................ 35/5
284. Одлука о престанку мандата
одборнику у Скупштини града Краљева................................................ 35/7
336. Одлукa о потврђивању мандата
одборницима у Скупштини града
Краљева Небојши Јевремовићу,
Новици Сретеновићу, Магдалени

Регистар за 2020.

Рег. бр.

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА КРАЉЕВА

Бр./стр.

Рег. бр.

Страна 17

Бр./стр.

Савић, Биљани Ракић, Марку
Костићу, Милошу Богојевићу и
Дуњи Миловановић........................ 41/10

347. Одлукa о доношењу Плана
детаљне регулације „Гробље у Ковачима“.............................................. 41/94

337. Одлука о престанку мандата
одборницима у Скупштини града
Краљева........................................... 41/12

348. Одлукa о доношењу Плана
детаљне
регулације
за
реконструкцију далековода 110
KV бр. 115/1 ТС „Краљево 1“ – ТС
„Чачак 3“ (деоница на територији
града Краљево)............................... 41/96

338. Одлукa о изменама и допунама
Одлуке о буџету града Краљева за
2020.годину...................................... 41/14
339. Одлукa о изменама Одлуке о
накнадама за коришћење јавних
површина за територију града Краљева.................................................. 41/56

349. Одлукa о додели Дипломе
заслужног
грађанина
града
Краљева за 2020. годину др
Зорици Костић................................. 41/98

340. Одлукa о изради Плана развоја
града Краљева за период 20212030. године..................................... 41/57

350. Одлукa о додели Дипломе
заслужног
грађанина
града
Краљева за 2020.годину Зорану
Станковићу..................................... 41/99

341. Одлукa о допунама Одлуке о
преузимању оснивачких права
над „Апотекарском установом
Краљево“ ........................................ 41/59

351. Одлука о додели Дипломе
заслужног
грађанина
града
Краљева за 2020. годину Зорану
Станојевићу..................................... 41/100

342. Одлукa о домаћем линијском
превозу путника.............................. 41/60

352. Одлукa о додели Дипломе
заслужне установе града Краљева
за 2020. годину Заводу за јавно
здравље Краљево............................ 41/101

343. Одлукa о такси превозу путника.... 41/72
344. Одлукa о изради Плана детаљне
регулације „Центар града Краљева“..................................................... 41/84
345. Одлукa о изради Друге измене
Плана
генералне
регулације
„Шеовац – Адрани“......................... 41/87
346. Одлукa о доношењу Плана
детаљне
регулације
„Други
градски
саобраћајни
прстен
од петље „Магнохром“ преко
Кулагића аде до Ибарске магистрале“................................................... 41/91

353. Одлукa о додели Дипломе
заслужне спортске организације
града
Краљева
за
2020.
годину Ватерполо пливачком
клубу „Краљево“ из Краљева...................................................... 41/102
354. Одлукa о додели Дипломе
заслужне образовне установе
града Краљева за 2020. годину
Електро-саобраћајној техничкој
школи „Никола Тесла“ из Краљева...................................................... 41/103
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Рег. бр.
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Бр./стр.

355. Одлукa о додели Дипломе
заслужног удружења грађана
града Краљева за 2020. годину
удружењу грађана „Пријатељство
за нова времена“ из Краљева...................................................... 41/104
356. Одлукa о додели Октобарске
награде града Краљева за 2020.
годину пуковнику проф. др.
Радовану Чеканцу........................... 41/105
357. Одлукa о додели Специјалне
награде за подстицај хуманости
„Миломир Главчић“ за 2020.
годину Андреи Ћирић.................... 41/106
358. Одлукa о прихватању расподеле
стамбене јединице из Листе реда
првенства за доделу станова у
непрофитни закуп Горану Милићу...................................................... 41/107
359. Одлукa о прихватању расподеле
стамбене јединице из Листе реда
првенства за доделу станова у
непрофитни закуп Данијели Ивановић................................................. 41/108
423. Одлука о потврђивању мандата
одборницима у Скупштини града
Краљева Радомиру Корићанцу и
Снежани Перић...............................

44/7

424. Одлука о расписивању референдума......................................................

44/9

425. Одлукa
о
разврставању
неизграђеног
грађевинског
земљишта у пољопривредно односно шумско земљиште за сврху
утврђивања основице пореза на
имовину............................................ 44/12
426. Одлукa

о измени Одлуке о

Рег. бр.

Регистар за 2020.

Бр./стр.

условима и начину снабдевања
топлотном енергијом града Краљева..................................................... 44/13
427. Одлукa о изради Треће измене
Плана
генералне
регулације
„Центар и Чибуковац“.................... 44/14
428. Одлука о изради Плана генералне
регулације „Центар и Чибуковац“.................................................... 44/17
429. Одлукa о стављању ван снаге
Одлуке
Скупштине
града
Краљева, број:011-254/2020-I од
5.10.2020.године и додели стана
у непрофитни закуп........................ 44/22
477. Одлука о одлагању спровођења референдума....................................... 48/2
510. Одлукa о буџету града Краљева за
2021.годину...................................... 52/41
511. Одлукa о ангажовању ревизора
за обављање екстерне ревизије
завршног рачуна буџета града
Краљева за 2020. годину................. 52/87
512. Одлука
о
субвенционирању
привредних
субјеката
са
територије града Краљева….......... 52/88
513. Одлукa о праву на накнаду
дела трошкова боравка деце у
предшколској
установи
чији
је оснивач друго правно или
физичко лице на територији града
Краљева…………………............... 52/91
514. Одлукa
о
суфинансирању
пројеката које реализују удружења
грађана са територије града Краљева..................................................... 52/95
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515. Одлукa о начину, поступку
и критеријумима за доделу
средстава
традиционалним
црквама и верским заједницама
за изградњу, одржавање и обнову
црквених и верских објеката на
територији града Краљева.............. 52/104
516. Одлука о управљању гробљима и
сахрањивању и погребној делатности………...................................... 52/110
517. Одлука о измени Одлуке о
обавезном
инвестиционом
одржавању зграда и суфинансирању инвестиционих пројеката на
територији града Краљева.............. 52/127
518. Одлука о непосредном отуђењу
непокретности из јавне својине у
Доситејевој улици…...................... 52/128
519. Одлука о преносу права јавне
својине на непокретностима у
Републици Србији, за потребе
здравствених установа................... 52/130
520. Одлука о измени Одлуке о
одређивању назива тргова и улица
на територији града Краљева........ 52/132
521. Одлука о образовању штаба за
ванредне ситуације града Краљева...................................................... 52/133
522. Одлука о измени Одлуке о
водоводу и канализацији града Краљева............................................... 52/136
523. Одлука о престанку мандата
одборника у Скупштини града Краљева................................................ 52/137
524. Одлука о измени Одлуке о
коефицијентима
за
обрачун

Рег. бр.
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и исплату плата изабраних и
постављених лица у органима
града Краљева.................................. 52/138
133. Текстуални део Друге измене
Плана
генералне
регулације
„Центар-Чибуковац“.......................

20/1

145. Текстуални део Плана генералне
регулације „Гоч“..............................

24/1

361. Измене Кадровског плана у
Градској управи града Краљева,
Градском правобранилаштву града
Краљева, Служби за буџетску
инспекцију
града
Краљева,
Служби за послове Локалног
омбудсмана града Краљева и
Служби за интерну ревизију
органа и служби града Краљева за
2020. годину..................................... 41/119
460. Текстуални део Плана детаљне
регулације
„Други
градски
саобраћајни прстен од петље
„Магнохром“преко
Кугалућа
аде
до
Ибарске
магистрале“....................................................

45/1

461. Текстуални део Плана детаљне
регулације „Гробље у Ковачима“.................................................... 45/65
487. Текстуални део Плана детаљне
регулације за реконструкцију
далековода 110кV број 115/1 ТС
„Краљево“-ТС „Чачак“ (деоница
на територији града Краљева).....................................................
525. Кадровски план у Градској
управи града Краљева, Градском
правобранилаштву града Краљева,
Служби за буџетску инспекцију
града
Краљева,
Локалном

50/4
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омбудсману града Краљева и
Служби за интерну ревизију
органа и Служби града Краљева
за 2021. годину................................. 52/139
75.

Годишњи
програм
заштите,
уређења
и
коришћења
пољопривредног земљишта у
државној својини на територији
града Краљева за 2020. годину...................................................... 15/117

360. Измене и допуне Програма
уређивања
грађевинског
земљишта за 2020. годину.............. 41/109
509. Програм уређивања грађевинског
земљишта
за
2021.годину...................................................... 52/30
76.

77.

78.

Решење о давању сагласности на
Програм рада са Финансијским
планом
за
2020.годину
Народног музеја из Краљева...................................................... 15/123
Решење о давању сагласности
на Програм рада и Финансијски
план за 2020.годину Историјског
архива из Краљева.......................... 15/124
Решење о давању сагласности
на Програм рада за 2020.годину
Народне библиотеке „Стефан
Првовенчани’’ из Краљева............. 15/125

79.

Решење о давању сагласности
на План и програм рада са
Финансијским
планом
за
2020.
годину
Краљевачког
позоришта
из
Краљева...................................................... 15/126

80.

Решење о давању сагласности на
Програм рада и Финансијски план

Рег. бр.

Регистар за 2020.

Бр./стр.

за 2020. годину Завода за заштиту
споменика културе из Краљева...................................................... 15/127
81. Решење о давању сагласности на
Програм рада са Финансијским
планом за 2020. годину Културног
центра „Рибница’’ из Краљева....... 15/128
82. Решење о давању сагласности
на Годишњи програм рада и
Финансијски план за 2020. годину
Дома културе „Студеница’’ из Ушћа...................................................... 15/129
83. Решење о давању сагласности
на Програм рада за школску
2019/2020.годину и Финансијски
план за 2020.годину Дечјег
одмаралишта „Гоч’’ из Краљева...................................................... 15/130
84. Решење о давању сагласности
на Годишњи план рада за
школску 2019/2020.годину са
Финансијским планом за 2020.
годину Предшколске установе
„Олга Јовичић-Рита” из Краљева... 15/131
85. Решење о давању сагласности на
Годишњи план и Програм рада и
Финансијски план за 2020.годину
Центра за социјални рад из Краљева...................................................... 15/132
86. Решење о давању сагласности
на Програм рада, План развоја
и Годишњи финансијски план за
2020.годину Центра локалних
услуга града Краљева из Краљева...................................................... 15/133
87. Решење о давању сагласности
на План рада са Финансијским
планом
за
2020.
годину

Регистар за 2020.

Рег. бр.

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА КРАЉЕВА

Бр./стр.

Јавне
установе
„Туристичка
организација Краљева’’ из Краљева...................................................... 15/134
88. Решење о давању сагласности на
План рада и Финансијски план за
2020. годину Спортског центра
„Ибар’’ из Краљева.......................... 15/135
89. Решење о давању сагласности
на План рада за 2020.годину
Здравствене установе „Апотека
Краљево” из Краљева...................... 15/136
90. Решење о давању сагласности
на
Програм
пословања
и
Финансијски план за 2020. годину
Дома здравља „Краљево” из Краљева..................................................... 15/137
91. Решење о потврђивању Решења
председника Скупштине града
Краљева број: 75/20 од 8. априла
2020. године..................................... 15/138
92. Решење о потврђивању Решења
председника Скупштине града
Краљева број: 80/20 од 6. маја
2020. године..................................... 15/139
93. Решење о давању сагласности на
Одлуку Надзорног одбора Јавног
предузећа „Градско стамбено“
о утврђивању елемената за
целовито сагледавање цена услуга
за обављање стручних послова
поверених јавном предузећу........... 15/140
94. Решење о давању сагласности
на Програм пословања Јавног
предузећа „Градско стамбено“ за
2020. годину..................................... 15/141
95. Решење о давању сагласности на
Одлуку о изменама и допунама

Рег. бр.
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Статута Јавног предузећа „Градско
стамбено“ Краљево......................... 15/142
96. Решење о давању сагласности на
Статут о изменама и допунама
Статута
Јавног
енергетског
предузећа „Топлана“ Краљево........ 15/143
97. Решење о разрешењу и именовању
члана и заменика члана Изборне
комисије града Краљева................. 15/144
98. Решење о давању сагласности на
Одлуку Скупштине Регионалног
центра за управљање комуналним
отпадом
„Регион
Краљево“
доо Краљево о разрешењу и
именовању директора..................... 15/146
99. Решење о разрешењу и именовању
члана Школског одбора у Основној
школи „Милунка Савић“ у Витановцу.................................................... 15/147
100. Решење о разрешењу и именовању
члана Школског одбора у Основној
школи „Бранко Радичевић“ у Витковцу................................................... 15/148
101. Решење о разрешењу и именовању
члана Школског одбора у Основној
школи „Милун Ивановић“ у
Ушћу................................................ 15/150
102. Решење о разрешењу и именовању
члана Школског одбора у Основној
школи „Ђура Јакшић“ у Конареву....................................................... 15/152
103. Решење о давању сагласности
на Измену и допуну Програма
пословања
са
финансијским
планом ЈЕП „Топлана“ Краљево за
2020. годину у делу који се односи
на план инвестиција за 2020. годи-
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ну...................................................... 15/153
264. Решење којим се потврђује да
Ненаду Марковићу, председнику
Скупштине града Краљева из
претходног
сазива,
престаје
функција дана 18. августа 2020. године.................................................. 33/9
				
265. Решење којим се потврђује да
Владимиру Мимовићу, заменику
председника Скупштине града
Краљева из претходног сазива,
престаје функција дана 18. августа
2020. године..................................... 33/10
266. Решење о избору председника
Скупштине
града
Краљева...................................................... 33/11
267. Решење о постављењу секретара
Скупштине
града
Краљева...................................................... 33/12
268. Решење којим се потврђује да
Драгани Петковић, секретару
Скупштине града Краљева из
претходног
сазива,
престаје
функција дана 18. августа 2020. године.................................................. 33/13
269. Решење којим се потврђује да
Лидији
Павловић,
заменику
секретара
Скупштине
града
Краљева из претходног сазива,
престаје функција дана 18. августа
2020. године.................................... 33/14
270. Решење којим се утврђује
да
Стефану
Аџићу
даном
потврђивања
одборничког
мандата престаје функција члана
Управног одбора Предшколске
установе „Олга Јовичић-Рита“
из Краљева, испред локалне

Рег. бр.

Регистар за 2020.

Бр./стр.

самоуправе, на коју је именован
Решењем
Скупштине
града
Краљева, број 02-82/2018-I од
27.12.2018. године......................... 33/15
271. Решење којим се утврђује да
Миленку Стефановићу даном
потврђивања
одборничког
мандата
престаје
функција
вршиоца дужности директора ЈКП
„Водовод“ из Краљева, на коју је
именован Решењем Скупштине
града Краљева, број:02-48/2019-I
од 23.07.2019. године...................... 33/16
272. Решење којим се утврђује да
Милици Јелић даном потврђивања
одборничког мандата престаје
функција члана Надзорног одбора
Центра локалних услуга града
Краљева из Краљева, из реда
запослених, на коју је именована
Решењем
Скупштине
града
Краљева, број: 02-56/2018-I од
8.11.2018. године............................. 33/17
273. Решење којим се утврђује
да Славици Радоњић даном
потврђивања
одборничког
мандата престаје функција члана
Школског одбора Гимназије из
Краљева, испред Савета родитеља,
на коју је именована Решењем
Скупштине града Краљева, број:
02-29/2019-I од 24.05. 2019. године...................................................... 33/18
274. Решење којим се утврђује да
Дамиру
Угреновићу
даном
потврђивања
одборничког
мандата престаје функција члана
Школског одбора у Економскотрговинској школи у Краљеву,
испред
локалне
самоуправе,
на коју је именован Решењем

Регистар за 2020.
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Скупштине града Краљева,број:
02-30/2019-I од 24.05.2019. године...................................................... 33/19
275. Решење
којим
се утврђује
да Николи Ђуришићу даном
потврђивања
одборничког
мандата престаје функција члана
Школског
одбора
Шумарске
школе
у
Краљеву,
испред
локалне самоуправе, на коју је
именован Решењем Скупштине
града
Краљева,
број:0240/2019-I од 23.07.2019. године.................................................. 33/20
276. Решење којим се утврђује
да Јелени Јаблановић даном
потврђивања одборничког мандата
престаје функција члана Школског
одбора ОШ „Милун Ивановић“ у
Ушћу, испред локалне самоуправе,
на коју је именована Решењем
Скупштине
града
Краљева,
број:02-28/2019-I од 24.05.2019.године.................................................. 33/21
277. Решење којим се утврђује
да
Вуку
Тодорићу
даном
потврђивања
одборничког
мандата
престаје
функција
члана Управног одбора Центра
за социјални рад из Краљева
испред
локалне
самоуправе,
на коју је именован Решењем
Скупштине града Краљева, број:
02-69/2016-III од 2.09. 2016.године...................................................... 33/22
285. Решење о избору заменика
председника Скупштине града Краљева................................................ 35/8
286. Решење о постављењу заменика
секретара Скупштине града Краљ-

Рег. бр.
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ева..................................................... 35/9
287. Решење о избору градоначелника,
заменика
градоначелника
и
чланова Градског већа града Краљева.................................................. 35/10
288. Решење
о
престанку
функције
Зорици
Симић...................................................... 35/12
289. Решење
о
престанку
функције
Александру
Бањцу...................................................... 35/13
290. Решење о престанку функције
Јасни Савић..................................... 35/14
291. Решење о избору председника
и чланова Административномандатске комисије Скупштине
града Краљева................................. 35/15
292. Решење о избору председника
и чланова Комисије за избор и
именовања Скупштине града Краљева.................................................. 35/17
293. Решење о избору председника
и чланова Комисије за Статут и
управу Скупштине града Краљева.................................................... 35/19
294. Решење о избору председника и
чланова Комисије за друштвене
делатности, економски развој,
привреду и финансије Скупштине
града Краљева.................................. 35/21
295. Решење о избору председника и
чланова Комисије за урбанизам,
грађевинарство
и
стамбенокомуналне делатности Скупштине
града Краљева.................................. 35/23
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296. Решење о избору председника
и чланова Комисије за месне
заједнице, пољопривреду и развој
села Скупштине града Краљева..................................................... 35/25
297. Решење о избору председника и
чланова Комисије за представке
и притужбе и борбу против
корупције Скупштине града Краљева.................................................. 35/27
298. Решење о избору председника и
чланова Комисије за награде и
признања Скупштине града Краљева..................................................... 35/29
299. Решење о избору председника и
чланова Комисије за утврђивање
предлога назива улица, тргова,
заселака и делова насељених
места Скупштине града Краљева... 35/31
300. Решење о избору председника и
чланова Комисије за екологију,
заштиту и унапређење животне
средине Скупштине града Краљева...................................................... 35/33
362. Решење о именовању председника,
секретара и чланова Изборне
комисије града Краљева................. 41/121
363. Решење о именовању вршиоца
дужности
директора
Јавног
комуналног предузећа „Водовод“
из Краљева....................................... 41/124

Рег. бр.

Регистар за 2020.

Бр./стр.

дужности
директора
Јавног
предузећа „Градско стамбено“ из
Краљева............................................ 41/126
366. Решење о утврђивању престанка
дужности директора Спортског
центра „Ибар“ из Краљева............. 41/127
367. Решење о именовању вршиоца
дужности директора Спортског
центра „Ибар“ из Краљева............. 41/128
368. Решење о давању сагласности
на Одлуку Надзорног одбора
Јавног комуналног предузећа
„Водовод“ Краљево о расподели
добити.............................................. 41/129
369. Решење о давању сагласности на
Одлуку Надзорног одбора Јавног
енергетског предузећа „Топлана“
Краљево о расподели добити...................................................... 41/130
370. Решење о давању сагласности на
Одлуку Надзорног одбора Јавног
предузећа „Градско стамбено“
Краљево о расподели добти...................................................... 41/131
371. Решење о давању сагласности на
Одлуку Надзорног одбора Јавног
комуналног предузећа „Путеви“
Краљево о расподели добити...................................................... 41/132

364. Решење о утврђивању престанка
функције вршиоца дужности
директора
Јавног
предузећа
„Градско стамбено“ из Краљева...................................................... 41/125

372. Решење о давању сагласности на
Одлуку Надзорног одбора ЈКП
„Чистоћа“ Краљево, број: 2901, од
30.09.2019.године о формирању
цене услуга паркирања и чувања
возила на посебно одређеном простору............................................... 41/133

365. Решење о именовању вршиоца

373. Решење о давању сагласности на
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употребу имена града Краљева у
називу спортског удружења........... 41/134
374. Решење којим се утврђује
да Магдалени Савић даном
потврђивања одборничког мандата
престаје функција члана Управног
одбора „Апотеке Краљево“ из
Краљева, испред оснивача, на коју
је именована Решењем Скупштине
града Краљева, број: 02-70/2016III од 2.септембра 2016.године....... 41/135
375. Решење којим се утврђује да Дуњи
Миловановић даном потврђивања
одборничког мандата престаје
функција члана Школског одбора
Основне школе „IV краљевачки
батаљон“ у Краљеву, испред
локалне самоуправе, на коју је
именована Решењем Скупштине
града Краљева, број: 02-7/2019-I
од 24.маја 2019.године.................... 41/136
376. Решење о разрешењу и именовању
председника и члана Управног
одбора
Народне
библиотеке
„Стефан Првовенчани“ из Краљева...................................................... 41/137
377. Решење о утврђивању престанка
функције члана Управног одбора
Дома здравља „Краљево“ из Краљева.................................................. 41/139
378. Решење о утврђивању престанка
мандата и именовању председника
Надзорног
одбора
Јавног
комуналног предузећа „Путеви“
из Краљева...................................... 41/140
379. Решење о разрешењу члана и
именовању два члана Школског
одбора у Гимназији у Краљеву...... 41/141

Рег. бр.
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Бр./стр.

380. Решење о разрешењу и именовању
члана Школског одбора у Основној
школи „Јово Курсула“ у Краљеву... 41/142
381. Решење о разрешењу и именовању
члана Школског одбора у Основној
школи „Чибуковачки партизани“ у
Краљеву............................................ 41/143
430. Решење о давању сагласности
на нацрт Анекса III Јавног
уговора о давању концесије јавне
услуге градског и приградског
превоза путника на територији
града Краљева, број: 3507/19 од
19.11.2019. године........................... 44/23
431. Решење о давању сагласности на
Одлуку Надзорног одбора ЈКП
„Чистоћа“ Краљево број: 3078 од
15.10.2020.године, о доношењу
Програма о изменама Програма
пословања
са
финансијским
планом ЈКП „Чистоћа“ Краљево за
2020.годину...................................... 44/25
432. Решење о утврђивању престанка
мандата и именовању члана
Надзорног
одбора
Јавног
комуналног предузећа „Путеви“
из Краљева....................................... 44/26
433. Решење о разрешењу председника
Надзорног
одбора
„Апотеке
Краљево“ из Краљева..................... 44/27
434. Решење о утврђивању престанка
дужности
и
именовању
председника и члана Надзорног
одбора
Народне
библиотеке
„Стефан Првовенчани’’ из Краљева...................................................... 44/28
435. Решење о утврђивању престанка
дужности и именовању члана
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Надзорног
одбора
Народног
музеја из Краљева........................... 44/30
436. Решење о утврђивању престанка
дужности и именовању три члана
Управног одбора и председника
и члана Надзорног одбора
Краљевачког позоришта из Краљева...................................................... 44/31
437. Решење о утврђивању престанка
дужности и именовању члана
Управног одбора и председника
и члана Надзорног одбора
Историјског архива из Краљева..... 44/33
438. Решење о утврђивању престанка
дужности
и
именовању
председника и члана Управног
одбора и председника и члана
Надзорног одбора Културног
центра „Рибница“ из Краљева....... 44/35
439. Решење о утврђивању престанка
дужности
и
именовању
председника и члана Управног
одбора и председника и члана
Надзорног одбора Дома културе
„Студеница“ из Ушћа..................... 44/37
440. Решење о утврђивању престанка
дужности и именовању два члана
Управног одбора и председника
и члана Надзорног одбора
Спортског центра „Ибар“ из Краљева.................................................. 44/39
441. Решење о именовању члана
Управног одбора и утврђивању
престанка дужности и именовању
председника и члана Надзорног
одбора Центра за социјални рад
из Краљева...................................... 44/41
442. Решење о утврђивању престанка

Рег. бр.

Регистар за 2020.

Бр./стр.

дужности
и
именовању
председника
и
два
члана
Управног одбора и председника
и члана Надзорног одбора Дечјег
одмаралишта „Гоч“ из Краљева..... 44/43
443. Решење о разрешењу члана и
именовању два члана Управног
одбора Предшколске установе
„Олга Јовичић-Рита“ из Краљева...................................................... 44/45
444. Решење о именовању председника
Управног одбора Центра локалних
услуга града Краљева из Краљева.. 44/46
445. Решење о разрешењу и именовању
члана Управног одбора у Центру
локалних услуга града Краљева из
Краљева........................................... 44/47
446. Решење о разрешењу члана и
именовању два члана Школског
одбора у Економско-трговинској
школи у Краљеву............................. 44/48
447. Решење о разрешењу члана и
именовању два члана Школског
одбора у Шумарској школи у Краљеву..................................................... 44/49
448. Решење о именовању два члана
Школског одбора у Основној
школи „IV краљевачки батаљон“
у Краљеву......................................... 44/50
449. Решење о разрешењу и именовању
члана Школског одбора у Основној
школи „Светозар Марковић“ у Краљеву................................................. 44/51
450. Решење о разрешењу и именовању
члана
Школског
одбора
у
Основној школи „Вук Караџић“ у
Рибници........................................... 44/52

Регистар за 2020.
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451. Решење о разрешењу и именовању
члана Школског одбора у Основној
школи „Свети Сава“ у Рибници.....
452. Решење о именовању члана
Школског одбора у Основној
школи „Драган Маринковић“ у Адранима..............................................

44/53

44/54

Рег. бр.

Страна 27

Бр./стр.

Програмом коришћења субвенција
за 2021.годину Јавног комуналног
предузећа „Чистоћа“ из Краљева.... 52/152
529. Решење о давању сагласности
на Програм пословања са
Финансијским планом за 2021.
годину
Јавног
комуналног
предузећа „Водовод“ из Краљевa...................................................... 52/153

453. Решење о разрешењу и именовању
члана Школског одбора у Основној
школи „Доситеј Обрадовић“ у Врби......................................................

44/55

454. Решење о именовању члана
Школског одбора у Основној
школи „Милун Ивановић“ у Ушћу.....................................................

44/56

455. Решење о именовању члана
Школског одбора у Основној
школи „Стефан Немања“ у Студеници....................................................

531. Решење о давању сагласности
на Програм пословањa за 2021.
годину Јавног предузећа „Градско
стамбено“ из Краљева.................... 52/155

44/57

456. Решење о разрешењу и именовању
три члана Школског одбора у
Основној школи „Петар Николић“
у Самаилима....................................

44/58

532. Решење о давању сагласности
на Програм пословања са
финансијским
планом
и
програмом коришћења субвенција
за 2021.годину Јавног енергетског
предузећа „Топлана“ из Краљева... 52/156

526. Решење о давању сагласности
на Програм пословања са
Финансијским планом за 2021.
годину
Јавног
комуналног
предузећа „Путеви“ из Краљева...................................................... 52/150
527. Решење о давању сагласности на
Програм пословања са Програмом
субвенција за 2021. годину Јавног
комуналног предузећа „Пијаца“ из
Краљева............................................ 52/151
			
528. Решење о давању сагласности
на Програм пословања са
Финансијским
планом
и

530. Решење о давању сагласности на
Програм пословања за 2021.годину
Јавног предузећа за уређивање
грађевинског
земљишта
„Краљево“ из Краљева................... 52/154

533. Решење о давању сагласности
на Програм пословања за 2021.
годину Регионалног центра за
управљање комуналним отпадом
„Регион Краљево“ д.о.о. Краљева.. 52/157
534. Решење о давању сагласности
на Одлуку Надзорног одбора
Аутопревоз д.о.о. Чачак број:
2/38 од 25.11.2020.године, којом
је утврђена тарифа превоза у
градско-приградском саобраћају
на територији града Краљева...................................................... 52/158
535. Решење о давању сагласности
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на Нацрт Анекса IV јавног
уговора о давању концесије јавне
услуге градског и приградског
превоза путника на територији
града Краљева, број: 3507/19 од
19.11.2019. године........................... 52/159
536. Решење о давању сагласности
за употребу основног грба града
Краљева
Удружењу
ратних
војних инвалида града Краљева...................................................... 52/162
537. Решење
о
утврђивању
престанка мандата директора
Јавне
установе
„Туристичка
организација Краљева“ из Краљева...................................................... 52/163
538. Решење о именовању вршиоца
дужности
директора
Јавне
установе
„Туристи-чка
организација Краљева“ из Краљева...................................................... 52/164
539. Решење о утврђивању престанка
дужности и именовању два
члана Управног одбора и члана
Надзорног
одбора
Дечјег
одмаралишта „Гоч“ из Краљева...................................................... 52/165
540. Решење о разрешењу и именовању
члана Школског одбора у Основној
школи „Стефан Немања“ у Студеници.................................................... 52/167
541. Решење о разрешењу и избору
члана Комисије за избор и
именовања Скупштине града Краљева.................................................. 52/168
542. Решење о разрешењу и именовању
члана Школског одбора у Основној
школи „Јован Цвијић“ у Сирчи...... 52/169

Рег. бр.

Регистар за 2020.

Бр./стр.

543. Решење о утврђивању престанка
мандата и именовању члана
Надзорног
одбора
Јавног
комуналног предузећа „Чистоћа“
из Краљева.......................................52/170
544. Решење о давању сагласности
на Одлуку Надзорног одбора
Јавног комуналног предузећа
„Чистоћа“ Краљево број: 3895 од
21.12.2020.године, о одређивању
цена услуга сакупљања, одвожења
и
депоновања
комуналног
отпада...............................................52/171
					
545. Решење о давању сагласности на
Статут „Апотекарске установе Краљево“.............................................. 52/172
					
546. Решење о именовању члана
Школског одбора Машинско
техничке школе „14.октобар“ у Краљеву................................................ 52/173
547. Решење којим се одређују лица
за оверу обрасца зип-1 за исплату
зарада запослених у јавним
предузећима чији је оснивач
Скупштина града Краљева….........52/174
548. Решење о давању сагласности
на Одлуку Надзорног одбора
Јавног предузећа за уређивање
грађевинског
земљишта
„Краљево“ из Краљева број:
3461-3/20 од 24.11.2020. године,
о ценама за обављање стручних
послова поверених јавном предузећу.................................................... 52/175
549. Решење о давању сагласности на
Одлуку о утврђивања елемената за
целовито сагледавање цена услуга
за обављање стручних послова
поверених Јавном предузећу

Регистар за 2020.

Рег. бр.

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА КРАЉЕВА

Бр./стр.

„Градско стамбено“ Краљево број:
2136/2, коју је дана 26.11.2020.
године донео Надзорни одбор предузећа............................................. 52/176
104. Закључак о усвајању Извештаја о
реализацији Локалног акционог
плана
запошљавања
града
Краљева за 2019. годину................. 15/154
105. Закључак о усвајању Извештаја о
раду Градског штаба за ванредне
ситуације на територији града
Краљева за 2019. годину................. 15/155
106. Закључак о усвајању Плана рада
Градског штаба за ванредне
ситуације на територији града
Краљева за 2020. годину................. 15/156
382. Закључак о усвајању Извештаја
о реализацији Одлуке о буџету
града Краљева за 2020. годину за
период 1.01.2020-30.06.2020. године...................................................... 41/144
383. Закључак којим се усваја Извештај
о раду Градског правобранилаштва
града Краљева за 2019. годину....... 41/145
384. Закључак
о
прихватању
иницијативе
и
приступању
промени Пословника о раду
Скупштине града Краљева............. 41/146
457. Закључак о усвајању Извештаја
о реализацији Одлуке о буџету
града Краљева за 2020. годину за
период 1.01.2020-30.09.2020.године...................................................... 44/60
550. Закључак о усвајању Извештаја
о раду
и финансијског дела
извештаја за 2019. годину
Народне библиотеке „Стефан

Рег. бр.
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Првовенчани“
из
Краљева...................................................... 52/177
551. Закључак о усвајању Извештаја
о раду и пословању и Годишњег
обрачуна за 2019. годину Народног
музеја из Краљева........................... 52/178
552. Закључак о усвајању Извештаја о
раду са Финансијским извештајем
за 2019. годину Краљевачког
позоришта из Краљева................... 52/179
553. Закључак о усвајању Извештаја о
раду и Финансијског извештаја за
2019. годину Историјског архива
из Краљева....................................... 52/180
554. Закључак о усвајању Извештаја о
раду са Финансијским извештајем
за 2019. годину Културног
центра „Рибница“ из Краљева...................................................... 52/181
555. Закључак о усвајању Извештаја
о раду и извршењу Финансијског
плана
за 2019. годину Дома
културе „Студеница“ из Ушћа........ 52/182
556. Закључак о усвајању Извештаја о
раду и пословању за 2019. годину
Завода за заштиту споменика
културе из Краљева......................... 52/183
557. Закључак о усвајању Извештаја о
раду и финансијском пословању
за радну 2018/2019. годину и
Финансијског извештаја за 2019.
годину Предшколске установе
„Олга Јовичић - Рита“ из Краљева...................................................... 52/184
558. Закључак о усвајању Извештаја о
раду и пословању за 2019. годину
Спортског центра „Ибар“ из Краљ-
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ева..................................................... 52/185
559. Закључак о усвајању Извештаја
о раду за 2019.годину Јавне
установе
„Туристичка
организација Краљева“ из Краљева...................................................... 52/186
560. Закључак о усвајању Годишњег
извештаја о раду и Годишњег
финансијског извештаја за 2019.
годину Центра за социјални рад
из Краљева....................................... 52/187
561. Закључак о усвајању Извештаја о
раду за школску 2018/2019. годину
и Извештаја о финансијском
пословању
за 2019. годину
Дечјег одмаралишта „Гоч“ из Краљева................................................ 52/188
562. Закључак о усвајању Извештаја о
раду за 2019. годину Дома здравља
„Краљево“ из Краљева................... 52/189
563. Закључак о усвајању Годишњег
извештаја о раду и пословању за
2019. годину „Апотеке Краљево“
из Краљева....................................... 52/190
564. Закључак о усвајању Извештаја
о раду и пословању и Годишњег
финансијског извештаја за 2019.
годину Центра локалних услуга
града Краљева из Краљева............. 52/191
385. Мишљење да Драгана Петковић,
секретар
Скупштине
града
Краљева, може обављати функцију
секретара
Изборне
комисије
града Краљева истовремено са

Рег. бр.

Регистар за 2020.

Бр./стр.

функцијом секретара Скупштине
града Краљева, у складу
са
Законом о спречавању корупције....................................................... 41/148
386. Мишљење да Ђорђе Видовић,
заменик секретара Скупштине
града Краљева, може обављати
функцију заменика секретара
Изборне комисије града Краљева
истовремено
са
функцијом
заменика секретара Скупштине
града
Краљева,
у складу
са Законом о спречавању корупције................................................. 41/149
АКТИ ПОВРЕМЕНОГ РАДНОГ
ТЕЛА СКУПШТИНЕ ГРАДА
КРАЉЕВА
462. Решење о одређивању гласачких
места за референдум расписан за
29. новембар 2020. године..............

46/1

484. Решење о одлагању свих радњи
у
спровођењу
референдума,
расписаног за 29. новембар 2020.
године............................................... 49/24
АКТИ
ПРЕДСЕДНИКА
СКУПШТИНЕ
ГРАДА
КРАЉЕВА
40. Решење о давању сагласности на
Нацрт Анекса I јавног уговора
о
давању
концесије
јавне
услуге градског и приградског
превоза путника на територији
града Краљева број 3507/19 од
19.11.2019. године...........................

12/1

Регистар за 2020.

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА КРАЉЕВА

Рег. бр.
43.

Бр./стр.

37.

АКТИ
СКУПШТИНЕ
КРАЉЕВА

48.

124. Исправка у „Службеном листу
града Краљева“, број 15/20 од 22.
маја 2020. године............................. 17/6
415. Исправка у „Службеном листу
града Краљева“, број 41/20 од 5.
октобра 2020. године....................... 43/21
АКТИ ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ
ГРАДА КРАЉЕВА
29.

Рег. бр.

Решење о давању сагласности
на Нацрт Анекса II јавног
уговора о давању концесије јавне
услуге градског и приградског
превоза путника на територији
града Краљева број: 3507/19 од
19.11.2019. године........................... 13/5
СЕКРЕТАРА
ГРАДА

Одлука о називу и изгледу
образаца за подношење изборних
листа кандидата за одборнике
Скупштине
града
Краљева,
расписаних за 26. април 2020. године....................................................

7/1

131. Одлука о утврђивању броја
гласачких листића за спровођење
гласања на изборима за одборнике
Скупштине
града
Краљева
расписане за 21. јун 2020. године...................................................... 18/6
о

измени

и

допуни

Бр./стр.

Пословника о раду Изборне
комисије града Краљева................. 44/61
Решење о прекиду свих изборних
радњи у спровођењу избора за
одборнике Скупштине града
Краљева, расписаних за 26. април
2020. године.....................................

9/1

Решење о наставку спровођења
изборних радњи у поступку
избора за одборнике Скупштине
града Краљева који су расписани 4.
марта 2020. године........................... 14/12

125. Решење Министарства државне
управе и локалне самоуправе
Републике Србије, број: 208-0023/2020-26/60-108 од 5.06.2020. године.................................................. 17/7
132. Решење о утврђивању Збирне
изборне
листе
кандидата
за
одборнике
Скупштине
града Краљева на изборима
расписаним за 21. јун 2020. године...................................................... 19/1

126. Одлука о објављивању укупног
броја бирача за подручје града
Краљева за избор одборника
Скупштине града Краљева за
изборе расписане за 21. јун 2020.
године............................................... 17/48

458. Одлука
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140. Решење о исправци Решења
број: 135/20 од 10.06.2020. године...................................................... 21/12
153. Решење о додели одборничких
мандата,
број:511-1/2020
од
2.7.2020. године............................... 26/5
154. Решење
о
додељивању
одборничког мандата Небојши Симовићу.............................................. 26/9
155. Решење
о
додељивању
одборничког мандата Предрагу
Терзићу............................................. 26/10
156. Решење

о

додељивању

Страна 32

Рег. бр.

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА КРАЉЕВА

Бр./стр.

одборничког мандата Ненаду Марковићу............................................. 26/11
157. Решење
о
додељивању
одборничког
мандата
Маји
Мачужић Пузић............................... 26/12
158. Решење
о
додељивању
одборничког мандата Марици Мијајловић............................................ 26/13
159. Решење
о
додељивању
одборничког мандата Зорану
Бојанићу........................................... 26/14
160. Решење
о
додељивању
одборничког мандата Александру
Ерцу.................................................. 26/15
161. Решење
о
додељивању
одборничког мандата Стефану Аџићу.................................................... 26/16
162. Решење
о
додељивању
одборничког
мандата
Весни
Милојевић...................................... 26/17
163. Решење
о
додељивању
одборничког мандата Ивани Базић...................................................... 26/18
164. Решење
о
додељивању
одборничког мандата Вукману Ракочевићу........................................... 26/19
165. Решење
о
додељивању
одборничког мандата Миленку Стефановићу........................................ 26/20
166. Решење
о
додељивању
одборничког мандата Ивану Бунарџићу................................................ 26/21
167. Решење
о
додељивању
одборничког мандата Марици

Рег. бр.

Регистар за 2020.

Бр./стр.

Балтић.............................................. 26/22
168. Решење
о
додељивању
одборничког мандата Снежани Јовановић............................................ 26/23
169. Решење
о
додељивању
одборничког мандата Миловану
Смиљковићу.................................... 26/25
170. Решење
о
додељивању
одборничког мандата Живораду
Дражовићу....................................... 26/25
171. Решење
о
додељивању
одборничког мандата Верољубу
Коматовићу...................................... 26/26
172. Решење
о
додељивању
одборничког мандата Милици Јелић.................................................... 26/27
173. Решење
о
додељивању
одборничког мандата Јелени
Милојевић Ђуновић........................ 26/28
174. Решење
о
додељивању
одборничког мандата Александру
Алексићу.......................................... 26/29
175. Решење
о
додељивању
одборничког мандата Милошу
Милишићу....................................... 26/30
176. Решење
о
додељивању
одборничког мандата Александру
Протићу............................................ 26/31
177. Решење
о
додељивању
одборничког мандата Полки Крстић...................................................... 26/32
178. Решење
о
додељивању
одборничког мандата Марији
Јовановић Ђусић............................. 26/33

Регистар за 2020.

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА КРАЉЕВА

Рег. бр.

Бр./стр.

179. Решење
о
додељивању
одборничког мандата Томиславу
Илићу................................................ 26/34
180. Решење
о
додељивању
одборничког мандата Владимиру
Лазаревићу....................................... 26/35
181. Решење
о
додељивању
одборничког мандата Владимиру
Баралићу........................................... 26/36
182. Решење
о
додељивању
одборничког мандата Кристини
Марковић......................................... 26/37
183. Решење
о
додељивању
одборничког мандата Славици Радоњић............................................... 26/38
184. Решење
о
додељивању
одборничког мандата Радоици Кочовићу.............................................. 26/39
185. Решење
о
додељивању
одборничког мандата Николи Ђукићу.................................................. 26/40
186. Решење
о
додељивању
одборничког мандата Луки Петровићу.................................................. 26/41
187. Решење
о
додељивању
одборничког мандата Јелици Бањанац.................................................. 26/42
188. Решење
о
додељивању
одборничког мандата Сандри Јоковић.................................................. 26/43
189. Решење
о
додељивању
одборничког мандата Зорану Велимировићу........................................ 26/44
190. Решење

о

додељивању

Рег. бр.

Страна 33

Бр./стр.

одборничког мандата Драгиши Радевићу............................................... 26/45
191. Решење
о
додељивању
одборничког мандата Урошу Величанину............................................ 26/46
192. Решење
о
додељивању
одборничког мандата Горици Терзић.................................................... 26/47
193. Решење
о
додељивању
одборничког мандата Живки Вујовић.................................................. 26/48
194. Решење
о
додељивању
одборничког мандата Драгану Станојевићу.......................................... 26/49
195. Решење
о
додељивању
одборничког мандата Мирану Гољовићу................................................ 26/50
196. Решење
о
додељивању
одборничког мандата Николи Пантовићу............................................ 26/51
197. Решење
о
додељивању
одборничког мандата Живани Тодорић............................................... 26/52
198. Решење
о
додељивању
одборничког мандата Марији
Жарчанин Станишић...................... 26/53
199. Решење
о
додељивању
одборничког мандата Николи Девићу.................................................... 26/54
200. Решење
о
додељивању
одборничког мандата Драгану Вулићу.................................................. 26/55
201. Решење
о
додељивању
одборничког мандата Марији Јев-

Страна 34

Рег. бр.

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА КРАЉЕВА

Бр./стр.

ђић.................................................... 26/56
202. Решење
о
додељивању
одборничког мандата Биљани Бојанић.................................................. 26/57
203. Решење
о
додељивању
одборничког мандата Дамиру Угреновићу.......................................... 26/58
204. Решење
о
додељивању
одборничког мандата Николи Ђуришићу............................................. 26/59
205. Решење
о
додељивању
одборничког мандата Дејану Никићу.................................................... 26/60
206. Решење
о
додељивању
одборничког мандата Јелени Јаблановић.............................................. 26/61
207. Решење
о
додељивању
одборничког мандата Владимиру
Вујанцу............................................. 26/62
208. Решење
о
додељивању
одборничког мандата Вуку Тодорићу.................................................... 26/63
209. Решење
о
додељивању
одборничког мандата Зорици Јевтовић................................................ 26/64
210. Решење
о
додељивању
одборничког мандата Драгославу
Дугалићу.......................................... 26/65
211. Решење
о
додељивању
одборничког мандата Милуну Јовановићу........................................... 26/66
212. Решење
о
додељивању
одборничког мандата Ивану Матовићу................................................ 26/67

Рег. бр.

Регистар за 2020.

Бр./стр.

213. Решење
о
додељивању
одборничког мандата Владимиру
Богавцу............................................. 26/68
214. Решење
о
додељивању
одборничког мандата Маријани
Шен.................................................. 26/69
215. Решење
о
додељивању
одборничког мандата Бобану Угреновићу............................................ 26/70
216. Решење
о
додељивању
одборничког мандата Ружици Мајсторовић.......................................... 26/71
217. Решење
о
додељивању
одборничког мандата Зорану Јовановићу.............................................. 26/72
218. Решење
о
додељивању
одборничког мандата Љубиши Ђоковићу............................................... 26/73
219. Решење
о
додељивању
одборничког мандата Драгославу
Сталетићу......................................... 26/74
220. Решење
о
додељивању
одборничког мандата Милици Чеперковић.......................................... 26/75
221. Решење
о
додељивању
одборничког мандата Срђану Спасојевићу............................................ 26/76
222. Решење
о
додељивању
одборничког мандата Зорану Вуксановићу........................................... 26/77
223. Решење
о
додељивању
одборничког мандата Татјани Белић..................................................... 26/78
301. Решење о додељивању одбор-

Регистар за 2020.

Рег. бр.

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА КРАЉЕВА

Бр./стр.

ничког мандата Ивану Јевтовићу...................................................... 35/35
302. Решење
о
додељивању
одборничког мандата Андрији
Миљковићу...................................... 35/36
303. Решење
о
додељивању
одборничког мандата Зорици Симић................................................... 35/37
304. Решење
о
додељивању
одборничког мандата Мирјани Ђуровић................................................ 35/38
305. Решење
о
додељивању
одборничког мандата Александру
Бањцу................................................ 35/39
306. Решење
о
додељивању
одборничког мандата Јасни Савић...................................................... 35/40
307. Решење
о
додељивању
одборничког мандата Милану Стевановићу.......................................... 35/42
321. Решење додељивању одборничког
мандата
Дуњи
Миловановић...................................................... 39/4
322. Решење
о
додељивању
одборничког мандата Магдалени
Савић................................................ 39/6

Рег. бр.

325. Решење
о
додељивању
одборничког мандата Небојши Је-

Бр./стр.

времовићу........................................ 39/12
326. Решење
о
додељивању
одборничког мандата Марку Костићу.................................................... 39/14
327. Решење
о
додељивању
одборничког мандата Биљани Ракић...................................................... 39/16
416. Решење
о
додељивању
одборничког мандата Снежани Перић.................................................... 43/22
417. Решење
о
додељивању
одборничког мандата Радомиру
Корићанцу........................................ 43/23
49.

Роковник за вршење изборних
радњи у поступку спровођења
избора за одборнике Скупштине
града
Краљева,
расписаних
за
21.
јун
2020.
године...................................................... 14/14

30.

Образац ИО-СГК-1/20-Изборна
листа кандидата за одборнике
Скупштине града Краљева..............

7/3

Образац
ИО-СГК-2/20Овлашћење
за
подношење
изборне листе..................................

7/4

Образац
ИО-СГК-3/20Сагласност носиоца изборне
листе да пристаје да буде носилац
изборне листе кандидата за
одборнике Скупштине града Краљева..................................................

7/5

Образац ИО-СГК-4/20-Изјава о
прихватању кандидатуре за одборника Скупштине града Краљева.....................................................

7/6

31.

32.

323. Решење
о
додељивању
одборничког мандата Новици Сретеновићу........................................... 39/8
324. Решење
о
додељивању
одборничког мандата Милошу Богојевићу............................................ 39/10
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33.

Страна 36

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА КРАЉЕВА

Рег. бр.

Бр./стр.

Рег. бр.

Регистар за 2020.

Бр./стр.

34. Образац ИО-СГК-5/20- Списак
бирача који својим потписима
подржавају
Изборну
листу
кандидата
за
одборника
Скупштине
града
Краљева......................................................
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