
На основу члана 5. и 9. Закона о планском систему Републике Србије 
(„Службени гласникРС“, број 30/18), члана 3. Уредбе о обавезним елементима 
плана развоја аутономне покрајине и јединице локалне самоуправе („Службени 
гласник РС'', број 107/20), члана 16. тачка 1. и члана 26. тачка 5. Статута града 
Краљева („Службени лист града Краљева“, број 6/19-пречишћен текст)  

Скупштина града Краљева на седници одржаној дана 17. септембра  2021. 
године, донела је 

 

О  Д  Л  У  К  У 

О ИЗРАДИ ПЛАНА РАЗВОЈА ГРАДА КРАЉЕВА ЗА ПЕРИОД 2022-2030. 

ГОДИНЕ 

 

Члан 1. 

Град Краљево започиње активности на изради Плана развоја града 
Краљева за период 2022-2030.године, као документа развојног планирања 
најширег обухвата и највишег значаја.  

Члан 2. 

Циљ израде Плана је дефинисање визије одрживог развоја града Краљева, 
одређивање потенцијалних предностии развојних праваца Краљева и 
одговарајућих мера, заснованих на унапређењу свеобухватног квалитета живота 
грађана, подстицању убрзаног економског развоја, планском и рационалном 
коришћењу природних ресурса и простора, уз очување природног и културног 
наслеђа, обезбеђење социјалног напретка и смањење сиромаштва, пружања 
квалитетног образовања, здравствене заштите, социјалне и територијалне 
кохезије у сигурном друштву, поштујући различитости и пружајући основна права, 
уклучујући право и једнаке могућности за све.  

Члан 3. 

План развоја, у складу са чланом 3. Уредбе о обавезним елементима плана 
развоја аутономне покрајине и јединице локалне самоуправе, садржи следеће 
обавезне елементе: 
- увод, 
- преглед и анализу постојећег стања, 
- визију, односно жељено стање,  
- приоритетне циљеве развоја који се желе постићи,  
- преглед и опис мера за остваривање приоритетних циљева развоја, 
- начин спровођења и начин праћења спровођења плана развоја. 
 

Члан 4. 

Полазну основу за формулисање Плана представљају дефинисани правци 
развоја Републике Србије и града Краљева, кроз сагледавање националних и 
локалних развојних докумената и докумената јавних политика, програма и 
пројекта који се реализују у граду Краљеву. 



Приоритетне области обухваћене Планом развоја су: економски развој, 
инфраструктурни развој, друштвени развој и развој добре управе. Питања 
животне средине, одрживог развоја, прилагођавања на климатске промене, родне 
равноправности и једнаких могућности се обухватају кроз све приоритетне 
области. 

Члан 5. 

Овлашћује се градоначелник града Краљева да именује Комисију за 
координацију и израду Плана развоја града Краљева за период 2022-2030. године 
и радне групе за области: 1. Економски развој, 2. Инфраструктурни развој,  3. 
Друштвени развој и 4. Развој добре управе. 

Служба за управљање пројектима и локални економски развој Градске 
управе града Краљева пружа подршку Комисији и радним групама, кроз техничку 
помоћ током израде Плана, достављање свих званичних релевантних података и 
др. 

Током израде Плана у циљу партиципације свих заинтересованих страна 
биће организовани форуми и јавна расправа о нацрту документа.  

 
Члан 6. 

Рок за израду Плана развоја града Краљева за период 2022-2030. године је 
12 месеци од дана ступања на снагу Одлуке о изради Плана. 

До усвајања овог Плана примењиваће се Стратегија развоја града Краљева 
2015-2020, усвојена Одлуком  број 011-30/2015-III од 29.01.2015. године. 

 
Члан 7. 

Даном ступања на снагу ове одлуке престаје да важи Одлука о изради 
плана развоја града Краљева за период 2021-2030. („Службени лист града 
Краљева'', број 41/20). 

Члан 8. 

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

 

Скупштина града Краљева 

Број: 011-289/2021-I                                                                             

Дана:17. септембра  2021. године  

 

                                                                                             Председник 

                                                                                 Скупштине града Краљева 

                                                                                    

                                                                      Ненад Марковић, дипл.инж.саобраћаја 


