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СЛУЖБЕНИ ЛИСТ
ГРАДА КРАЉЕВА
БРОЈ 6 - 22. МАРТ 2018. ГОДИНЕ
АКТИ СКУПШТИНЕ
ГРАДА КРАЉЕВА

74.

На основу члана 32. тачка 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), члана 26. тачка 1, члана 63.
тачка 1. и члана 125. Статута града
Краљева („Службени лист града Краљева'', број 15/13-пречишћен текст),
Скупштина града Краљева, на седници одржаној 22. марта 2018. године,
донела је

ОДЛУКУ
О ИЗМЕНАМА И
ДОПУНАМА СТАТУТА
ГРАДА КРАЉЕВА
Члан 1.

У Статуту града Краљева („Службени лист града Краљева“, број 15/13пречишћен текст), у члану 11. став 2.
бришу се речи: „као и услови и начин
доделе звања почасног грађанина,“.

Члан 2.

У члану 16. у тачки 9) речи: „уређења грађевинског земљишта“ замењују се речима: „уређивања грађевинског земљишта“; речи: „висину накнаде за уређивање грађевинског земљишта“ замењују се речима: „висину
доприноса за уређивање грађевинског
земљишта“; бришу се речи: „и за
коришћење“; испред речи: „отуђује“
додаје се реч: „прибавља“ и запета; на
крају тачке после речи:“земљишта“
додаје се запета и речи: „обезбеђује
вршење урбане комасације и образује
комисију за урбану комасацију“.
Тачка 10) мења се и гласи: „уређује
и обезбеђује одрживи развој становања, обезбеђује доношење стратешких докумената за спровођење стамбене политике и обезбеђује средства
у буџету Града, као и из других извора
за испуњење обавеза предвиђених
законом и стратешким документима;
обезбеђује реализацију стамбених пројеката у складу са локалном стамбеном стратегијом и акционим планом и програмом стамбене подршке и
у ту сврху планира, припрема и
уређује земљиште; обезбеђује вођење
регистра стамбених заједница и поступка регистрације у складу са законом,
спроводи поступак увођења принудне
управе; ради остваривања јавног интереса преузима послове одржавања
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зграда и унапређења својства зграде, у
складу са законом; може основати
правно лице за обављање послова од
јавног интереса у области становања;
уређује поступак доделе стана за
службене потребе на привремено коришћење; прописује правила општег кућног реда у стамбеним и стамбенопословним зградама; обезбеђује спровођење поступка исељења бесправно
усељених лица у станове или заједничке просторије стамбене, односно
стамбено-пословне зграде, обезбеђује
спровођење поступка исељења лица и
пресељења у одговарајући смештај, воење евиденције о начину и условима
спроведених поступака исељења и
пресељења; обезбеђује стамбену подршку корисницима стамбене подршке и
средства за реализацију програма
стамбене подршке, у складу са законом; обезбеђује доношење аката о
начину располагања становима у јавној својини који се додељују као вид
стамбене подршке; помаже реализацију енергетских услуга у стамбеном
сектору; ради спровођења стамбене
политике обезбеђује доношење локалне стамбене стратегије и акционог
плана за њено спровођење, оснива непрофитну стамбену организацију ради
спровођења локалне стамбене стратегије; врши и друге послове у складу
са законом“.
У тачки 19) бришу се речи: „одређује ерозивна подручја,“.
У тачки 20) речи:„утврђује водопривредне услове, издаје водопривредне
сагласности и водопривредне дозволе“
замењују се речима: „утврђује водне
услове, издаје водне сагласности и водне дозволе“.
У тачки 21) после речи: „боравишне
таксе“ додаје се запета и речи: „обезбеђује услове за очување, коришћење и
унапређење подручја са природним лековитим својствима, у складу са законом“.
Додаје се нова тачка која гласи:
„уређује и обезбеђује постављање и
уклањање мањих монтажних објеката
привременог карактера на јавним и
другим површинама, балон хала спо-
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ртске намене, надстрешница за склањање људи у јавном превозу, објеката за депоновање и сепарацију речних агрегата и пловећих постројења
на водном земљишту“.
Додаје се нова тачка која гласи:
„уређује и обезбеђује изградњу и постављање споменика и спомен обележја
на површинама јавне намене, у складу
са законом“.
Додаје се нова тачка која гласи:
„уређује и обезбеђује услове и мере
које је потребно спровести и обезбедити у току уклањања објекта који
представља непосредну опасност за
живот и здравље људи, за суседне објекте и за безбедност саобраћаја, у
складу са законом“.
Додаје се нова тачка која гласи:
„образује локални информациони систем планских докумената и стања у
простору“.

Члан 3.
Члан 18. мења се и гласи:
„Члан 18.

Ради трајног обављања делатности
од општег интереса и задовољавања
потреба корисника производа и услуга, Град оснива јавна предузећа.
Поред јавног предузећа, делатност
од општег интереса може да обавља и
друштво капитала чији је једини власник јавно предузеће, друштво капитала чији је једини власник Град, зависно друштво чији је једини власник то
друштво капитала као и друго друштво капитала и предузетник, коме је
надлежни орган поверио обављање те
делатности, у складу са законом.
Град може споразумом уредити заједничко обављање делатности од општег интереса, односно комуналних
делатности, за две или више јединица
локалне самоуправе, у складу са законом.
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Ради обављања делатности којима
се обезбеђује остваривање права грађана, односно задовољавања потреба
грађана у областима утврђеним законом и овим статутом, Град оснива установе и друге организације“.
Члан 4.
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Члан 6.
Назив члана 21. и члан 21. мењају
се и гласе:
„Поверавање обављања делатности
од општег интереса
Члан 21.

Назив члана 19. и члан 19. мењају
се и гласе:
„Оснивање јавних служби Града
Члан 19.
Акт о оснивању јавног предузећа и
друштва капитала чији је једини власник Град доноси Скупштина града,
која именује и разрешава органе и
врши и друга права оснивача, у складу са законом.
Акт о оснивању установе и друге организације која врши јавну службу доноси Скупштина града, која именује и
разрешава органе и врши и друга
права оснивача, у складу са законом“.
Члан 5.
Члан 20. мења се и гласи:
„ Члан 20.
Јавна предузећа, друштва капитала
чији је једини власник јавно предузеће, друштва капитала чији једини
власник Град и зависна друштва чији
је једини власник то друштво капитала, имају обавезу да Скупштини
града достављају на сагласност средњорочне и дугорочне планове пословне стратегије и развоја и годишње,
односно трогодишње програме пословања, у складу са законом.
Установе и друге организације које
врше јавну службу, чији је оснивач
Град, имају обавезу да Скупштини
града достављају на сагласност годишње програме рада, у складу са законом“.

Град може поверити обављање делатности од општег интереса, односно
комуналних делатности, другом друштву капитала и предузетнику, у
складу са законом.
Град не може поверити вршење
делатности од општег интереса, односно комуналних делатности за које је
законом утврђено да их могу обављати
искључиво јавна предузећа која оснива Град, друштва капитала чији је
једини власник јавно предузеће, односно чији је једини власник Град и
зависна друштва чији је једини власник то друштво капитала“.
Члан 7.
Назив члана 22. и члан 22. мењају
се и гласе:
„Подношење извештаја о раду јавних служби
Члан 22.
Јавна предузећа, друштва капитала
чији је једини власник јавно предузеће, друштва капитала чији једини
власник Град и зависна друштва чији
је једини власник то друштво капитала, имају обавезу да финансијске
извештаје са извештајем овлашћеног
ревизора подносе Скупштини града,
ради информисања, до 30. јуна текуће
године за претходну годину.
Јавна предузећа, друштва капитала
чији је једини власник јавно предузеће, друштва капитала чији једини
власник Град и зависна друштва чији
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је једини власник то друштво капитала имају обавезу да тромесечне извештаје о реализацији годишњег, односно трогодишњег програма пословања достављају Градском већу града
Краљева, у складу са законом.
Јавна предузећа, друштва капитала
чији је једини власник јавно предузеће, друштва капитала чији једини
власник Град и зависна друштва чији
је једини власник то друштво капитала
имају обавезу да Градском већу града
Краљева доставе податке неопходне за
сачињавање анализе пословања јавних предузећа, у складу са законом.
Установе и друге организације чији
је оснивач Град, које врше јавну
службу, имају обавезу да Скупштини
града достављају годишњи извештај о
раду на усвајање, у складу са законом“.
Члан 8.

У члану 26. у тачки 2) после речи:
„усваја“ додају се речи: „извештај о
реализацији буџета и“.
У тачки 6) после речи: „просторни
план“ додају се речи: „и урбанистичке
планове“.
Тачка 7) мења се и гласи: „7) доноси
годишњи и средњорочни програм уређивања грађевинског земљишта у јавној својини Града, доноси програм
прибављања грађевинског земљишта
у јавној својини Града, доноси програм
отуђења грађевинског земљишта у јавној својини Града, уређује и обезбеђује вршење послова уређивања грађевинског земљишта, оснива јавно
предузеће ради обезбеђења услова за
уређивање, унапређивање и заштиту
грађевинског земљишта, утврђује допринос за уређивање грађевинског земљишта, доноси одлуку о отуђењу и
давању у закуп грађевинског земљишта по цени која је мања од тржишне
цене и одлуку о отуђењу и давању у
закуп без накнаде, у складу са законом и уредбом; образује Комисију за
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урбану комасацију и именује и разрешава чланове;“.
У тачки 8) речи: „поверава обављање комуналних делатности привредном друштву, предузетнику или другом привредном субјекту“ замењују се
речима: „поверава обављање комуналних делатности другом друштву капитала и предузетнику, у складу са
законом“.
Тачка 11) мења се и гласи: „11)
доноси акт о оснивању јавног предузећа и друштва капитала које обавља делатност од општег интереса и
врши права оснивача; даје претходну
сагласност јавном предузећу за оснивање друштва капитала за обављање
делатности од општег интереса и друштва капитала за обављање делатности која није делатност од општег
интереса, именује и разрешава председника и чланове надзорног одбора,
директора, вршиоца дужности директора јавног предузећа, доноси решење
о суспензији директора, у складу са
законом; даје сагласност на средњорочни и дугорочни план пословне
стратегије и развоја и годишњи, односно трогодишњи програм пословања јавног предузећа; упознаје се са
финансијским извештајем јавног предузећа и извештајем овлашћеног ревизора; даје сагласност на статут јавног
предузећа, на тарифу (одлуку о ценама, тарифни систем и др), осим ако
другим законом није предвиђено да ту
сагласност даје други државни орган,
на давање гаранција, авала, јемстава,
залога и других средстава обезбеђења
за послове који нису из оквира делатности од општег интереса, на располагање средствима у јавној својини
која су пренета у својину јавног предузећа, велике вредности, која је у
непосредној функцији обављања делатности од општег интереса утврђених
оснивачким актом, на акт о општим
условима за испоруку производа и
услуга, на улагање капитала, статусне
промене, на акт о процени вредности
капитала, на програм и одлуку о
својинској трансформацији; у случају
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поремећаја у пословању јавног предузећа предузима мере којима ће се обезбедити услови за несметано обављање делатности од општег интереса,
и врши и друга права оснивача у
складу са законом;“.
Тачка 12) мења се и гласи: „12)
доноси акт о оснивању установе и
друге организације која врши јавну
службу у областима предвиђеним законом и Статутом и врши права
оснивача; именује и разрешава председника и чланове управног и надзорног одбора, директора, осим у
случајевима предвиђеним посебним
законом, вршиоца дужности директора; даје сагласност на годишњи
програм рада установе; даје сагласност
на предлог кадровског плана; усваја
годишњи извештај о раду установе;
даје сагласност на статут установе,
осим у случајевима предвиђеним посебним законом, на тарифу (одлуку о
ценама, тарифни систем и др) у
случајевима прописаним законом и
врши и друга права оснивача у складу
са законом;“.
Тачка 17) брише се.
Тачка 19) мења се и гласи: „19)
одлучује о прибављању, располагању
и управљању непокретним стварима у
јавној својини Града, изузев давања у
закуп непокретних ствари у јавној својини Града, као и о прибављању других непокретности за потребе Града, у
складу са законом;“.
Тачка 23) брише се.
Тачка 26) брише се.
Тачка 28) мења се и гласи: 28) „доноси одлуку којом се уређују надлежност и овлашћења, начин поступања,
начин избора и услови за разрешење и
престанак функције Заштитника грађана и заменика Заштитника грађана; бира и разрешава Заштитника грађана и заменика Заштитника грађана;“.
Тачка 29) мења се и гласи: 29) „доноси одлуку о образовању правобранилаштва Града, којом се уређују надлежност и овлашћења, начин поступања, постављење и услови за разрешење и престанак функције правобра-

Број 6 - Страна 5

ниоца и заменика правобраниоца; поставља и разрешава правобраниоца и
заменике правобраниоца;“.
У тачки 34) после речи: „у складу са
законом“ додаје се запета и речи: „уз
претходну сагласност министарства
надлежног за послове локалне самоуправе“.
Тачка 35) брише се.
У тачки 39) бришу се речи: „јавног
превоза путника и“.
Тачка 41) брише се;
Тачка 42) брише се;
Тачка 43) брише се;
Додаје се нова тачка која гласи:
„доноси годишњи програм заштите,
уређења, и коришћења пољопривредног земљишта, у складу са законом;“.
Додаје се нова тачка која гласи:
„доноси локалну стамбену стратегију,
акциони план за њено спровођење и
програм стамбене подршке; доноси
одлуку о утврђивању урбанистичких
зона или блокова за које прописује
обавезу извршења одређених активности у одржавању зграде, односно обавезно инвестиционо одржавање и унапређење својства зграда, ради обезбеђивања јавног интереса у складу са
законом; доноси одлуку о обавези одржавања спољног изгледа зграде и
забрани промене спољног изгледа зграде; доноси акт о минималној висини износа о текућем одржавању зграда, акт о висини износа накнаде коју
плаћају власници посебних делова у
случају принудно постављеног професионалног управника и акт о минималној висини износа издвајања на име
трошкова инвестиционог одржавања
заједничких делова зграде; образује
стамбену комисију која одлучује о
давању на коришћење стана за службене потребе; доноси одлуку о општим
правилима кућног реда у стамбеним и
стамбено-пословним зградама; доноси
одлуку о неопходности исељења, у складу са законом; образује стамбену
комисију која спроводи поступак доделе стамбене подршке у складу са законом; доноси одлуку о додели стамбене
подршке у складу са законом; оснива
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стамбену агенцију у складу са законом;“.
Додаје се нова тачка која гласи: „доноси стратегију и годишњи план безбедности саобраћаја;“.
Члан 9.

Члан 28. став 3. мења се и гласи:
„Седницом председава најстарији
одборник, коме у раду помажу секретар Скупштине из претходног сазива и
два најмлађа одборника“.
Члан 10.

У члану 36. став 4. речи: „а у другим
случајевима о одлагању седнице одлучује Скупштина“ замењују се речима:
„у складу са одредбама Пословника о
раду Скупштине града Краљева“.

22. март 2018. године
Члан 13.

Члан 42. став 1. мења се и гласи:
„Стална радна тела Скупштине су:
1)Административно-мандатска комисија;
2) Комисија за избор и именовања;
3) Комисија за Статут и управу;
4) Комисија за друштвене делатности, економски развој, привреду и
финансије;
5) Комисија за урбанизам, грађевинарство и стамбено-комуналне делатности;
6) Комисија за месне заједнице, пољопривреду и развој села;
7) Комисија за представке и притужбе и борбу против корупције;
8) Комисија за награде и признања;
9) Комисија за утврђивање предлога назива улица, тргова, заселака и
делова насељених места;
10) Комисија за екологију, заштиту
и унапређење животне средине“.
Члан 14.

Члан 11.
У члану 37. став 3. после речи:
„заштитника грађана“ додаје се запета
и речи: „о примедбама изнетим на
поступак гласања за избор председника Скупштине, заменика председника Скупштине, градоначелника,
заменика градоначелника и чланова
Градског већа“.
У ставу 4. испред речи: „овим
Статутом“ уместо речи: „и“ ставља се
запета, а после речи: „овим Статутом“
додају речи: „и Пословником о раду
Скупштине града Краљева“
Члан 12.
У члану 38. став 3. речи: „и других
посебно оправданих разлога утврђених законом“ замењују се речима: „чувања државне или војне тајне“.

Назив члана 43г и члан 43г став 1.
и 2. мењају се и гласе:
„Савет за здравље
Члан 43г
„Скупштина образује Савет за
здравље, ради обављања задатака из
области заштите права пацијената и
међусекторске сарадње, координације,
подстицања, организације и усмеравања спровођења активности у области деловања јавног здравља на нивоу
Града.
Савет има председника и десет чланова“.
Члан 15.

После члана 43г додаје се нови
члан 43д који гласи:
„Савет за социјалну заштиту
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Члан 43д
Скупштина образује Савет за
социјалну заштиту, који предлаже
програм унапређења социјалне заштите који усваја Скупштина града, подноси иницијативе и предлаже мере и
активности у области унапређења социјалне политике, иницира пројекте и
програме за подстицај и развој постојећих и нових услуга социјалне заштите.
Савет има председника и шест чланова.
Актом о образовању Савета уређује
се састав, надлежност, начин рада,
права и дужности председника и чланова Савета и друга питања од значаја за рад Савета, у складу са законом“.
Члан 16.
У члану 45. бришу се ставови 2, 3, 4.
и 5.
Члан 17.
У члану 47. став 1. мења се и гласи:
„Председник Скупштине може бити на
сталном раду у Граду. Заменик председника Скупштине не може бити на
сталном раду у Граду.“
Члан 18.

Назив члана 48. и члан 48. став 1.
мењају се и гласе:
„Оставка и разрешење председника
и заменика председника Скупштине
Члан 48.
„Председнику, односно заменику
председника Скупштине престаје мандат пре истека времена на које је
изабран, уколико поднесе оставку или
буде разрешен, као и наступањем
случаја престанка мандата одборника
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прописаног законом, на начин и по
поступку предвиђеним Пословником о
раду Скупштине. Предлог за разрешење председника, односно заменика
председника Скупштине, пре истека
мандата, може поднети најмање 1/3
одборника, подноси се у писаној форми
и мора бити образложен“.
Став 2. и став 3. бришу се.
Члан 19.
Члан 50. став 2. мења се и гласи:
„За секретара Скупштине може бити
постављено лице које има стечено
високо образовање из научне области
правне науке на основним академским
студијама у обиму од најмање 240
ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, мастер струковним студијама,
специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним
студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири
године или специјалистичким студијама на факултету, са положеним стручним испитом за рад у органима
државне управе и радним искуством
од најмање 3 године“.
Члан 20.
Назив члана 51. и члан 51. став 1.
мењају се и гласе:
„Оставка и разрешење секретара и
заменика секретара Скупштине
Члан 51.

„Секретару, односно заменику секретара Скупштине престаје мандат
пре истека времена на које је постављен, уколико поднесе оставку или
буде разрешен на предлог председника Скупштине, на начин и по поступку предвиђеним Пословником о раду Скупштине“.
Став 2. брише се.
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Члан 21.

У члану 58. у тачки 6) речи: „у име
Града“ замењују се речима: „у име
оснивача“.
Тачка 7) брише се.
Тачка 12) мења се и гласи: „12)
доноси акта из надлежности Градског
већа у случају ратног стања или елементарних непогода, с тим што је
дужан да их поднесе на потврду Градском већу, чим Градско веће буде у могућности да се састане“.
Тачка 16) мења се и гласи: „16) „у
име Града закључује уговоре на основу одлука о прибављању и располагању стварима у јавној својини Града, а
када су у питању непокретне ствари,
по претходно прибављеном мишљењу
правобранилаштва Града, као и у другим случајевима предвиђеним законом;“.
Тачка 17) брише се.
Тачка 18) брише се.
Додаје се нова тачка која гласи:
„доноси решење о преусмеравању у
апропријацијама, у складу са законом;“.
Додаје се нова тачка која гласи:
„доноси акт о покретању поступка давања у закуп непокретности у јавној
својини Града, образује Комисију за
давање у закуп непокретности у јавној
својини Града у складу са законом и
уредбом; доноси одлуку о расписивању јавног огласа ради давања у закуп
грађевинског земљишта које је јавна
својина Града, образује Комисију за
давање у закуп грађевинског земљишта које је јавна својина Града, у
складу са законом;“.
Члан 22.

У члану 63. тачка 7) мења се и
гласи: „7) поставља и утврђује престанак рада на положају начелника,
заменика начелника и вршиоца ду-
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жности начелника Градске управе, у
складу са законом;“.
Тачка 9) брише се.
Тачка 10) мења се и гласи: „10)
доноси Процену угрожености, План
заштите и спасавања у ванредним
ситуацијама, Оперативни план одбране од поплава за водотокове другог
реда на територији града и План заштите од удеса;“.
Тачка 12) мења се и гласи: „одлучује о давању у закуп непокретних
ствари у јавној својини Града, у складу
са законом;“.
Тачка 13) мења се и гласи: „доноси
одлуку о прибављању и располагању
покретним стварима у јавној својини
Града, у складу са законом;“.
Додаје се нова тачка која гласи:
„доноси План одбране Града, који је
саставни део Плана одбране Републике Србије, усклађује припреме за одбрану правних лица у делатностима из
своје надлежности са Планом Републике Србије;“.
Додаје се нова тачка која гласи:
„подноси извештај о реализацији буџета Скупштини града, утврђује предлог
одлуке о завршном рачуну буџета, у
складу са законом;“.
Додаје се нова тачка која гласи:
„одговорно је за спровођење фискалне
политике и управљање јавном имовином, приходима и примањима и расходима и издацима буџета, на начин
који је у складу са законом;“.
Додаје се нова тачка која гласи:
„доноси решења о употреби сталне и
текуће буџетске резерве, у складу са
законом;“.
Додаје се нова тачка која гласи:
„доноси програм давања у закуп грађевинског земљишта у јавној својини
Града, образује Комисију за отуђење
грађевинског земљишта у јавној својини Града, доноси одлуку о расписивању јавног огласа ради отуђења
грађевинског земљишта у јавној својини Града; доноси одлуку о конституисању службености пролаза на грађевинском земљишту и друге одлуке
везане за располагање и управљање
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грађевинским земљиштем које је јавна
својина Града, у складу са законом;“.
Додаје се нова тачка која гласи:
„усваја и доставља надлежном министарству информацију о степену усклађености планираних и реализованих
активности, сачињену на основу тромесечних извештаја о реализацији
годишњег, односно трогодишњег програма пословања; једном годишње доставља министарству анализу пословања јавних предузећа, са предузетим
мерама за отклањање поремећаја у
пословању јавног предузећа, у року од
60 дана од завршетка календарске године, у складу са законом;“.
Додаје се нова тачка која гласи:
„усваја Правилник којим се уређују
радна места и њихово разврставање по
звањима, образује Жалбену и Конкурсну комисију, именује и разрешава
чланове;“.
Додаје се нова тачка која гласи:
„образује Савет за очување културног
и историјског наслеђа града Краљева,
именује председника и чланове;“.
Додаје се нова тачка која гласи:
„образује Савет за безбедност саобраћаја, именује председника и чланове и
најмање два пута годишње подноси
Скупштини извештај о стању безбедности саобраћаја на територији Града;“.
Додаје се нова тачка која гласи:
„даје сагласност на финансијске планове месних заједница;“.
Додаје се нова тачка која гласи:
„обавља и друге послове утврђене Уставом, законом и овим статутом“.
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Члан 24.
Члан 76. став 2. мења се и гласи:
„За начелника Градске управе може
бити постављено лице које има стечено високо образовање из научне
области правне науке на основним
академским студијама у обиму од
најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер
академским студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким
академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно
на основним студијама у трајању од
најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету,
положен државни стручни испит и
најмање пет година радног искуства у
струци“.
Члан 25.
У члану 78. став 2. и 3. мењају се и
гласе:
„Начелнику, односно заменику начелника Градске управе престаје рад
на положају из разлога утврђених
законом.
Градско веће доноси решење којим
се утврђује престанак рада на положају начелника и заменика начелника Градске управе из разлога утврђених законом“.
Члан 26.
Члан 79. Статута мења се и гласи:

Члан 23.
„ Члан 79.

У члану 68. испред речи: „повремена“ додају се речи: „стална и“, а
после речи: „повремена радна тела“
додаје се запета и речи: „у складу са
законом“.

Градоначелник може поставити
помоћнике у Градској управи, који
обављају послове из области економског развоја, урбанизма, развоја
месних заједница, заштите животне
средине и пољопривреде и др.
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Помоћници градоначелника из става 1. овог члана покрећу иницијативе,
предлажу пројекте и сачињавају мишљења у вези са питањима која су од
значаја за развој Града у областима за
које су постављени.
Градоначелник може да постави
највише 5 помоћника градоначелника.
Помоћнике градоначелника поставља и разрешава градоначелник.“
Члан 27.
Члан 80. став 2. мења се и гласи:
„Правилник којим се уређују радна
места и њихово разврставање по звањима усваја Градско веће“.
Члан 28.
У члану 106. став 1. и 3. реч:
„Савет“ у одређеном падежу замењује
се речју: „орган“ у одговарајућем падежу.
Члан 29.
У члану 108. став 1, 2. и 3. реч:
„Савет“ у одређеном падежу замењује
се речју: „орган“ у одговарајућем падежу.
Члан 30.
У члану 116. речи: „невладиним
организацијама“ замењују се речју:
„удружењима“, а речи „који је“ бришу
се.
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Члан 32.

У члану 120. став 2. речи: „поставља
Заштитника грађана“ замењују се
речима: „бира Заштитника грађана“.
Члан 33.
У члану 121. став 1. испред речи:
„програме“ додаје се реч: „стратегије“.
Члан 34.
У члану 125. после става 6. додаје се
нови став 7. који гласи:
„У току поступка доношења, односно промене Статута града, обавезно је
одржавање најмање једне расправе“.
Члан 35.
У члану 127. став 1. мења се и
гласи: „Прописи града Краљева ускладиће се са одредбама ове одлуке најкасније у року од 90 дана од дана
ступања на снагу ове одлуке“.
Став 2. и став 3. бришу се.
Члан 36.
Члан 128. брише се.
Члан 37.
Члан 129. брише се.

Члан 31.

Члан 38.

У члану 117. став 2. и 3. речи:
„Јавно правобранилаштво Града“ у
одређеном падежу замењују се речима: „правобранилаштво Града“ у одговарајућем падежу.

Члан 130, који постаје члан 128,
мења се и гласи:
„Ова одлука ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у
„Службеном листу града Краљева“.
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Стална радна тела Скупштине
града Краљева, образована у складу
са Пословником о раду Скупштине
града Краљева („Службени лист града
Краљева“, број 4/08, 20/11), настављају
са радом до избора чланова сталних
радних тела Скупштине града Краљева, у складу са Одлуком о изменама
и допунама Статута града Краљева
Одредбе члана 26. тачка 12) ове одлуке, које се односе на давање сагласности на предлог кадровског плана
установа и других организација које
врше јавну службу примењиваће се од
1. јануара 2019. године“.
Члан 39.
Овлашћује се Одељење за послове
органа Града Градске управе града Краљева да по доношењу Одлуке о изменама и допунама Статута града
Краљева припреми пречишћен текст Статута града Краљева и достави
га за објављивање у „Службеном листу
града Краљева“.

Скупштина града Краљева
Број: 011-90/2018-I
Дана: 22. марта 2018. године

Председник
Скупштине града Краљева
Ненад Марковић, дипл.инж.саобраћаја, с.р.
75.
На основу члана 48. став 1. и 5,
члана 56. став 1, 5, 6. и 7. Закона о
локалним изборима („Службени гласник РС'', број 129/07, 34/10-одлука УС
и 54/11), члана 121. став 2. Статута
града Краљева („Службени лист града
Краљева'', број 15/13-пречишћен текст), члана 5. и члана 8. став 1. и 2.
Пословника о раду Скупштине града
Краљева („Службени лист града Краљева'', број 25/16), у вези са чланом 47.
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Закона о локалним изборима („Службени гласник РС'', број 129/07, 34/10одлука УС и 54/11),
Скупштина града Краљева, на седници одржаној 22. марта 2018. године,
разматрала је Извештај Врификационог одбора Скупштине града Краљева, па је том приликом донела

ОДЛУКУ
I
Потврђује се одборнички мандат у
Скупштини града Краљева Ивани
Кекерић, кандидату са Изборне листе
„Александар Вучић-Србија побеђује“.
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''.

Образложење

Правни основ за доношење Одлуке
о потврђивању мандата одборницима
у Скупштини града Краљева садржан
је у одредбама члана 56. став 1, 5, 6. и
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7. Закона о локалним изборима („Службени гласник РС'', број 129/07, 34/10одлука УС и 54/11), 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.
Чланом 47. Закона о локалним изборима („Службени гласник РС'', број
129/07, 34/10-одлука УС и 54/11),
прописано је да када одборник поднесе
писану оставку оверену код органа надлежног за оверу потписа, председник скупштине је дужан да поднету
оставку стави на дневни ред скупштине на првој наредној седници, са предлогом да то буде прва тачка дневног
реда.
Скупштина града Краљева Одлуком број 011-36/2018-I од 14. фебруара
2018. године („Службени лист града
Краљева“, број 2/18), утврдила је да је
дана 14. фебруара 2018. године престао мандат одборника у Скупштини
града Краљева Новици Гаговићу, на
основу оверене писане оста-вке.
Изборна комисија града Краљева је
на седници одржаној 5. марта 2018.
године, на основу достављене Одлуке
Скупштине града Краљева број 01136/2018-I од 14. фебруара 2018. године
у складу са одредбама Закона о лока-
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лним изборима доделила одборнички
мандат Ивани Кекерић, кандидату за
одборника са Изборне листе „Александар
Вучић-Србија побеђује“.
Верификациони одбор изабран на
Двадесетој седници Скупштине града
Краљева је у складу са чланом 7.
Пословника о раду Скупштине града
Краљева („Службени лист града Краљева“, број 25/16), извршио увид у
уверење о избору за одборника и решење 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:011-89/2018-I
Дана: 22. марта 2018. године

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

76.

На основу члана 121, у вези са
чланом 93. став 1 тачка 1. Закона о
становању и одржавању зграда („Службени гласник РС“, број 104/ 2016),
Правилника о мерилима за утврђивање реда првенства за доделу
стамбене подршке („Службени гласник РС“, број 75/2017), члана 32. став
1.тачка 20. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, број
129/2007, 83/2014-др.закон и 101 /16др.закон) и члана 26. став 1 тачка 9.
Статута града Краљева („Службени
лист града Краљева“, број 15/13пречишћен текст),
Скупштина града Краљева, на седници одржаној 22. марта 2018. године, донела је
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ОДЛУКУ

Члан 3.

О РАСПОЛАГАЊУ
СТАНОВИМА У СВОЈИНИ
ГРАДА КРАЉЕВА
КОЈИ СЕ ДОДЕЉУЈУ КАО
СТАМБЕНА ПОДРШКА
ПОД УСЛОВИМА НЕПРОФИТНОГ
ЗАКУПА

Стручне, техничке, административне, финансијске и све друге послове
везане за давање станова у јавној својини града Краљева у закуп под
условима непрофитног закупа обавља
Јавно предузеће „Градско стамбено“,
Краљево (у даљем тексту: Јавно предузеће).

I ОПШТЕ ОДРЕДБЕ

Члан 1.
Овом одлуком прописују се услови,
критеријуми и мерила за давање станова у јавној својини града Краљева у
закуп под условима непрофитног
закупа (у даљем тексту: непрофитни
закуп) у складу са законским и подзаконским актима, као и друга питања
везана за располагање становима
намењених за давање у непрофитни закуп.
Члан 2.
Скупштина града Краљева образује
Стамбену комисију за расподелу станова намењених за давање у непрофитни закуп (у даљем тексту: Стамбена комисија).
Стамбену Комисију чине: председник, заменик председника, четири
члана, као и заменици чланова, који
се именују на следећи начин:
• председник, 1 члан и 1 заменик члана именују се из редова запослених у
Јавном предузећу Градско стамбено"
Краљево.
• 1 члан и 1 заменик члана именују се
из редова запослених у Центру за социјални рад Краљево,
• заменик председника, 2 члана и 2 заменика члана именују се из редова
запослених у Градској управи града
Краљева.
Комисија доноси Пословник о свом
раду на првој седници.

II КОРИШЋЕЊЕ СРЕДСТАВА ОД
ЗАКУПНИНА

Члан 4.
Висину износа непрофитне закупнине утврђује Градско веће града
Краљева на предлог ЈП „Градско
стамбено“ Краљево, у складу са законским и подзаконским актима.
Средства од закупнина из става 1.
овог члана у висини од 60% намењена
су за трошкове: одржавања, осигурања
и управљања становима, као и за
ризик наплате закупнине, а у следећим процентуалним износима:
1) 20% за одржавање;
2) 7% за осигурање;
3) 25% за управљање;
4) 8% за ризик наплате закупнине.
Средства од наплаћене закупнине у
висини од 40% месечно се уплаћују на
наменски рачун града Краљева ради
даљег развоја становања на подручју
града Краљева.

III ПОСТУПАК ДАВАЊА
СТАНОВА У НЕПРОФИТНИ ЗАКУП

Члан 5.

Станове у јавној својини града
Краљева који су намењени за давање
у непрофитни закуп користиће по основу уговора о закупу лица или лица
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са члановима свог породичног домаћинства, уколико:
- је лице и члан његовог породичног
домаћинства без стана у својини, односно без одговарајућег стана према критеријумима одређеним законом;
- има пребивалиште на територији
града Краљева у непрекидном трајању од најмање 3 године закључно са
даном подношења пријаве;
- остварује приходе у оквиру граница
прописаних за непрофитни закуп;
- је поднело захтев по јавном позиву,
са доказима о чињеницама на основу
којих се оцењује испуњеност услова за
остваривање права на стамбену подршку под условима непрофитног закупа и који су од значаја за утврђивање листе реда првенства за стамбену
подршку под условима непрофитног
закупа.

Члан 6.

Одлуку о покретању поступка расподеле стамбене подршке под условима непрофитног закупа доноси Стамбена комисија.
Јавно предузеће објављује јавни
позив, којим позива заинтересована
лица да у року од 30 дана од дана
објављивања јавног позива поднесу
захтев за доделу стамбене подршке
под условима непрофитног закупа и
одговарајуће доказе.
Јавни позив се објављује на огласној табли и сајту града Краљева,
огласној табли и сајту Јавног предузећа и у локалним недељеним новинама.
Рок из става 2. овог члана почиње
да тече од дана објављивања у једним
локалним недељним новинама.
Поред података о стамбеним јединицама, јавни позив посебно садржи и
напомене о правима и обавезама корисника стамбене подршке под условима
непрофитног закупа.
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Члан 7.

Захтев за доделу стамбене подршке
под условима непрофитног закупа заинтересовано лице подноси Стамбеној
комисији на прописаном обрасцу и уз
пратећу документацију.
Стамбена комисија разматра поднете захтеве и дужна је да у року од 20
дана од дана истека рока за подношење захтева спроведе обраду приспелих захтева, изврши бодовање по
захтевима чији подносиоци испуњавају услове и евентуално затражи допуну непотпуних пријава, уз таксативно набрајање недостатака непотпуних пријава.
Све допуњене захтеве подносиоци
морају да доставе Стамбеној комисији
најкасније 5 дана од дана пријема обавештења о потреби допуне непотпуног
захтева.
Стамбена комисија је дужна да у
року од 10 дана од крајњег рока за
подношење допуна захтева спроведе
обраду приспелих допуна непотпуних
захтева.
Члан 8.
На основу спроведеног бодовања у
складу са мерилима и критеријумима
из ове одлуке, Стамбена комисија
сачињава предлог листе реда првенства за доделу станова.
Ако два или више лица и/или
породичних домаћинстава имају исти
број бодова, предност на листи реда
првенства има лице или породично
домаћинство које има већи број бодова
по редоследу утврђеном у члану 11.
ове одлуке.
Након сачињавања предлога листе
реда првенства за доделу станова у
непрофитни закуп, иста се објављује
на огласној табли и сајту града Краљева и на огласној табли и сајту
Јавног предузећа.
Број бодова на листи реда првенства за доделу станова у непрофитни
закуп утврђује се са стањем на дан
истека рока за подношење захтева за
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доделу стамбене подршке под условима непрофитног закупа.
Члан 9.

Подносиоци захтева за доделу стамбене подршке под условима
непрофитног закупа имају право приговора на предлог листе реда првенства за доделу станова у непрофитни
закуп у року од 15 дана од дана њеног
објављивања, а која се објављује на
начин утврђен у складу са чланом 8.
став 3. ове одлуке.
Приликом расподеле станова намењених за непрофитни закуп приговор
из става 1. овог члана се подноси
Градском већу града Краљева, преко
Јавног предузећа.
Одлука по приговору се доноси у
року од 8 дана од дана приспећа приговора.
По доношењу одлуке о свим приговорима изјављеним на предлог листе
реда првенства за доделу станова у
непрофитни закуп Стамбена комисија
утврђује листу реда првенства коју доставља Скупштини града Краљева,
ради доношења Одлуке о додели стамбене подршке у виду непрофитног закупа.
Члан 10.
Одлука Скупштине града Краљева
о додели станова као стамбене подршке под условима непрофитног закупа објављује се на начин који је утврђен у складу са чланом 8. став 3. ове
одлуке.
Против одлуке из става 1. овог члана може се изјавити жалба Градском
већу града Краљева у року од 15 дана
од дана њеног објављивања.
На основу правноснажне одлуке из
става 1. овог члана градоначелник
града Краљева закључује уговор о закупу.
Станови у јавној својини града Краљева који су намењени за давање у
непрофитни закуп дају се у закуп на
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одређено време, а најдуже на период
од 5 година.
Закупац може обновити уговор о
закупу подношењем одговарајућег писменог захтева Јавном предузећу најкасније 30 дана пре истека уговорног
рока.
На захтев закупца градоначелник
града Краљева може продужити уговор о закупу на одређено време, са роком трајања најдуже до 5 година, ако
су испуњени услови из закона .
IV МЕРИЛА И КРИТЕРИЈУМИ ЗА
ДОДЕЛУ СТАНА У ЗАКУП ПО
НЕПРОФИТНИМ УСЛОВИМА

Члан 11.
Мерила за критеријуме за доделу
стана у закуп под непрофитним условима су:
1) стамбени статус,
2) услови становања,
3) број чланова породичног домаћинства,
4) здравствено стање,
5) инвалидност и телесно оштећење.
Одређивање редоследа на листи
реда првенства за доделу станова у
непрофитни закуп утврђује се бројем
бодова.
Мерила према критеријумустамбени статус и услови
становања
Члан 12.
За стамбени статус утврђује се до
190 бодова и то ако подносилац захтева за доделу стамбене подршке под
условима непрофитног закупа и чланови његовог породичног домаћинства:
1) станују као подстанари - до 3
године 120 бодова + по 2 бода за сваку
следећу навршену годину;
2) станују у колективном смештају до 3 године 130 бодова + по 2 бода за
сваку следећу навршену годину;
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3) станују као корисници собе или
лежаја у самачком хотелу - до 3 године
120 бодова + по 2 бода за сваку следећу навршену годину;
4) станују у заједничком домаћинству,
уколико
је
површина
стамбеног простора мања од 15 м² по
члану заједничког домаћинства - 120
бодова;
5) станују код блиских сродника 115 бодова;
6) станују у заједничким просторијама у стамбеној згради које користе у
складу са
одговарајућим правним
основом - до 3 године 115 бо-дова + по
1 бод за сваку следећу навр-шену
годи-ну;
7) станују у заједничком домаћинству, уколико је површина ста-мбеног
простора већа од 15м² по члану
заједни-чког домаћинства -110 бодова;
8) користе стан или заједничке
просторије без правног основа-100
бодова;
9) имају други стамбени статус-100
бодова.
За услове становања утврђује се:
1) неусловно становање у погледу
конструктивне безбедности-130 бодова;
2) неодговарајућа површина и недостатак најмање једне врсте инсталација и незадовољавајући хигијенски
услови -120 бодова;
3) стан који је неодговарајући са становишта приступачности-120 бодова;
4) неодговарајућа површина и недостатак најмање једне врсте инсталација-110 бодова;
5) неодговарајућа стамбена површина-100 бодова.
За утврђивање периода трајања
одређеног стамбеног статуса рачунају
се само цели годишњи периоди тог
статуса од дана његовог настанка до
дана подношења захтева по јавном
позиву.
Вреднује се само стамбени статус
остварен на територији града Краљева.
Вреднује се стамбени статус који су
остварила лица, односно лице и
чланови његовог породичног домаћинства, а који су без стана у својини или
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без стана одговарајућег стандарда,
само ако је тај стамбени статус
остварен непрекидно у периоду од
најмање три године закључно са даном подношења захтева по јавном позиву.
Мерила према критеријуму- број
чланова породичног домаћинства
Члан 13.
Ред првенства за доделу стамбене
подршке у виду непрофитног закупа
по критеријуму броја чланова породичног домаћинства утврђује се тако
што сваком члану породичног домаћинства припада по 5 бодова.
Чланом породичног домаћинства
сматрају се:
-супружник или ванбрачни партнер;
-деца рођена у браку или ван брака,
усвојена или пасторчад;
-родитељи лица или његовог супружника или ванбрачног партнера који
немају решену стамбену потребу и
-друга лица која су лице или његов
супружник дужни по закону да издржавају,а да најмање 2 године имају
пријављено пребивалиште на истој
адреси пре објављивања јавног позива.
Самохраном родитељу, који врши
родитељско право, припада додатних
5 бодова.
Мерила према критеријумуздравствено стање

Члан 14.

Ред првенства према критеријуму
здравственог стања утврђује се само за
лица са тешком болешћу која немају
статус особе са инвалидитетом.
Носиоцу права на стамбену подршку под условима непрофитног закупа, по основу његовог здравственог
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стања или здравственог стања члана
његовог породичног домаћинства припада 10 бодова.
Уколико више лица у породичном
домаћинству носиоца права на стамбену подршку, испуњава услове по основу критеријума здравственог стања,
укупно је могуће остварити највише до
15 бодова.
Као доказ испуњености овог критеријума доставља се извештај лекарске
комисије или налаз конзилијума лекара или други доказ предвиђен условима јавног позива.

дршку под условима непрофитног закупа, испуњава услове по основу
критеријума инвалидности и телесног оштећења, укупно је могуће остварити највише до 15 бодова.
Према критеријуму инвалидности и
телесног оштећења бодови се остварују
на основу достављеног правноснажног
решења надлежног органа, као доказа
за испуњеност овог критеријума од стране носиоца права или члана његовог породичног домаћинства.

Члан 16.

Мерила према критеријумуинвалидност и телесно оштећење
Члан 15.

Ред првенства према критеријуму
инвалидности и телесног оштећења
утврђује се само за лица са статусом
особе са инвалидитетом.
Носиоцу права на стамбену подршку у виду непрофитног закупа, по
основу његове инвалидности или инвалидности члана његовог породичног домаћинства припада 10 бодова,
када је статус инвалидности утврђен
на основу менталних, интелектуалних или оштећења вида и слуха, као
и на основу тешке и трајне болести.
Носиоцу права на стамбену подршку под условима непрофитног закупа, по основу његовог телесног оштећења или телесног оштећења члана његовог породичног домаћинства припада број бодова у зависности од степена
телесног оштећења и то:
-за телесно оштећење 100 %-10 бодова,
-за телесно оштећење 90 %- 9 бодова,
-за телесно оштећење 80 % -8 бодова,
-за телесно оштећење 70 % -7 бодова,
-за телесно оштећење 60 % -6 бодова,
-за телесно оштећење 50 % -5 бодова,
-за телесно оштећење 40 % -4 бода,
-за телесно оштећење 30 % -3 бода.
Уколико више лица у породичном
домаћинству носиоца права на стамбену по-
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На све што није уређено овом
одлуком, примењују се одговарајуће
одредбе законских и подзаконских аката.
Члан 17.

Ова одлука ступа на снагу осмог
дана од дана објављивања у „Службеном листу Града Краљева“.
Ступањем на снагу ове одлуке
престаје да важи Одлука о располагању становима града Краљева на
основу програма изградње станова за
социјално становање („Службени лист
града Краљева", број 22/2015).
Скупштина града Краљева
Број: 011-91/2018-I
Дана: 22. марта 2018. године
Председник
Скупштине града Краљева
Ненад Марковић, дипл.инж. саобраћаја, с.р
77.

На основу члана 61. став 7. Закона
о становању и одржавању стамбених
зграда („Службени гласник РС“, број
104/16), члана 16. став 1. тачка 10. и
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члана 26. став 1. тачка 9. и тачка 38.
Статута града Краљева („Службени
лист града Краљева“, број 15/13-пречишћен текст),
Скупштина града Краљева, на
седници одржаној 22. марта 2018. година, донела је

ОДЛУКУ

О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О
УТВРЂИВАЊУ МИНИМАЛНОГ
ИЗНОСА НАКНАДЕ
ЗА ПРИНУДНО ПОСТАВЉЕНОГ
ПРОФЕСИОНАЛНОГ УПРАВНИКА

Члан 1.
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78.

На основу члана 146. Закона о
планирању и изградњи („Службени
гласник РС“, број 72/2009, 81/2009-исправка, 64/2010-УС, 24/2011, 121/2012,
42/2013-Одлука УС, 50/2013-одлука
УС, 98/2013-одлука УС, 132/2014 и 145
/2014), члана 6. став 5. Одлуке о
постављању и одржавању споменика
на територији града Краљева („Службени лист града Краљева“, број
21/2017) и члана 16. став 1. тачка 18. и
45, члана 26. став 1. тачка 50. и члана
121. Статута града Краљева („Службени лист града Краљева“, број 15/13 –
пречишћен текст),
Скупштина града Краљева, на седници одржаној 22. марта 2018. године, донела је

ОДЛУКУ
У Одлуци о утврђивању минималног износа накнаде за принудно
постављеног професионалног управника („Службени лист града Краљева“,
број 2/2018) брише се у наслову и у
члану 1. реч „минимални“ у одговарајућем падежу.
Члан 2.

Ова oдлука ступа на снагу осмог
дана од дана објављивања у „Службеном листу града Краљева“
Скупштина града Краљева
Број:011-92/2018-I
Дана: 22. марта 2018. године

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

О ИЗГРАДЊИ ВОЈНИЧКЕ
СПОМЕН КАПЕЛЕ НА ПЛАНИНИ
ЧЕМЕРНО
Члан 1.

Подиже се војничка спомен капела,
посвећена погинулим борцима Српске
војске у ослободилачким ратовима од
1912. до 1918. године, на територији
града Краљева, на локацији планине
Чемерно на катастарским парцелама
број 4/5 и 3549, обе КО Савово.
Члан 2.
Средства за изградњу војничке
спомен капеле из члана 1. ове одлуке
обезбеђена су Одлуком о буџету града
Краљева за 2018. годину („Службени
лист града Краљева", број 32/2017), а
могу се обезбедити и из прилога, поклона, донација или на други, примерен начин у складу са законом.
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Члан 3.

Војничку спомен капелу изградити
у складу са Урбанистичким пројектом
за изградњу војничке спомен капеле
(потврђеним под бројем: 350-54/201706 од 24.07.2017. године, од стране надлежног органа Градске управе града
Краљева).
Члан 4.

О спровођењу ове одлуке стараће се
Одбор за обележавање 100-те годишњице од завршетка I светског рата,
образован Решењем градоначелника
града Краљева, број: 011-75/2017-1 од
10.03.2017. године и Решењем о измени број: 011-193/2017-1 од 21.07.2017.
године, и ЈП за уређивање грађевинског земљишта „Краљево“.
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93/12, 62/13, 63/13-исправка, 108/13,
142/14, 68/15-др. закон, 103/15, 99 /16,
113/17), члана 32. тачка 6, у вези
члана 66. став 3. Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник РС“,
број 129/07, 83/14-др. закон, 101/ 16др.закон), члана 26. тачка 9. и члана
121. став 2. Статута гра-да Краљева
(„Службени лист града Краљева“, број
15/13 – пречишћен текст),
Скупштина града Краљева, на седници одржаној 22. марта 2018. године, донела је

ОДЛУКУ

О АНГАЖОВАЊУ
РЕВИЗОРА ЗА ОБАВЉАЊЕ
ЕКСТЕРНЕ РЕВИЗИЈЕ
ЗАВРШНОГ РАЧУНА БУЏЕТА
ГРАДА КРАЉЕВА ЗА 2017. ГОДИНУ

Члан 5.
Члан 1.
Ова одлука ступа на снагу осмог
дана од дана објављивања у „Службеном листу града Краљева“.
Скупштина града Краљева
Број: 011-93/2018-I
Дана: 22. марта 2018. године
Председник
Скупштине града Краљева
Ненад Марковић, дипл.инж.саобраћаја, с.р.

79.

На основу члана 92. став 4. Закона
о буџетском систему („Службени гласник РС“, број 54/09, 73/10, 101/10, 101/11,

Овом одлуком одобрава се ангажовање екстерне ревизије Завршног
рачуна буџета града Краљева за 2017.
годину, у складу са законом.

Члан 2.

За екстерну ревизију Завршног
рачуна буџета града Краљева за 2017.
годину изабраће се, у складу са
законом, ревизор који испуњава услове за обављање послова ревизије финансијских извештаја прописане законом којим се уређује рачуноводство и
ревизија.
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Члан 3.

ОДЛУКУ

Поступак јавне набавке за ангажовање екстерне ревизијe Завршног
рачуна буџета града Краљева за 2017.
годину спровешће надлежна служба
градске управе града Краљева.

О КОЕФИЦИЈЕНТИМА ЗА ОБРАЧУН
И ИСПЛАТУ ПЛАТА
ИЗАБРАНИХ И ПОСТАВЉЕНИХ
ЛИЦА У ОРГАНИМА
ГРАДА КРАЉЕВА

Члан 4.

Члан 1.

Ова одлука ступа на снагу осмог
дана од дана објављивања у „Службеном листу града Краљева.
Скупштина града Краљева
Број: 011-94/2018-I
Дана: 22. марта 2018. године
Председник
Скупштине града Краљева
Ненад Марковић, дипл.инж.саобраћаја, с.р.

Изабраним и постављеним лицима
у органима града Краљева коефицијенти за обрачун и исплату плата
утврђују се у складу са Законом о
платама у државним органима и јавним службама, Уредбом о коефицијентима за обрачун и исплату плата
именованих и постављених лица и
запослених у државним органима и
овом одлуком.
Члан 2.

80.
На основу члана 2. и 9. Закона о
платама у државним органима и јавним службама („Службени гласник
РС“, број 34/01, 62/06 – др. закон. 63/06
- испр. др. закона, 116/08- др. закон,
92/11, 99/11-др. закон, 10/13, 55/13,
99/14 и 21/16-др. закон), члана 4. став
2. и 4. Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама
локалне самоуправе („Службени гласник РС“, број 21/16, 113/17 и 113/17-др.
закон), члана 4. и 5. Уредбе о коефицијентима за обрачун и исплату плата
именованих и постављених лица и
запослених у државним органима („Службени гласник РС“, број 44/08– пречишћен текст и 2/12) и члана 121. став 2.
Статута града Краљева („Службени лист града Краљева“, број 15/13-пречишћен
текст),
Скупштина града Краљева, на
седници одржаној дана 22. марта 2018.
године, донела је

Изабрана лица су лица која је
изабрала Скупштина града Краљева и
то: градоначелник, заменик градоначелника, председник Скупштине, заменик председника Скупштине, чланови Градског већа, заштитник грађана и заменик заштитника грађана.
Постављена лица су лица која је
поставила Скупштина града Краљева,
Градско веће града Краљева и градоначелник града Краљева и то:
секретар Скупштине, заменик секретара Скупштине, јавни правобранилац, заменик јавног правобраниоца,
начелник Градске управе, заменик
начелника Градске управе, помоћници градоначелника и руководилац
Службе за буџетску инспекцију.
Члан 3.

Изабрана и постављена лица на
сталном раду, постављена лица у
Градској управи, Јавном правобра-
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нилаштву, Служби заштитника грађана и Служби за буџетску инспекцију за свој рад примају плату.
Члан 4.

Плате изабраних и постављених
лица утврђују се на основу:
1) основице за обрачун плата,
2) коефицијента који се множи основицом,
3) додатка на плату и
4) обавеза које запослени плаћа по
основу пореза и доприноса за обавезно
социјално осигурање из плате, у складу са законом.
Члан 5.

Кофицијент изражава сложеност
послова, одговорност, услове рада и
стручну спрему.
Коефицијент садржи и додатак на
име накнаде за исхрану у току рада и
регреса за коришћење годишњег одмора.
Члан 6.
Изабрано и постављено лице на
сталном раду има право на додатак на
плату од 0,4% за сваку пуну годину
рада оствареног у радном односу код
послодавца.
Изабрано и постављено лице које
није на сталном раду нема право на
додатак на плату из става 1. овог
члана.
Члан 7.

Коефицијенти за обрачун и исплату
плата изабраних лица износе:
-9,40 за градоначелника,
-9,30 за заменика градоначелника,
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-9,25 за председника Скупштине,
-9,20 за заменика председника Скупштине,
-8,00 за заштитника грађана,
-7,50 за заменика заштитника грађана и
-5,10 за чланове Градског већа.
Плата изабраних лица из претходног става обрачунава се и исплаћује
применом основице коју утврђује Влада Републике Србије.

Члан 8.

Изабрано и постављено лице које
није на сталном раду у граду Краљеву
има право на додатак у износу од 45%
од плате која је утврђена за функцију
коју обавља.

Члан 9.

Коефицијенти за обрачун и исплату
плата постављених лица које поставља Скупштина града износе:
-19,50 за секретара Скупштине и јавног правобраниоца,
-19,00 за заменика секретара Скупштине и заменика јавног правобраниоца.
Коефицијенти из претходног става
увећавају се по основу сложености и
одговорности послова за додатни коефицијент и то:
-10,50 за секретара Скупштине и
јавног правобраниоца,
-10,50 за заменика секретара Скупштине и заменика јавног правобраниоца.
Коефицијенти утврђени у ставу 1.
овог члана увећани за коефицијенте
из става 2. овог члана увећавају се за
30%.
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Члан 10.

Члан 13.

Коефицијенти за обрачун и исплату
плата постављених лица које поставља Градско веће износе:
-21,50 за начелника Градске управе,
-19,50 за заменика начелника Градске
управе.
Коефицијенти из претходног става
увећавају се по основу сложености и
одговорности послова за додатни коефицијент и то:
-12,00 за начелника Градске управе,
-10,50 за заменика начелника Градске
управе.
Коефицијенти утврђени у ставу 1.
овог члана увећани за коефицијенте
из става 2. овог члана увећавају се за
30%.

Надлежна комисија Скупштине града Краљева донеће решења о утврђивању коефицијента за обрачун и
исплату плата изабраним лицима у
органима града, као и за постављена
лица које поставља Скупштина, Градско веће и градоначелник.

Члан 11.

Коефицијент за обрачун и исплату
плате постављених лица које поставља градоначелник износи:
-16,00 за помоћника градоначелника,
-15,50 за руководиоца Службе за буџетску инспекцију.
Коефицијенти из претходног става
увећавају се по основу сложености и
одговорности послова за додатни
коефицијент и то:
-8,50 за помоћника градоначелника,
-8,50 за руководиоца Службе за буџетску инспекцију.
Коефицијенти утврђени у ставу 1.
овог члана увећани за коефицијенте
из става 2. овог члана увећавају се за
30%.
Члан 12.
Плата постављених лица из члана
9, 10. и 11. ове одлуке обрачунава се и
исплаћује применом основице коју утврђује Влада Републике Србије.

Члан 14.

Ова одлука ступа на снагу осмог
дана од дана објављивања у „Службеном листу града Краљева“, а
примењиваће се почев од обрачуна и
исплате плата за април 2018. године.
Скупштина града Kраљева
Број:011-95/2018-I
Дана:22. марта 2018. године

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

81.

На основу члана 32. став 1. тачка 9.
Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, број 129/07,
83/14-др.закон, 101/16-др.закон) и члана 26. тачка 12. Статута града Краљева („Службени лист града Краљева'', број 15/13-пречишћен текст),
Скупштина града Краљева, на седници одржаној дана 22. марта 2018.
године, донела је
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РЕШЕЊЕ

РЕШЕЊЕ

I

I

Даје се сагласност на Статут
Центра локалних услуга града Краљева из Краљева, усвојен Одлуком
Привременог Управног одбора на
седници одржаној дана 24.02.2018.
године, под бројем: 1-1/2018 од 24.02.
2018. године.

Даје се сагласност на Одлуку о
измени и допуни Статута Историјског
архива Краљево, број 334 од 05.
03.2018. године, усвојену Одлуком
Управног одбора Историјског архива
Краљево дана 27.02.2018. године.
II

II

Ово решење објавити у „Службеном
листу града Краљева".
Скупштина града Kраљева
Број: 011- 96/2018-I
Дана: 22. марта 2018. године

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

82.

На основу члана 32. став 1. тачка 9.
Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, број 129/07, 83/14др.закон и 101/16-др.закон), чла-на 28.
став 2. и члана 30. Закона о култури
(„Службени гласник РС“, број 72/09,
13/16 и 30/16-исправка) и члана 26.
став 1. тачка 12. и члана 121. Статута
града Краљева („Службени лист града
Краљева'', број 15/13-пречишћен текст),
Скупштина града Краљева, на седници одржаној дана 22. марта 2018.
године, донела је

Ово решење објавити у „Службеном
листу града Краљева".
Скупштина града Краљева
Број: 011-98/2018-I
Дана: 22. марта 2018. године
Председник
Скупштине града Краљева
Ненад Марковић, дипл.инж.саобраћаја, с.р.
83.
На основу члана 18. став 6, члана
26. и члана 27. став 10. Закона о јавној
својини („Службени гласник РС", број
72/11, 88/13, 105/14, 104/16-др.закон,
108/16), а у вези са чланом 26. став 1.
тачка 41. и чланом 58. став 1. тачка
16. Статута града Краљева („Службени лист града Краљева“, број 15/13пречишћен текст),
Скупштина града Краљева, на
седници одржаној дана 22. марта 2018.
године, донела је

РЕШЕЊЕ

I
Даје се на коришћење Установи
Центар локалних услуга града Краљева непокретност која је јавна своји-
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на града Краљева, ради обављања
делатности и то:
Пословни простор број 1 (C1),
површине 51м2, у приземљу зграде
број 2 у улици Зелена Гора број 37 (бивша Боре Стефановића), постојећи на
к.п. број 3332, уписан у ЛН број 8764
КО Краљево.
II

22. март 2018. године

(„Службени лист града Краљева", број
15/13-пречишћен текст) и члана 46.
став 3, члана 50. став 1. и став 2. алинеја 1. Статута Установе Краљевачко позориште из Краљева од 3.
октобра 2016.године,
Скупштина града Краљева, на
седници одржаној дана 22. марта 2018.
године, донела је
РЕШЕЊЕ

Градоначелник града Краљева ће у
име града Краљева закључити уговор
са Центром локалних услуга града
Краљева, којим ће се ближе уредити
права и обавезе поводом давања на
коришћење објекта ближе описаног у
ставу 1. овог решења.
III

Ово решење ступа на снагу даном
доношења и исто објавити у „Службеном листу града Краљева“.
Скупштина града Краљева
Број: 011- 97/2018-I
Дана: 22. марта 2018. године
Председник
Скупштине града Краљева
Ненад Марковић, дипл.инж.саобраћаја, с.р.

84.

О РАЗРЕШЕЊУ И
ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА
УПРАВНОГ ОДБОРА
УСТАНОВЕ КРАЉЕВАЧКО
ПОЗОРИШТЕ ИЗ КРАЉЕВА
I
Разрешава се Ивана Кекерић дужности председника Управног одбора
Установе Краљевачко позориште из
Краљева, испред оснивача, на лични
захтев.
II
Именује се Драган Рајичић, дипломирани политиколог-новинар, за председника Управног одбора Установе Краљевачко позориште из Краљева, испред оснивача.
III
Ово решење ступа на снагу даном
доношења и објавиће се у „Службеном
листу града Краљева".
Образложење

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, 101/16др.закон), члана 41. став 3, члана 44а
став 1. и став 2. тачка 1) Закона о
култури („Службени гласник РС", број
72/09, 13/16, 30/16-испр), члана 26.
тачка 12. Статута града Краљева

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
члану 26. тачка 12. Статута града
Краљева („Службени лист града Краљева", број 15/13-пречишћен текст),
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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. Закона о култури („Службени гласник РС", број
72/09, 13/16, 30/16-испр) и чланом 46.
став 3. Статута Установе Краљевачко
позориште из Краљева утврђено је да
чланове управног одбора именује и
разрешава оснивач из реда истакнутих стручњака и познавалаца културне делатности, а чланом 44а став 1. и
став 2. тачка 1) Закона и чланом 50.
став 1. и став 2. алинеја 1. Статута Установе прописано је да дужност члана
управног одбора престаје истеком мандата и разрешењем, као и да ће
оснивач установе разрешити члана управног одбора пре истека мандата на
лични захтев.
Након поднете оставке досадашњег
председника Управног одбора Краљевачког позоришта из Краљева, овлашћени предлагач поднео је предлог за
разрешење и именовање председника
Управног одбора, испред оснивача.
Ово решење је коначно.
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:02-13/2018-I
Дана: 22. марта 2018. године

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

85.
На основу члана 116. став 2, 5. и 6,
члана 117. став 3. тачка 4. Закона о
основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС“, број
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88/17) и члана 26. тачка 9. Статута
града Краљева („Службени лист града
Краљева“, број 15/13-пречишћен текст),
Скупштина града Краљева, на седници одржаној дана 22. марта 2018. године, донела је

РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ
ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА
У УМЕТНИЧКОЈ ШКОЛИ У
КРАЉЕВУ
I
Разрешава се Данијела Булатовић
дужности члана Школског одбора у
Уметничкој школи у Краљеву, испред
Савета родитеља.
II

Именује се Весна Борисављевић за
члана Школског одбора у Уметничкој
школи у Краљеву, испред Савета
родитеља.
III
Ово решење ступа на снагу даном
доношења и објавиће се у „Службеном
листу града Краљева ".

Образложење
и
к
Правни основ за доношење овог
решења садржан је у члану 116. став
2, 5. и 6. Закона о основама система
образовања и васпитања („Службени
гласник РС“, број 88/17), којим је
утврђено да орган управљања чине по
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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, а предлаже наставничко веће,
односно савет родитеља, тајним изјашњавањем и члану 26. тачка 9.
Статута града Краљева („Службени
лист града Краљева“, број 15/13пречишћен текст), којим је утврђено
да Скупштина, у складу са законом,
доноси прописе и друге опште и појединачне акте.
Чланом 117. став 3. тачка 4. Закона
о основама система образовања и
васпитања („Службени гласник РС“,
број 88/17), утврђено је да ће скупштина јединице локалне самоуправе разрешити појединог члана органа управљања установе ако се покрене иницијатива за разрешење члана органа
управљања на предлог овлашћеног
предлагача, односно због престанка
основа по којем је именован у орган
управљања.
Овлашћени предлагач Савет родитеља Уметничке школе у Краљеву
поднео је предлог за разрешење и
именовање члана Школског одбора
испред Савета родитеља, из разлога
престанка основа по коме је досадашњи члан Школског одбора именован,
односно чије дете је завршило школовање у овој школи.
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:02-14/2018-I
Дана: 22. марта 2018. године
Председник
Скупштине града Краљева
Ненад Марковић, дипл.инж.саобраћаја, с.р.
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86.
На основу члана 116. став 2, 5. и 6,
члана 117. став 3. Закона о основама
система образовања и васпитања
(„Службени гласник РС“, број 88/17) и
члана 26. тачка 9. Статута града Краљева („Службени лист града Краљева“, број 15/13-пречишћен текст),
Скупштина града Краљева, на седници одржаној дана 22. марта 2018.
године, донела је

РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ
ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА
У МУЗИЧКОЈ ШКОЛИ „СТЕВАН
МОКРАЊАЦ“ У КРАЉЕВУ
I
Разрешава се Ивана Кекерић дужности члана Школског одбора у Музичкој школи „Стеван Мокрањац“ у Краљеву, испред локалне самоуправе, на
лични захтев.
II

Именује се Ивана Дачковић Влаховић, професор разредне наставе, за
члана Школског одбора у Музичкој
школи „Стеван Мокрањац“ у Краљеву,
испред локалне самоуправе.
III

Ово решење ступа на снагу даном
доношења и објавиће се у „Службеном
листу града Краљева ".
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Образложење
Правни основ за доношење овог решења садржан је у члану 116. став 2,
5. и 6. Закона о основама система
образовања и васпитања („Службени
гласник РС“, број 88/17), 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, а предлаже наставничко веће,
односно савет родитеља, тајним изјашњавањем и члану 26. тачка 9.
Статута града Краљева („Службени
лист града Краљева“, број 15/13пречишћен текст), којим је утврђено
да Скупштина, у складу са законом,
доноси прописе и друге опште и појединачне акте.
Чланом 117. став 3. Закона о основама система образовања и васпитања
(„Службени гласник РС“, број 88/17),
утврђено је да ће скупштина јединице
локалне самоуправе разрешити појединог члана органа управљања установе на лични захтев члана.
Након поднете оставке досадашњег
члана Школског одбора Музичке школе „Стеван Мокрањац“ у Краљеву, именованог испред локалне самоуправе,
овлашћени предлагач поднео је предлог за разрешење и именовање 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:02-15/2018-I
Дана: 22. марта 2018. године

Председник
Скупштине града Краљева
Ненад Марковић, дипл.инж.саобраћаја, с.р.
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87.
На основу члана 116. став 2, 5. и 6.
и члана 117. став 3. тачка 4. Закона о
основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС“, број
88/17) и члана 26. тачка 9. Статута
града Краљева („Службени лист града
Краљева“, број 15/13-пречишћен текст),
Скупштинa града Краљева на седници одржаној дана 22. марта 2018.
године, донела је
РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ
ТРИ ЧЛАНА
ШКОЛСКОГ ОДБОРА
У ОСНОВНОЈ ШКОЛИ
„ЧИБУКОВАЧКИ ПАРТИЗАНИ“
У КРАЉЕВУ
I
Разрешавају се дужности у Школском одбору у Основној школи
„Чибуковачки партизани“ у Краљеву:
1.Миша Милосављевић, члан, представник локалне самоуправе, на лични захтев,
2.Милош Ракић, члан, представник
локалне самоуправе, на лични захтев
и
3.Ивана Милановић, члан, представник Наставничког већа.
II
Именују се за чланове Школског
одбора у Основној школи „Чибуковачки
партизани“ у Краљеву:
1) Милорад Бошковић, службеник,
испред локалне самоуправе,
2) Драгомир Белоица, професор у
пензији, испред локалне самоуправе и
3) Борјанка Дебељак, професор разредне наставе, испред Наствничког
већа.
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III

Ово решење ступа на снагу даном
доношења и објавиће се у „Службеном
листу града Краљева ".
Образложење
Правни основ за доношење овог
решења садржан је у члану 116. став 2,
5. и 6. Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС“, број 88/17), 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,
а предлаже наставничко веће, односно
савет родитеља, тајним изјашњавањем и члану 26. тачка 9. Статута
града Краљева („Службени лист града
Краљева“, број 15/13-пречишћен текст), којим је утврђено да Скупштина,
у складу са законом, доноси прописе и
друге опште и појединачне акте.
Чланом 117. став 3. тачка 4. Закона
о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС“, број
88/17), утврђено је да ће скупштина
јединице локалне самоуправе разрешити, пре истека мандата, поједине
чланове, на лични захтев члана, као и
у случају да се покрене иницијатива
за разрешење члана органа управљања на предлог овлашћеног предлагача.
Након оставки које су поднела два
досадашња члана Школског одбора
Основне школе „Чибуковачки партизани“ у Краљеву, именована испред
локалне самоуправе, овлашћени предлагач поднео је предлог за разрешење и именовање два члана Школског
одбора.
Школски одбор Основне школе
„Чибуковачки партизани“ у Краљеву
покренуо је иницијативу за разрешење члана Школског одбора, именованог испред Наставничког већа, који
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због боловања није у могућности да
присуствује седницама Школског, као
и именовање 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 Kраљева
Број:02-16/2018-I
Дана: 22. марта 2018. године

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

88.
На основу члана 116. став 2, 5. и 6.
и члана 117. став 3. тачка 4. Закона о
основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС“, број 88/17)
и члана 26. тачка 9. Статута града
Краљева („Службени лист града Краљева“, број 15/13-пречишћен текст),
Скупштина града Краљева, на седници одржаној дана 22. марта 2018.
године, донела је

РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ
ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА
У ОСНОВНОЈ ШКОЛИ
„IV КРАЉЕВАЧКИ БАТАЉОН“ У
КРАЉЕВУ
I

Разрешава се др Зоран Бабић
дужности члана Школског одбора у
Основној школи „IV краљевачки батаљон“
у Краљеву, испред Савета родитеља.
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II

Именује се Радмила Дошић за члана Школског одбора у Основној школи
„IV краљевачки батаљон“ у Краљеву,
испред Савета родитеља

III

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

Образложење

Правни основ за доношење овог
решења садржан је у члану 116. став
2, 5. и 6. Закона о основама система
образовања и васпитања („Службени
гласник РС“, број 88/17), 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, а предлаже наставничко веће,
односно савет родитеља, тајним изјашњавањем и члану 26. тачка 9. Статута града Краљева („Службени лист

Рег.бр.
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града Краљева“, број 15/13-пречишћен
текст), којим је утврђено да Скупштина, у складу са законом, доноси
прописе и друге опште и појединачне
акте.
Чланом 117. став 3. тачка 4. Закона
о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС“, број
88/17), утврђено је да ће скупштина
јединице локалне самоуправе разрешити, пре истека мандата, поједине
чланове у случају да се покрене иницијатива за разрешење члана органа
управљања због престанка основа по
којем је именован у орган управљања.
Овлашћени предлагач, Савет родитеља Основне школе „IV краљевачки
батаљон“ у Краљеву покренуо је иницијативу за разрешење члана Школског
одбора именованог испред Савета родитеља због престанка основа по којем
је именован у орган управљања, односно чије дете више није ученик ове школе.
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:02-17/2018-I
Дана: 22. марта 2018. године

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