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 На основу члана 56. став 1,  6. и 7, у вези са чланом 48. став 5. Закона о локалним 
изборима („Службени гласник РС'', број 129/07, 34/10-одлука УС, 54/11, 12/20, 16/20-
аутентично тумачење и 68/20), члана 26. став 1. тачка 9. Статута града Краљева („Службени 
лист града Краљева'', број 6/19-пречишћен текст), члана 5. став 1, члана 7. став 2, члана 8. 
став 1, 2, 3. и 4. Пословника о раду Скупштине града Краљева („Службени лист града 
Краљева'', број 1/21-пречишћен текст), 
 Скупштина града Краљева, на седници одржаној дана 26. марта 2021. године, на 
основу Извештаја Верификационог одбора Скупштине града Краљева, донела  је 
 
 

О Д Л У К У  
О ПОТВРЂИВАЊУ МАНДАТА ОДБОРНИКУ У СКУПШТИНИ ГРАДА КРАЉЕВА 

 
 
I 
 

Потврђује се одборнички мандат у Скупштини града Краљева Радојки Трикош, 
кандидату са Изборне листе Александар Вучић-За нашу децу. 

 
  II 
 

Мандат новог одборника траје до истека мандата одборника коме је престао мандат. 
 
 III 
                                                                         
УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Против ове одлуке може се изјавити жалба 

Управном суду, у року од 48 часова од дана доношења одлуке. 
 
 

IV 
    
Ову одлуку објавити у „Службеном листу града Краљева''. 
 
 

О б р а з л о ж е њ е 
 
 

 Правни основ за доношење Одлуке о потврђивању мандата одборнику  у Скупштини 
града Краљева садржан је у одредбама члана 56. став 1, 6. и 7. Закона о локалним изборима 
(„Службени гласник РС'', број 129/07, 34/10-одлука УС, 54/11, 12/20, 16/20-аутентично 
тумачење и 68/20), члану 26. став 1. тачка 9. Статута града Краљева („Службени лист града 
Краљева'', број 6/19-пречишћен текст), члану 5. став 1, члану 7. став 2. и члану 8. став 1, 2, 3. 
и 4. Пословника о раду Скупштине града Краљева („Службени лист града Краљева'', број 
1/21-пречишћен текст), члана 26. став 1, тачка 9. Статута града Краљева („Службени лист 
града Краљева'', број 6/19-пречишћен текст), којимa је, између осталог, предвиђено да 
мандат одборника почиње да тече даном потврђивања мандата, да о потврђивању мандата 
одборника, на основу извештаја верификационог одбора, скупштина одлучује јавним 
гласањем и да када скупштина после конституисања одлучује о потврђивању мандата нових 
одборника, у гласању, поред одборника, могу учествовати и кандидати којима су мандати 
додељени у складу са чланом 48. Закона и који имају уверење изборне комисије јединице 



локалне самоуправе да су изабрани, као и да се против одлуке донете у вези са 
потврђивањем мандата одборника може изјавити жалба Управном суду у року од 48 часова 
од дана доношења одлуке скупштине јединице локалне самоуправе. Чланом 48. став 5. 
наведеног закона предвиђено је да мандат новог одборника траје до истека мандата 
одборника коме је престао мандат.  
 Скупштина града Краљева је на седници одржаној 29. децембра 2020. године донела 
Одлуку број: 011-377/2020-I („Службени лист града Краљева“, број 52/20), којом је утврђен 
престанак мандата одборнику Маји Мачужић Пузић, подношењем усмене оставке на 
функцију одборника. 

Изборна комисија града Краљева је на основу достављене Одлуке Скупштине града 
Краљева од 29. децембра 2020. године на седници одржаној дана 12. фебруара 2021. 
године, у складу са одредбама Закона о локалним изборима доделила одборнички мандат 
Радојки Трикош, кандидату за одборника у Скупштини града Краљева са Изборне листе 
Александар Вучић-За нашу децу.                                                                                   
 Верификациони одбор изабран на Седмој седници Скупштине града Краљева је у 
складу са чланом 7. став 2. Пословника о раду Скупштине града Краљева („Службени лист 
града Краљева'', број 1/21-пречишћен текст), извршио увид у Уверење о избору за одборника 
и Решење о додели одборничког мандата Изборне комисије града Краљева, па је Скупштина 
града Краљева на основу поднетог Извештаја Верификационог одбора донела Одлуку о 
потврђивању мандата одборнику, као у изреци. 
 
 
Скупштина града Краљева                                                        
Број:011-66/2021-I                                                                                     
Дана: 26 .марта 2021.године                                                     
                                                                                                          Председник 
                                                                                           Скупштине града Краљева 
                                                                                 Ненад Марковић, дипл.инж.саобраћаја, с.р.  
 



На основу члана 46. став 1. тачка 1, став 2. и 3. Закона о локалним 
изборима („Службени гласник РС'', број 129/07, 34/10-одлука УС, 54/11, 12/20, 
16/20-аутентично тумачење и 68/20) и члана 44. став 1. тачка 1, став 2, 3. и 4. 
Пословника о раду Скупштине града Краљева („Службени лист града Краљева'', 
број 1/21-пречишћен текст), 
 Скупштина града Краљева, на седници одржаној дана 26. марта 
2021.године, донела је 
 

О Д Л У К У 
 

I 
 

 Утврђује се да је Бобану Угреновићу престао мандат одборника у 
Скупштини града Краљева дана 26. марта 2021.године, подношењем усмене 
оставке на функцију одборника. 
  

II 
 

 УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Против ове одлуке може се изјавити 
жалба Управном суду, у року од 48 часова од дана доношења одлуке. 
 

III 
  

Ову одлуку објавити у „Службеном листу града Краљева''. 
 

                                             О б р а з л о ж е њ е 
 

 Правни основ за доношење Одлуке о престанку мандата одборника у 
Скупштини града Краљева, садржан је у одредбама члана 46. став 1. тачка 1, 
става 2. и 3. Закона о локалним изборима („Службени гласник РС'', број 129/07, 
34/10-одлука УС, 54/11, 12/20, 16/20-аутентично тумачење и 68/20) и члана 44. 
став 1. тачка 1, став 2, 3. и 4. Пословника о раду Скупштине града Краљева 
(„Службени лист града Краљева'', број 1/21-пречишћен текст), којима је 
предвиђено да одборнику престаје мандат пре истека времена на које је изабран 
подношењем оставке и да после подношења усмене оставке одборника, 
скупштина без одлагања, на истој седници утврђује да је одборнику престао 
мандат.  
 На седници Скупштине града Краљева одржаној дана 26. марта 
2021.године одборник Бобан Угреновић поднео је усмену оставку  на функцију 
одборника, па је у складу са наведеним одредбама Закона о локалним изборима и 
Пословника о раду Скупштине града Краљева, Скупштина без одлагања, на истој 
седници утврдила да је одборнику Бобану Угреновићу престао мандат одборника. 
    
Скупштина града Краљева                                                
Број:011-88/2021-I                                                            Председник 
Дана:26. марта 2021.године                                Скупштине града Краљева 
                                                                Ненад Марковић,  дипл.инж.саобраћаја, с.р.  
                                                      

                                                                                                                  



 
 На основу члана члана 7. став 2. Пословника о раду Скупштине града 
Краљева („Службени лист града Краљева", број 1/21-пречишћен текст), 
 Скупштина града Краљева, на седници одржаној дана 26. марта 
2021.године, донела је 
 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
О ИЗБОРУ ЧЛАНОВА ВЕРИФИКАЦИОНОГ ОДБОРА  

СКУПШТИНЕ ГРАДА КРАЉЕВА 
 

I 
 
 У Верификациони одбор Скупштине града Краљева бирају се: 
 

1. Владимир Баралић, испред Одборничке групе „Александар Вучић-За 
нашу децу“ 

2. Владимир Вујанац, испред Одборничке групе „Ивица Дачић-
Социјалистичка партија Србије“ 

3. Ружица Мајсторовић, испред Одборничке групе Метла-
Староседеоци. 
 

 

II 
 

Задатак Верификационог одбора Скупштине града Краљева је да утврди да 
ли су подаци из уверења о избору за одборника истоветни са подацима из 
решења о додели одборничког мандата и да о томе поднесе писани извештај 
Скупштини, који садржи предлог за потврђивање мандата одборника, предлог да 
се не потврде мандати појединих одборника са образложењем и предлог да се 
одложи потврђивање мандата појединих одборника. 

 
 

 
 
СКУПШТИНА ГРАДА КРАЉЕВА 
Број: 02-1/2021-I 
Дана:26. марта 2021.године 
 
 

                                                                         Председник 
                                                                           Скупштине града Краљева 

 
                                                                       Ненад Марковић, дипл.инж.саобраћаја 

 
                                                                        



На основу члана 47а став 3, а у вези са чланом 2. став 1. тачка 49) и чланом 
35. став 7. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС“', број 72/2009, 
81/2009-испр, 64/2010-одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013-одлука УС, 50/2013-
одлука УС, 98/2013-одлука УС, 132/2014, 145/2014, 83/2018, 31/2019, 37/2019-др. 
закон и 9/2020), члана 20. став 1. тачка 1. Закона о локалној самоуправи 
(„Службени гласник РС“, број 129/07, 83/2014-др.закон, 101/2016-др.закон и 
47/2018 ), члана 26. став 1. тачка 6. и члана 16. став 1. тачка 1. Статута града 
Краљева („Службени лист града Краљева“, број 6/2019-пречишћен текст), 

Скупштина града Краљева, на седници одржаној дана 26. марта 2021. године, 
донела  је  
 

ЗАКЉУЧАК 
О ИСПРАВЦИ ТЕХНИЧКИХ ГРЕШАКА 

У ИЗМЕНИ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ  ''ЦЕНТАР ГРАДА КРАЉЕВА'' 
 
I 

 
У Измени плана детаљне регулације „Центар града Краљева'' („Службени лист 

града Краљева“, број 21/17 и 23/17), у даљем тексту „План“) врши се исправка 
техничких грешака и то: 

1. У текстуалном делу Плана (стр. 15), у поглављу „2.2.  ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА“, 
односно одељку „2.2.5. Урбанистички услови за јавне површине и јавне објекте“, 
пододељку „Пешачке комуникације“ мења се став 2, тако да гласи: 

„При изградњи јавних гаража, јавних паркинга, саобраћајница, колско-
пешачких саобраћајница и пешачких комуникација водити рачуна о  
сигнализацији, хоризонталној и вертикалној представи улица, предвидети услове 
за кретање хендикепираних особа поштујући Правилник о техничким стандардима 
планирања, пројектовања и изградње објеката, којима се осигурава несметано 
кретање и приступ особама са инвалидитетом, деци и старим особама („Службени 
гласник РС", број 22/2015).“ 
  

 2. У текстуалном делу Плана (стр. 35), у поглављу „2.2.  ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА“, 
односно одељку „2.2.8. Услови о заштити животне средине, заштите од пожара, 
непогода и уништавања“, мења се став 14, тако да гласи : 
 „Мере заштите од елементарних и других непогода и просторно плански 
услови од интереса за одбрану земље обрађују се у складу са: 
 • Законом о одбрани („Службени гласник РС", број 116/07, 88/09, 88/09-др. 
закон, 104/09-др.закон и 10/15); 
 • Законом о заштити од пожара („Службени гласник РС", број 111/09 и 20/15); 
 • Правилником за спољну и унутрашњу хидрантску мрежу за гашење пожара 
(„Службени лист СФРЈ”, број 30/91); 
 • Правилником о техничким нормативима за изградњу објеката високоградње у 
сеизмичким подручјима („Службени лист СФРЈ", број 31/81, 49/82, 29/83, 21/88 и 
52/90); 
 • Правилником о техничким нормативима за склоништа („Службени лист 
СФРЈ”, број 55/83); 
 • Закона о безбедности и здрављу на раду („Службени гласник РС", број 
101/05, 91/15 и 113/17-др. закон); 
 • Закона о заштити животне средине („Службени гласник РС", број 135/04, 
36/09, 36/09-др.закон, 72/09-др.закон, 43/11- одлука УС и 14/16); 
 • Закон о ванредним ситуацијама, од члана 60 („Службени гласник РС", број 
111/2009, 92/2011 и 93/2012). 
  



 3. У текстуалном делу Плана речи „локацијска дозвола“ мењају се речима 
„локацијски услови“ у одговарајућем падежу.  
 

 4. У текстуалном делу Плана речи „у смислу текућег одржавања објеката на 
основу члана 145 Закона о планирању и изградњу („Службени гласник РС", број 
72/09, 81/09 и 24/11)“ мењају се речима „у смислу текућег одржавања објеката на 
основу члана 145 Закона о планирању и изградњу („Службени гласник РС", број 
72/09, 81/09-испр, 64/10-одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13-одлука УС, 50/13-одлука 
УС, 98/13-одлука УС, 132/14 и 145/2014).“ 
  

 5. У текстуалном делу Плана (стр. 47) у поглављу „2.3.  ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА“, 
односно у одељку „2.3.1. Врста и намена објеката који се могу градити по 
урбанистичким целинама и подцелинама“, пододељку „1-  ЦГЗ – Централна 
градска зона“ – УРБАНИСТИЧКА  ЦЕЛИНА 1.8“ мења се став 2, тако да гласи: 
 „Од наведених подцелина 1.8.1, 1.8.5, 1.8.6, 1.8.8, 1.8.10, 1.8.12 и 1.8.13 су 
дефинисане као већ изграђене подцелине у којима су дозвољене интервенције, у 
смислу текућег одржавања објеката, на основу члана 145 Закона о планирању и 
изградњу („Службени гласник РС", број 72/09, 81/09-испр, 64/10-одлука УС, 24/11, 
121/12, 42/13-одлука УС, 50/13-одлука УС, 98/13-одлука УС, 132/14 и 145/2014). У 
подцелини 1.8.12 која је дефинисана као већ изграђена, дозвољена је 
интервенција у смислу затварања тераса на последњој етажи и довођења тог 
простора у употебљиво стање. Интервенцију урадити као наставак започетог низа 
на самом хотелу „Турист''.“ 
 

 6. У текстуалном делу Плана (стр. 48), у поглављу „2.3.  ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА“, 
односно у одељку „2.3.1. Врста и намена објеката који се могу градити по 
урбанистичким целинама и подцелинама“, пододељку „1-  ЦГЗ – Централна 
градска зона“, односно „УРБАНИСТИЧКА  ЦЕЛИНА 1.8“ мења се став 4, тако да 
гласи : 
 „Подцелина 1.8.2 је планирана као подцелина реконструкције и доградње 
постојећих  пословно-стамбених објеката.“ 
 

 7. У текстуалном делу Плана (стр. 48), у поглављу „2.3.  ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА“, 
односно у одељку „2.3.1. Врста и намена објеката који се могу градити по 
урбанистичким целинама и подцелинама“, пододељку „1-  ЦГЗ – Централна 
градска зона“ - „УРБАНИСТИЧКА  ЦЕЛИНА 1.8“, БРИШЕ СЕ пододељак  
„Подцелина  1.8.1“ и 6 (шест) односних алинеја овог пододељка. 
  
 8. У текстуалном делу Плана (стр. 57), у поглављу „2.3.  ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА“, 
односно у одељку „2.3.2. Услови за образовање грађевинске парцеле“, пододељку 
„• Правила парцелације-препацелације земљишта за остале намене“ мења се 
став 6, тако да гласи : 
 „Урбанистички показатељи (индекс или степен изграђености, индекс или 
степен искоришћености) су дефинисани у оквиру Правилника о општим 
правилима за парцелацију, регулацију и изградњу („Службени гласник РС", број 
22/2015) за опште стамбене зоне у насељима средњих густина и то: 
 • индекс или степен изграђености .................................................................  1.60 
 • индекс или степен искоришћености ...........................................................    
50%.“ 
 

 9. У текстуалном делу Плана (стр. 63), у поглављу „2.3.  ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА“, 
односно у одељку „2.3.8. Услови за паркирање возила и обезбеђења приступа 
парцели“, БРИШУ СЕ у потпуности ставови 9, 10. и 11., па ставови 12. и 13. 
постају ставови 9. и 10. 
 



 10. У текстуалном делу Плана (стр. 79), у поглављу „2.3. ПРАВИЛА 
ГРАЂЕЊА“, односно у одељку „2.3.20. Прелазне и завршне одредбе“, мења се 
став 1, тако да гласи 
       „Ступањем на снагу овог ПДР-а (Измене ПДР-а) престаје да важи План 
детаљне регулације „Центар града Краљева“ („Службени лист града Краљева“, 
број 12/11 и 8/2012) на деловима који су овом Изменом Плана детаљне регулације 
„Центар града Краљева“ обухваћени, односно измењени.“          
  

11. У „САДРЖАЈУ ЕЛАБОРАТА“ Плана, односно поглављу „ГРАФИЧКИ ДЕО“ 
(стр. 4) после тачке 3. додаје се тачка „4. ПОДЕЛА НА УРБАНИСТИЧКЕ ЗОНЕ, 
ЦЕЛИНЕ И ПОДЦЕЛИНЕ према морфолошим, планским, историјско - 
амбијенталним, обликовним и другим карактеристикама“ 
       
 12. У поглављу „3.  ГРАФИЧКИ ДЕО“, односно у Графичким прилозима: 
 • лист број 4. Подела на урбанистичке зоне, целине и подцелине према 
морфолошим, планским, историјско - амбијенталним, обликовним и другим 
карактеристикама 
 • лист број 5. Планирана  намена  површина са локацијама објеката за јавну 
употребу и објеката од општег интереса 
 • лист број 6. План саобраћаја са детаљним нивелационим котама улица и 
каракте-ристичним профилима 
 • лист број 7. План урбанистичке регулације са регулационим линијама улица и 
јавних површина и грађевинским линијама објеката 
 • лист број 8. Површине и капацитети јавних функција, јавних површина и 
јавног зеленила са елементима за обележавање, 
 шрафура која се односи на намену простора и то на деловима катастарскнх 
парцсла број 998 и број 659 КО Краљсво, односно за урбанистичку целину 1.8., 
односно шрафура која се односи на намену простора у урбанистичкој подцелини 
1.8.15 (планирано јавно земљиште), се мења, тако што се шрафура зелене боје 

(ознаке „Color 104“; Врста шрафуре/линије у AutoCAD-у – NET ∠0) и назива лејера 
: „S-SRAFURA“, мења у шрафуру зелене боје (ознаке „By layer“ - 62; Врста 
шрафуре/линије у AutoCAD-у – SOLID) и назива лејера: „uredjeno zelenilo“, која 
(шрафура) је и у одговарајућој табели – легенди означена као „уређене зелене 
површине“, са наведеном - припадајућом шрафуром зелене боје (ознаке „By layer“ 
- 62; Врста шрафуре/линије у AutoCAD-у – SOLID). 
 

 13. У поглављу „3.  ГРАФИЧКИ ДЕО“, односно у Графичком прилогу: 
 • лист  број 7. План урбанистичке  регулације са регулационим линијама улица 
и јавних површина и грађевинским линијама објеката, 
 шрафура која се односи на намену простора и то на деловима катастарских 
парцела бр. 651, 652, 659, 982, 998, 1001/2 и 1473 све КО Краљево, односно која 
се односи на намену простора у урбанистичкој подцелини 1.8.1, се мења, тако што 
се шрафура љубичасте боје (ознаке „By layer“ – 222; Врста шрафуре/линије у 

AutoCAD-у – NET ∠45) и назива „реконструкција и доградња постојећих објеката - 
пословање са становањем“, мења у шрафуру окер боје (ознаке 41-„By layer“; врста 

шрафуре/линије у AutoCAD-у – NET∠45) и назива „izgradjene podceline“, која је у 
одговарајућој табели – легенди означена као „изграђене подцелине унутар 
целине“, са наведеном - припадајућом шрафуром окер боје (ознаке 41 - „By layer“; 

врста шрафуре/линије у AutoCAD-у – NET∠45). 
 

II 
 

 Саставни део овог закључка су и одговарајући Графички прилози са 
извршеним исправкама наведених техничких грешки. 



III 
 

 Овај закључак има правно дејство од дана ступања на снагу Измене плана 
детаљне регулације „Центар града Краљева'' („Службени лист града Краљева“ 
број 21/17 и 23/17). 
 Један примерак овог закључка доставити органу надлежном за његово 
доношење (ради трајног чувања), један примерак органу надлежном за његово 
спровођење, а један носиоцу израде планског документа. 
 

IV 
 

 Овај закључак објавити у „Службеном листу града Краљева”. Након доношења 
закључка о исправци техичких грешака Измене плана детаљне регулације  
„Центар града Краљева“, Текстуални део Измене плана детаљне регулације  
„Центар града Краљева“ (пречишћен текст), објавити у „Службеном листу града 
Краљева“. Измену плана детаљне регулације „Центар града Краљева“ 
(пречишћен текст) у целости објавити и у електронском облику, путем интернета, 
на званичној интернет страници града Краљева. 
 
 
 
 
Скупштина града Краљева  
Број: 06-82/2021-I 
Дана: 26. марта 2021. године      
                                                                                       Председник 
                                                                             Скупштине града Краљева 

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

О  б  р  а  з  л  о  ж  е  њ  е 



 
 Урбанистички план - Измена Плана детаљне регулације „Центар града 
Краљева“ усвојена је на седници Скупштине града Краљева, одржаној дана 
20.септембра 2017.године, број одлуке 011-277/2017-I. Одлука о доношењу 
Измене Плана детаљне регулације „Центар града Краљева“ (у даљем тексту: 
Измена ПДР-а „Центар града Краљева“, односно „План“) објављена је у 
„Службеном листу града Краљева“, број 21/17, а текстуални део поменутог ПДР-а  
објављен је у „Службеном листу града Краљева“ број 23/17. 
 Измена ПДР-а „Центар града Краљева“ се примењивала, односно била је у 
правном промету од 28.09.2017.године, до 26.11.2019.године, када је, од стране 
Министарке грађевинарства. саобраћаја и инфраструктуре РС донето Решење, 
под бројем 350-01-1573/2019-11, којим се „забрањује примена Измене Плана 
детаљне регулације „Центар града Краљева“ („Службени лист града Краљева“, 
број 21/17 и 23/17) до његовог усклађивања са законом.“ 
 Предлог за доношење наведеног решења Министарке поднео је Републички 
урба-нистички инспектор, на основу овлашћења утврђених у члану 174. став 1. 
тачка 6. и става 3. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС”, број 
72/09, 81/09-исправка, 64/10- одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13-одлука УС, 50/13- УС, 
98/13-одлука УС, 132/14 145/14, 83/18, 31/19 и 37/19-др. закон). 
 Наиме, у поступку вршења ванредног инспекцијског надзора – контроле 
планског документа - Измене Плана детаљне регулације „Центар града Краљева“ 
(„Сл. лист града Краљева“ бр. 21/17 и 23/17) обављеног у Одељењу за урбанизам, 
грађевинарство и стамбено – комуналне делатности Градске управе града 
Краљева, дана 09.07.2019.године, Републички урбанистички инспектор је извршио 
надзор и  сачинио Записник о инспекцијском надзору (број : 350–01–01261/2019-18 
од 12.07.2019.године). Записник, између осталог, садржи налаз стања, као и Налог 
мера у којем се, између осталог наводи да ће Републички урбанистички инспектор 
МГСИ РС предложити министру надлежном за послове просторног планирања и 
урбанизма покретање поступка за оцену законитости дела плана – Измена Плана 
детаљне регулације „Центар града Краљева“ („Службени лист града Краљева“, 
број 21/17 и 23/17), као и забрану примене истог планског документа до његовог 
усклађивања са законом, а из разлога што :  
 - за делове кат. парцела број 982 и 659 обе КО Краљево, односно за 
урбанистичку целину 1.8, није прецизирана детаљна намена, као и што 
 - текстуални део планског документа, којим се одређују урбанистички 
показатељи (индекс изграђености, индекс искоришћености/ заузетости) за опште 
стамбене зоне у насељима средњих густина, није одређен на основу позитивних 
законских прописа (Правилника о општим правилима за парцелацију, регулацију и 
изградњу („Службени гласник РС", број 22/2015)). 
 Поменутим записником констатовано су и друге грешке, техничке природе, које 
се појављују у текстуалном делу Измене Плана детаљне регулације „Центар 
града Краљева“ („Службени лист града Краљева“, број 21/17 и 23/17). 
 Записник републичког урбанистичког инспектора достављен је 
30.07.2019.године, како граду Краљеву – Председнику Скупштине града Краљева 
и Градоначелнику града Краљева, тако и надлежном одељењу, односно органу 
надлежном за спровођење процедуре припреме, праћења израде, као и примене 
усвојених планских докумената.  
 Решење Министарке грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре РС (број: 
350-01-1573/2019-11 од 13.11.2019.године) којим се „забрањује примена Измене 
Плана детаљне регулације „Центар града Краљева“ („Службени лист града 
Краљева“, број 21/17 и 23/17) до његовог усклађивања са законом.“ достављено је 
граду Краљеву – Председнику Скупштине града, Градоначелнику, као и 
надлежном Одељењу, дана 26.11.2019.године. У образложењу донетог решења 
Министарке наводи се да се разлози за доношење поменутог решења базирају на 



налазу и чињеницама које су констатоване  у поменутом Записнику републичке 
урбанистичке инспекције (од 12.07.2019.године). 
 Одељење за урбанизам, грађевинарство и стамбено – комуналне делатности 
Градске управе града Краљева, као орган надлежан за спровођење процедуре 
припреме, праћења израде, као и примене усвојених планских докумената, 
поступио је по поменутом решењеу, односно од дана достављања поменутог 
решења Министарке, није примењивао оспорени урбанистички план - Измену 
ПДР-а „Центар града Краљева“ („Службени лист града Краљева“, број 21/17 и 
23/17). 
 Дана 29.12.2020.године Градоначелник града Краљева и надлежно Одељење 
Градске управе поднели су Министарству грађевинарства, саобраћаја и 
инфраструктуре РС (Сектору за просторно планирање и урбанизам), Захтев за 
прецизирање решења Министарке грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре 
РС (број: 350-01-1573/2019-11 од 13.11.2019.год), са предлогом за поступање 
органа града, а у сврху реализација инвестиција од јавног значаја за град 
Краљево на простору обухваћеног Изменом Плана детаљне регулације „Центар 
града Краљева“ („Службени лист града Краљева“, број 21/17 и 23/17), чија је 
примена поменутим решењем Министарке забрањена. 
  Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструкуре РС je, дана 
04.02.2021.године, Одговором (број 350-01-1573/1/2019-11) на поменути Захтев 
Градо-начелника града Краљева обавестило и уједно упутило органе града да, 
између осталог : 
 „Отклањање недостатака подразумева да се за мање недостатке (примедбе 
техничке. а не суштинске природе) спроведе поступак исправке техничке грешке у 
смислу одредаба члана 2. став 1. тачка 49) и члана 47a, ст. 3. Закона о планирању 
и изградњи („Службени гласник РС“', број 72/2009, 81/2009-испр, 64/2010-одлука 
УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013-одлука УС, 50/2013-одлука УС, 98/2013-одлука УС, 
132/2014, 145/2014, 83/2018, 31/2019, 37/2019-др.закон и 9/2020). Другим речима, 
под техничком грешком у планским документима у складу са Законом о 
планирању и изградњи се сматра грешка која се уочи у току спровођења усвојеног 
планског документа у текстуалном или графичком делу планског документа, а 
односи се на грешке у називима, бројевима, графичким симболима (тачкама, 
линијама и површинама), као и друге очигледне нетачности и нелогичности које се 
јављају у текстуалном и графичком делу планског документа (објављеном тексгу и 
овереиим графичким приказима). Закључак о исправљању техничке грешке 
предлаже носилац израде планског документа. Разматра га и доноси Комисија за 
планове, а усваја орган који је донео плански документ, односно скупштина града 
Краљева.“ 
 Комисија за планове града Краљева, ЈП за уређивање грађевинског земљишта 
„Краљево“ (као носилац израде поменутог планског документа) и Одељење за 
урбанизам, грађевинарство и стамбено – комуналне делатности Градске управе 
града Краљева (као орган надлежан за спровођење процедуре припреме, 
праћења израде и спровођења донетих планских докумената) је поступило по 
упутствима датим у Одговору МГСИ РС (бр. 350-01-1573/1/2019-11, од 
04.02.2021.године) и сачинило предлог Закључка о исправци техничких грешака у 
Измени плана детаљне регулације  „Центар града Краљева'' („Службени лист 
града Краљева“, број 21/17 и 23/17).  
 Закључком о исправци техничких грешака у Измени плана детаљне регулације  
„Центар града Краљева'' („Сл. лист града Краљева“, број 21/17 и 23/17) у 
потпуности је поступљено према упутствима датим у поменутом одговору МГСИ 
РС (од 04.02.2021.године), односно исправљене су све техничке грешке у 
називима, бројевима, графичким симболима (шрафурама), као и друге очигледне 
нетачности и нелогичности у поменутом планском документу, које су уочене, како 
од стране Републичког урбанистичког инспектора, тако и од стране МГСИ РС, као 



и од стране надлежних органа града : Комисије за планове града Краљева, ЈП за 
уређивање грађевинског земљишта „Краљево“ и Одељења за урбанизам, 
грађевинарство и стамбено – комуналне делатности Градске управе града 
Краљева 
   Предлог Закључка о исправци техничких грешака у Измени плана детаљне 
регулације  „Центар града Краљева'' („Службени лист града Краљева“, број 21/17 
и 23/17) сачињен је у складу са чланом 47.а. став 3, чланом 2. став 1. тачка 49) и 
чланом 35. став 7, Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС“', број 
72/2009, 81/2009-испр, 64/2010-одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013-одлука УС, 
50/2013-одлука УС, 98/2013-одлука УС, 132/2014, 145/2014, 83/2018, 31/2019, 
37/2019-др.закон и 9/2020). 
 Наиме, чланом 47.а. став 3. важећег Закона о планирању и изградњи 
прописано је да : „У оквиру процедуре у поступцима припреме и праћења израде 
планских докумената спроводи се и исправљање техничких грешака у планским 
документима. Исправка техничке грешке производи правно дејство од када и 
плански документ у којем се исправља техничка грешка.“  
 Чланом 2. став 1. тачка 49) истог Закона прописано је да:„техничка грешка у 
планским документима јесте грешка која се уочи у току спровођења усвојеног 
планског документа у текстуалном или графичком делу планског документа, а 
односи се на грешке у називима, бројевима, графичким симболима (тачкама, 
линијама и површинама), као и друге очигледне нетачности и нелогичности које се 
јављају у текстуалном и графичком делу планског документа (објављеном тексту и 
овереним графичким приказима).“ 
 Чланом 35. став 7 Закона о планирању и изградњи прописано је да: 
„Урбанистички план доноси скупштина јединице локалне самоуправе.“ 
 Сходно наведеном, стекли су се законски услови за доношење предложеног 
Закључка о исправци техничких грешака у Измени плана детаљне регулације  
„Центар града Краљева'' („Службени лист града Краљева“, број 21/17 и 23/17), а 
сходно члану 47а. став 3, а у вези са чланом 2. став 1. тачка 49) и чланом 35. став 
7, Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС“', број 72/2009, 81/2009-
испр, 64/2010-одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013-одлука УС, 50/2013-одлука 
УС, 98/2013-одлука УС, 132/2014, 145/2014, 83/2018, 31/2019, 37/2019-др.закон и 
9/2020).                                                                    
 Саставни део овог закључка су и одговарајући Графички прилози са 
извршеним ис-правкама техничких грешки у називима, бројевима и графичким 
симболима (шрафу-рама).  
 Сходно члану 47.а. став 3. поменутог Закона о планирању и изградњи 
закључак о исправци техничких грешака има правно дејство од дана ступања на 
снагу Измене плана детаљне регулације  „Центар града Краљева'' („Службени 
лист града Краљева“, број 21/17 и 23/17). 
 Један примерак закључка потребно је доставити органу надлежном за његово 
доношење (ради трајног чувања), један примерак органу надлежном за његово 
спровођење (Одељењу за урбанизам, грађевинарство и стамбено – комуналне 
делатности Градске управе града Краљева), а један носиоцу израде поменутог 
планског документа (ЈП за уређивање грађевинског земљишта „Краљево“).  
 Закључак је потребно објавити у „Службеном листу града Краљева”.  
 Након доношења предложеног Закључка, пречишћен текст текстуалног дела 
Измене плана детаљне регулације  „Центар града Краљева“, потребно је објавити 
у „Служ-беном листу града Краљева“. Измену плана детаљне регулације „Центар 
града Краљева“ (пречишћен текст) у целости објавити и у електронском облику, 
путем интернета. 
 

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА КРАЉЕВА 



         На основу члана 20. став 1. тачка 2. Закона о локалној самоуправи 
(„Службени гласник РС”, број 129/07, 83/14-др.закон, 101/16-др.закон и 47/18), 
члана 39. став 3. Закона о прекршајима („Службени гласник РС”, број 65/13, 13/16, 
98/16-одлука УС, 91/19 и 91/19-др.закон) и члана 26. тачка 8. Статута  града 
Краљева („Службени лист града Краљева”, број 6/19-пречишћен текст), 

 Скупштина града Краљева, на седници одржаној дана 26. марта 2021. 
године, донела је  
 
 

ОДЛУКУ О ДОПУНАМА ОДЛУКЕ                                                                                
 О КОМУНАЛНОМ УРЕЂЕЊУ ГРАДА  

 
 

       Члан 1. 
                                                                                                                                                                                                                                                     

     У Одлуци о комуналном уређењу града („Службени лист града Краљева”, 
број 21/17, 32/17, 16/18 и 27/18),  у члану 26. после става 3. додаје се нов став који 
гласи: 
    „Забрањено је заузеће јавне површине постављањем монтажно- 
демонтажних објеката: гаража, приручних остава (шупа, надстрешница, металних 
ормана, жичаних кавеза и сл.) и других сличних, импровизованих објеката, који су 
изграђени од материјала који не обезбеђују њихову трајност и сигурност, као и 
заузећа јавних површина постављањем дрвених и жичаних ограда, пешачких и 
колских стаза (мах ширине до 2,50м) које ометају, односно угрожавају пешачке 
комуникације, kao и свих других, посебних врста објеката за које, у складу са 
прописима којима се уређује урбанизам и грађевинарство, није потребно                            
прибављање акта-одобрења органа надлежног за послове издавања грађевинске 
дозволе.”                                       
 

       Члан 2.                                           
      

У члану 92. став 1. после речи:„члана 24. став 1. тачка 1, 4, 12, 14 и 17,”  
додају се речи: „члана 26. став 4”.  

 
 

      Члан 3. 
                                                       

     У члану 96. став 3. после речи  „члана 25.” додају се речи „члана 26. став 4”.  
 
 

     Члан 4. 
 

     У члану 97. став 2. после речи  „ако поступи супротно одредбама” додају се 
речи: „члана 26. став 4”.  
 
 



Члан 5. 
 

      У свему осталом Oдлука о комуналном уређењу града („Службени лист града 
Краљева број 21/17, 32/17, 16/18 и 27/18) остаје непромењена. 
 
 

Члан 6. 
 

      Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном 
листу града Краљева”. 
 
 
 
 
Скупштина града Краљева 
Број: 011-67/2021-I 
Дана: 26. марта 2021. године 
 
                                                                                       Председник  
                                                                            Скупштине града Краљева 
                                                                Ненад Марковић, дипл.инж.саобраћаја, с.р.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                               
 
 
                     
 
 
 



 
 

О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е 
 
 

     Правни основ за доношење ове Одлуке садржан је у члану 20. став 1. тачка 
2. Закона о локалној самуправи (“Службени гласник РС”, број 129/07, 83/14-др. 
закон, 101/16-др.закон и број 47/2018) који предвиђа надлежност јединице локалне 
самоуправе за уређење и обезбеђење обављања и развој комуналних делатности 
као и уређење града и члан 26. став 1. тачка 8. Статута града Краљева 
(“Службени лист града Краљева”, број 6/19-пречишћењн текст) који одређује 
надлежност Скупштине града Краљева за доношење акта којим се уређује 
комунална делатност као и уређење града.  
    Наиме, постојећим одлукама града Краљева није на јасан и недвосмислен 
начин регулисано питање привременог коришћења јавних површина на територији 
града Краљева, односно заузимања јавних површина објектима који представљају 
монтажно-демонтажне гараже, шупе, приручне магацине и слично. Самим тим 
није било  могуће поступање комуналних инспектора у конкретним случајевима 
коришћења јавне површине без одобрења надлежног органа Краљева. 
     Како је на територији града Краљева уочен велики број таквих објеката, 
ради стварања услова за законито поступање надлежне организационе јединице 
за инспекцијске послове, Одељење за инспекцијске послове Градске управе града 
Краљева поднело је иницијативу за регулисање предметне материје, а која је 
била основ за сачињавање Одлуке о допунама Одлуке о комуналном уређењу 
града. 
      Утврђено је да предметна допуна Одлуке не производи финансијске ефекте 
на буџет града Краљева. 
     Предлаже се Скупштини града Краљева да донесе Одлуку о допунама 
Одлуке о комуналном уређењу града.  
 
 
 

Г Р А ДС К О   В Е Ћ Е   Г Р А Д А   К Р А Љ Е В А    
 

 



 На основу члана 27. став 10. Закона о јавној својини („Службени гласник 
РС“, број 72/11, 88/13, 105/14, 104/16-др.закон, 108/16, 113/17, 95/18 и 153/20), 
члана 26. став 1. тачка 19. Статута града Краљева („Службени лист града 
Краљева“, број 6/19-пречишћен текст) и чланова 31, 32, 33. и 35. Одлуке о 
прибављању, располагању и управљању стварима и другим имовинским 
правима у јавној својини града Краљева („Службени лист града Краљева“, број 
22/18),  
    Скупштина града Краљева, на  седници одржаној дана 26. марта 2021. 
године, донела је   
 

 
ОДЛУКУ О НЕПОСРЕДНОМ ОТУЂЕЊУ НЕПОКРЕТНОСТИ ИЗ ЈАВНЕ 

СВОЈИНЕ У ДОСИТЕЈЕВОЈ УЛИЦИ 
 
 

Члан 1. 
 

           Отуђује се непосредном погодбом посебни део пословног простора 
означен бројем 2, на првом спрату, који се састоји од три просторије у укупној 
површини од 183 м2 у улици Доситејевој број 19Д, уписан у листу непокретности 
број 7156 КО Краљево на кат. парцели 5297/148 КО Краљево, који је јавна 
својина града Краљева. 
 

Члан 2. 
 

           Непокретност ближе описана у члану 1. ове одлуке отуђује се у корист 
уписаног сувласника, предузећа Стил ДОО Краљево, Доситејева број 19Д. 
 

 

Члан 3. 
 

          Цена отуђења непокретности ближе описане у члану 1. ове одлуке, која је 
јавна свoјина града Краљева, износи 1.464.000,00  динара. 
         Купопродајна цена плаћа се у целости, у року од 15 дана од дана ступања  
одлуке на снагу . 
 
 

Члан 4. 
 

           Односи између града Краљева и Стил ДОО Краљево из Краљева, након 
ступања на снагу ове одлуке, биће уређени уговором о отуђењу непокретности 
из јавне својине, који ће закључити градоначелник у име града Краљева и исти 
ће бити оверен пред јавним бележником у Краљеву. 
 

 
Члан 5. 

 

       Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у 
„Службеном листу града Краљева“. 

 

 
Скупштина града Краљева                                     
Број:011-68/2021-I                                                      Председник                                           
Дана: 26. марта 2021. године                         Скупштине града Краљева                       
                                                            Ненад Марковић, дипл.инж.саобраћаја, с.р. 



        На основу члана 32. тачка 6. у вези са чланом 66. став 3. Закона о локалној 
самоуправи („Службени  гласник“, број 129/07, 83-14-др.закон, 101/16-др.закон и 
47/18), члана 26. став 1. тачка 9. и 121. став 2. Статута града Краљева („Службени 
лист града Краљева“, број 6/19-пречишћен текст), 
         Скупштина града Краљева, на седници одржаној дана 26.марта 2021. године, 
донела је  
 

ОДЛУКУ О ПРАВУ НА НАКНАДУ ДЕЛА ТРОШКОВА САХРАЊИВАЊА ЛИЦА 

ПРЕМИНУЛИХ УСЛЕД БОЛЕСТИ COVID19 ИЗАЗВАНЕ ВИРУСОМ SARS-COV-2 

 

Члан 1. 
 

    Овом одлуком утврђују се услови, начин и поступак за остваривање права на 
накнаду дела трошкова сахрањивања лица преминулих услед болести COVID19 
изазване вирусом SARS-COV-2, са територије града Краљева. 

 
 

Члан 2. 
 

    Право на накнаду дела трошкова имају породице чији су чланови преминули 
услед  болести COVID19 изазване вирусом SARS-COV-2, односно друга физичка 
лица која су о свом трошку сахранила лица преминула услед болести COVID19 
изазване вирусом SARS–COV-2, од дана проглашења ванредног стања на 
територији Републике Србије, од 15. марта 2020. године. 

 
 
                                                          Члан 3. 
 
   Право из члана 2. ове одлуке остварује се под условима: 
- да су преминула лица држављани Републике Србије, 

- да су имали пребивалиште на територији Града, односно боравиште ако су 

расељена лица са Косова и Метохије, 

- да постоји потврда, односно извештај надлежне здравствене установе да је 

смрт наступила као последица  болести COVID19 изазване вирусом SARS-

COV-2 и 

- да је подносилац захтева о свом трошку сахранио преминуло лице. 

 
 

                                                               Члан 4. 

        Средства за реализацију права из члана 2. ове одлуке обезбеђују се у буџету 

града Краљева и износе 20.000,00 динара по преминулом лицу и исплаћују се 

једнократно. 



                                                             Члан 5. 

Захтев за остваривање права утврђеног чланом 2. ове одлуке подноси се 

Одељењу за друштвене делатности Градске управе града Краљева на 

јединственом обрасцу, који се преузима са званичног сајта Града www.kraljevo.rs,  

или на шалтеру надлежног Одељења. 

Уз захтев из става 1. овог члана подносилац прилаже: 

-потврду, односно извештај надлежне здравствене установе да је смрт 

наступила као последица  болести COVID19 изазване вирусом SARS-COV-2, 

-копију рачуна погребних трошкова издатих на име подносиоца захтева, 

односно изјаву оверену пред Јавним бележником да је подносилац захтева сносио 

трошкове сахрањивања, 

            Уверења о држављанству и потврде о пребивалишту, односно о боравишту 
за преминулог, прибављају се по службеној дужности. 
 

 

                                                            Члан 6. 
 

         По утврђивању испуњености услова надлежно Одељење у року од 15 дана 

од дана подношења захтева доноси решење о праву на новчану помоћ.  

         Новчана помоћ исплаћује се у року од 30 дана од дана правноснажности  

решења.  
 

                                                                     Члан 7. 
 
  Подносилац захтева за накнаду дела трошкова има право да изјави жалбу на 

решење из члана 6. став 1. ове одлуке у року од 8 дана од дана пријема решења. 

       Жалба се подноси Градском већу града Краљева преко надлежног Одељења.  

 
 
                                                            Члан 8. 
 
        Ова одлука ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у 

„Службеном листу града Краљева“. 

 

Скупштина града Краљева 

Број:011-69/2021-I 

Дана:26.марта 2021.године 

                                                                                       Председник 

                                                                             Скупштине града Краљева 

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



 
             На основу члана 189. став 1. тачка 1. Закона о основама система 
образовања и васпитања („Службени гласник РС“, број 88/17, 27/18-др.закон, 
10/19, 6/20), члана 50. став 2. Закона о предшколском васпитању и образовању 
(„Службени гласник РС“, број 18/10, 101/17, 113/17-др.закон, 95/18-др.закон и 
10/19), члана 11. Закона о финансијској подршци породици са децом („Службени 
гласник РС“, број 113/17 и 50/18), члана 26. тачка 9. и 12. и члана 121. став 1. 
Статута града Краљева („Службени лист града Краљева“, број 6/19-пречишћен 
текст), 
       Скупштина града Краљева, на седници одржаној дана 26. марта 2021. године, 
донела је 
 

О Д Л У К У 

О ВИСИНИ ЕКОНОМСКЕ ЦЕНЕ УСЛУГА ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ „ОЛГА 

ЈОВИЧИЋ-РИТА“КРАЉЕВО ЗА 2021. ГОДИНУ 

 

 

Члан 1. 
 

     Овом одлуком утврђује се висина економске цене боравка детета у 
Предшколској установи „Олга Јовичић-Рита“ за 2021. годину. 
 

Члан 2. 
 

     Економска цена услуге у предшколској установи чији је оснивач град 
Краљево утврђује се у износу од 24.845,00 динара месечно по детету. 
     Дневна економска цена по детету утврђује се дељењем месечне економске 
цене по детету из става 1. овог члана бројем радних дана у месецу. 
 

Члан 3. 
 

     Учешће корисника услуга у месечној економској цени по детету износи 20% 
од месечне економске цене по детету, те се цена за целодневни боравак у 
трајању од 11 сати утврђује у износу од 4.969,00 динара месечно по детету. 
     Цена за корисника услуга полудневног програма у трајању од 6 сати износи 
2.710,00 динара месечно.  
     Цена за корисника услуга припремног предшколског програма у 
целодневном боравку износи 4.079,00 динара месечно. 
 

Члан 4. 
 

      За дане одсуствовања детета корисник је у обавези да плаћа 50% од 
утврђене цене. 
 

 



Члан 5. 
 

      Изузимају се од плаћања услуге: 
- деца са сметњама у развоју и деца са инвалидитетом, 
- деца без родитељског старања на смештају у установама социјалне заштите, 

као и деца без родитељског старања, која су у старатељским и хранитељским 
породицама, под условом да остварују право на дечји додатак, 

- деца корисника новчане социјалне помоћи, 
- деца ратних војних и цивилних инвалида у оружаним акцијама после 

17.08.1990. године и 
- треће и свако наредно дете. 

     Право на ослобађање од плаћања тече од месеца у коме је документација 
предата и траје до истека рока важности уколико се документација обнавља. 

 

Члан 6. 

    Финансијска анализа Предшколске установе „Олга Јовичић-Рита“ Краљево 
за 2021. годину број 2099 од 1.03.2021. године, чини саставни део ове одлуке. 

Члан 7. 
 

     Ступањем на снагу ове одлуке престаје да важи Одлука о економској цени 
боравка деце у Предшколској установи „Олга Јовичић-Рита“ Краљево за 2020. 
годину  број 011-98/2020-I од 22.05.2020. године. 
 

Члан 8. 

    Ова одлука ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у 
„Службеном листу града Краљева“. 

Члан 9. 

   Ову одлуку објавити у „Службеном листу града Краљева“. 

 

Скупштина града Краљева 

Број:011-70/2021-I 

Дана: 26. марта 2021. године           

                                                                               

                                                                                Председник 

                                                                     Скупштине града Краљева 

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



 
 
На основу члана 26. тачка 12. и члана 121. став 1. Статута града Краљева  

(„Службени лист града Краљева”, број 6/19-пречишћен текст), 
Скупштина града Краљева, на седници одржаној 26. марта 2021. године, донела је 
 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
 

 
I 

    
 
   Даје се сагласност на Годишњи програм рада и Годишњи финансијски план за 

2021.годину Народног музеја из Краљева, које је донеo Управни одбор установе 
Одлуком број 01-39 од 3.02. 2021. године.  

 
 

II 
 
 

     Решење доставити: Народном музеју из Краљева, Одељењу за друштвене 
делатности Градске управе града Краљева и уз материјал седнице Скупштине града 
Краљева. 

 
III 
 
 

     Ово решење објавити у „Службеном листу града Краљева”. 
 
 
 
 
 

Скупштина града Краљева 
Број: 011-71/2021-I 
Дана: 26. марта 2021. године          

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



  
 
 На основу члана 26. тачка 12. и члана 121. став 1. Статута града Краљева  

(„Службени лист града Краљева”, број 6/19-пречишћен текст), 
           Скупштина града Краљева, на седници одржаној 26. марта 2021. године, донела је 
 
 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
 
 
I 

     
 

        Даје се сагласност на Годишњи програм рада са финансијским планом за 
2021.годину Историјског архива из Краљева, који је донеo Управни одбор установе 
Одлуком број 105 од 29.01.2021. године.  

 
II 
 
 

        Решење доставити: Историјском архиву из Краљева, Одељењу за друштвене 
делатности Градске управе града Краљева и уз материјал седнице Скупштине града 
Краљева. 

 
 

III 
 
 

           Ово решење објавити у „Службеном листу града Краљева”. 
 
 
 
 
 
Скупштина града Краљева 
Број: 011-72/2021-I 
Дана: 26. марта 2021. године   
 
 
                     

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



 
На основу члана 26. тачка 12. и члана 121. став 1. Статута града Краљева  

(„Службени лист града Краљева”, број 6/19-пречишћен текст), 
        Скупштина града Краљева, на седници одржаној 26. марта 2021. године, донела је 

 
 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
 
 
I 
 
 

  Даје се сагласност на Програм рада за 2021.годину Народне библиотеке 
„Стефан Првовенчани'' из Краљева, који је донеo Управни одбор установе Одлуком 
број 106 од 12.02.2021. године.  

 
 

II 
 
 

Решење доставити: Народној библиотеци „Стефан Првовенчани“ из Краљева, 
Одељењу за друштвене делатности Градске управе града Краљева и уз материјал 
седнице Скупштине града Краљева. 

 
III 
 
 

Ово решење објавити у „Службеном листу града Краљева”. 
 
 
 
 

Скупштина града Краљева 
Број: 011-73/2021-I 
Дана: 26. марта 2021. године     

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



 
  На основу члана 26. тачка 12. и члана 121. став 1. Статута града Краљева  

(„Службени лист града Краљева”, број 6/19-пречишћен текст), 
           Скупштина града Краљева, на седници одржаној 26. марта 2021. године, донела је 
 
 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
 
 
I 
 
 

       Даје се сагласност на Програм рада са годишњим финансијским планом за 
2021.годину Краљевачког позоришта из Краљева, који је донеo Управни одбор установе 
Одлуком број 01-104/4 од 8.02. 2021. године.  

 
 

II 
 
 

       Решење доставити: Краљевачком позоришту из Краљева, Одељењу за 
друштвене делатности Градске управе града Краљева и уз материјал седнице 
Скупштине града Краљева. 

 
 

III 
 
 

          Ово решење објавити у „Службеном листу града Краљева”. 
 
 
 
 
Скупштина града Краљева 
Број: 011-74/2021-I 
Дана:26. марта 2021. године        
 
 
 

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



 
 
На основу члана 26. тачка 12. и члана 121. став 1. Статута града Краљева  

(„Службени лист града Краљева”, број 6/19-пречишћен текст), 
Скупштина града Краљева, на седници одржаној 26. марта 2021. године, донела је 
 
 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
 
 
I 
   
 

      Даје се сагласност на Програм рада и Годишњи финансијски план за 
2021.годину Завода за заштиту споменика културе из Краљева, које је донеo Управни 
одбор установе одлукама број 122/2 и 123/2 од 1.02.2021. године.  

 
 

II 
 
  

       Решење доставити: Заводу за заштиту споменика културе из Краљева, 
Одељењу за друштвене делатности Градске управе града Краљева и уз материјал 
седнице Скупштине града Краљева. 

 
 

III 
 
 

       Ово решење објавити у „Службеном листу града Краљева”. 
 
 
 
 
 

Скупштина града Краљева 
Број: 011-75/2021-I 
Дана: 26. марта 2021. године     

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



 
На основу члана 26. тачка 12. и члана 121. став 1. Статута града Краљева  

(„Службени лист града Краљева”, број 6/19-пречишћен текст), 
           Скупштина града Краљева, на седници одржаној 26. марта 2021. године, донела је 
 
 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
 
 
I 
 
 

       Даје се сагласност на Годишњи програм рада са Финансијским планом прихода и 
расхода за 2021.годину Културног центра „Рибница'' из Краљева, који је донеo Управни 
одбор установе Oдлуком број 31 од 25.01.2021. године.  

 
 

II 
 
 

        Решење доставити: Културном центру „Рибница“ из Краљева, Одељењу за 
друштвене делатности Градске управе града Краљева и уз материјал седнице 
Скупштине града Краљева. 

 
 

III 
 
 

            Ово решење објавити у „Службеном листу града Краљева”. 
 
 
 
 
Скупштина града Краљева 
Број: 011-76/2021-I 
Дана: 26. марта 2021. године  
 
 

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



 
На основу члана 26. тачка 12. и члана 121. став 1. Статута града Краљева  

(„Службени лист града Краљева”, број 6/19-пречишћен текст), 
Скупштина града Краљева, на седници одржаној 26. марта 2021. године, донела је 
 
 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
 
 
I 
 
 

    Даје се сагласност на Програм рада и Финансијски план за 2021.годину Дома 
културе „Студеница'' из Ушћа број 2/21 од 11.01.2021.године, које је донеo Управни 
одбор установе Одлуком број 5/21 од 3.02.2021. године.  

 
 

II 
 
 

      Решење доставити: Дому културе „Студеница“ из Ушћа, Одељењу за 
друштвене делатности Градске управе града Краљева и уз материјал седнице 
Скупштине града Краљева. 

 
III 
 
 

     Ово решење објавити у „Службеном листу града Краљева”. 
 
 
 
 
 

Скупштина града Краљева 
Број: 011-77/2021-I 
Дана: 26. марта 2021. године             

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



 
На основу члана 26. тачка 12. и члана 121. став 1. Статута града Краљева 

(„Службени лист града Краљева”, број 6/19-пречишћен текст), 
          Скупштина града Краљева, на седници одржаној 26. марта 2021. године, донела је 
 
 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
 
 
 
 
I 
 

      Даје се сагласност на Програм рада за школску 2020/2021.годину са Финансијским 
планом за 2020.годину Дечјег одмаралишта „Гоч'' из Краљева, који је донеo Управни 
одбор установе Одлуком број 2792/1 од 5.11.2020. године и на Финансијски план за 
2021.годину, који је донеo Управни одбор установе Одлуком број 23/1 од 18.01.2021. 
године.  

 
 

II 
 

       Решење доставити: Дечјем одмаралишту „Гоч“ из Краљева, Одељењу за 
друштвене делатности Градске управе града Краљева и уз материјал седнице Скупштине 
града Краљева. 

 
 

III 
 

          Ово решење објавити у „Службеном листу града Краљева”. 
 
 
 
 
Скупштина града Краљева 
Број: 011-78/2021-I 
Дана: 26. марта 2021. године            
 
 
 
                     

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



 
На основу члана 26. тачка 12. и члана 121. став 1. Статута града Краљева  

(„Службени лист града Краљева”, број 6/19-пречишћен текст), 
Скупштина града Краљева, на седници одржаној 26. марта 2021. године, донела је 
 
 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
 
 
 
I 
 
 

Даје се сагласност на Годишњи план рада за радну 2020/2021.годину са Изменама и 
допунама Годишњег плана рада за радну 2020/2021.годину у делу Финансијског плана за 
2021.годину Предшколске установе „Олга Јовичић-Рита” из Краљева, које је донеo Управни 
одбор установе одлукама број 6429 од 15.09.2020. године и број 490 од 21.01.2021. године.  

 
 

II 
 
 

 Решење доставити: Предшколској установи „Олга Јовичић-Рита'' из Краљева, 
Одељењу за друштвене делатности Градске управе града Краљева и уз материјал седнице 
Скупштине града Краљева. 

 
 

III 
 
 

Ово решење објавити у „Службеном листу града Краљева”. 
 
 
 
 
 

Скупштина града Краљева 
Број: 011-79/2021-I 
Дана: 26. марта 2021. године        

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



 
На основу члана 26. тачка 12. и члана 121. став 1. Статута града Краљева  

(„Службени лист града Краљева”, број 6/19-пречишћен текст), 
           Скупштина града Краљева, на седници одржаној 26. марта 2021. године, донела је 
 
 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
 
 
I 
 
 

         Даје се сагласност на Годишњи програм рада за 2021.годину Центра за 
социјални рад из Краљева, који је донеo Управни одбор установе Одлуком број 271/20 
од 12.02.2021.године и Финансијски план за 2021.годину који је донеo Управни одбор 
установе Одлуком број 129 од 26. 01. 2021. године.  

 
 

II 
 
 

         Решење доставити: Центру за социјални рад из Краљева, Одељењу за 
друштвене делатности Градске управе града Краљева и уз материјал седнице 
Скупштине града Краљева. 

 
 

III 
 
 

             Ово решење објавити у „Службеном листу града Краљева”. 
 
 
 
 
 
Скупштина града Краљева 
Број: 011-80/2021-I 
Дана: 26. марта 2021. године            
 
 
                      

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

 



 
На основу члана 26. тачка 12. и члана 121. став 1. Статута града Краљева  

(„Службени лист града Краљева”, број 6/19-пречишћен текст), 
           Скупштина града Краљева, на седници одржаној 26. марта 2021. године, донела је 
 
 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
 
 
I 
 
 

         Даје се сагласност на Програм рада и План развоја Центра локалних услуга 
града Краљева из Краљева за 2021.годину, који је донеo Управни одбор установе 
Одлуком број 1-1-3/2021 од 11.02.2021.године и Годишњи финансијски план за 
2021.годину, који је донеo Управни одбор установе Одлуком број 1-1-2/2021 од 
11.02.2021.године.  

 
 

II 
 
 

         Решење доставити: Центру локалних услуга града Краљева из Краљева, 
Одељењу за друштвене делатности Градске управе града Краљева и уз материјал 
седнице Скупштине града Краљева. 

 
 

III 
 
 

             Ово решење објавити у „Службеном листу града Краљева”. 
 
 
 
 
 
Скупштина града Краљева 
Број: 011-81/2021-I 
Дана: 26. марта 2021. године            
 
 
                      

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



  
На основу члана 26. тачка 12. и члана 121. став 1. Статута града Краљева  

(„Службени лист града Краљева”, број 6/19-пречишћен текст), 
           Скупштина града Краљева, на седници одржаној 26. марта 2021. године, донела је 
 
 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
 
 
I 
 
 

         Даје се сагласност на Годишњи програм рада са Финансијским планом за 
2021.годину Јавне установе „Туристичка организација Краљева'' из Краљева, који је 
донеo Управни одбор установе Oдлуком број 22 од 22.01.2021. године.  

 
 

II 
 
 

          Решење доставити: Јавној установи „Туристичка организација Краљева“ из 
Краљева, Одељењу за друштвене делатности Градске управе града Краљева и уз 
материјал седнице Скупштине града Краљева. 

 
 

III 
 
 

           Ово решење објавити у „Службеном листу града Краљева”. 
 
 
 
 
Скупштина града Краљева 
Број: 011-82/2021-I 
Дана: 26. марта 2021. године         
 
 
 

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



 
На основу члана 26. тачка 12. и члана 121. став 1. Статута града Краљева  

(„Службени лист града Краљева”, број 6/19-пречишћен текст), 
           Скупштина града Краљева, на седници одржаној 26. марта 2021. године, донела је 
 
 
 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
 
 
I 
 
 

        Даје се сагласност на Годишњи план рада за 2021.годину Спортског центра 
„Ибар'' из Краљева, који је донеo Управни одбор установе Одлуком број 20 од 
29.01.2021. године.  

 
 

II 
 
 

              Решење доставити: Спортском центру „Ибар“ из Краљева, Одељењу за 
друштвене делатности Градске управе града Краљева и уз материјал седнице 
Скупштине града Краљева. 

 
 

III 
 
 

               Ово решење објавити у „Службеном листу града Краљева”. 
 
 
 
 
Скупштина града Краљева 
Број: 011-83/2021-I 
Дана: 26. марта 2021. године          
 
                        

                                                                                                                                                                                                                     
Председник  

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



На основу члана 29. став 1. тачка 11. и члана 43. став 1. тачка 12. 
Закона о смањењу ризика од катастрофа и управљању ванредним 
ситуацијама („Службени гласник РС“, број  87/18), члана 26. тачке 9. и 53. и 
члана 121. став 1. Статута града Краљева („Службени лист града Краљева'', 
број 6/19-пречишћен текст) и Закључка Штаба за ванредне ситуације града 
Краљева број 2-2/21-XI од 14.01.2021.године, 

 Скупштина града Краљева, на седници одржаној дана 26. марта 
2021. године,  донела је  
 
 
 

З А К Љ У Ч А К 
 
 

I 
 

  
Усваја се Извештај о раду Штаба за ванредне ситуације града 

Краљева за 2020. годину. 
   

  
II 
 
 

Саставни део Закључка је Извештај о раду Штаба за ванредне 
ситуације града Краљева за 2020. годину, број 2-2/21-XI од 14.01.2021. 
године. 

 
 

III 
 

 
 Закључак објавити у „Службеном листу града Краљева''. 
  
 
 
Скупштина града Краљева 
Број:06-83/2021-I                                                                         
Дана: 26. марта 2021. године      
      
                                      
                                                                             Председник 
                                                                 Скупштине града Краљева 
            Ненад Марковић, дипл. инж.саобраћаја, с.р. 



На основу члана 29. став 1. тачка 11. и члана 43. став 1. тачка 12. 
Закона о смањењу ризика од катастрофа и управљању ванредним 
ситуацијама („Службени гласник РС“, број  87/18), члана 26. тачке 9. и 53. и 
члана 121. став 1. Статута града Краљева („Службени лист града Краљева'', 
број 6/19-пречишћен текст) и Закључка Штаба за ванредне ситуације града 
Краљева број 2-3/21-XI од 14.01.2021.године, 

 Скупштина града Краљева, на седници одржаној дана 26. марта 
2021. године,  донела је  
 
 

З А К Љ У Ч А К 
 
 

I 
 

  
Усваја се План рада Штаба за ванредне ситуације града Краљева за 

2021. годину. 
 

  
II 
 
 

Саставни део закључка је План рада Штаба за ванредне ситуације 
града Краљева за 2021. годину,  број 2-3/21-XI од 14.01.2021. године. 

 
 

III 
 

 
 Закључак објавити у „Службеном листу града Краљева''. 
  
 
 
Скупштина града Краљева 
Број:06-84/2021-I                                                                         
Дана: 26. марта 2021. године      
      
                
                       
                                                                          Председник 
                                                              Скупштине града Краљева 
          Ненад Марковић, дипл. инж.саобраћаја, с.р. 
 



 

 

 

                                                                                                                          

 На основу члана 26. став 1. тачка 9. Статута града Краљева („Службени 
лист града Краљева“, број 6/19-пречишћен текст) и члана 35. Уговора о оснивању 
друштва с ограниченом одговорношћу за управљање чврстим отпадом на 
територијама града Краљево и општина Врњачка Бања, Параћин, Рашка, 
Трстеник, 
 Скупштина града Краљева, на седници одржаној дана 26. марта 2021. 
године, донела је 

 

 

РЕШЕЊЕ 
                                      

 
I 
 
 

Даје се сагласност на Одлуку Скупштине Регионалног центра за управљање 
комуналним отпадом „Регион Краљево” д.о.о Краљево, број 60/21 од 18.02.2021. 
године, о избору председника Скупштине Друштва. 

 

II 

 

 Ово решење ступа на снагу даном доношења и биће објављено у 
„Службеном листу града Краљева“. 

 

 

 

 Скупштина града Краљева 
 Број:011-84/2021-I  
 Дана:26. марта 2021. године                      
 
 
                                                                      

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

 



 На основу члана 34. Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС“, број 
15/16 и 88/19), члана 26. став 1. тачка 49. Статута града Краљева („Службени лист 
града Краљева“, број 6/19-пречишћен текст), и члана 7. став 4. Одлуке о начину 
спровођења изборног поступка и поступка именовања директора јавних предузећа 
чији је оснивач град Краљево („Службени лист града Краљева“, број 30/16), 
 Скупштина града Краљева на седници одржаној дана 26. марта 2021. године, 
донела је 
 

РЕШЕЊЕ 
О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА КОМИСИЈЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ 

КОНКУРСА ЗА ИЗБОР ДИРЕКТОРА ЈАВНИХ ПРЕДУЗЕЋА ЧИЈИ ЈЕ ОСНИВАЧ 
ГРАД КРАЉЕВО  

 
 

I 
 

 Разрешава се Радоица Кочовић дужности члана Комисије за спровођење 
конкурса за избор директора јавних предузећа чији је оснивач град Краљево, на 
лични захтев. 
 

II 
 

 Именује се Бојана Маринковић, професор педагогије, за члана Комисије за 
спровођење конкурса за избор директора јавних предузећа чији је оснивач град 
Краљево. 
 

III 
 

Ово решење ступа на снагу даном доношења и објавиће се у „Службеном 
листу града Краљева“. 

              
О б р а з л о ж е њ е  

 
 

Правни основ за доношење овог решења садржан је у одредбама члана 34. 
Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС“, број 15/16, 88/19), члана 26. 
став 1. тачка 49. Статута града Краљева („Службени лист града Краљева“, број 6/19-
пречишћен текст) и члана 7. став 4. Одлуке о начину спровођења изборног поступка и 
поступка именовања директора јавних предузећа чији је оснивач град Краљево 
(„Службени лист града Краљева“, број 30/16). Наведеним одредбама прописано је да  
комисију јединице локалне самоуправе за спровођење конкурса за избор директора 
јавних предузећа образује орган који је статутом јединице локалне самоуправе 
одређен као надлежан за именовање директора и да комисија има председника и 
четири члана, односно да Скупштина образује комисију за именовање директора 
јавних предузећа чији је оснивач Град и именује и разрешава чланове Комисије, 
посебним актом, на период од четири године. 
 

Скупштина града Краљева                                                                    
Број:02-2/2021-I                                                                     Председник   
Дана: 26. марта 2021. године                                   Скупштине града Краљева   
                                                                     Ненад Марковић, дипл.инж.саобраћаја, с.р.                  



На основу члана 36. став 1, у вези члана 66. став 3. Закона о локалној самоуправи 
(„Службени гласник РС“, број 129/07, 83/14-др закон, 101/16-др.закон и 47/18), члана 26. 
тачка 31. Статута града Краљева („Службени лист града Краљева'', број 6/19-пречишћен 
текст), члана 50. и члана 60. став 2. Пословника о раду Скупштине града Краљева 
(„Службени лист града Краљева'', број 1/21-пречишћен текст), 

Скупштина града Краљева, на седници одржаној дана 26. марта 2021.године, 
донела је 
 

  
Р Е Ш Е Њ Е 

О РАЗРЕШЕЊУ И ИЗБОРУ ЧЛАНА АДМИНИСТРАТИВНО-МАНДАТСКЕ КОМИСИЈЕ 
СКУПШТИНЕ ГРАДА КРАЉЕВА 

 

I 
 

Разрешава се Маја Мачужић Пузић дужности члана Административно-мандатске 
комисије Скупштине града Краљева. 
 

II 
 

 У Административно-мандатску комисију Скупштине града Краљева изабран је 
Радомир Корићанац, одборник у Скупштини града Краљева. 
 

III 
 

Ово решење ступа на снагу даном доношења и објавиће се у „Службеном листу 
града Краљева". 
 
                                                     О б р а з л о ж е њ е 
  

Правни основ за доношење решења садржан је у члану 36. став 1. Закона о 
локалној самоуправи („Службени гласник РС", број 129/07, 83/14-др.закон, 101/16-др.закон, 
47/18), којим је утврђено да Скупштина оснива стална или повремена радна тела за 
разматрање питања из њене надлежности и у члану 26. тачка 31. Статута града Краљева 
(„Службени лист града Краљева", број 6/19-пречишћен текст), којим је утврђено да 
Скупштина, у складу са законом, бира и разрешава чланове радних тела Скупштине 
града. 

Чланом 50. Пословника о раду Скупштине града Краљева („Службени лист града 
Краљева'', број 1/21-пречишћен текст) прописана је надлежност Административно- 
мандатске комисије и да Комисија има председника и осам чланова, а чланом 60. став 2. 
прописано је да чланове радног тела предлажу одборничке групе, сразмерно броју 
одборника у Скупштини. 
 С' обзиром да је досадашњем члану Административно-мандатске комисије 
Скупштине града Краљева престао мандат одборника у Скупштини града Краљева дана 
29. децембра 2020. године, подношењем усмене оставке на функцију одборника, 
овлашћени предлагач поднео је предлог за разрешење и избор члана Административно- 
мандатске комисије Скупштине града Краљева. 

 
 
Скупштина града Краљева 
Број: 02-3/2021-I 
Дана: 26. марта 2021. године 
 
                                                                                                 Председник  
                                                                                     Скупштине града Краљева 
                                                                         Ненад Марковић, дипл.инж.саобраћаја, с.р. 



На основу члана 32. тачка 9. и члана 66. став 3. Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласник РС", број 129/07, 83/14-др.закон, 101/16-др.закон и 
47/18), чланова 120,122. и 123. Закона о здравственој заштити („Службени гласник 
РС“, број 25/19), члана 26. тачка 12. Статута града Краљева („Службени лист града 
Краљева", број 6/19-пречишћен текст), у вези са члановима 24, 28. и 31. Статута 
„Апотекарске установе Краљево“ из Краљева од 29.децембра 2020.године,  

Скупштина града Краљева, на седници одржаној дана 26. марта 
2021.године, донела је 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
О УТВРЂИВАЊУ ПРЕСТАНКА ДУЖНОСТИ ПРЕДСЕДНИКА И ТРИ ЧЛАНА 

УПРАВНОГ ОДБОРА И ДВА ЧЛАНА НАДЗОРНОГ ОДБОРА И ИМЕНОВАЊУ 
ПРЕДСЕДНИКА И ДВА ЧЛАНА УПРАВНОГ ОДБОРА И ПРЕДСЕДНИКА И ДВА 
ЧЛАНА НАДЗОРНОГ ОДБОРА  „АПОТЕКАРСКЕ УСТАНОВЕ КРАЉЕВО“ ИЗ 

КРАЉЕВА 
 
I 

 

Утврђује се престанак дужности у Управном одбору „Апотекарске установе 
Краљево“ из Краљева: 

1. Радану Гаговићу, председнику, испред оснивача, 
2. Светлани Каличанин, члану, испред оснивача, 
3. Татјани Вилотијевић, члану, представнику запослених  и 
4. Зорици Кнежевић, члану, представнику запослених. 

 
II 
 

Именују се Управни одбор „Апотекарске установе Краљево“ из Краљева: 
-за председника 
Славица Радоњић, економиста специјалиста, испред оснивача, 
-за чланове: 
1. Анђелка Планојевић, специјалиста струковни економиста, испред 

оснивача и 
2. Голубица Марковић, дипломирани фармацеут, запослена у „Апотекарској 

установи Краљево“ из Краљева,  
на период од четири године. 
 

 III 
 

Утврђује се престанак дужности у Надзорном одбору „Апотекарске установе 
Краљево“ из Краљева: 

1. Ненаду Давидовићу, члану, испред оснивача и 
2. Тонки Сретовић, члану, представнику запослених. 
    
 

                                                       IV 
 

Именују се у Надзорни одбор „Апотекарске установе Краљево“ из Краљева: 
-за председника 
Ђорђе Павловић, дипломирани економиста, испред оснивача, 
-за чланове: 
1. Ана Видовић, дипломирани правник, испред оснивача и 
2. Зорица Кнежевић, дипломирани фармацеут, запослена у „Апотекарској 

установи Краљево“ из Краљева,  
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на период од четири године. 
 

 V 
 

Ово решење ступа на снагу даном доношења и објавиће се у „Службеном 
листу града Краљева". 

 

                                                     О б р а з л о ж е њ е 
  

Правни основ за доношење овог решења садржан је у члану 32. тачка 9. 
Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, број 129/07, 83/14-др.закон, 
101/16-др.закон и 47/18) и члану 26. тачка 12. Статута града Краљева („Службени 
лист града Краљева ", број 6/19-пречишћен текст), којима је утврђено да скупштина 
јединице локалне самоуправе, између осталог, именује и разрешава управне и 
надзорне одборе установа, организација и служби чији је оснивач. 

Законом о здравственој заштити („Службени гласник РС“, број 25/19) у 
члановима 120, 122.  и 123. утврђено је да управни одбор у апотекарској установи 
има три члана, од којих је један члан из здравствене установе, а два члана су 
представници оснивача; да надзорни одбор у апотекарској установи има три 
члана, од којих је један члан из здравствене установе, а два члана су 
представници оснивача; да се управни и надзорни одбор именује на период од 
четири године, као и да чланове управног и надзорног одбора из здравствене 
установе оснивач именује на предлог стручног савета здравствене установе уз 
претходно прибављено мишљење репрезентативних синдиката у здравственој 
установи. 

Скупштина града Краљева на седници одржаној дана 29.децембра 
2020.године донела је Решење о давању сагласности на Статут „Апотекарске 
установе Краљево“ из Краљева, који је донет у складу са Законом о здравственој 
заштити, и који у члану 24. прописује састав и број чланова Управног одбора, који 
је смањен, са досадашњих пет, на три члана, у члану 28. прописује састав и број 
чланова Надзорног одбора, који је остао исти као досадашњи, и у члану 31. 
прописује предлагање чланова представника запослених на предлог Стручног 
савета „Апотекарске установе Краљево“ уз претходно прибављено мишљење 
репрезентативних синдиката у „Апотекарској установи“. 

Претходно, Скупштина града Краљева на седници одржаној 5.октобра 
2020.године донела је Решење број 02-44/2020-I којим је утврђено да Магдалени 
Савић даном потврђивања одборничког мандата престаје функција члана 
Управног одбора „Апотеке Краљево“ из Краљева, испред оснивача. 

Такође, дана 30. октобра 2020.године Скупштина града Краљева донела је 
Решење број 02-92/2020-I којим је Ђорђа Видовића разрешила дужности 
председника Надзорног одбора „Апотеке Краљево“ из Краљева, испред оснивача, 
на лични захтев.  

Ради усклађивања са одредбама Статута „Апотекарске установе Краљево“ 
из Краљева, овлашћени предлагачи поднели су предлоге за именовање 
председника и чланова Управног и Надзорног одбора. 

УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Против овог решења може се поднети 
тужба Вишем суду у Краљеву у року од 60 дана од дана пријема решења. 

 
Скупштина града Краљева                                                                
Број:02-4/2021-I                                                                  Председник          
Дана:26 .марта 2021.године                                Скупштине града Краљева 
                                                                  Ненад Марковић, дипл.инж.саобраћаја, с.р. 
 



На основу члана 32. тачка 9. и члана 66. став 3. Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласник РС", број 129/07, 83/14-др.закон, 101/16-др.закон и 
47/18), члана 41. став 3, члана 42. став 2. и члана 44а став 1. Закона о култури 
(„Службени гласник РС", број 72/09, 13/16, 30/16-испр и 6/20), члана 26. тачка 12. 
Статута града Краљева („Службени лист града Краљева", број 6/19-пречишћен 
текст), члана 27. став 2, члана 28. став 1. и 2. и члана 32. став 1. Статута Народне 
библиотеке „Стефан Првовенчани“ из Краљева од 14.јула 2017.године,  

Скупштина града Краљева, на седници одржаној дана 26. марта 
2021.године, донела је 
 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
О УТВРЂИВАЊУ ПРЕСТАНКА ДУЖНОСТИ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА УПРАВНОГ 
ОДБОРА НАРОДНЕ БИБЛИОТЕКЕ „СТЕФАН ПРВОВЕНЧАНИ'' ИЗ КРАЉЕВА 

 
I 

 

Утврђује се престанак дужности Весни Милосављевић, члану Управног 
одбора Народне библиотеке „Стефан Првовенчани“ из Краљева, из реда 
запослених, из разлога истека периода на који је именована.   

 
II 

 

Именује се Маријана Јакшић, дипл.библиотекар, запослена у Народној 
библиотеци „Стефан Првовенчани“ из Краљева, за члана Управног одбора 
Народне библиотеке „Стефан Првовенчани“ из Краљева, на период од четири 
године. 

 

III 
 

Ово решење ступа на снагу даном доношења и објавиће се у „Службеном 
листу града Краљева". 

 
                                                     О б р а з л о ж е њ е 
  

Правни основ за доношење овог решења садржан је у члану 32. тачка 9. 
Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС", број 129/07, 83/14-др.закон, 
101/16-др.закон и 47/18), и члану 26. тачка 12. Статута града Краљева („Службени 
лист града Краљева ", број 6/19-пречишћен текст), којима је утврђено да скупштина 
јединице локалне самоуправе, између осталог, именује и разрешава управне и 
надзорне одборе установа, организација и служби чији је оснивач. 

Чланом 41. став 3, чланом 42. став 2. и чланом 44а став 1. Закона о култури 
утврђено је да чланове управног одбора именује и разрешава оснивач, да најмање 
један од чланова управног одбора из реда запослених мора да буде из реда 
носилаца основне, тј.програмске делатности и да дужност члана управног одбора 
престаје истеком мандата и разрешењем. Чланом 27. став 2, чланом 28. став 1. и 
2. и чланом 32. став 1. Статута Народне библиотеке „Стефан Првовенчани“ из 
Краљева прописано је да Управни одбор Библиотеке има пет чланова од којих је 
један представник из реда запослених, да члан Управног одбора из реда 
запослених мора да буде из реда носилаца основне, тј.библиотечке делатности и 
да се именује на предлог репрезентативног синдиката Библиотеке, а уколико не 
постоји репрезентативни синдикат, на предлог већине запослених, као и да 
дужност члана управног одбора престаје истеком мандата и разрешењем. 
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Овлашћени предлагач поднео је предлог за утврђивање престанка дужности 
и именовање члана Управног одбора Народне библиотеке „Стефан Првовенчани“ 
из Краљева, именованог из реда запослених, из разлога истека мандата члана 
Управног одбора. 

УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Против овог решења може се поднети 
тужба Вишем суду у Краљеву у року од 60 дана од дана пријема решења. 
 

 
Скупштина града Краљева                                                                 
Број:02-5/2021-I                                                               Председник                                       
Дана:26. марта 2021.године                               Скупштине града Краљева             
                                                                 Ненад Марковић, дипл.инж.саобраћаја, с.р. 
 
 
 



На основу члана 32. тачка 9. и члана 66. став 3. Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласник РС", број 129/07, 83/14-др.закон, 101/16-др.закон, 
47/18), члана 20. став 1. и члана 22. став 1. Закона о јавним службама („Службени 
гласник РС", број 42/91, 71/94, 79/05-др.закон, 81/05-испр.др.закона, 83/05-
испр.др.закона, 83/14-др.закон), члана 26. тачка 12. Статута града Краљева 
(„Службени лист града Краљева", број 6/19-пречишћен текст), члана 18. став 1. и 2. 
и члана 20. Статута Спортског центра „Ибар“ из Краљева од 30.новембра 
2017.године,  

Скупштина града Краљева, на седници одржаној дана 26. марта 
2021.године, донела је 
 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
О УТВРЂИВАЊУ ПРЕСТАНКА ДУЖНОСТИ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА УПРАВНОГ 

ОДБОРА И ЧЛАНА НАДЗОРНОГ ОДБОРА СПОРТСКОГ ЦЕНТРА „ИБАР“ ИЗ 
КРАЉЕВА  

 
I 

 

Утврђује се престанак дужности Срећку Живковићу, члану Управног одбора 
Спортског центра „Ибар“ из Краљева, из реда запослених, из разлога истека 
периода на који је именован. 

 
    II 

 

Именује се Срећко Живковић, запослен у Спортском центру „Ибар“ из 
Краљева,  за члана Управног одбора Спортског центра „Ибар“ из Краљева, на 
период од четири године. 

  
III 

 

Утврђује се престанак дужности Мирјани Костић, члану Надзорног одбора 
Спортског центра „Ибар“ из Краљева, из реда запослених, из разлога истека 
периода на који је именована. 

IV 
 

Именује се Мирјана Костић, запослена у Спортском центру „Ибар“ из 
Краљева,  за члана Надзорног одбора Спортског центра „Ибар“ из Краљева, на 
период од четири године. 

 
        V 

 

Ово решење ступа на снагу даном доношења и објавиће се у „Службеном 
листу града Краљева". 

 
                                                     О б р а з л о ж е њ е 
  

Правни основ за доношење овог решења садржан је у члану 32. тачка 9. 
Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС", број 129/07, 83/14-др.закон, 
101/16-др.закон и 47/18) и члану 26. тачка 12. Статута града Краљева („Службени 
лист града Краљева ", број 6/19-пречишћен текст), којима је утврђено да скупштина 
јединице локалне самоуправе, између осталог, именује и разрешава управне и 
надзорне одборе установа, организација и служби чији је оснивач. 
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Чланом 20. став 1. и чланом 22. став 1. Закона о јавним службама 
(„Службени гласник РС", број 42/91, 71/94, 79/05-др.закон, 81/05-испр.др.закона, 
83/05-испр.др.закона, 83/14-др.закон), као и чланом 18. став 1. и 2. и чланом 20. 
Статута Спортског центра „Ибар“ из Краљева од 30.новембра 2017.године 
утврђено је да управни одбор установе именује и разрешава оснивач, на период 
од четири године, да Управни одбор Спортског центра „Ибар“ има пет чланова, од 
којих су два из редова запослених радника, као и да надзорни одбор установе 
именује и разрешава оснивач на период од четири године и да Надзорни одбор 
Спортског центра „Ибар“ из Краљева има три члана, од којих је један представник 
Установе. 

Сходно наведеном, из разлога истека мандата досадашњем члану Управног 
одбора и члану Надзорног одбора Спортског центра „Ибар“ из Краљева, 
именованим из реда запослених, овлашћени предлагач поднео је предлог за 
утврђивање престанка дужности и именовање члана Управног одбора и члана 
Надзорног одбора из реда запослених. 

УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Против овог решења може се поднети 
тужба Вишем суду у Краљеву у року од 60 дана од дана пријема решења. 

 
 

 
 

Скупштина града Краљева                                                                 
Број:02-6/2021-I                                                                Председник                                       
Дана:26. марта 2021.године                                 Скупштине града Краљева       
                                                                  Ненад Марковић, дипл.инж.саобраћаја, с.р. 
 
 

. 



На основу члана 32. тачка 9. и члана 66. став 3. Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласник РС", број 129/07, 83/14-др.закон, 101/16-др.закон, 
47/18), члана 123. Закона о социјалној заштити („Службени гласник РС", број 
24/11), члана 26. тачка 12. Статута града Краљева („Службени лист града 
Краљева", број 6/19-пречишћен текст) и члана 33. Статута Центра за социјални 
рад из Краљева од 7.02.2006.године,  

Скупштина града Краљева, на седници одржаној дана 26. марта 
2021.године, донела је 
 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
О УТВРЂИВАЊУ ПРЕСТАНКА ДУЖНОСТИ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА УПРАВНОГ 

ОДБОРА ЦЕНТРА ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД ИЗ КРАЉЕВА 
 
 
I 

 

  Утврђује се престанак дужности Милораду Јевремовићу, члану Управног 
одбора Центра за социјални рад из Краљева, испред оснивача, из разлога истека 
периода на који је именован. 

 
II  
 

Именује се Рајко Томовић, пресер, за члана Управног одбора Центра за 
социјални рад из Краљева, испред оснивача, на период од четири године. 
 

III  
 

Ово решење ступа на снагу даном доношења и објавиће се у „Службеном 
листу града Краљева". 

 
                                                     О б р а з л о ж е њ е 
  

Правни основ за доношење овог решења садржан је у члану 32. тачка 9. 
Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС", број 129/07, 83/14-др.закон, 
101/16-др.закон и 47/18), и члану 26. тачка 12. Статута града Краљева („Службени 
лист града Краљева", број 6/19-пречишћен текст), којима је утврђено да скупштина 
јединице локалне самоуправе, између осталог, именује и разрешава управне и 
надзорне одборе установа, организација и служби чији је оснивач. 

Чланом 123. Закона о социјалној заштити („Службени гласник РС", број 
24/11), утврђено је да чланове управног и надзорног одбора центра за социјални 
рад именује оснивач, на четири године, да управни одбор има пет чланова и да га 
чине два представника по предлогу запослених и три представника оснивача; 
чланом 33. Статута Центра за социјални рад из Краљева од 7.02.2006.године 
прописано је да председника и чланове Управног одбора именује и разрешава 
оснивач, да Управни одбор има пет чланова који се именују на четири године, од 
којих су три представници оснивача, а два представници запослених.  

Из разлога истека мандата досадашњем члану Управног одбора Центра за 
социјални рад из Краљева, овлашћени предлагач поднео је предлог за 
утврђивање престанка дужности и именовање члана Управног одбора, испред 
оснивача. 
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УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Против овог решења може се поднети 
тужба Вишем суду у Краљеву у року од 60 дана од дана пријема решења. 

 
 

 
 

Скупштина града Краљева                                                                 
Број:02-7/2021-I                                                                Председник                                                          
Дана:26. марта 2021.године                                 Скупштине града Краљева         
                                                                  Ненад Марковић, дипл.инж.саобраћаја, с.р. 
 
 



На основу члана 116. став 2. и 5. и члана 117. став 3. Закона о основама 
система образовања и васпитања („Службени гласник РС“, број 88/17, 27/18-
др.закон, 10/19, 6/20) и члана 26. тачка 9. Статута града Краљева („Службени лист 
града Краљева“, број 6/19-пречишћен текст),  

Скупштина града Краљева, на седници одржаној дана 26. марта 2021.године, 
донела је 
 

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

 У ОСНОВНОЈ ШКОЛИ „IV КРАЉЕВАЧКИ БАТАЉОН“ У КРАЉЕВУ 
 
I 

 

 Разрешава се Ивица Марковић дужности члана Школског одбора у Основној 
школи „IV краљевачки батаљон“ у Краљеву, испред локалне самоуправе, на лични 
захтев. 
  

II 
 

 Именује се Александра Весковић, дипломирани еколог, за члана Школског 
одбора у Основној школи „IV краљевачки батаљон“ у Краљеву, испред локалне 
самоуправе. 

 

 III 
 

  Ово решење ступа на снагу даном доношења и објавиће се у „Службеном 
листу града Краљева". 
 О б р а з л о ж е њ е 
  

Правни основ за доношење овог решења садржан је у члану 116. став 2. и 5.  
Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС“, број 
88/17, 27/18-др.закон, 10/19, 6/20), којим је утврђено да орган управљања чине по три 
представника из реда запослених у установи, родитеља, односно других законских 
заступника и три представника на предлог јединице локалне самоуправе, које 
именује и разрешава скупштина јединице локалне самоуправе и члану 26. тачка 9. 
Статута града Краљева („Службени лист града Краљева“, број 6/19-пречишћен 
текст), којим је утврђено да Скупштина, у складу са законом, доноси прописе и друге 
опште и појединачне акте. 

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

Овлашћени предлагач поднео је предлог за разрешење и именовање члана 
Школског одбора испред локалне самоуправе, из разлога поднете оставке 
досадашњег члана Школског одбора. 

УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Против овог решења може се покренути 
управни спор подношењем тужбе Управном суду у Београду у року од 30 дана од 
дана пријема решења.  
 
Скупштина града Краљева                                                                
Број:02-8/2021-I                                                                 Председник                                         
Дана:26. марта 2021.године                                 Скупштине града Краљева 
                                                                   Ненад Марковић, дипл.инж.саобраћаја, с.р. 



На основу члана 116. став 2, 5. и 6. и члана 117. став 3. тачка 2. и 4. Закона о 
основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС“, број 88/17, 
27/18-др.закон, 10/19, 6/20), и члана 26. тачка 9. Статута града Краљева („Службени 
лист града Краљева“, број 6/19-пречишћен текст),  

Скупштина града Краљева, на седници одржаној дана 26. марта 2021.године, 
донела је 

 
 

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

 У ОСНОВНОЈ ШКОЛИ „БРАНКО РАДИЧЕВИЋ'' У ВИТКОВЦУ 
 
 
I 
 

Разрешавају се дужности члана Школског одбора у Основној школи „Бранко 
Радичевић'' у Витковцу: 

1. Верица Павловић, представник Наставничког већа, 
2. Данијела Недељковић, представник Наставничког већа и 
3. Јасмина Мијаиловић, представник Савета родитеља. 

 
                                                                    II 
 
Именују се за чланове Школског одбора у Основној школи „Бранко Радичевић'' 

у Витковцу: 
1. Јасмина Миливојевић, наставник разредне наставе, испред Наставничког 

већа,и 
2. Милорад Пантовић, наставник разредне наставе, испред Наставничког већа 

и 
3. Неда Милутиновић, испред Савета родитеља 
 
                                                                  III 
 

  Ово решење ступа на снагу даном доношења и објавиће се у „Службеном 
листу града Краљева". 

 
 О б р а з л о ж е њ е 
  

Правни основ за доношење овог решења садржан је у члану 116. став 2, 5. и 
6. и члану 117. став 3. тачка 2. и 4. Закона о основама система образовања и 
васпитања („Службени гласник РС“, број 88/17, 27/18-др.закон, 10/19, 6/20), којим је 
утврђено да орган управљања установе има девет чланова, и да га чине по три 
представника из реда запослених у установи, родитеља и три представника на 
предлог јединице локалне самоуправе, које именује и разрешава скупштина 
јединице локалне самоуправе, које предлажу наставничко веће, односно савет 
родитеља, као и да ће скупштина јединице локалне самоуправе разрешити пре 
истека мандата поједине чланове на лични захтев, као и у случају покретања 
иницијативе за разрешење на предлог овлашћеног предлагача, односно када члан 
органа управљања неоправданим одуствовањима онемогућава рад органа 
управљања.  



Чланом 26. тачка 9. Статута града Краљева („Службени лист града Краљева“, 
број 6/19-пречишћен текст), утврђено је да Скупштина, у складу са законом, доноси 
прописе и друге опште и појединачне акте. 

Основна школа „Бранко Радичевић'' у Витковцу обавестила је оснивача да су 
два члана Школског одбора именована испред Наставничког већа поднела оставке 
на ту дужност, и да је овлашћени предлагач Наставничко веће поднело предлог за 
разрешење и именовање два члана Школског одбора. 

Такође, овлашћени предлагач Савет родитеља ове школе је покренуо 
иницијативу за разрешење и именовање члана Школског одбора испред Савета 
родитеља, због неоправданог одсуствовања са седница Школског одбора.  

УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Против овог решења може се покренути 
управни спор подношењем тужбе Управном суду у Београду у року од 30 дана од 
дана пријема решења.  

 
 
Скупштина града Краљева                                                                 
Број:02-9/2021-I                                                                  Председник             
Дана:26. марта 2021.године                                  Скупштине града Краљева 
                                                                    Ненад Марковић, дипл.инж.саобраћаја, с.р.                                                                                               
 
  



На основу члана 116. став 2. и 5. и члана 117. став 3. Закона о основама 
система образовања и васпитања („Службени гласник РС“, број 88/17, 27/18-
др.закон, 10/19, 6/20) и члана 26. тачка 9. Статута града Краљева („Службени лист 
града Краљева“, број 6/19-пречишћен текст),  

Скупштина града Краљева, на седници одржаној дана 26. марта 2021.године, 
донела је 
 

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

 У ОСНОВНОЈ ШКОЛИ „ДОСИТЕЈ ОБРАДОВИЋ“ У ВРБИ 
 
I 

 

 Разрешава се Андријана Шмигић дужности члана Школског одбора у 
Основној школи „Доситеј Обрадовић“ у Врби, испред локалне самоуправе, на лични 
захтев. 
  

II 
 

 Именује се Милош Марковић, мастер васпитач, за члана Школског одбора у 
Основној школи „Доситеј Обрадовић“ у Врби, испред локалне самоуправе. 

 
 III 

 

  Ово решење ступа на снагу даном доношења и објавиће се у „Службеном 
листу града Краљева". 
 О б р а з л о ж е њ е 
  

Правни основ за доношење овог решења садржан је у члану 116. став 2. и 5.  
Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС“, број 
88/17, 27/18-др.закон, 10/19, 6/20), којим је утврђено да орган управљања чине по три 
представника из реда запослених у установи, родитеља, односно других законских 
заступника и три представника на предлог јединице локалне самоуправе, које 
именује и разрешава скупштина јединице локалне самоуправе и члану 26. тачка 9. 
Статута града Краљева („Службени лист града Краљева“, број 6/19-пречишћен 
текст), којим је утврђено да Скупштина, у складу са законом, доноси прописе и друге 
опште и појединачне акте. 

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

Овлашћени предлагач поднео је предлог за разрешење и именовање члана 
Школског одбора испред локалне самоуправе, из разлога поднете оставке 
досадашњег члана Школског одбора. 

УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Против овог решења може се покренути 
управни спор подношењем тужбе Управном суду у Београду у року од 30 дана од 
дана пријема решења.  

 
 
Скупштина града Краљева                                                             
Број:02-10/2021-I                                                                  Председник                                       
Дана:26. марта 2021.године                                   Скупштине града Краљева     
                                                                     Ненад Марковић, дипл.инж.саобраћаја, с.р. 



На основу члана 99. став 2. и став 5. Закона о планирању и изградњи 
(„Службени гласник РС“, број 72/09, 81/09-испр, 64/10-одлука УС, 24/11, 121/12, 
42/13-одлука УС, 50/13-одлука УС, 98/13-одлука УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 
37/19 и 9/20), члана 26. тачка 7. Статута града Краљева („Службени лист града 
Краљева“ број 6/19-пречишћен текст) и члана 6. Одлуке о грађевинском земљишту 
(„Службени лист града Краљева“, број 11/15 и 31/19), 
 Скупштина града Краљева, на седници одржаној дана 26. марта 2021. 
године, донела је 
 

ПРОГРАМ ОТУЂЕЊА ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА У ЈАВНОЈ 
СВОЈИНИ ГРАДА КРАЉЕВА 

 

Члан 1. 
 

 Овим програмом одређују се локације, односно катастарске парцеле које се 
отуђују као градско грађевинско земљиште у јавној својини града Краљева. 

Члан 2. 
 

 Овим програмом обухваћене су  две локације и то: 

 Локација број 1 - поред  игралишта ФК „ Чибуковац“, и то: 
- катастарска парцела број 3170/11 КО Краљево, неизграђено грађевинско 
земљиште, површине 31 а 80 м2, 
- катастарска парцела број 3170/8 КО Краљево, неизграђено грађевинско 
земљиште површине 28 а 00 м2, 
- катастарска парцела број 3178 КО Краљево, неизграђено грађевинско 
земљиште површине 31 а 31 м2, 

  Локација број 2 - код бившег погона „ Папирпромет“  у Чибуковцу, и то:  
- катастарска парцела број 2824/2 КО Краљево, неизграђено грађевинско 
земљиште површине 24 а 78 м2. 

Члан 3. 
 

Саставни део овог програма су и опис локација, инфраструктурна 
опремљеност, урбанистички показатељи, копије плана и изводи из листа 
непокретности, изводи из планског акта и прикази на ортофото подлози који су 
дати у дигиталној форми и саставни су део овог Програма, а које је сачинило 
Јавно предузеће за уређивање грађевинског земљишта „Краљево“ из Краљева. 
 

Члан 4. 
 

Овај програм ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном 
листу града Краљева“. 

 

СКУПШТИНА ГРАДА КРАЉЕВА 
Број:011-86/2021-I 
Дана: 26. марта 2021. године 
                                                                                           Председник 
                                                                                Скупштине града Краљева 
                                                                  Ненад Марковић, дипл.инж.саобраћаја, с.р. 



  
 На основу члана 20. став 1. тачка 11, члан 88, 88а, 88в и 88д Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласник РС", број 129/07, 83/14-др.закон, 101/16-др.закон и 
47/18), члана 29. Закона о смањењу ризика од катастрофа и управљању ванредним 
ситуацијама („Службени гласник РС", број 87/18), а у вези са члановима 45. и 55. Закона 
о водама („Службени гласник РС", број 30/10, 93/12, 101/16 и 95/18), чланом 80. Закона 
о шумама („Службени гласник РС", број 30/10, 93/12, 89/15 и 95/18-др.закон), чланом 9. 
Закона о одбрани од града („Службени гласник РС", број 54/15), чланом 22. Закона о 
заштити од пожара („Службени гласник РС", број 111/09, 20/15, 87/18 и 87/18-др.закони), 
чланом 30. Закона о добровољном ватрогаству („Службени гласник РС", број 87/18), 
чланова 16. и 19. Закона о обнови након елементарне и друге непогоде („Службени 
гласник РС", број 112/15), члана 26. став 1. тачка 27. чланова 113а и 113б Статута града 
Краљева („Службени лист града Краљева", број 6/19-пречишћен текст) и Протокола о 
сарадњи градова и општина у сливу Западне Мораве потписаног 10.02.2019. године, 
 Скупштина града Краљева, на седници одржаној дана 26. марта 2021. године, 
донела је 
 

О Д Л У К У  
О УСВАЈАЊУ СПОРАЗУМА O САРАДЊИ У ОБЛАСТИ СМАЊЕЊА РИЗИКА ОД 

КАТАСТРОФА И ПОСЛОВА РАЗВОЈА ЦИВИЛНЕ ЗАШТИТЕ ГРАДОВА И ОПШТИНА 
У СЛИВУ ЗАПАДНЕ МОРАВЕ 

 
 

Члан 1. 
 

Усваја се Споразум o сарадњи у области смањења ризика од катастрофа и 
послова развоја цивилне заштите градова и општина у сливу Западне Мораве. 

 
 

Члан 2. 
 

 Саставни део ове одлуке је Споразум o сарадњи у области смањења ризика од 
катастрофа и послова развоја цивилне заштите градова и општина у сливу Западне 
Мораве 

 
 

Члан 3. 
 

Одлуку објавити у „Службеном листу града Краљева". 
 

 
Скупштина града Краљева 
Број: 011-87/2021-I 
Дана: 26. марта 2021. године 
 

                                                            Председник 
Скупштине града Краљева 

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



На основу члана 35. Закона о пољопривредном земљишту („Службени 
гласник РС“, број 62/06, 65/08-др.закон, 41/09, 112/15, 80/17 и 95/18-др.закон), 
члана 26. тачка 9. Статута града Краљева („Службени лист града Краљева'', број 
6/19-пречишћен текст), члана 105. став 1. Пословника о раду Скупштине града 
Краљева („Службени лист града Краљева'', број 1/21-пречишћен текст) и члана 4. 
Одлуке о спровођењу комасације на делу катастарских општина Самаила и Мрсаћ, 
града Краљева („Службени лист града Краљева'', број 13/19), 

Скупштина града Краљева, на седници одржаној дана 26. марта 
2021.године, донела је 
 

  
Р Е Ш Е Њ Е 

О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЗАМЕНИКА ПРЕДСЕДНИКА 
И ИМЕНОВАЊУ СЕКРЕТАРА КОМИСИЈЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ КОМАСАЦИЈЕ 
ДЕЛА КАТАСТАРСКИХ ОПШТИНА САМАИЛА И МРСАЋ, ГРАДА КРАЉЕВА 

 
Члан 1. 

 
Разрешавају се дужности у Комисији за спровођење комасације дела 

катастарских општина Самаила и Мрсаћ, града Краљева: 
1. Драгана Томовић, председник Комисије, на лични захтев и 
2. Марко Пљеваљчић, заменик председника Комисије, на лични захтев. 

 
Члан 2. 

 
 Именују се у Комисију за спровођење комасације дела катастарских 
општина Самаила и Мрсаћ, града Краљева: 

-за председника 
Марија Костовић, дипл.правник и  
-за заменика председника 
Драшко Величковић, дипл.правник. 

 
Члан 3. 

 
 У члану 2. тачка 3. Решења о образовању Комисије за спровођење 
комасације дела катастарских општина Самаила и Мрсаћ, града Краљева 
(„Службени лист града Краљева'', број 13/19) исправља се техничка грешка тако 
што се речи:„Магдалена Савић, дипл.инж.архитектуре“ замењују речима: 
„Магдалена Савић, дипл.просторни планер“. 
 

 
Члан 4. 

 
 Члан 4. Решења о образовању Комисије за спровођење комасације дела 
катастарских општина Самаила и Мрсаћ, града Краљева („Службени лист града 
Краљева'', број 13/19) мења се и гласи: 
 „За секретара Комисије за спровођење комасације дела катастарских 
општина Самаила и Мрсаћ, града Краљева именује се Ненад Давидовић, 
дипл.правник, који ће обављати стручне и административне послове Комисије.“  
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    Члан 5. 
 

Ово решење ступа на снагу даном доношења и објавиће се у „Службеном 
листу града Краљева". 
 
                                                     О б р а з л о ж е њ е 
  

Правни основ за доношење решења садржан је у члану 35. Закона о 
пољопривредном земљишту („Службени гласник РС“, број 62/06, 65/08-др.закон, 
41/09, 112/15, 80/17 и 95/18-др.закон), којим је, између осталог, прописано да 
скупштина јединице локалне самоуправе образује комисију за комасацију, број 
чланова комисије и услови за именовање председника комисије и секретара 
комисије и члану 4. Одлуке о спровођењу комасације на делу катастарских 
општина Самаила и Мрсаћ, града Краљева („Службени лист града Краљева'', број 
13/19), којим је утврђено да комасацију, на основу одлуке о спровођењу 
комасације, спроводи Комисија за спровођење комасације, коју Скупштина града 
образује посебним решењем.. 

Чланом 26. тачка 9. Статута града Краљева („Службени лист града 
Краљева'', број 6/19-пречишћен текст), прописано је да Скупштина доноси прописе 
и друге опште и појединачне акте  и члану 105. став 1. Пословника о раду 
Скупштине града Краљева („Службени лист града Краљева'', број 1/21-пречишћен 
текст) којим је прописано да Скупштина, поред осталих аката, доноси решења. 
 С' обзиром да су досадашњи председник и заменик председника Комисије 
за спровођење комасације дела катастарских општина Самаила и Мрсаћ, града 
Краљева поднели оставке на ту дужност, предложено је њихово разрешење и 
именовање председника и заменика председника Комисије. 
 Овим решењем такође се исправља техничка грешка у члану 2. тачка 3. 
Решења о образовању Комисије за спровођење комасације дела катастарских 
општина Самаила и Мрсаћ, града Краљева („Службени лист града Краљева'', број 
13/19), која се односи на звање члана Комисије, и именује секретар Комисије, који 
није именован приликом доношења првобитног решења. 
  
 
Скупштина града Краљева 
Број: 02-11/2021-I 
Дана: 26. марта 2021. године 
 
                                                                                          Председник  
                                                                               Скупштине града Краљева 
                                                                  Ненад Марковић, дипл.инж.саобраћаја, с.р. 


