На основу члана 20. став 1. тачка 8. и члана 32. став 1. тачка 6. Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник РС“, број 129/07, 83/14-др.закон, 101/16-др.закон, 47/18 и
111/21-др.закон), члана 146. став 4. 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-др.закон, 9/20 и 52/21), члана 18.
и 21, у вези са чланом 19. Закона о ратним меморијалима („Службени гласник РС", број
50/18), члана 16. став 1. тачка 8, члана 26. став 1. тачка 9. и члана 121. став 1 и 2. Статута
града Краљева („Службени лист града Краљева“, број 6/19-пречишћен текст),
Скупштина града Краљева, на седници одржаној дана 3.октобра 2022.године,
донела је
ОДЛУКУ
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О ПОСТАВЉАЊУ И ОДРЖАВАЊУ СПОМЕНИКА
НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА КРАЉЕВА
Члан 1.
У Одлуци о постављању и одржавању споменика на територији града Краљева
(„Службени лист града Краљева“, број 21/17) у члану 1. после речи:„дела визуелне
уметности“ додају се речи:„и ратних меморијала“.
Члан 2.
У члану 2. после става 2. додаје се нови став 3. који гласи:
„Ратни меморијал је војно гробље, појединачни гроб, надгробни споменик, спомен
костурница, спомен капела, спомен црква, споменик, јавно спомен обележје, спомен
плоча, место страдања, знаменито место и други пијететни симбол од значаја за
неговање традиције ослободилачких ратова Србије.“
Члан 3.
У члану 4. после става 1. додаје се нови став 2.који гласи:
„Скупштина града доноси одлуку којом министарству надлежном за борачка
питања подноси предлог за уређење (изградњу или постављање ратног меморијала,
односно премештање) или уклањање ратног меморијала, а решење о уређењу, односно
уклањању ратног меморијала доноси министар, у складу са законом.“
Члан 4.
У члану 5. у ставу 1. и ставу 5. после речи:„споменика“ додају се речи:„односно
ратног меморијала“.
Члан 5.
У члану 6. у ставу 1, 2. и 6. после речи:„споменика“ додају се речи:„односно ратног
меморијала“.
У члану 6. став 5. мења се и гласи:

„Градско веће утврђује предлог одлуке o постављању споменика и доставља га
министарству надлежном за послове културе ради прибављања сагласности. Уз предлог
одлуке министарству се доставља захтев за изградњу и постављање споменика и спомен
обeлежја на површинама јавне намене, са образложењем (подаци о историјском или
другом догађају, односно личности; извод из катастра непокретности; информација о
локацији или доказ да је реч о површини јавне намене (релевантан извод из планског
документа) на којој ће се изградити односно поставити споменик или спомен обележје;
идејно решење са техничким описом које мора обухватити и ситуациону скицу са копијом
плана на којој је приказана позиција планираног споменика или спомен обележја, као и
тачно наведен текстуални испис и позиција истог на споменику односно спомен обележју,
у складу са законом којим се уређује службена употреба језика и писма; услови
надлежног завода за заштиту споменика културе (уколико се изградња и постављање
споменика и спомен обележја планира у оквиру непокретног културног добра и његовој
заштићеној околини) или потврду да предметна катастарска парцела на којој се подиже
објекат није непокретно културно добро или његов део.“
После става 6. додаје се нови став 7. који гласи:
„Градско веће утврђује предлог одлуке којом се министарству надлежном за
борачка питања подноси предлог за уређење (изградњу или постављање ратног
меморијала, односно премештање) или уклањање ратног меморијала. Предлог одлуке о
уређењу ратног меморијала садржи све елементе прописане законом којим се уређују
ратни меморијали, а предлог одлуке о уклањању ратног меморијала мора да садржи
релевантне доказе прописане истим законом.“
Члан 6.
У члану 7. у ставу 1. уместо тачке ставља се запета и додају речи:„односно одлуку
којом министарству надлежном за борачка питања подноси предлог за изградњу,
постављање, премештање ратног меморијала или уклањање ратног меморијала.“
У ставу 2. истог члана после речи:„одлуке о постављању споменика“ додају се
речи:„односно одлуке којом министарству надлежном за борачка питања подноси предлог
за изградњу, постављање, премештање ратног меморијала или уклањање ратног
меморијала.“
Члан 7.
Члан 8. мења се и гласи:
„Након достављања мишљења Савета организационој јединици Градске управе
надлежној за послове урбанизма да је иницијатива за постављање споменика оправдана,
Градско веће доноси решење о образовању радног тела за избор идејног решења за
споменик. Радно тело чини пет чланова из реда стручњака из области културе, историје и
урбанизма. Решењем о образовању радног тела утврђују се задаци, надлежност, начин
рада, рок за извршење задатка и др.
Избор идејног решења може да се врши на основу конкурса, ангажовањем аутора
по позиву или коришћењем већ постојећег дела ликовне или примењене уметности, у
складу са законом.“
Члан 8.
У члану 9. реч:„Одбор“ замењује се речима:„радно тело за избор идејног решења“
у одговарајућем падежу.
Ставови 3. и 4. бришу се, а досадашњи ставови 5-10. постају ставови 3-8.

У ставу 5. (сада став 3.) бришу се речи:„односно на предлог жирија ако је
именован“.
У ставу 6. (сада став 4.) речи:„члана 9. став 1“.замењују се речима:„члана 8. став
2.“
У ставу 8. (сада став 6.) речи:„из става 5. и 7. овог члана“ замењују се речима:„из
става 3. и 5. овог члана“
У ставу 10. (сада став 8.) бришу се речи:„из става 7.члана 8.ове одлуке“.
Додаје се нови став 9. који гласи: „Спровођење поступка набавке и избора идејног
пројекта, који је саставни део предлога за изградњу или постављање ратног меморијала,
врши Јавно предузеће за уређивање грађевинског земљишта „Краљево“.“
Члан 9.
У члану 11. реч:„Одбор“ замењује се речима:„радно тело за избор идејног
решења“.
У ставу 1. речи:„члана 9. ставови 5. и 7.“ замењују се речима:„члана 9. ставови 3. и
5“.
Члан 10.
У члановима 13, 14, 17, 19, 20, 21, 22, 24. и 25. после речи:„споменика“ додају се
речи:„и ратних меморијала“ у одговарајућем падежу.
Члан 11.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу
града Краљева“.
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