На основу члана 20. став 1. тачка 15. Закона о локалној самоуправи
(„Службени гласник РС”, број 129/07, 83/14-др.закон, 101/16 и 47/18), члана 33. став
1. Закона о регистру просторних јединица и адресном регистру („Службени гласник
РС”, број 9/20), члана 24. и члана 26. став 1. тачка 9. Статута града Краљева
(„Службени лист града Краљева”, број 6/19-пречишћени текст),
Скупштина града Краљева, на седници одржаној дана 17. септембра 2021.
године, донела је
ОДЛУКУ
О ИЗГЛЕДУ ТАБЛИ СА НАЗИВИМА УЛИЦА
НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА КРАЉЕВА
Члан 1.
Овом одлуком утврђује се изглед табли са називом улица за територију града
Краљева.
Члан 2.
За улице које се налазе у следећим насељеним местима, односно
катастарским општинама на територији града Краљева: Грдица, Кованлук, Ковачи,
Краљево Матаруге (Матарушка Бања), Рибница, Ушће и Чибуковац, утврђује се
следећи изглед табле са називом улица или тргова:
- димензије табле су 500мм Х 400мм, правоугаоног облика, хоризонталне
оријентације,
- на табли се налази грб града Краљева и назив улице,
- назив улице се исписује ћириличким и латиничним писмом,
- грб града Краљева се користи као основни грб, сходно Одлуци о симболима
града Краљева („Службени лист града Краљева”, број 17/09),
- фонт слова је „Cswiss Bold Стандардни“, односно „Cswiss Bold Сужени“ (у
зависности од броја слова, односно дужине назива улице или трга),
а све у складу са Књигом графичких стандарда.
Члан 3.
За улице које се налазе у следећим насељеним местима односно
катастарским општинама на територији града Краљева: Адрани, Бапско Поље, Баре,
Бзовик, Богутовац, Бојанићи ,Борово,Брезна, Брезова, Бресник, Буковица, Витановац
(са Шумарицама), Шумарице, Витковац, Врба, Врдилa, Врх, Гледић, Годачица,
Гокчаница, Готовац, Међуречје, Дедевци, Долац, Драгосињци, Дражиниће, Дракчићи,
Дрлупа, Ђаково, Крушевица (Жича), Заклопача, Закута, Замчање, Засад, Јарчујак,
Каменица, Конарево, Лађевци, Лазац, Лешево, Лопатница, Маглич, Мељаница,
Метикош, Милавчићи, Милаковац, Милиће, Милочај, Мланча, Мрсаћ, Мусина Река,
Обрва, Опланићи, Орља Глава, Пекчаница, Станча, Петропоље, Печеног, Плана,
Полумир, Поповићи,Предоле, Прогорелица, Раваница, Ратина, Река, Роћевићи,
Рудно, Рудњак, Савово, Самаила, Сибница, Сирча, Стубал, Тавник, Тадење,
Толишница, Трговиште, Лозно, Камењани, Цветке, Церје и Чукојевац, утврђује се
следећи изглед табле са називом улица:
- димензије табле су 500мм Х 300мм, правоугаоног облика, хоризонталне
оријентације,
- на табли се налази грб града Краљева и назив улице,
- боја табле је тамноплава (кобалт плава), оквир табле је беле боје, а називи

улица и тргова се исписује белим штампаним словима,
- назив улице се исписује ћириличким писмом,
- грб града Краљева се користи као основни грб, сходно Одлуци о симболима
града Краљева („Службени лист града Краљева”, број 17/09) и
- фонт слова је „Cswiss Bold Стандардни“, односно „Cswiss Bold Сужени“ (у
зависности од броја слова, односно дужине назива улице или трга).
Управљач пута (ЈП за уређивање грађевинског земљишта „Краљево“), својим
актом може одредити улице у деловима насељених места, односно катастарских
општина из става 1. овог члана, у којима се налазе објекти који су од значаја за
привредни, туристички, културни и други развој града Краљева, за које ће се
применити изглед табли утврђен чланом 2. ове одлуке.
Члан 4.
Постојеће табле са називима улица на територији града Краљева, постављене
пре доношења ове одлуке, замениће се таблама израђеним у складу са овом
одлуком у року од 5 година од дана ступања на снагу ове одлуке.
Члан 5.
Ова одлука ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном
листу града Краљева“.
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