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СЛУЖБЕНИ ЛИСТ
ГРАДА КРАЉЕВА
БРОЈ 12 - 8. МАЈ 2018. ГОДИНЕ

АКТИ ГРАДОНАЧЕЛНИКА
ГРАДА КРАЉЕВА
107.
На основу члана 5. став 6. и члана 58.
став 1. и став 2. Закона о буџетском систему («Службени гласник РС», број 54/09,
73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13
испр, 108/13,142/14, 68/2015 – др закон,
103/15, 99/16 и 113/17), члана 44. тачка 5)
и члана 66. став 4. Закона о локалној самоуправи («Службени гласник РС», број
129/07, 83/14-др. закон и 101/16-др. закон), члана 58. тачка 5), члана 87. и члана 121. став 1. Статута града Краљева
(«Службени лист града Краљева», број
7/18 - пречишћен текст), члана 12. члана 14. и члана 40. Одлуке о буџету града
Краљева за 2018. годину («Службени лист
града Краљева», број 32/17),
градоначелник града Краљева, доноси

РЕШЕЊЕ
О ОТВАРАЊУ АПРОПРИЈАЦИЈЕ
ПО ОСНОВУ
НАМЕНСКОГ ТРАНСФЕРА
ДОБИЈЕНОГ ОД ДРУГОГ НИВОА
ВЛАСТИ
1. Наменска трансферна средства од
другог нивоа власти (која су на основу
Споразума о коришћењу трансферних
средстава из буџета Републике Србије
за 2018. годину за припремни предшколски програм број 401-00-100/2018-08 од
25.01.2018. године, закљученим између

Министарства просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије и града
Краљева и Решења о исплати средстава
Министарства просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије, број
451-02-123/3/2018/08 од 31.01.2018. године, пренета на уплатни рачун јавних прихода број 840-733144843-53 код Управе за
трезор дана 30.04.2018. године, као текући
наменски трансфер од Републике у корист
нивоа градова (извод број 80), у укупном
износу од 3.865.783,00 динара, користиће
се за реализацију припремног предшколског програма.
2. По основу уплате наменских средстава из тачке 1. овог решења, увећавају
се планирана средства Одлуком о буџету
града Краљева за 2018. годину («Службени лист града Краљева», број 32/17) за износ наменског трансфера од 3.865.783,00
динара.
3. Средства у укупном износу од
3.865.783,00 динара, распоређују се у
оквиру члана 14. Одлуке о буџету града Краљева за 2018. годину («Службени
лист града Краљева», број 32/17) и то:
- Раздео 5, глава 12 – Предшколска
установа ,,Олга Јовичић Рита“ Краљево,
Програм 2001 – Предшколско васпитање
и образовање, Функција 911- Предшколско образовање, Прог. акт/Пројекат 0001 –
Фунционисање и остваривање предшколског васпитања и образовања, позиција
328, економска класификација 411-Плате,
додаци и накнаде запослених у износу од
3.268.027,31 динара (извор 07),
- Раздео 5, глава 12 – Предшколска
установа ,,Олга Јовичић Рита“ Краљево,
Програм 2001 – Предшколско васпитање
и образовање, Функција 911- Предшколско образовање, Прог. акт/Пројекат 0001 –
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Фунционисање и остваривање предшколског васпитања и образовања, позиција
329, економска класификација 412-Социјални доприноси на терет пслодавца у
износу од 584.976,89 динара (извор 07) и
- Раздео 5, глава 12 – Предшколска
установа ,,Олга Јовичић Рита“ Краљево,
Програм 2001 – Предшколско васпитање
и образовање, Функција 911- Предшколско образовање, Прог. акт/Пројекат 0001 –
Фунционисање и остваривање предшколског васпитања и образовања, позиција
339, економска класификација 426-Материјал у износу од 12.778,80 динара (извор
07) увећањем планираних расхода апропријације за износ наменског трансфера
од другог нивоа власти (извор 07).
4. Обавезује се Предшколска установа
,,Олга Јовичић Рита“ Краљево, као корисник одобрених наменских средства, да
средства у износу од 3.865.783,00 динара,
користи искључиво за реализацију програма из тачке 1. овог решења, а град Краљево као потписник Споразума се обавезује
да достави извештај о преносу средстава.
5. О извршењу овог решења стараће се
Одељење за привреду и финансије Градске управе града Краљева, Одељење за
друштвене делатности Градске управе
града Краљева и Предшколска установа
,,Олга Јовичић Рита“ Краљево.
6. Ово решење објавити у «Службеном
листу града Краљева».
Образложење
На основу Споразума о коришћењу
трансферних средстава из буџета Републике Србије за 2018. годину за припремни предшколски програм број 401-00100/2018-08 од 25.01.2018. године, закљученим између Министарства просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије и града Краљева и Решења о исплати
средстава Министарства просвете, науке
и технолошког развоја Републике Србије,
број 451-02-123/3/2018/08 од 31.01.2018.
године, пренета су средства у износу од
3.865.783,00 динара као текући наменски
трансфер од Републике у корист нивоа
градова на уплатни рачун јавних прихода,
број 840-733144843-53 дана 30.04.2018.
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године (извод број 80). Предшколска установа ,,Олга Јовичић Рита“ Краљево се обратила Одељењу за привреду и финансије
Градске управе града Краљева захтевом за
отварање апропријација дана 03.05.2018.
године. Уплаћена трансферна средства
од другог нивоа власти се распоређују у
оквиру члана 14. Одлуке о буџету града
Краљева за 2018. годину («Службени лист
града Краљева», број 32/17) Предшколској
установи ,,Олга Јовичић Рита“ Краљево, и
то на позицију 328, економска класификација 411-Плате, додаци и накнаде запослених у износу од 3.268.027,31 динара
(извор 07), позицију 329, економска класификација 412-Социјални доприноси на
терет послодавца у износу од 584.976,89
динара (извор 07) и позиција 339, економска класификација 426-Материјал у износу од 12.778,80 динара (извор 07).
Правни основ за доношење овог решења садржан је у члану 40. Одлуке о
буџету града Краљева за 2018. годину
(«Службени лист града Краљева», број
32/17), којим је прописано да у случају
када виши ниво власти својим актом определи нижем нивоу власти наменска средства за надокнаду штета услед елементарних непогода, односно друга наменска трансферна средства, као и у случају
уговарања донација, а чији износи нису
могли бити познати у поступку доношења
буџета, на предлог Одељења за привреду и
финансије Градске управе града Краљева,
градоначелник града Краљева доноси решење о извршењу издатака по том основу.
Решење доставити: Одељењу за привреду и финансије Градске управе града Краљева, Одељењу за послове органа
Града, Одељењу за друштвене делатности
Градске управе града Краљева, Предшколској установи ,,Олга Јовичић Рита“ Краљево, Управи за трезор и архиви.
Градоначелник града Краљева
IV Број: 403-11/2018
Дана: 3. маја 2018. године
Градоначелник
др Предраг Терзић, дипл. политиколог, с.р.
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108.
На основу члана 5. став 6. и члана 58.
став 1. и став 2. Закона о буџетском систему («Службени гласник РС», број 54/09,
73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13
испр, 108/13,142/14, 68/2015 – др закон,
103/15, 99/16 и 113/17), члана 44. тачка 5)
и члана 66. став 4. Закона о локалној самоуправи («Службени гласник РС», број
129/07, 83/14-др. закон и 101/16-др. закон), члана 58. тачка 5), члана 87. став 3.
и члана 121. став 1. Статута града Краљева («Службени лист града Краљева», број
7/18 - пречишћен текст), члана 12. члана 14. и члана 40. Одлуке о буџету града
Краљева за 2018. годину («Службени лист
града Краљева», број 32/17),
градоначелник града Краљева, доноси

РЕШЕЊЕ
О ОТВАРАЊУ АПРОПРИЈАЦИЈЕ
ПО ОСНОВУ НАМЕНСКОГ
ТРАНСФЕРА ДОБИЈЕНОГ ОД
ДРУГОГ НИВОА ВЛАСТИ
1. Наменска трансферна средства од
другог нивоа власти, која су на основу Уговора о наменским трансферима у социјалној заштити закљученим између Републике Србије-Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања и
Града Краљева, заведен код Министарства
под бројем 401-01-00163-75/2018-09 а код
Града Краљева под бројем 338/18 пренета
на уплатни рачун јавних прихода број 840733144843-53 код Управе за трезор дана
27.03.2018. године, као текући наменски
трансфер од Републике у корист нивоа
градова (извод број 3), у укупном износу
од 5.555.147,19 динара, користиће се за
реализацију пројекта ’’Саветодавно-терапијске и социјално едукативне услуге’’
који проводи Центар за социјални рад.
2. По основу уплате наменских средстава из тачке 1. овог решења, увећавају
се планирана средства Одлуком о буџету
града Краљева за 2018. годину («Службе-
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ни лист града Краљева», број 32/17) за износ наменског трансфера од 5.555.147,19
динара.
3. Средства у укупном износу од 5.555.
147,19 динара, распоређују се у оквиру
члана 14. Одлуке о буџету града Краљева
за 2018. годину, Раздео 5, Глава 01, Програм 0901- Социјална и дечија заштита,
Функција 070, Програм. актив./Пројекат
0004-Саветодавно-терапијске и социјално-едукативне услуге, Позиција 103, Економска класификација 463 – Трансфери
осталим нивоима власти, увећањем планираних расхода апропријације за износ
5.555.147,19 динара од наменског трансфера од другог нивоа власти (извор финансирања 07).
4. Обавезује се град Краљево, као корисник одобрених наменских средства, да
укупна средства у износу од 5.555.147,19
динара, користи искључиво за реализацију обавеза из уговора из тачке 1. овог
решења, као и да у целости испуни све
преузете обавезе из закљученог Уговора о
наменским трансферима у социјалној заштити из тачке 1. овог решења.
5. О извршењу овог решења стараће се
Одељење за привреду и финансије Градске управе града Краљева и Одељење за
друштвене делатности Градске управе
града Краљева.
6. Ово решење објавити у «Службеном
листу града Краљева».
Образложење
Република Србија, Министарство за
рад, запошљавање, борачка и социјална
питања и град Краљево су закључили Уговора о наменским трансферима у социјалној заштити, на основу кога су пренета
средства на уплатни рачун јавних прихода број 840-733144843-53 код Управе за
трезор дана 27.03.2018. године као текући
наменски трансфер од Републике у корист нивоа градова у укупном износу од
5.555.147,19 динара, која ће се користити
за реализацију пројекта ’’Саветодавно-терапијске и социјално едукативне услуге’’
који проводи Центар за социјални рад.
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Центар за социјални рад, дана 25.04.
2018. године, поднео је захтев за доделу средстава наменског трансфера у износу од 5.555.147,19 динара заведен код
Центра под бројем 1435, ради финансирања пројекта ’’Саветодавно-терапијске
и социјално едукативне услуге’’ у оквиру
којег је планирано увођење нових услуга
и то: Превентивно социјално-здравствени
едукативни програм ’’Викенд на селу’’ у
трајању од 5 месеци за које су потребна
средства у износу од 1.410.000,00 динара,
Превентивни програм за јачање васпитних
капацитета породице за који су потребна средства у износу од 600.000,00 динара, Превентивно едукативно здравствени
програм са женама Ромкињама у трајању
од 6 месеци за који су потребна средства
у износу од 350.000,00 динара, Превенција болести зависности у приградским
и сеоским школама (10 школа) за који су
потребна средства у износу од 950.000,00
динара и Бесплатна правна помоћ за жртве насиља и социјално угрожено становништво у трајању од 8 месеци за који су
потребна средства у износу од 260.000,00
динара.
Правни основ за доношење овог решења садржан је у члану 40. Одлуке о
буџету града Краљева за 2018. годину
(’’Службени лист града Краљева’’, број
32/17), којим је прописано да у случају
када виши ниво власти својим актом определи нижем нивоу власти наменска средства за надокнаду штета услед елементарних непогода, односно друга наменска трансферна средства, као и у случају
уговарања донација, а чији износи нису
могли бити познати у поступку доношења
буџета, на предлог Одељења за привреду
и финансије Градске управе града Краљева, Градоначелник града Краљева доноси
решење о извршењу издатака по том основу.
Решење доставити: Одељењу за привреду и финансије Градске управе града Краљева, Одељењу за послове органа Града Градске управе града Краљева,
Одељењу за друштвене делатности Градске управе града Краљева, Центру за со-
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цијални рад Краљево, Управи за трезор и
архиви.
Градоначелник града Краљева
IV Број: 403-12/2018
Дана: 4. мај 2018. године
Градоначелник
др Предраг Терзић, дипл. политиколог, с.р.
АКТИ СКУПШТИНЕ
ГРАДА КРАЉЕВА
109.
На основу члана 32. тачка 6. и члана 93.
Закона о локалној самоуправи („Службени
гласник РС“, број 129/07, 83/14-др.закон,
101/16-др.закон), члана 26. тачка 34. Статута града Краљева („Службени лист града Краљева“, број 7/18-пречишћен текст),
члана 58. Пословника о раду Скупштине
града Краљева члана 65. и члана 105. став
1. Пословника о раду Скупштине града
Краљева („Службени лист града Краљева“, број 25/16), уз претходну сагласност
Министарства државне управе и локалне
самоуправе Владе Републике Србије број
015-05-00010/2018-24 од 13.априла 2018.
године,
Скупштина града Краљева, на седници
одржаној дана 8.маја 2018.године, донела је

ОДЛУКУ
О ОДРЕЂИВАЊУ НАЗИВА ТРГОВА
И УЛИЦА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА
КРАЉЕВА
Члан 1.
Овом одлуком одређују се називи тргова и улица на територији града Краљева.
Члан 2.
Тргови на територији града Краљева
су:
1. Трг српских ратника, који обухвата
простор центра града, у коме се сусрећу
улице Омладинска, Милоша Великог и
Топлице Милана и наслања се на Трг Јована Сарића;

Број 12 - Страна 5

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА КРАЉЕВА

2. Трг Краља Петра Првог - Ослободиоца, који се налази на раскрсници улица
Милоша Великог, Војводе Путника, Београдске и Пљакине;
3. Трг Ослобођења, који обухвата простор између Ибарског моста и Пљакине
улице;
4. Трг Светог Саве, који обухвата простор испред Дома Војске Србије са парком;
5. Трг Јована Сарића, који обухвата простор између улица Цара Душана и
Цара Лазара и наслања се на Трг српских
ратника.
Члан 3.
Називи улица у насељеним местима на
територији града Краљева су:
I За насељено место Грдица
1. Ада (улица која се одваја из улице
Василија Кочовића);
2. Алемпија Јанковића-део (улица који
се простире од пружног прелаза Краљево-Чачак до подвожњака у улици Василија
Кочовића, и то само непарни бројеви-лева
страна улице, почевши од кућног броја 1
до 15);
3. Бранка Ћопића (улица која се одваја
десно од улице Тика Коларевића, пролази
испод колосека - пруге према периферији);
4. Василија Кочовића (улица која полази од раскршћа улица Тика Коларевића и
Тодоровића, продужава испод подвожњака према мосту на Западној Морави);
5. Драгомира Вилотијевића - Црног
(улица која се одваја десно из улице Рада
Милићевића према улици Алемпија Јанковића);
6. Котленичка (улица која се одваја лево
од улице Василија Кочовића и протеже се
ка периферији у правцу Адрана);
7. Младог радника (улица која се одваја
лево од улице Радослава Веснића и протеже се до улице 3. прекоморавске чете);
8. Рада Милићевића (улица која одваја
десно од улице Василија Кочовића продужава према периферији према Сирчи);
9. Радослава Веснића (улица са леве
стране Чађавца до Мораве);

8. мај 2018. године

10. Симић Михаила-Мише (улица која
се одваја лево из улице Младог радника
поред игралишта и продужава ка периферији);
11. Тика Коларевића-део (улица која
се простире од пружног прелаза Краљево-Чачак до границе КО Адрани, и то само
парни бројеви-десна страна улице, почевши од кућног броја 72);
12. 3. прекоморавске чете (улица која се
одваја лево из улице Радослава Веснића,
пресеца улицу Младог радника и протеже
се ка периферији);
II

За насељено место Жича

1. Дејана Пандрца Пакија (улица која
се од краја Жичке улице после Ковачког
потока, одваја десно и иде паралелно са
њим, око 300 м дужине, а затим скреће
лево, дужине око 130 м);
III За насељено место Јарчујак
1. Гаврила Карапанџића Гаја-део (улица
која се одваја лево од улице Јована Бојовића пре Ружића брда, а затим иде десно
према Врдилима, осим леве стране улице
од кућног броја 17);
2. Драгослава Миљковића-део (улица
који се простире од раскршћа улица Бошка Тошковића и Драгослава Миљковића
до границе КО Адрани, и то само непарни
кућни бројеви, почевши од кућног броја
19);
3. Јована Бојовића (улица која почиње од раскршћа улица Јована Дерока и
Адранске и протеже се према Ружића
брду);
4. Космајска (улица која почиње од магистралног пута Краљево-Чачак и протеже се до гробља у Јарчујаку);
IV За насељено место Кованлук
1. Беранова (улица која почиње од видиковца на бедему изнад реке Рибнице и
моста и иде до Ратине);
2. Кованлучка (улица која почиње од
магистрале Краљево-Крушевац,скреће лево кроз Кованлук, кривудајући, протеже
се ка периферији до границе са Ратином);
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3.1. аутодромска (улица која се одваја
лево од пута Краљево-Крушевац и простире се ка Кованлучкој улици, а за сада
завршава се слепо);
4.3. аутодромска (улица која се одваја
лево од пута Краљево-Крушевац, паралелна са 1. аутодромском);
5.5. аутодромска (улица која се одваја
лево од пута Краљево-Крушевац и простире се ка средини Кованлука, паралелна
са 6.кованлучком и завршава се слепо);
6.7. аутодромска (улица која се одваја
лево од пута Краљево-Крушевац, паралелна је са 5. кованлучком и завршава се
слепо);
7.9. аутодромска (улица која се одваја
лево од пута Краљево-Крушевац, простире се ка Кованлучкој улици и паралелна је
са 7. аутодромском улицом);
8.11. аутодромска (улица која се одваја
лево од пута Краљево-Крушевац, близу
границе са Ратином и протеже се ка средини Кованлука);
9.3. кованлучка (улица која се одваја
лево од Кованлучке улице и протеже се ка
Ибру, завршава се слепо);
10.4. кованлучка (улица која се одваја
десно од Кованлучке улице и протеже се
до крушевачког пута);
11.5. кованлучка (улица која почиње
лево од Кованлучке улице, нормално на
исту у правцу према Ибру);
12.6. кованлучка (улица која се одваја
десно од Кованлучке улице и завршава
слепо у насељеном месту);
13.7. кованлучка (улица која се одваја
лево од Кованлучке улице и протеже се до
краја према реци Ибру);
14.8. кованлучка (улица која се одваја
десно од Кованлучке улице и излази на
пут за Крушевац);
15.9. кованлучка (улица која је паралелна са улицом 3. кованлучком, одваја се
лево од Кованлучке улице и протеже се ка
Ибру);
16.10. кованлучка (улица која се одваја
од Кованлучке улице десно, кривудајући
излази на пут према Крушевцу, а левим
краком од Кованлучке улице ка реци Ибру);
17.11. кованлучка (улица која се одваја
лево од Кованлучке улице и протеже се ка
периферији према Ибру);
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18. 12. кованлучка (улица која се одваја
десно од Кованлучке улице и протеже се
до пута Краљево-Крушевац);
19. 13. кованлучка (улица која се одваја
лево од Кованлучке улице и протеже се
према Ибру до краја);
20. 14. кованлучка (улица која се одваја
десно од Кованлучке улице и излази на
пут Краљево-Крушевац);
21. 15. кованлучка (улица која се одваја
лево од Кованлучке улице, простире се
према пољу и ка Ибру и обухвата комплекс зграда које се налазе у том реону);
22. 17. кованлучка (улица која се одваја
лево од Кованлучке улице иза гробља и
продужава ка периферији);
V За насељено место Ковачи
1. Змајевачка-део (улица која се одваја
десно из Излетничке улице и протеже се
преко Буњачког брда ка периферији према Змајевцу, обухвата куће које се налазе
у КО Ковачи);
2. Жичка (улица која иде према Матарушкој Бањи до Ковачког потока);
3. Јесењинова (улица која се одваја десно из улице Ковачких бораца, прелази
преко Ковачког потока и излази на Жичку
улицу код Жарковића);
4. Ковачких бораца (улица која се одваја
лево од Жичке улице у доњим Ковачима
и протеже се кроз Коваче, скреће десно у
правцу споменика палим борцима, а затим иде према периферији);
5. Крфска (улица која почиње из улице
Ковачких бораца и иде десно према Ковачком потоку);
6. Мажуранићева (улица која почиње
из улице Ковачких бораца и иде десно у
правцу Ковачког потока);
7. Милке Боснић (улица која се одваја
лево из улице Ковачких бораца и иде до
Змајевачке улице);
8. Милоша Црњанског (улица која се
одваја лево из Јесењинове улице и наставља према периферији);
9. Мирослава Миленковића (улица која
се одваја лево из улице Ковачких бораца,
непосредно код споменика палим жртвама, пролази кроз Жупањац и иде до пута
за Трешњар);.
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10. Опленачка (улица која се одваја
лево из улице Милке Боснић, затим савија
удесно, делом паралелно са истом улицом
и протеже се према периферији);
11. Радомира Тодоровића (улица која
почиње од раскршћа улице Ковачких бораца и Милке Боснић и протеже се до улице
Рибничких партизана, затим савија благо
десно и излази на улицу Вељка Мићуновића);
12. Шекспирова (улица која се протире
од улице Ковачких бораца десно ка Ковачком потоку, односно до Ковачког потока);
VI За насељено место Краљево
1. Авалска (улица која спаја улице Шолајину и Николе Тесле);
2. Авијатичарска (улица која се одваја
лево од Доситејеве улице према улазу за
стари аеродром, прелази преко железничког колосека и протеже се ка старом аеродрому);
3. Адранска (улица која се одваја од
улице Војводе Степе, пролази поред старе
школе у Грдици и иде до рампе на прузи
Краљево - Чачак - стари пут Краљево - Чачак);
4. Аеродромска (улица која се одваја
лево од петље у Доситејевој улици према
Магнохрому, затим опет скреће лево иза
петље, пролази поред стоваришта и протеже се према старом аеродрому);
5. Александра Белића (улица која спаја
улице Карађорђеву и Руђера Бошковића);
6. Алемпија Јанковића-део (улица која
одваја десно из улице Василија Кочовића,
испод подвожњака и креће се са леве стране према Шојићима, осим кућних бројева
од 1 до 15);
7. Банијска (слепа улица, која се одваја
лево из улице Друге пролетерске бригаде
у правцу севера, затим скреће удесно и
иде паралелно са улицом Гоце Делчева у
Сијаћем пољу);
8. Баштованска (улица која се одваја
десно из Београдске улице и иде ка реци
Ибру);
9. Београдска (улица која спаја улице
Пљакину и Друге пролетерске бригаде);
10. Беранова (улица која почиње од видиковца на бедему изнад реке Рибнице и
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моста и иде магистралнм путем Краљево-Крушевац до Ратине);
11. Бихаћка (слепа улица која се одваја
десно од улице Рибничких партизана);
12. Блажића (улица која почиње од рампе у Индустријској улици преко Грдичке
косе до Моравца у дужини преко 1 км);
13. Богдана Милошевића (улица која се
одваја лево из улице Рибнички кеј и протеже се до реке Рибнице);
14. Богдана Пиловића (слепа улица која
се одваја од улице Ковачких бораца, протеже се кроз насељено место, паралелно
са првим делом Трећа санџачке);
15. Богољуба Чукића (улица која спаја
улице Васе Пелагића и Руђера Бошковића);
16. Борачка улица (улица која се одваја
из улице Јована Дерока лево и повезује
исту са улицом Војводе Мишића);
17. Боре Станковића (улица која се
одваја десно из Жичке улице и иде према
улици Похорској);
18. Боре Стефановића (улица која спаја
улице Зелена Гора и Карановачку);
19. Босанско-херцеговачка (улица која
спаја улице Душана Поповића и 4. црногорску);
20. Божа Цугера (улица која спаја улице
Драгачевску и Колубарску);
21. Божидара Милуновића (улица која
се одваја десно од улице Рибничких партизана и протеже се паралелно са улицом
Цветка Стојановића- Пекара према Воћаревим ливадама);
22. Бошка Тошковића (улица која се
одваја десно из улице Јована Бојовића
изнад основне школе у Јарчујаку, пролази поред ње, пресеца улицу Драгослава
Миљковића, а потом и улицу Рудничку и
продужава правцем ка магистрали);
23. Бранка Радичевића (улица која спаја
улице Проте Ненадовића и Мирка Луковића и продужава према улици Војводе
Путника);
24. Браће Јовановић (улица која се простире јужно од магистралног пута Краљево-Чачак до пруге и источно до магистралног пута Краљево-Рашка);
25. Браће Јевремовић (улица која се
простире од улице Ивана Милутиновића
ка западу до магистралног пута Краљево-Рашка и јужно до пруге);
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26. Браће Југовића (улица која почиње
из улице Старине Новака и протеже се
лево од Ковачког потока, паралелна је са
Петроварадинском улицом);
27. Браће Катићa (слепа улица која одваја
лево од улице Рибничких партизана);
28. Браће Пирић (улица која се једним
делом простире од Карађорђеве улице западно до границе са КО Чибуковац, а другим делом се простире од магистралног
пута Краљево-Рашка северно до пруге);
29. Буњачка улица (улица која полази
десно из улице Вељка Мићуновића, делом
се рачва према улици Мајке Јевросиме);
30. Вардарска (улица која се одваја из
Тимочке улице и иде ка улици Николе Карева);
31. Васе Пелагића (улица која спаја
улице Македонску и Ђуре Салаја);
32. Василија Кочовића (улица која полази од раскршћа улица Тике Коларевића
и Тодоровића, продужава испод подвожњака према мосту на Западној Морави);
33. Ватрогасне чете (улица која почиње
од Беранове улице, пресецајући улицу
Стевана Филиповића, спаја исту са улицом 9. мај);
34. Веселина Маслеше (улица која
спаја улице Саве Ковачевића и Владимира
Назора);
35. Вељка Мићуновића (улица која
полази из улице Змајевачке на Буњачком
брду, иде према насељеном месту Ковачи
до улице Милке Боснић);
36. Винодолска (улица која се одваја
лево од улице Зеке Николајевића према
Рибници);
37. Владислава Маржика (улица која се
одваја лево из улице Др Драгомира Карајовића и протеже се према Шумарској
школи у Чибуковцу);
38. Воја Стаморана (улица која се одваја
десно из улице Рибничких партизана и
протеже се према Воћаревим ливадама у
Ковачима);
39. Војислава Симића-Црног (улица
која се одваја десно из улице Грге Јанкеса и протеже се паралелно са улицом Станислава Сремчевића-Црног према Буњачком брду);
40. Војводе Мишића (улица која спаја
улице Карађорђеву и Јована Дерока);
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41. Војводе Путника (улица која спаја
Трг Краља Петра првог-Ослободиоца са
улицом Димитрија Туцовића и Доситејевом);
42. Војводе Степе (улица која иде од
Трга Светог Саве до Ибарске магистрале);
43. Воћарска (улица која се одваја лево
од улице Буњачке у правцу улице Мајке
Јевросиме);
44. Вука Караџића (улица која се налази између улица Карађорђеве и Радуловићеве);
45. Гаврила Принципа (улица која се
одваја од Карађорђеве улице преко пута
војног стамбеног насеља у Чибуковцу и
иде паралелно са Карађорђевом улицом
јужно и поново излази на Карађорђеву
улицу);
46. Гвоздена Пауновића (улица која
спаја улице Рада Кончара и Пролетерску);
47. Главашева (улица која спаја улице
Карађорђеву и Танаска Рајића);
48. Горана Ковачића (улица која спаја
улице Цељску и Мира Драгишића);
49. Горанска (улица која спаја улице
Радничку и Равни гај);
50. Горажданска (улица која се одваја
лево од Старине Новака, паралелна са Косанчићевом улицом и протеже се до Ковачког потока за сада);
51. Гоце Делчева (улица која спаја улицу Николетине Бурсаћа и Церску улицу);
52. Гочка (улица која спаја улице Нишку и Радосава Савића);
53. Гочких партизана (улица која је паралелна са Првомајском, а спаја улице
Беранову и 9. мај);
54. Грге Јанкеса (улица која се одваја
лево из улице Косте Абрашевића, а потом
скреће десно према Буњачком брду);
55. Грдичка (улица која се одваја од
улице Војводе Степе и протеже се ободом
гребена поред релеја на Грдичкој коси до
улице Блажића);
56. Гриничка (улица која одваја лево од
улице Рибнички кеј и протеже се паралелно са улицом Милешевском и Надежде
Петровић до реке Рибнице);
57. Грмечка (улица која се одваја десно
из Жичке улице и протеже се ка периферији, паралелно са улицом Кордунском
кроз Ковачко поље);
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58. Гружанска (улица која се простире
од улице Милоша Тасића Витеза до железничког колосека испред старог тунела);
59. Далматинска (улица која спаја Беранову са улицом 9. мај, пресецајући улицу Стевана Филиповића);
60. Дедевачке чете (улица која се одваја
десно од улице Владимира Назора и
крећући се кружно опет излази на исту
улицу);
61. Дечанска (улица која одваја лево од
улице Ковачких бораца, према Воћару);
62. Димитрија Туцовића (улица која
спаја улицу Војводе Путника са улицом
Олге Јовичић-Рите и улицом Зелена Гора);
63. Доситејева (улица која иде од улице
Димитрија Туцовића према путу Краљево-Крагујевац);
64. Драгана Ђоковића Уче (улица која
се одваја лево из улице Рибничких партизана и протеже се према Буњачком брду);
65. Драгачевска (улица која се одваја
десно из улице Драгослава Миљковића
и протеже се према улици Радоја Милосављевића);
66. Драгића Пантовића-Патка (улица
која се простире од раскршћа улица Блажића и Индустријске до Грдичке косе);
67. Драгојла Дудића (улица која се
одваја десно од улице Проте Ненадовића
и иде паралелно са улицом Бранка Радичевића);
68. Драгољуба Јовичића Милочајца
(улица која полази са Веснића рампе, дужине око 400 метара);
69. Драгослава Богавца (улица која
спаја улице Цара Душана и Зелена гора);
70. Драгослава Миљковића - део (улица која се одваја десно од улице Јована
Бојовића, према периферији пресеца улицу Бошка Тошковића, а потом и Рудничку
улицу, одакле савија лево ка периферији
Јарчујака, изузев непарних кућних бројева
од 19 до краја);
71. Др Драгише Мишовића (улица која
се одваја од улице Војводе Степе и иде
у правцу истока до железничке пруге
Краљево-Чачак);
72. Др Драгомира Карајовића (улица
која се одваја десно из Карађорђеве улице
и протеже се према железничком колосеку
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Краљево-Рашка, у завршном делу скреће
лево где се потом рачва у два мања крака
према Шумарској школи у Чибуковцу);
73. Др Ђорђа Радића (улица која се одваја десно од улице Владимира Назора
према периферији);
74. Др Зоре Илић Обрадовић (улица
која се одваја од улице Слободана Пенезића и излази на Колубарску улицу);
75. Др Милеве Карајовић (улица која се
одваја десно из улице Друге пролетерске
бригаде и протеже се до Занатске улице у
Сијаћем пољу);
76. Др Љубинка Ђорђевића (улица која
спаја улице 27. март и Друге пролетерске
бригаде);
77. Дрварска (улица која се одваја од
улице Ђуре Дукића и излази на Змајевачку улицу);
78. Дринска (улица која повезује улице
27. март и Друге пролетерске бригаде);
79. Друге пролетерске бригаде (улица
која се одваја од улице Београдске и пролази кроз Сијаће поље у правцу истока
поред погона Каблара);
80. Дубровачка (улица која се једним
краком простире од улице Ковачких бораца до предузећа „Помак“, а другим делом
се простире од улице Ковачких бораца поред војног објекта у Ковачима);
81. Дурмиторска (улица која се одваја
десно из улице 4. црногорска, пресеца
Шарпланинску и продужава према периферији);
82. Душана Карапанџића (улица која се
одваја десно из улице Јована Бојовића);
83. Душана Милошевића (улица која се
одваја десно од улице Владимира Назора);
84. Душана Поповића (улица која почиње од Ибарског моста путем Краљево-Крушевац, до моста на реци Рибници);
85. Душана Ристића (улица која се
одваја десно из улице Рибничких партизана и протеже се према периферији ка
Ковачима);
86. Ђуре Даничића (улица која спаја
улице Карановачку и Вука Караџића);
87. Ђуре Дукића (улица која се одваја
десно од Излетничке улице и иде до улице
Рибничких партизана и продужава ка периферији);
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88. Ђуре Јакшића (улица која спаја улице Проте Ненадовића и Јована Сарића);
89. Ђуре Салаја (улица која спаја улице
Карађорђеву и Рударске чете);
90. Жарка Зрењанина (улица која спаја
улице 27. март и Друге пролетерске бригаде);
91. Живојина Лазића-Солунца (улица
која се одваја из улице Тика Коларевића,
затим скреће лево према раскршћу улица
Адранске и Војводе Степе ка тријангли магистрали);
92. Живорада Рудњанина (улица која
спаја улице Босанско-херцеговачку и Пролетерску);
93. Жикице Шпанца (улица која спаја
улице Милутина Кекерића и 4. црногорску);
94. Жичка (улица - пут за Матарушку
Бању од Ибарског моста до Ковачког потока);
95. Занатска (улица која се одваја десно од улице Друге пролетерске бригаде и
продужава ка периферији до Церске улице);
96. Зеке Николајевића (улица која се
одваја лево од Излетничке улице поред
Месне канцеларије Рибница, делом паралелна са реком Рибницом, поново излази
на Излетничку улицу)
97. Зелена Гора (улица која почиње од
раскршћа улица Димитрија Туцовића и
Олге Јовичић-Рите и поред гробља иде до
улице Вука Караџића);
98. Златиборска (улица која се одваја од
улице Ђуре Салаја у правцу запада);
99. Змај Јовина (улица између улица
Немањине и Живорада Рудњанина);
100. Змајевачка-део (улица полази десно из Излетничке улице и протеже се преко Буњачког брда ка периферији према
Змајевцу, до парног кућног броја 176 и непарног кућног броја 117);
101. Зрењанинска (улица која се одваја
од улице Танаска Рајића у правцу југозапада);
102. Ибарска (улица између улица Београдске и Цара Лазара);
103. Иванградска (улица која се одваја
десно из улице Радомира Тодоровића,
пресеца улицу 3. санџачку и продужава у
правцу града);
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104. Игманска (улица која се одваја
десно од улице Слободана Пенезића, обилази Хигијенски завод са северне стране
и излази на улицу Мила Марића);
105. Индустријска (улица која почиње
од улице Зелена гора и протеже се преко
рампе за Грдицу, паралелно са пругом до
Фабрике вагона);
106. Ивана Мештровића (улица која
спаја улице Ђуре Салаја и Ивана Милутиновића);
107. Ивана Милутиновића (улица која
се одваја од Карађорђеве улице десно и
излази на улицу Чибуковачких партизана);
108. Иванградска (улица која се одваја
десно из улице Радомира Тодоровића,
пресеца улицу Трећу санџачку и продужава у правцу града);
109. Иве Андрића-део (улица која почиње од раскршћа улице Зеке Николајевића са Излетничком и протеже се кроз
Мошин гај ка периферији, упоредо са реком Рибницом, до парног кућног броја 282
и непарног кућног броја 129);
110. Излетничка (улица која се одваја
од улице Душана Поповића и иде у правцу
Мошиног гаја до потока из рибњака);
111. Јабланичка (улица између улица
Жикице Шпанца и Попинске);
112. Јастребарска (улица која се одваја
десно из улице Драгослава Миљковића и
протеже се ка улици Радоја Милосављевића, делом паралелна са улицом Драгачевском);
113. Јастребачка (улица која повезује
улице 4.црногорску и Попинских бораца);
114. Језерска (улица која се одваја десно из улице Милана Рајлића и протеже се
према вештачком језеру-рибњаку);
115. Јелене Ћетковић (улица која се
одваја од улице Проте Ненадовића, десно
у правцу Војводе Путника);
116. Јесењинова (улица која се одваја
десно из улице Ковачких бораца, прелази
преко Ковачког потока и излази на Жичку
улицу код аутобуског стајалишта);
117. Јована Бојовића (улица која почиње од раскршћа улица Јована Дерока
и Адранске и протеже се старим путем за
Чачак према Ружића брду);
118. Јована Дерока (улица која иде старим чачанским путем од рампе до раскр-
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шћа улица Јована Бојовића и Адранске);
119. Јована Сарића (улица која се одваја
од улице Бранка Радичевића у правцу југа
и излазу на улицу Проте Ненадовића);
120. Јозе Друшковића Пепе (улица која
се пружа од улице Милоша Тасића Витеза
у дужини од 120 метара);
121. Јошаничка (улица која се одваја
десно од улице Осмог марта и протеже
се кроз Ковачко поље до улице Радоја Дакића);
122. Југ Богданова (улица која полази
од улице Олге Јовичић-Рите до краја комплекса Медицинског центра и улице Проте Ненадовића);
123. Јурице Рибара (улица која се наслања на улицу Пере Ћетковића и спаја се
са улицом Марије Бурсаћ);
124. Кабларска (улица која спаја улице
Титоградску и Ратарску);
125. Карађорђева (улица која полази од
Трга Светог Саве и иде до Ибарске магистрале);
126. Карановачка (улица која спаја Студеничку улицу са улицом Зелена гора,
идући поред железничке пруге Краљево-Скопље);
127. Kеј инжењера Добривоја Божића
(шеталиште које се простире левом обалом Ибра, од Старог Јасена до атлетског
стадиона);
128. Ковачких бораца (улица која се
одваја лево од Жичке улице, протеже се
кроз Коваче, скреће десно у правцу споменика палим борцима, а затим према периферији);
129. Козарачка (улица која спаја улице
Излетничку и Дрварску);
130. Коке Јаснић (улица која спаја улице
Саве Ковачевића и Мариборску);
131. Колубарска (улица која се одваја од
улице Слободана Пенезића на крају ограничава део насељеног места са северне
стране);
132. Косанчићева (улица која се одваја
лево из улице Старине Новака, паралелна
са Похорском протеже се до Ковачког потока);
133. Косовска (улица која спаја улице
Горана Ковачића и Шолајину);
134. Копаоничка (улица која спаја улице Доситејеву и 27. март);
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135. Кордунска (улица која се одваја
десно из улице Жичке и протеже се кроз
Ковачко поље ка реци Ибру);
136. Косте Абрашевића (улица која се
одваја лево од улице Рибничких партизана и протеже се ка Буњачком брду);
137. Косте Поповића (улица која спаја
улице Радничку и Равни гај);
138. Косте Рацина (улица која спаја улице Саве Ковачевића и Владимира Назора);
139. Крагујевачка (улица која спаја улице Др Љубинка Ђорђевића и Симе Шолаје);
140. Крушедолска (улица која се одваја
десно од улице 27. март, паралелна је са
улицом Фрање Клуза и протеже се према
периферији кроз Сијаће поље);
141. Кумановска (улица која спаја улице
Васе Пелагића и Филипа Кљајића, а иде
паралелно са Његошевом улицом);
142. Курсулина (улица између улица
Војводе Степе и Танаска Рајића);
143. Лазара Лопичића (улица која спаја
улице Излетничку и Мошин гај);
144. Ливадска (улица која се одваја десно из улице Буњачке и протеже се према
ободу Буњачког брда ка граду);
145. Липовачка (улица која је паралелна
са улицом Гочких партизана, а спаја улице Стевана Филиповића и 9. мај);
146. Личка (улица која се одваја десно
од Пролетерске улице и завршава слепо у
насељеном месту);
147. Ловћенска (улица која спаја Првомајску са 2. аутодромском, а паралелна је
са Берановом улицом);
148. Лоле Рибара (улица између улица
Војводе Мишића и Македонске);
149. Лопатничка (улица која се одваја
лево из Јошаничке и протеже се паралелно са улицом Осми март ка периферији);
150. Љубе Вучковића (улица која почиње од улице 9. мај и иде једним делом
паралелно са улицом Липовачком, а затим
скреће десно до улице Марије Бурсаћ);
151. Љубисава Јанковића (улица која се
одваја десно из улице Драгослава Миљковића, испред укрштања исте са улицом
Бошка Тошковића и иде према улици Радоја Милосављевића);
152. Љубише Петровића Кица (улица
која почиње са леве стране улице Дра-
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гољуба Јовичића Милочајца, пресеца исту
и иде десно према улици Живојина Лазића
Солунца);
153. Магнохромска (улица која се простире паралелно са пругом Краљево-Крагујевац, све до пружног прелаза);
154. Мајевичка (улица која се одваја
лево од улице Иве Андрића и протеже се
према реци Рибници);
155. Мајке Јевросиме (улица која полази
десно из улице Вељка Мићуновића, непосредно код Јаруга потока, протеже се према граду);
156. Македонска (улица која спаја улице Карађорђеву и Јована Дерока);
157. Мариборска (улица која спаја улице Саве Ковачевића и Радуловићеву);
158. Марије Бурсаћ (улица која спаја
улице Првомајску и Јурице Рибара);
159. Марка Орешковића (улица која
спаја улице Николе Тесле и Немањину);
160. Матије Гупца (улица која се одваја
лево из улице Филипа Вишњића и спаја
исту са улицом Петра Лековића);
161. Матарушка (улица која се одваја
лево из улице Петра Лековића и продужава даље кроз ливаде);
162. Мила Марића (улица која полази
из улице Слободана Пенезића и завршава
се у Моравској улици);
163. Мила Павичића Капетана (улица
која се одваја десно из улице Рибничких
партизана и протеже се према Воћаревим
ливадама);
164. Милана Дира (улица која спаја улицу Беранову са улицом 9. мај, а паралелна
је са Олимпијском улицом);
165. Милана Личине (улица која спаја
улице Радничку и Равни гај);
166. Милана Рајлића (улица која се одваја лево из улице Змајевачке и протеже
се према Мошином гају);
167. Милешевска (улица која се одваја
лево од улице Рибнички кеј, делом паралелна са улицом Богдана Милошевића и
протеже се до реке Рибнице);
168. Милентија Поповића (улица која
се одваја десно из улице Радничког батаљона, затим пресеца улицу Ковачких
бораца);
169. Милке Траиловић (улица која спаја
улице 6. септембар и Моравску);

8. мај 2018. године

170. Милована Глишића (улица која
спаја улице Нушићеву и Зелена гора);
171. Миломира Главчића (улица на десној обали Ибра, која се простире од Моста Миломира Главчића до кружног тока у
Рибници);
172. Милорада Карапанџића Ракице
(улица која се одваја десно из улице Драгослава Миљковића, паралелна са Јастребарском);
173. Милоша Великог (улица између
Трга српских ратника и Трга Краља Петра
Првог-Ослободиоца);
174. Милоша Тасића Витеза (улица која
се протеже од раскршћа улица од тачке
135.до врха Грдичке косе);
175. Милунке Савић (улица која спаја
улице Радуловићеву и Војводе Мишића);
176. Милутина Кекерића (улица која
спаја улице Пролетерску и Цељску);
177. Милутина Милошевића (улица која се одваја десно од улице Владимира Назора и крећући се кружно опет излази на
исту улицу);
178. Милешевска (улица која спаја улице Радуловићеву и Војводе Мишића);
179. Миодрага Миловановића Грчког
(улица која почиње од улице Блажића на
десно);
180. Миомира Бркушанца Мишка (улица која почиње од улице Војводе Степе,
пролази поред школе на Ратарском имању,
а затим савија лево и излази на улицу Јована Дерока);
181. Мира Драгишића (улица која спаја
улице Новице Јолића и 4. црногорску);
182. Мире Чукулића (улица која спаја
улице Пролетерску и Николе Тесле, а иде
паралелно са улицом Душана Поповића);
183. Мирка Бајалице - Стењке (улица
која се одваја десно од улице Рибничких
партизана и протеже се ка периферији паралелно са улицом Мирка Томића-Сељака);
184. Мирка Белобрка Коље (улица која
почиње од Блажићеве улице преко барутане у дужини од око 400 метара);
185. Мирка Луковића (улица која се
одваја десно од Доситејеве улице према
југу до обале ка Сијаћем пољу);
186. Мирка Срзентића (улица која спаја
улице Његошеву и Ђуре Салаја);

Број 12 - Страна 13

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА КРАЉЕВА

187. Мирка Томића-Сељака (улица која
се одваја десно од улице Рибничких партизана, паралелна Бихаћкој улици);
188. Мирослава Андрића (улица која
спаја улице Душана Поповића и Прешернову);
189. Мокрањчева (улица која се одваја
лево из улице Филипа Вишњића у делу
„Ђокића ливаде“ и иде према улици Петра
Лековића);
190. Момчила Петровића-Трше (улица
која се пружа по гребену Грдичке косе у
дужини од око 400 метара);
191. Моравска (улица која спаја улице
Војводе Степе и 6. септембар);
192. Мостарска (улица у Ковачком пољу, одваја се лево из улице Осми март и
иде према периферији);
193. Моше Пијаде (улица која једним
делом спаја улице Димитрија Туцовића и
Стара станица, а другим делом се простире од Хајдук Вељкове улице до Основне
школе „Димитрије Туцовић“);
194. Мошин гај (улица која се одваја
десно из Излетничке улице и поред Рибничког гробља скреће лево, одакле се
враћа према Излетничкој поред потока испред рибњака);
195. Надежде Петровић (улица која се
одваја лево од улице Рибнички кеј, делом
паралелна са улицом Милешевском и протеже се до реке Рибнице);
196. Невесињска (улица која се одваја
лево из Жичке улице, савија улево, пресецајући улицу Ковачких бораца);
197. Немањина (улица која спаја улице
Босанско-херцеговачку и Пролетерску);
198. Николе Бубала (улица која се одваја
десно из Змајевачке улице, затим опет
десно паралелно са улицом Предрага Вилимоновића према ободу Буњачког брда);
199. Николе Карева (улица која спаја
улице 4.црногорску и Ђуре Дукића);
200. Николе Тесле (улица која спаја
улице Душана Поповића и Жичку);
201. Николетине Бурсаћа (улица која
спаја улице 27. март и Друге пролетерске
бригаде);
202. Нишка (улица која спаја улице
Жичку и Гочку);
203. Новице Јолића (улица која спаја
улице Босанско-херцеговачку и Цељску);
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204. Новосадска (улица која се одваја
десно из улице Раднички батаљон, једним
делом иде паралелно са Жичком улицом, а
потом савија лево и завршава се слепо);
205. Нушићева (улица која спаја улице
Главашеву и Милована Глишића);
206. Његошева (улица која спаја улице
Карађорђеву и Јована Дерока);
207. Обилићева (улица која спаја улице
Олге Јовичић-Рите и Војводе Путника);
208. Олимпијска (улица која спаја улице Беранову и 9. мај);
209. Олге Јовичић-Рите (улица која полази од Трга Светог Саве до улице Димитрија Туцовића);
210. Олге Милутиновић (улица која повезује улице Војводе Степе и Карађорђеву, а затим продужава до реке Ибар);
211. Омладинска (улица између Трга
српских ратника и Трга Светог Саве);
212. Октобарских жртава (улица која
спаја улицу Димитрија Туцовића и Трг Јована Сарића);
213. Осми март (улица која се одваја
десно из Жичке улице и протеже се кроз
Ковачко поље до улице Петра Лековића);
214. Паје Јовановића (улица која повезује улице Рударске чете и Радована
Павловића);
215. Партизанска (улица која повезује
улице Пролетерску и Рада Кончара, а иде
паралелно са Панчићевом улицом);
216. Панчићева (улица која повезује
улице Пролетерску и Рада Кончара);
217. Пера Ћетковића (улица која почиње
из Првомајске и спаја исту са улицом 9.
мај);
218. Петра Кочића (улица која повезује
улице Карађорђеву и Владимира Назора);
219. Петра Лековића (улица која се одва
ја десно од Жичке улице у доњим Ковачима и иде до Ковачког потока);
220. Петрињска (улица која одваја десно из улице Матије Гупца);
221. Петроварадинска (улица која одваја лево из улице Старине Новака, паралелна је са Сињском улицом, за сада иде до
Ковачког потока);
222. Пионирска (улица која се одваја од
улице Војводе Степе и иде у правцу тунела);
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223. Пиротска (улица која се одваја десно од улице Осми март према улици Лопатничкој);
224.Пљакина (улица која иде од Трга
Краља Петра Првог - Ослободиоца до
Ибарског моста);
225.Попинских бораца (улица која се
одваја од улице Николе Тесле, југозападно
обилазећи блок кућа и излази поново на
улицу Николе Тесле);
226.Похорска (улица која се одваја лево из улице Старине Новака а завршава се
слепо);
227.Похорског батаљона (улица која
почиње из улице Тика Коларевића, пролази поред Основне школе “Браћа Вилотијевић” и протеже се до пруге у дужини око
300 метара);
228.Поцерска (улица која повезује улице Рада Вилотијевића и Главашеву);
229.Првомајска (улица која почиње из
Беранове улице и протеже се кроз насељено место Берановац, путем за Каменицу до потока званог „Јовац“);
230.Предолска (улица која се одваја
десно од улице 27. март и иде паралелно
са улицом Банијском до улице Пролетерске);
231.Предрага Вилимоновића (улица
која се одваја десно из улице Николе Бубала, потом већим делом иде паралелно
са истом и протеже се према граду);
232. Прешернова (улица која повезује
Пролетерску и Излетничку улицу);
233.Пријепољска (улица која је паралелна са улицом Столском, спаја Излетничку улицу и Мошин гај);
234. Пролетерска (улица која повезује
улице Душана Поповића и Излетничку);
235. Проте Ненадовића (улица која се
одваја десно из улице Доситејеве, иде у
правцу југа и излази на улицу 27. март);
236. Професора Мија Петровића (улица која полази од улице Слободана Пенезића, пресеца улицу Игманску и завршава се слепо);
237. Пушкинова (улица која спаја улице
Др Љубинка Ђорђевића и Симе Шолаје);
238. Равни гај (улица која повезује улице Војводе Мишића и Македонску);
239.Рада Вилотијевића (улица која
повезује улице Карађорђеву и Танаска
Рајића);
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240. Рада Кончара (улица која повезује
улице Немањину и Партизанску);
241. Радничка (улица која се одваја десно од улице Владимира Назора и исту,
пресецајући улицу Војводе Мишића, повезује са улицом Македонском);
242. Раднички батаљон (улица почиње
из Жичке улице и протеже се до Воћара);
243. Радована Драговића (улица која
спаја улице 27.март и Друге пролетерске
бригаде);
244. Радована Павловића Јеврема (улица која повезује улице Македонску и Чеде
Васовића);
245. Радоја Дакића (улица која се одваја
десно из улице Осми март и иде кроз Ковачко поље до Ковачког потока);
246. Радоја Домановића (улица која повезује улице Студеничку и Радуловићеву);
247. Радоја Ковинића Јуде (улица која
почиње од улице Блажића и иде према
старом тунелу);
248. Радоја Милосављевића (улица која
се одваја десно из улице Јована Бојовића
а паралелна је са улицом Душана Карапанџића);
249. Радомира Тодоровића (улица која
почиње од раскршћа улица Ковачких бораца и Милке Боснић и протеже се до улице
Рибничких партизана, затим савија благо
десно и излази на улицу Вељка Мићуновића);
250. Радосава Карапанџића (улица која
се одваја лево од улице Радничке према
улици Јована Бојовића);
251. Радосава Савића (улица која повезује улице Гочку и Пролетерску);
252. Радочелска (улица која се одваја
десно од улице Драгослава Миљковића
и простире се према улици Радоја Милосављевића);
253. Радуловићева (улица која се одваја
од улице Карађорђеве и иде до улице Јована Дерока);
254. Ратарска (улица која повезује улице 16. октобар и Титоградску);
255. Ратинска (улица која почиње на
крају Доситејеве улице, одваја се десно од
исте и иде паралелно са пругом за Врњачку Бању, затим пролази испод пруге и иде
до железничког моста на Ибру);
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256. Ратка Кочовића (улица која се
одваја лево од улице Душана Поповића,
затим савија полудесно према насипу-брани на реци Ибар);
257. Ратка Митровића (улица која повезује улице Војводе Степе и 16. октобар);
258. Ратка Павловића (улица која повезује улице Ивана Мештровића и Рифата
Бурџевића);
259. Реље Крилатице (улица која се одваја лево из Змајевачке улице на Буњачком брду и протеже се према Мошином
гају);
260. Ресавска (улица која спаја Излетничку улицу са Дрварском, а паралелна је
Козарачкој улици);
261. Рибничка (улица која се одваја лево
из улице Мошин гај, пресеца Излетничку
и продужава ка реци Рибници);
262. Рибнички кеј (улица која се одваја
полулево из улице Звездана Николајевића,
затим се протеже ка периферији упоредо
са реком Рибницом);
263. Рибничких партизана (улица која
спаја улице Ђуре Дукића и Радомира Тодоровића);
264. Рифата Бурџевића (улица која повезује улице Александра Белића и Ивана
Милутиновића);
265. Рударске чете (улица која се одваја
од Македонске улице и иде у правцу запада пресецајући улицу Његошеву);
266. Руди Чајавеца (улица која у облику
слова „З“ почиње из Ловћенске улице и
излази на улицу Беранову);
267. Рудопољска (улица која почиње у
Доситејевој улици испод старог диспанзера, протеже се према периферији у реону старог насеља “Рудопоље” у Сијаћем
пољу);
268. Рудничка (улица која почиње из
улице Јована Дерока, пролази испод магистрале Рашка-Чачак, затим пресеца улицу Бошка Тошковића и продужава до улице Драгослава Миљковића);
269. Руђера Бошковића (улица која повезује улице Македонску и Ивана Милутиновића);
270. Саве Ковачевића (улица која повезује улице Вука Караџића и Владимира
Назора);
271. Саве Шумановића (улица која по-
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везује улице Чеде Васовића и Радована
Павловића);
272. Сарајевска (улица која повезује
улице Др Драгише Мишовића и Ратарску);
273. Свети Николај Жички (улица која
повезује улице Цара Душана и Зелена
гора);
274. Светозара Марковића (улица која
повезује улице Војводе Мишића и Чибуковачких партизана);
275. Симе Узелца (улица која се одваја
од Курсулине улице и иде према југоистоку ка улици Војводе Степе);
276. Симе Миленковића (улица која се
одваја десно из улице Бошка Тошковића
изнад основне школе у Јарчујаку и протеже се према улици Драгослава Миљковића);
277. Славољуба Петровића Заврзана
(улица која се пружа од улице Милоша Тасића Витеза у дужини од 130 метара, завршавајући се слепо);
278. Слободана Пенезића (улица која се
одваја од улице Војводе Степе, поред Хигијенског завода иде до ибарске магистрале);
279. Сињска (улица која почиње из улице Старине Новака лево и протеже се до
Ковачког потока, паралелно Горажданској
улици);
280. Скопљанска (улица која спаја улице Олге Милутиновић и Карађорђеву);
281. Солунских ратника (улица која се
одваја од улице Др Зоре Илић Обрадовић,
обилази око насеља и поново излази на
улицу Др Зоре Илић Обрадовић);
282. Сремска (слепа улица која се одваја
од улице Босанско-херцеговачке у правцу
северо-запада);
283. Стадионска (улица која се одваја
лево из Индустријске улице и протеже се
између спомен-парка и градског стадиона
кроз „Ромско насеље“, ка Грдици);
284. Станимира Ђоковића (улица која се
одваја десно из улице Драгослава Миљковића, већим делом паралелна са Радочелском улицом);
285. Станислава Сремчевића - Црног
(улица која се одваја десно из улице Грге
Јанкеса и протеже се према Буњачком
брду);
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286. Стара станица (улица која се одваја
десно из улице Хајдук Вељкове од железничке станице и протеже се поред старе
железничке станице и Железничког дома,
завршава се слепо);
287. Старине Новака (улица која се
одваја десно од Жичке улице);
288. Стевана Филиповића (улица која
спаја улице Олимпијску и Првомајску);
289. Столска (улица која спаја улице Излетничку и Мошин гај);
290. Студеничка (улица која повезује
улице Карађорђеву и Карановачку);
291. Tаковска (улица која повезује улице Пролетерску и Рада Кончара);
292. Танаска Рајића (улица која иде од
Дома Војске до рампе на прузи);
293. Тика Коларевића-део (улица која се
одваја десно од улице Војводе Степе, пролази поред старе школе у Грдици и иде до
рампе на прузи Краљево-Чачак, и то парни кућни бројеви од 2 до 70, и сви непарни
кућни бројеви);
294. Тимочка (улица која се одваја из
улице 4.црногорске и иде југоисточно према Основној школи „Вук Караџић“);
295. Титоградска (улица која се одваја
од улице Војводе Степе десно и иде у
правцу тунела, затим наставља са друге
стране тунела на Грдичкој коси);
296. Тиосава Карапанџића (улица која
се одваја десно од улице Радничке и протеже се према периферији у правцу Адрана);
297. Тодоровића (улица која почиње из
улице Тика Коларевића десно и продужава поред пекаре);
298. Толстојева (улица која спаја улице
27.март и Георги Димитрова);
299. Томислава Андрића Џигија (улица која спаја улицу Пљакину са улицом
Чика Љубином, пресецајући улицу Хајдук
Вељкову);
300. Топлице Милана (улица која повезује Трг Српских ратника и улицу 4.
краљевачки батаљон);
301. Топличка (улица која повезује улице Николе Тесле и 4. црногорску);
302. Тоше апотекара (улица која се
одваја десно из Дрварске улице и протеже се према периферији);
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303. Трећа санџачка (улица која почиње
од улице Ковачких бораца, одваја лево, излази на Иванградску улицу);
304. Трстеничка (улица која се одваја
лево из Излетничке улице према улици
Звездана Николајевића и завршава слепо);
305. Унска (улица која спаја улицу 27.
март и улицу Војводе Мишића);
306. Ускочка (улица која почиње од улице Тика Коларевића, дужине око 150 метара);
307. Ужичка (улица која се одваја лево
од улице Шпанских бораца, затим иде
десно у облику слова „Y“ и излази поново
на улицу Шпанских бораца);
308. Ушћанских рудара (улица која почиње са леве стране од улице Рибничких
партизана, пресеца исту, потом продужава
према Воћаревим ливадама);
309. Филипа Вишњића (улица која се
одваја десно од улице Жичке ка Ковачким
потоку);
310. Филипа Кљајића (улица која повезује улице Богољуба Чукића и Ђуре Салаја);
311. Фрање Клуза (улица која се одваја
десно од улице 27. март и протеже се према периферији, пресецајући улицу Друге
пролетерске бригаде);
312. Фрушкогорска (улица која повезује
улице Излетничку и Дрварску);
313. Хајдук Вељкова (улица која иде од
улице 4.краљевачки батаљон до железничке станице);
314. Хероја Маричића (улица која повезује улице Олге Јовичић-Рите и Војводе
Путника);
315. Хероја Мише (улица која повезује
улице Ђуре Салаја и Александра Белића);
316. Хероја Роловића (улица која се
одваја десно из улице Проте Ненадовића
и иде паралелно са улицом Драгојла Дудића);
317. Хиландарска (улица која се одваја
од улице Друге пролетерске бригаде и излази на улицу 27. март);
318. Цара Душана (улица која повезује
улице Зелена гора и Ибарску);
319. Цара Лазара (улица која повезује
улице Олге Јовичић-Рите и Ибарску);
320. Цветка Стојановића-Пекара (улица
која се одваја десно од улице Рибничких
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партизана и протеже се паралелно са улицом Душана Ристића);
321. Церска (улица која спаја улице 27.
март и Београдску, пресецајући улицу
Друге пролетерске бригаде);
322. Цетињска (улица која се одваја од
улице Војводе Степе у правцу запада);
323. Цељска (улица која повезује Жичку
и Гочку улицу);
324. Црвени крст (улица која почиње
десно из Жичке улице преко пута пумпе и
протеже се кроз Ковачко поље ка периферији);
325. Чеде Васовића (улица која спаја
улице Македонску и Рударске чете);
326. Чибуковачка (улица која почиње од
Ибарске магистрале, протеже се кроз Савићевиће и Пањевац до границе са Конаревом);
327. Чибуковачки партизани (улица која
се одваја од Карађорђеве улице и излази
на улицу Ивана Милутиновића);
328. Чибуковачке чете (улица која се
одваја лево из улице Карађорђеве, а затим
скреће десно према Ибарској магистрали);
329. Чика Љубина (улица која повезује
Трг Светог Саве са улицом 4. краљевачки
батаљон);
330. Шарпланинска (улица која почиње
из Гаја, иде према 4. црногорској, затим
скреће десно паралелно са истом, пресеца
Дурмиторску улицу и завршава слепо);
331. Шолајина (улица која повезује улице Жичку и Босанско-херцеговачку);
332. Шумадијска (слепа улица која се
одваја од улице Попинске у правцу северозапада);
333. Шумице (улица која се одваја лево
од улице Миомира Бркушанца Мишка и
протеже се изнад железничког колосека
Краљево-Рашка до улице Јована Дерока,
завршава слепо);
334. Шпанских бораца (улица која спаја
улицу Др Љубинка Ђорђевића и Николетине Бурсаћа, пресецајући улицу Радована Драговића);
335. 2.аутодромска (улица која полази из Беранове улице десно и протеже се
поред аутодрома на Берановцу, до састава
улице Првомајске са улицом 9. мај, на раскршћу путева за Драгосињце и Гоч);
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336. 1.српског устанка (улица која се
одваја десно од улице Милешевске и иде
до Радничке улице);
337. 3.српске бригаде (улица која почиње са леве стране улице Ђуре Дукића,
пресеца исту и иде према улици 4.црногорској);
338. 4.јули (улица која спаја улице Беранову и Првомајску);
339. 4.краљевачки батаљон (улица која
повезује улице Чика Љубину и Пљакину);
340. 4.српске бригаде (улица која почиње лево од улице Ђуре Дукића, пресеца исту и протеже се паралелно са улицом
3.српске бригаде према улици 4. црногорска);
341. 4.црногорска (улица која спаја улице Жичку и Пролетерску, а паралелна је
са улицом Николе Тесле);
342. 6.ибарске чете (улица која се одваја
из улице Тика Коларевића, дужине око 200
м);
343. 9.мај (улица која почиње од видиковца, иде десним ободом Берановца, повезује комплекс улица и излази на Првомајску код раскршћа путева за Драгосињце и Гоч);
344. 14.децембар (улица која повезује
улице Војводе Степе и 16.октобар);
345. 16.октобар (улица која повезује
улице Зелена гора и Титоградску);
346. 21.октобра (улица која почиње из
улице Старине Новака, иде паралелно са
улицом Браће Југовића, према Ковачком
потоку);
347. 27. март (улица која се одваја од
Београдске улице, преко пута пијаце и иде
подножјем брега поред улице Др Љубинка
Ђорђевића, благо скреће у десно и продужава испод Радничке колоније у Доситејевој улици, према Рудопољској улици);
348. 27. новембар (улица која повезује
улицу Војводе Степе и улицу 16. октобар);
VII За насељено место
Матарушка Бања
1. Авалска (улица која почиње од Пролетерске улице и северозападно се завршава слепо у насељеном месту);
2. Београдска (улица која почиње од
потока Пећинца, паралелна са Ибарским
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кејом, завршава слепо у насељеном месту
Југославија);
3. Бранка Радичевића (улица паралелна
са Београдском улицом, слепо завршава у
насељеном месту „Југославија“);
4. Васе Чарапића (улица која почиње од
Жичке улице и спаја се са улицом Мирка
Луковића);
5. Горанска (улица која почиње од Туристичке улице, иде паралелно са улицом
Жикице Јовановића-Шпанца и излази на
Пећинску улицу);
6. Гочка (улица која почиње од Кабларске улице, иде према истоку и завршава у
насељеном месту Растока);
7. Др Драгутина Гвозденовића (улица
која почиње од Жичке улице према Агенсу и спаја се са Кабларском);
8. Жикице Јовановића-Шпанца (улица
која почиње од Туристичке улице и завршава код Пећинске улице);
9. Жичка (улица која почиње од Грачанца на улазу у Бању на главном путу
Краљево-Матарушка Бања, пролази кроз
исту и протеже се на периферији до бетонског моста на реци Ибар);
10. Зеничких рудара (улица која почиње
од Пролетерске улице и на западу се слепо завршава у насељеном месту);
11. Златиборска (улица која почиње од
Жичке улице и иде јужно до улице Мирка
Луковића);
12. Ибарска (улица која почиње од улице Саве Ковачевића и спаја се са Кабларском улицом);
13. Ибарски кеј (улица која почиње од
ушћа потока Пећинца у Ибар и иде десном обалом Ибра до бетонског моста према Конареву);
14. Ивана Милутиновића (улица која
спаја улице Хајдук Вељкову и Обилићеву);
15. Јована Курсуле (улица која почиње
од Туристичке улице и иде до Пећинске
улице);
16. Кабларска (улица која почиње од
Жичке улице и завршава на десној обали
Ибра);
17. Копаоничка (улица која спаја улице
Др Драгутина Гвозденовића и Ибарску);
18. Косовска (улица која почиње од
улице Слободана Бобана Стојковића и
простире се до улице 13. децембар);
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19. Крагујевачка (улица која почиње од
Хајдук Вељкове улице и слепо завршава
према југу);
20. Миломира Ердоглије (улица која
почиње од Жичке улице и слепо завршава
код Бугарчића);
21. Мирка Луковића (улица која почиње
од Пећинске улице, иде западно и слепо се
завршава у насељеном месту);
22. Моравска (улица која почиње од
Жичке улице и слепо се завршава у насељеном месту Миловановића);
23. Немањина (улица која почиње од
Туристичке улице, иде према истоку и
слепо завршава у насељеном месту);
24. Николе Тесле (улица која се одваја
лево из улице Жичке, и иде према југу до
улице Зеничких рудара);
25. Обилићева (улица која почиње од
Крагујевачке улице и иде до Туристичке
улице);
26. Омладинска (улица која почиње од
Пећинске улице, иде на запад, пресеца
Пролетерску улицу и слепо завршава у насељеном месту);
27. Пећинска (улица која почиње од
Жичке улице код бетонског моста потока
Пећинца и завршава се код споменика у
Матаругама);
28. Пролетерска (улица која почиње од
Пећинске улице и лучно југозападно се
спаја са Омладинском улицом);
29. Првомајска (улица која почиње од
Кабларске улице испред Геронтолошког
центра и завршава се у насељеном месту
Растока);
30. Радничка (улица која спаја улице
Кабларску и Ибарску, а пресеца улицу Др
Драгутина Гвозденовића);
31.Саве Ковачевића (улица која почиње
од Жичке улице, пролази поред хотела
„Жича“ и завршава иза одмаралишта „Морава“);
32. Сергеја Савића (улица која почиње
од Жичке улице, иде паралелно са Моравском улицом и слепо се завршава);
33. Слободана Пенезића (улица која почиње од Жичке улице и иде јужно према
бунарима);
34. Слободана Бобана Стојковића (улица која почиње од Жичке улице код аутобуске станице, иде поред потока Кре-
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мењак, пресеца Туристичку улицу и спаја
се са улицом Пећинском);
35. Стевана Филиповића (улица која
почиње од Пећинске улице и завршава се
код школе у Матаругама);
36. Студеничка (улица која почиње од
улице Јована Курсуле и на југу се слепо
завршава у насељеном месту);
37. Туристичка (улица која почиње од
Жичке улице и завршава се код потока
Миликинац);
38. Ударничка (улица која почиње од
Пећинске улице, скреће на југ и завршава
се у Пролетерској);
39. Хајдук Вељкова (улица која почиње
од Жичке улице и простире се до улице
Слободана Бобана Стојковића);
40. Хероја Маричића (улица која почиње од Туристичке улице и на истоку
иде до Обилићеве улице);
41. Цане Бабовић (улица која почиње од
улице Стевана Филиповића и лучно према
северозападу поново излази на улицу Стевана Филиповића код школе);
42. Цара Лазара (улица која почиње од
Туристичке улице, паралелна је са Горанском улицом и спаја се са Пећинском улицом);
43. Церска (улица која почиње од Жичке улице и иде до улице Слободана Бобана
Стојковића);
44. 13.децембар (улица која почиње од
Хајдук Вељкове улице, пролази испред
споменика и иде до Косовске улице);
VIII За насељено место Ратина
1. Ивице Драгањца Буцка (улица која
од магистралног пута Краљево-Врњачка
бања, пре мостића који иде преко речице
Совљак скреће десно, пружајући се једним делом поред војних магацина ка унутрашњости у дужини од 1360м);
IX За насељено место Рибница
1. Васе Чарапића (улица која почиње од
раскршћа улица Првомајске, 2. аутодромске и 9. маја и иде ка периферији, односно
десном страном пута за Метикоше);
2. Змајевачка-део (улица полази десно
из Излетничке улице и протеже се пре-
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ко Буњачког брда ка периферији према
Змајевцу, од парног кућног броја 178 и непарног кућног броја 119);
3. Иве Андрића-део (улица која се протеже кроз Мошин гај ка периферији, упоредо са реком Рибницом, од парног кућног
броја 284 и непарног кућног броја 131);
4. Јовачка (улица која се одваја десно од
раскршћа улица Првомајске и Васе Чарапића путем за Гоч према Каменици);
5. Ударничка (улица која продужава
лево од Првомајске улице и паралелна је
са улицом Васе Чарапића);
6. 2. јовачка (улица која се одваја десно
од улице Јовачке, затим скреће десно);
7. 3. јовачка (слепа улица која се одваја
лево од Јовачке улице и пресеца „Рижину
пругу“);
8. 4. јовачка (улица која се одваја десно
од Јовачке улице према реци Рибници);
9. 5. јовачка (улица која се одваја лево
од Јовачке улице, пресеца „Рижину пругу“
а затим скреће десно према периферији);
10. 6. јовачка (улица која се одваја десно од Јовачке улице и иде према ободу ка
реци Рибници);
11. 7. јовачка (улица која се одваја лево
од Јовачке улице, пресеца „Рижину пругу“, скреће десно, а потом лево према
периферији);
12. 8. јовачка (улица која се простире
десно од Јовачке улице и иде до гробља у
Јовцу);
13. 10. јовачка (улица која се одваја десно од Јовачке улице и иде према ободу
реке Рибнице);
14. 12. јовачка (улица која се одваја десно од Јовачке улице и протеже се кроз овај
део насељеног места Рибница према реци
Рибници);
X За насељено место Ушће
1. Бујаковић Смиље (улица која почиње од Рудничког насеља и протеже се
до гробља у насељеном месту Трњаци у
Ушћу);
2. Ибарских рудара (улица која иде од
Ибарске магистрале према здравственој
станици у Ушћу);
3. Милуна Ивановића (улица која почиње од центра Ушћа, односно од улице
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23. Новембар и иде поред Основне школе
„Милун Ивановић“ ка периферији);
4. Пролетерских бригада (улица која се
одваја са Ибарске магистрале и протеже
се до Фабрике паркета);
5. Студеничка (улица која се одваја од
Ибарске магистрале код моста на реци
Студеници и протеже се путем према манастиру Студеница ка периферији);
6. 6. август (улица која иде из Студеничке улице лево преко пута игралишта у
Ушћу и простире се све до реке Студенице, обухватајући све зграде око реке)
7. 7. јули (улица која се простире од
центра Ушћа до насеља Шумановића);.
8. 23. новембар (улица која се простире од Студеничког до Ибарског моста у
Ушћу).
XI За насељено место Чибуковац
1. Браће Пирић (улица-магистрални пут
Краљево-Рашка, која обухвата све објекта
изнад и испод магистрале који се налазе у
КО Чибуковац);
2. Браће Јовановић (улица која обухвата куће које граниче са војним комплексом
касарне у Јарчујаку);
3. Гаврила Карапанџића Гаја-део (улица која се одваја лево од улице Јована
Бојовића пре Ружића брда, а затим иде
десно према Врдилима, и то лева страна
улице од кућног броја 17);
4. Чибуковачка (улица која почиње од
Ибарске магистрале, протеже се кроз Савићевиће и Пањевац до границе са Конаревом);
5. 2. чибуковачка (слепа улица која се
одваја десно од Чибуковачке улице према
периферији у дужини од око 300м);
6. 3. чибуковачка (улица која се одваја
лево од Чибуковачке улице у правцу Ибарске магистрале, до пруге Краљево-Рашка);
7. 4. чибуковачка (улица која се одваја десно од Чибуковачке улице према Златићима);
8. 5. чибуковачка (улица која се одваја
лево из Чибуковачке улице према железничкој прузи Краљево-Рашка, пролази испод исте и иде до Ибарске магистрале);
9. 6. чибуковачка (улица која се одваја
десно од Чибуковачке улице и иде према
Гуџулићима);
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10. 7. чибуковачка (улица се која одваја
из 5.чибуковачке улице, и иде паралелно
са Чибуковачком, ка периферији);
11. 8. чибуковачка (улица која се одваја
десно од Чибуковачке улице и простире се
кроз засеок Пањевац према периферији);
12. 10. чибуковачка (улица која се одваја
десно од улице Чибуковачке и протеже се
према периферији).
Члан 4.
Даном ступања на снагу ове одлуке
престаје да важи Одлука о одређивању
назива насеља, тргова и улица на територији општине Краљево („Службени лист
општине Краљево“, број 6/83, 9/87, 7/90,
1/92, 10/05 и 9/06 и 16/07 и „Службени
лист града Краљева“, број 20/11 и 30/13).
Члан 5.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана
од дана објављивања у „Службеном листу
града Краљева“.
Скупштина града Краљева
Број: 011-150/2018-I
Дана: 8. маја 2018. године
Председник
Скупштине града Краљева
Ненад Марковић, дипл. инж. саобраћаја, с.р.
110.
На основу члана 35. 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 и 145/2014), члана 20. став 1.
тачка 2, члана 32. став 1. тачка 5. и члана
66. став 3. Закона о локалној самоуправи
(„Службени гласник РС“, број 129/2007,
83/2014 – др. закон и 101/2016 – др. закон)
и члана 26. став 1. тачка 6. Статута града
Краљева („Службени лист града Краљева“, број 7/2018 – пречишћен текст),
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Скупштина града Краљева, на седници
одржаној дана 8. маја 2018. године, донела
је

ОДЛУКУ
О ДОНОШЕЊУ ИЗМЕНЕ ПЛАНА
ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ
„ШЕОВАЦ - АДРАНИ“
Члан 1.
Доноси се Измена Плана генералне регулације „Шеовац - Адрани“ (у даљем тексту: Измена ПГР „Шеовац - Адрани“) који
је израдило ЈП за уређивање грађевинског
земљишта „Краљево“ из Краљева.
Измена ПГР „Шеовац - Адрани“ обухвата делове катастарских општина Адрани, Грдица, Јарчујак и Краљево у површини од 173ha 11а 57м2.
Границе простора обухваћеног Изменом ПГР-а „Шеовац - Адрани“ дате су у
текстуалном делу Измене ПГР-а „Шеовац
- Адрани“.
Члан 2.
Измена ПГР-а „Шеовац - Адрани“
састоји се из текстуалног дела, графичког
дела и документације плана.
A. Т Е К С Т У А Л Н И Д Е О:
1. ОПШТИ ДЕО
1.1. Правни основ
1.2. Плански основ
1.3. Обухват Плана - опис границе
1.4. Подлоге и попис катастарских парцела
1.5. Опис постојећег стања
ПЛАНСКИ ДЕО
2. Правила уређења
2.1. Концепција уређења простора
2.2. Опис и критеријуми поделе на карактеристичне целине и зоне
2.3. Планирана намена површина и
објеката и могуће компатибилне намене
са билансом површина
2.4. Правила уређења за објекте и површине јавне намене
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2.5. Правила уређења и грађења мреже
инфраструктуре
2.6. Правила уређења за остале намене
2.7. Услови мере и заштите
2.8. Општа правила уређења простора
3. Правила грађења
3.1. Правила грађења за објекте и површине јавне намене
3.2. Правила грађења за објекте и површине остале намене
3.3. Локације за које је обавезна израда
пројекта парцелације, препарцелације односно урбанистичког пројекта
3.4. Општа правила грађења
Б. Г Р А Ф И Ч К И

Д Е О:

1. Извод из ГУП-а Краљева 2020.
2. Геодетска подлога са орто-фото
снимком
3. Постојећа намена површина
4. Грађевинско подручје и површине
јавне намене
5. Планирана намена површинаса поделом на зоне и целине
6. Урбанистичка регулација
7. План саобраћаја
8. Синхрон план инфраструктуре
Ц. Д О К У М Е Н Т А Ц И Ј А
Члан 3.
Измену ПГР-а „Шеовац - Адрани“ израдити у 3 (три) аналогна примерка.
Један аналогни примерак Измене
ПГР-а „Шеовац - Адрани“ доставити органу надлежном за његово доношење
(ради трајног чувања), један примерак органу надлежном за његово спровођење, а
један носиоцу израде планског документа.
Члан 4.
Након доношења, текстуални део Измене ПГР-а „Шеовац - Адрани“, објавити
у „Службеном листу града Краљева“.
Измену ПГР-а „Шеовац - Адрани“ у целости објавити и у електронском облику,
путем интернета.
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На простору - локацијама у обухвату
Измене ПГР-а „Шеовац - Адрани“ неће
се примењивати ПГР „Шеовац - Адрани“
(„Службени лист града Краљева“, број
13/2013 и 24/2013).

Краљева”, број 25/16 и 30/16), члан 21.
мења се и гласи:
„Елементи за образовање цена производа и услуга Предузећа уређују се посебном одлуком коју доноси Надзорни одбор,
уз сагласност оснивача у складу са законом”.

Члан 6.

Члан 2.

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

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

Скупштина града Краљева
Број: 011-151/2018-I
Дана: 08. маја 2018. године

Скупштина града Краљева
Број: 011-152/2018-I
Дана: 8. маја 2018. године

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

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

Члан 5.

111.

112.

На основу члана 20. Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник РС”, број
129/07, 83/14-др.закон и 101/16-др.закон),
члана 5. став 3. и 69. став 1. тачка 3. Закона о јавним предузећима („Службени
гласник РС”, број 15/16), члана 26. став 1.
тачка 11. Статута града Краљева („Службени лист града Краљева”, број 7/18-пречишћен текст ),
Скупштина града Краљева, на седници
одржаној дана 8. маја 2018.године, донела
је

ОДЛУКУ
О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О
УСКЛАЂИВАЊУ ОСНИВАЧКОГ
АКТА ЈАВНОГ
ЕНЕРГЕТСКОГ ПРЕДУЗЕЋА
„ТОПЛАНА” КРАЉЕВО
Члан 1.
У Одлуци о усклађивању Оснивачког
акта Јавног енергетског предузећа „Топлана” Краљево („Службени лист града

На основу члана 20. Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник РС”, број
129/07, 83/14-др.закон и 101/16-др.закон),
члана 5. став 3. и члан 69. став 1. тачка 3.
Закона о јавним предузећима („Службени
гласник РС”, број 15/16), члана 26. став 1.
тачка 11. Статута града Краљева („Службени лист града Краљева”, број 7/18-пречишћен текст),
Скупштина града Краљева, на седници
одржаној дана 8. маја 2018. године, донела
је

ОДЛУКУ
О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О
УСКЛАЂИВАЊУ ОСНИВАЧКОГ
АКТА ЈАВНОГ
КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА
„ВОДОВОД” КРАЉЕВО
Члан 1.
У Одлуци о усклађивању Оснивачког
акта Јавног комуналног предузећа „Во-
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довод” („Службени лист града Краљева”,
број 25/16 и 30/16), члан 21. мења се и гласи:
„Елементи за образовање цена производа и услуга Предузећа уређују се посебном
одлуком коју доноси Надзорни одбор, уз
сагласност оснивача у складу са законом”.
Члан 2.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана
од дана објављивања у „Службеном листу
града Краљева”.
Скупштина града Краљева
Број: 011-153/2018-I
Дана: 8. маја 2018. године
Председник
Скупштине града Краљева
Ненад Марковић, дипл. инж. саобраћаја, с.р.
113.
На основу члана 20. Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник РС”, број
129/07, 83/14-др.закон и 101/16-др.закон),
члана 5. став 3. и члана 69. став 1. тачка 3.
Закона о јавним предузећима („Службени
гласник РС”, број 15/16), члана 26. став 1.
тачка 11. Статута града Краљева („Службени лист града Краљева”, број 7/18-пречишћен текст),
Скупштина града Краљева, на седници
одржаној дана 8. маја 2018.године, донела
је

ОДЛУКУ
О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О
УСКЛАЂИВАЊУ ОСНИВАЧКОГ
АКТА ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ
ПРЕДУЗЕЋА „ЧИСТОЋА” КРАЉЕВО
Члан 1.
У Одлуци о усклађивању Оснивачког
акта Јавног комуналног предузећа „Чи-

8. мај 2018. године

стоћа” („Службени лист града Краљева”,
број 25/16 и 30/16), члан 21. мења се и гласи:
„Елементи за образовање цена производа и услуга Предузећа уређују се посебном одлуком коју доноси Надзорни одбор,
уз сагласност оснивача, у складу са законом”.
Члан 2.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана
од дана објављивања у „Службеном листу
града Краљева”.
Скупштина града Краљева
Број: 011-154/2018-I
Дана: 8. маја 2018. године
Председник
Скупштине града Краљева
Ненад Марковић, дипл. инж. саобраћаја, с.р.
114.

На основу члана 35. став 1. тачка 3а Закона о ванредним ситуацијама („Службени
гласник РС’’, број 111/09, 92/11 и 93/12),
члана 26. став 1. тачка 51. и члана 121.
став 1. Статута града Краљева („Службени лист града Краљева’’, број 7/18-пречишћени текст),
Скупштина града Краљева, на седници
одржаној дана 8. маја 2018. године, донела је

ОДЛУКУ

I
Усваја се План рада Градског штаба за
ванредне ситуације на територији града
Краљева за 2018. годину.
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II
Саставни део одлуке је План рада Градског штаба за ванредне ситуације на територији града Краљева за 2018. годину, број
2-20/17-XI од 13.12.2017. године.
III
Ова одлука ступа на снагу осмог дана
од дана објављивања у „Службеном листу
града Краљева’’.
Скупштина града Краљева
Број: 011-157/2018-I
Дана: 8. маја 2018. године
Председник
Скупштине града Краљева
Ненад Марковић, дипл. инж. саобраћаја, с.р.

8. мај 2018. године

градско грађевинско земљиште у јавној
својини града Краљева отуђују.
Члан 2.
Овим програмом обухваћене су четири
локације и то:
- “Поред спортског аеродрома”, к.п.
број 5297/4 КО Краљево, површине 11.05.
24 ха;
- “Мирин поток”- Горњи Чибуковац,
к.п. број 224/4 површине 0.08.03 ха, к.п.
број 224/5 површине 0.09.09 ха, к.п. број
224/6 површине 0.06.83 ха и к.п. број 224/7
површине 0.04.14 све КО Чибуковац;
- У Доситејевој улици код “НИС” пумпе, к.п. број 3362/7 површине 0.12.75 ха,
3362/8 површине 0.15.75 ха и 3362/9 површине 0.11.98 ха, све КО Краљево.
- Врдила к.п. број 212 КО Врдила укупне површине 00.14,38 ха.
Члан 3.

115.
На основу члана 99. став 2. став 5. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС», број 72/09, 81/09испр, 64/10-одлука УС, 24/11, 121/12,
42/13-одлука УС, 50/13-одлука УС, 98/
13-одлука УС, 132/2014 и 145/14), члана 26. тачка 7. Статута града Краљева
(„Службени лист града Краљева“ број
7/18-пречишћен текст) и члана 6. Одлуке о
грађевинском земљишту („Службени лист
града Краљева», број 11/15)
Скупштина града Краљева, на седници
одржаној дана 8. маја 2018.године, донела
је

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 фото - орт
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”.

ПРОГРАМ
ОТУЂЕЊА ГРАЂЕВИНСКОГ
ЗЕМЉИШТА У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ
ГРАДА КРАЉЕВА
Члан 1.
Овим програмом одређују се локације,
односно катастарске парцеле које се као

Скупштина града Краљева
Број: 011-155/2018-I
Дана: 8. маја 2018. године
Председник
Скупштине града Краљева
Ненад Марковић, дипл. инж. саобраћаја, с.р.
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116.

На основу члана 32. тачка 9. Закона о
локалној самоуправи („Службени гласник
РС“, број 129/07, 83/14-др.закон, 101/16др.закон) и члана 26. тачка 12. Статута
града Краљева („Службени лист града
Краљева’’, број 7/18-пречишћен текст),
Скупштина града Краљева, на седници
одржаној дана 8. маја 2018.године, донела
је
РЕШЕЊЕ
I
Даје се сагласност на Одлуку о измени
и допуни Статута Центра локалних услуга
града Краљева из Краљева, коју је донео
Привремени Управни одбор Центра локалних услуга града Краљева из Краљева,
на седници одржаној дана 3.05.2018.године, под бројем 3-1/2018.
II
Ово решење објавити у „Службеном
листу града Краљева».
Скупштина града Краљева
Број: 011- 148/2018-I
Дана: 8. маја 2018. године
Председник
Скупштине града Краљева
Ненад Марковић, дипл. инж. саобраћаја, с.р.

117.

На основу члана 32. став 1. тачка 9. Закона о локалној самоуправи („Службени
гласник РС“, број 129/07, 83/14-др. закон

8. мај 2018. године

и 101/16-др. закон), члана 28. став 2. Закона о култури („Службени гласник РС“,
број 72/09, 13/16 и 30/16-испр.) и члана
26. став 1. тачка 12. Статута града Краљева („Службени лист града Краљева“, број
7/18-пречишћен текст),
Скупштина града Краљева, на седници
одржаној 8. маја 2018. године, донела је
РЕШЕЊЕ
I
Даје се сагласност на Статут Народног
музеја Краљево, број 01-189 од 14.03.2018.
године, донет Одлуком Управног одбора
Народног музеја Краљево број 01-188 од
14.03.2018. године.
II
Ово решење објавити у „Службеном
листу града Краљева“.
Скупштина града Краљева
Број:011-149/2018-I
Дана: 8. маја 2018. године
Председник
Скупштине града Краљева
Ненад Марковић, дипл. инж. саобраћаја, с.р.

118.
На основу члана 36. став 1. и члана
66. став 3. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, број 129/07,
83/14-др.закон и 101/16-др.закон), члана
26. тачка 31, члана 39, 40. и 41. став 1, 2. и
3. Статута града Краљева („Службени лист
града Краљева’’, број 7/18-пречишћен
текст) и члана 49. и 50. Пословника о раду
Скупштине града Краљева („Службени
лист града Краљева’’, број 25/16),
Скупштина града Краљева, на седници
одржаној дана 8. маја 2018. године, донела је
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РЕШЕЊЕ
О ИЗБОРУ
ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА
АДМИНИСТРАТИВНО-МАНДАТСКЕ
КОМИСИЈЕ СКУПШТИНЕ ГРАДА
КРАЉЕВА
I
У Административно-мандатску комисију Скупштине града Краљева бирају се:
-за председника
- Лука Петровић, одборник у Скупштини града Краљева,
- за чланове:
1. Предраг Ристић, одборник у Скупштини града Краљева,
2. Зорица Јевтовић, одборник у Скупштини града Краљева,
3. Милан Стевановић, одборник у Скуп
штини града Краљева,
4. Милан Весовић,
5. Данило Спасојевић, одборник у Скуп
штини града Краљева,
6. Дарко Виријевић,
7. Никола Пантовић, одборник у Скупштини града Краљева и
8. Александар Протић, дипломирани
правник.
II
Ово решење објавити у „Службеном
листу града Краљева’’.

8. мај 2018. године

Чланом 39. Статута града Краљева
прописано је да стална радна тела образује Скупштина за мандатни период за
који је Скупштина образована.
Чланом 40. Статута града Краљева утврђено је да чланове радног тела предлажу одборничке групе, сразмерно броју одборника у Скупштини, а чланом 41. став 1,
2. и 3. утврђено је да о предложеној листи
за избор чланова радног тела Скупштина
одлучује у целини јавним гласањем, да је
радно тело Скупштине изабрано ако је за
предлог гласала већина присутних одборника, а ако радно тело не буде изабрано,
читав поступак се понавља са новим кандидатима, као и да председник и заменик
председника сталног или повременог радног тела морају бити одборници.
Чланом 50. Пословника о раду Скупштине града Краљева („Службени лист
града Краљева’’, број 25/16) прописана је
надлежност Административно-мандатске
комисије Скупштине града Краљева и да
Комисија има председника и осам чланова.
У складу са напред наведеним, на предлог овлашћених предлагача, донето је решење као у диспозитиву.
Скупштина града Краљева
Број:02-18/2018-I
Дана: 8. маја 2018. године
Председник
Скупштине града Краљева
Ненад Марковић, дипл. инж. саобраћаја, с.р.

Образложење
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 и 101/16др.закон), 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 7/18-пречишћен текст), којим је
утврђено да Скупштина, у складу са законом, бира и разрешава чланове радних
тела Скупштине града.

119.
На основу члана 36. став 1. и члана
66. став 3. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, број 129/07,
83/14-др.закон и 101/16-др.закон), члана
26. тачка 31, члана 39, 40. и 41. став 1, 2. и
3. Статута града Краљева („Службени лист
града Краљева’’, број 7/18-пречишћен
текст) и члана 49. и 51. Пословника о раду
Скупштине града Краљева („Службени
лист града Краљева’’, број 25/16),
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Скупштина града Краљева, на седници
одржаној дана 8. маја 2018. године, донела је

РЕШЕЊЕ
О ИЗБОРУ
ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА
КОМИСИЈЕ ЗА ИЗБОР И
ИМЕНОВАЊА
СКУПШТИНЕ ГРАДА КРАЉЕВА
I
У Комисију за избор и именовања
Скуп- штине града Краљева бирају се:
- за председника
- Марија Јевђић, одборник у Скупштини града Краљева,
- за чланове:
1. Србољуб Спасојевић, одборник у
Скупштини града Краљева,
2. Ненад Вуксановић, одборник у Скупштини града Краљева,
3. Александра Чеперковић, дипломирани правник,
4. Владан Славковић, одборник у Скупштини града Краљева,
5. Светлана Хајдић, одборник у Скупштини града Краљева,
6. Александар Ерац, одборник у Скупштини града Краљева,
7. Вукман Ракочевић, одборник у Скупштини града Краљева и
8. Марко Крндија, инжењер електротехнике и рачунара.
II
Ово решење објавити у „Службеном
листу града Краљева’’.

8. мај 2018. године

сти и у члану 26. тачка 31. Статута града
Краљева („Службени лист града Краљева’’, број 7/18-пречишћен текст), којим је
утврђено да Скупштина, у складу са законом, бира и разрешава чланове радних
тела Скупштине града.
Чланом 39. Статута града Краљева прописано је да стална радна тела образује
Скупштина за мандатни период за који је
Скупштина образована.
Чланом 40. Статута града Краљева утврђено је да чланове радног тела предлажу одборничке групе, сразмерно броју одборника у Скупштини, а чланом 41. став 1,
2. и 3, утврђено је да о предложеној листи
за избор чланова радног тела Скупштина
одлучује у целини јавним гласањем, да је
радно тело Скупштине изабрано ако је за
предлог гласала већина присутних одборника, а ако радно тело не буде изабрано,
читав поступак се понавља са новим кандидатима, као и да председник и заменик
председника сталног или повременог радног тела морају бити одборници.
Чланом 51. Пословника о раду Скупштине града Краљева („Службени лист
града Краљева’’, број 25/16), прописана
је надлежност Комисије за избор и именовања Скупштине града Краљева и да Комисија има председника и осам чланова.
У складу са напред наведеним, на предлог овлашћених предлагача, донето је решење као у диспозитиву.
Скупштина града Краљева
Број:02-19/2018-I
Дана: 8. маја 2018. године
Председник
Скупштине града Краљева
Ненад Марковић, дипл. инж. саобраћаја, с.р.

Образложење
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 и 101/16др.закон), којим је утврђено да скупштина
оснива стална или повремена радна тела
за разматрање питања из њене надлежно-

120.
На основу члана 36. став 1. и члана
66. став 3. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, број 129/07,
83/14-др.закон и 101/16-др.закон), члана
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26. тачка 31, члана 39, 40. и 41. став 1, 2. и
3. Статута града Краљева („Службени лист
града Краљева’’, број 7/18-пречишћен
текст) и члана 49. и 52. Пословника о раду
Скупштине града Краљева („Службени
лист града Краљева’’, број 25/16),
Скупштина града Краљева, на седници
одржаној дана 8. маја 2018. године, донела је

РЕШЕЊЕ
О ИЗБОРУ
ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА
КОМИСИЈЕ ЗА СТАТУТ И УПРАВУ
СКУПШТИНЕ ГРАДА КРАЉЕВА
I
У Комисију за Статут и управу Скупштине града Краљева бирају се:
- за председника
- Владимир Мимовић, одборник у Скупштини града Краљева,
-за чланове:
1. Дамир Угреновић, дипломирани правник,
2. Владимир Беочанин,
3. Милован Несторовић,
4. др сци. Зоран Чворовић, одборник у
Скупштини града Краљева,
5. Владан Вранић, одборник у Скупштини града Краљева и
6. Ивана Кекерић, одборник у Скупштини града Краљева.
II
Ово решење објавити у „Службеном
листу града Краљева’’.

8. мај 2018. године

Краљева („Службени лист града Краљева’’, број 7/18-пречишћен текст), којим је
утврђено да Скупштина, у складу са законом, бира и разрешава чланове радних
тела Скупштине града.
Чланом 39. Статута града Краљева прописано је да стална радна тела образује
Скупштина за мандатни период за који је
Скупштина образована.
Чланом 40. Статута града Краљева утврђено је да чланове радног тела предлажу одборничке групе, сразмерно броју одборника у Скупштини, а чланом 41. став 1,
2. и 3, утврђено је да о предложеној листи
за избор чланова радног тела Скупштина
одлучује у целини јавним гласањем, да је
радно тело Скупштине изабрано ако је за
предлог гласала већина присутних одборника, а ако радно тело не буде изабрано,
читав поступак се понавља са новим кандидатима, као и да председник и заменик
председника сталног или повременог радног тела морају бити одборници.
Чланом 52. Пословника о раду Скуштине града Краљева („Службени лист града
Краљева’’, број 25/16) прописана је надлежност Комисије за Статут и управу
Скупштине града Краљева и да Комисија
има председника и шест чланова.
У складу са напред наведеним, на предлог овлашћених предлагача, донето је решење као у диспозитиву.
Скупштина града Краљева
Број:02-20/2018-I
Дана: 8. маја 2018. године
Председник
Скупштине града Краљева
Ненад Марковић, дипл. инж. саобраћаја, с.р.

Образложење
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 и 101/16др.закон), 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

121.
На основу члана 36. став 1. и члана
66. став 3. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, број 129/07,
83/14-др.закон и 101/16-др.закон), члана
26. тачка 31, члана 39, 40. и 41. став 1, 2. и
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3. Статута града Краљева („Службени лист
града Краљева’’, број 7/18-пречишћен
текст) и члана 49. и 53. Пословника о раду
Скупштине града Краљева („Службени
лист града Краљева’’, број 25/16),
Скупштина града Краљева, на седници
одржаној дана 8. маја 2018. године, донела је

РЕШЕЊЕ
О ИЗБОРУ
ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА
КОМИСИЈЕ ЗА ДРУШТВЕНЕ
ДЕЛАТНОСТИ, ЕКОНОМСКИ
РАЗВОЈ, ПРИВРЕДУ И ФИНАНСИЈЕ
СКУПШТИНЕ ГРАДА КРАЉЕВА
I
У Комисију за друштвене делатности,
економски развој, привреду и финансије
Скупштине града Краљева бирају се:
- за председника
- Бојана Бајровић, одборник у Скупштини града Краљева,
-за чланове:
1. Ненад Мирчетић,
2. Драгољуб Мијалачковић, одборник у
Скупштини града Краљева,
3. мр Владимир Маровић, одборник у
Скупштини града Краљева,
4. мр Јован Нешовић, одборник у
Скупштини града Краљева,
5. Жељко Ђуновић, одборник у Скупштини града Краљева,
6. Јелена Милошевић, одборник у Скупштини града Краљева,
7. Владимир Баралић, дипломирани менаџер и
8. Предраг Вукановић, медицинска сестра-васпитач.

8. мај 2018. године

Образложење
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 и 101/16др.закон), 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 7/18-пречишћен текст), којим је
утврђено да Скупштина, у складу са законом, бира и разрешава чланове радних
тела Скупштине града.
Чланом 39. Статута града Краљева прописано је да стална радна тела образује
Скупштина за мандатни период за који је
Скупштина образована.
Чланом 40. Статута града Краљева утврђено је да чланове радног тела предлажу одборничке групе, сразмерно броју одборника у Скупштини, а чланом 41. став 1,
2. и 3. утврђено је да о предложеној листи
за избор чланова радног тела Скупштина
одлучује у целини јавним гласањем, да је
радно тело Скупштине изабрано ако је за
предлог гласала већина присутних одборника, а ако радно тело не буде изабрано,
читав поступак се понавља са новим кандидатима, као и да председник и заменик
председника сталног или повременог радног тела морају бити одборници.
Чланом 53. Пословника о раду Скупштине града Краљева („Службени лист
града Краљева’’, број 25/16) прописана
је надлежност Комисије за друштвене делатности, економски развој, привреду и
финансије Скупштине града Краљева и
да Комисија има председника и осам чланова.
У складу са напред наведеним, на предлог овлашћених предлагача, донето је решење као у диспозитиву.
Скупштина града Краљева
Број:02-21/2018-I
Дана: 8. маја 2018. године

II
Ово решење објавити у „Службеном
листу града Краљева’’.

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

Број 12 - Страна 30

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА КРАЉЕВА

8. мај 2018. године

Образложење

122.
На основу члана 36. став 1. и члана
66. став 3. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, број 129/07,
83/14-др.закон и 101/16-др.закон), члана
26. тачка 31, члана 39, 40. и 41. став 1, 2. и
3. Статута града Краљева („Службени лист
града Краљева’’, број 7/18-пречишћен
текст) и члана 49. и 54. Пословника о раду
Скупштине града Краљева („Службени
лист града Краљева’’, број 25/16),
Скупштина града Краљева, на седници
одржаној дана 8. маја 2018. године, донела је

РЕШЕЊЕ
О ИЗБОРУ
ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА
КОМИСИЈЕ ЗА УРБАНИЗАМ,
ГРАЂЕВИНАРСТВО И СТАМБЕНОКОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ
СКУПШТИНЕ ГРАДА КРАЉЕВА
I
У Комисију за урбанизам, грађевинарство и стамбено-комуналне делатности
Скупштине града Краљева бирају се:
- за председника
-др Владан Шапоњић, одборник у Скупштини града Краљева,
- за чланове:
1. Миљан Зечевић,
2. Ненад Вуксановић, одборник у Скупштини града Краљева,
3. Ђорђе Балтић,
4. Васко Николов,
5. Милан Самарџић, одборник у Скупштини града Краљева и
6. Томислав Илић, одборник у Скупштини града Краљева.
II
Ово решење објавити у „Службеном
листу града Краљева’’.

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 и 101/16др.закон), 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 7/18-пречишћен текст), којим је
утврђено да Скупштина, у складу са законом, бира и разрешава чланове радних
тела Скупштине града.
Чланом 39. Статута града Краљева прописано је да стална радна тела образује
Скупштина за мандатни период за који је
Скупштина образована.
Чланом 40. Статута града Краљева утврђено је да чланове радног тела предлажу одборничке групе, сразмерно броју одборника у Скупштини, а чланом 41. став 1,
2. и 3, утврђено је да о предложеној листи
за избор чланова радног тела Скупштина
одлучује у целини јавним гласањем, да је
радно тело Скупштине изабрано ако је за
предлог гласала већина присутних одборника, а ако радно тело не буде изабрано,
читав поступак се понавља са новим кандидатима, као и да председник и заменик
председника сталног или повременог радног тела морају бити одборници.
Чланом 54. Пословника о раду Скупштине града Краљева („Службени лист
града Краљева’’, број 25/16), прописана
је надлежност Комисије за урбанизам,
грађевинарство и стамбено-комуналне делатности Скупштине града Краљева и да
Комисија има председника и шест чланова.
У складу са напред наведеним, на предлог овлашћених предлагача, донето је решење као у диспозитиву.
Скупштина града Краљева
Број:02-22/2018-I
Дана: 8. маја 2018. године
Председник
Скупштине града Краљева
Ненад Марковић, дипл. инж. саобраћаја, с.р.
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8. Јелена Илић, дипломирани економиста-менаџер.

123.

На основу члана 36. став 1. и члана
66. став 3. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, број 129/07,
83/14-др.закон и 101/16-др.закон), члана
26. тачка 31, члана 39, 40. и 41. став 1, 2. и
3. Статута града Краљева („Службени лист
града Краљева’’, број 7/18-пречишћен
текст) и члана 49. и 55. Пословника о раду
Скупштине града Краљева („Службени
лист града Краљева’’, број 25/16),
Скупштина града Краљева, на седници
одржаној дана 8. маја 2018. године, донела је

РЕШЕЊЕ
О ИЗБОРУ
ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА
КОМИСИЈЕ ЗА МЕСНЕ
ЗАЈЕДНИЦЕ, ПОЉОПРИВРЕДУ И
РАЗВОЈ СЕЛА СКУПШТИНЕ
ГРАДА КРАЉЕВА
I
У Комисију за месне заједнице, пољопривреду и развој села Скупштине града
Краљева бирају се:
- за председника
- Живорад Дражовић, одборник у Скупштини града Краљева,
- за чланове:
1. Миленко Ђорђевић,
2. др Драгослав Дугалић, одборник у
Скупштини града Краљева,
3. Александар Милојевић, одборник у
Скупштини града Краљева,
4. Зоран Велимировић, одборник у
Скупштини града Краљева,
5. Урош Величанин, одборник у Скупштини града Краљева,
6. Иван Јевтовић, одборник у Скупштини града Краљева,
7. Милош Богојевић, одборник у Скупштини града Краљева и

II
Ово решење објавити у „Службеном
листу града Краљева’’.
Образложење
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 и 101/16др.закон), 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 7/18-пречишћен текст), којим је
утврђено да Скупштина, у складу са законом, бира и разрешава чланове радних
тела Скупштине града.
Чланом 39. Статута града Краљева прописано је да стална радна тела образује
Скупштина за мандатни период за који је
Скупштина образована.
Чланом 40. Статута града Краљева утврђено је да чланове радног тела предлажу одборничке групе, сразмерно броју одборника у Скупштини, а чланом 41. став 1,
2. и 3. утврђено је да о предложеној листи
за избор чланова радног тела Скупштина
одлучује у целини јавним гласањем, да је
радно тело Скупштине изабрано ако је за
предлог гласала већина присутних одборника, а ако радно тело не буде изабрано,
читав поступак се понавља са новим кандидатима, као и да председник и заменик
председника сталног или повременог радног тела морају бити одборници.
Чланом 55. Пословника о раду Скупштине града Краљева („Службени лист
града Краљева’’, број 25/16) прописана је
надлежност Комисије за месне заједнице,
пољопривреду и развој села Скупштине
града Краљева и да Комисија има председника и осам чланова.
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У складу са напред наведеним, на предлог овлашћених предлагача, донето је решење као у диспозитиву.
Скупштина града Краљева
Број:02-23/2018-I
Дана: 8. маја 2018. године
Председник
Скупштине града Краљева
Ненад Марковић, дипл. инж. саобраћаја, с.р.
124.
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3. Слађана Вукосављевић, одборник у
Скупштини града Краљева,
4. Полка Крстић, одборник у Скупштини града Краљева,
5. Мирјана Тодоровић, одборник у Скуп
штини града Краљева и
6. Миран Гољовић, економиста.
II
Ово решење објавити у „Службеном
листу града Краљева’’.
Образложење

На основу члана 36. став 1. и члана
66. став 3. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, број 129/07,
83/14-др.закон и 101/16-др.закон), члана
26. тачка 31, члана 39, 40. и 41. став 1, 2. и
3. Статута града Краљева („Службени лист
града Краљева’’, број 7/18-пречишћен
текст) и члана 49. и 56. Пословника о раду
Скупштине града Краљева („Службени
лист града Краљева ‘’, број 25/16),
Скупштина града Краљева, на седници
одржаној дана 8. маја 2018. године, донела је

РЕШЕЊЕ
О ИЗБОРУ
ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА
КОМИСИЈЕ ЗА ПРЕДСТАВКЕ И
ПРИТУЖБЕ И БОРБУ ПРОТИВ
КОРУПЦИЈЕ СКУПШТИНЕ
ГРАДА КРАЉЕВА
I
У Комисију за представке и притужбе и
борбу против корупције Скупштине града
Краљева бирају се:
- за председника
- Никола Аџић, одборник у Скупштини
града Краљева,
- за чланове:
1. др Далиборка Поповић, одборник у
Скупштини града Краљева,
2. др Драган Весовић, одборник у Скупштини града Краљева,

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 и 101/16др.закон), 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 7/18-пречишћен текст), којим је
утврђено да Скупштина, у складу са законом, бира и разрешава чланове радних
тела Скупштине града.
Чланом 39. Статута града Краљева прописано је да стална радна тела образује
Скупштина за мандатни период за који је
Скупштина образована.
Чланом 40. Статута града Краљева утврђено је да чланове радног тела предлажу одборничке групе, сразмерно броју одборника у Скупштини, а чланом 41. став 1,
2. и 3, утврђено је да о предложеној листи
за избор чланова радног тела Скупштина
одлучује у целини јавним гласањем, да је
радно тело Скупштине изабрано ако је за
предлог гласала већина присутних одборника, а ако радно тело не буде изабрано,
читав поступак се понавља са новим кандидатима, као и да председник и заменик
председника сталног или повременог радног тела морају бити одборници.
Чланом 56. Пословника о раду Скупштине града Краљева („Службени лист
града Краљева’’, број 25/16), прописана је надлежност Комисије за представке и притужбе и борбу против корупције
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Скупштине града Краљева и да Комисија
има председника и шест чланова.
У складу са напред наведеним, на предлог овлашћених предлагача, донето је решење као у диспозитиву.
Скупштина града Краљева
Број:02-24/2018-I
Дана: 8. маја 2018. године

Председник
Скупштине града Краљева
Ненад Марковић, дипл. инж. саобраћаја, с.р.
125.
На основу члана 36. став 1. и члана
66. став 3. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, број 129/07,
83/14-др.закон и 101/16-др.закон), члана
26. тачка 31, члана 39, 40. и 41. став 1, 2. и
3. Статута града Краљева („Службени лист
града Краљева’’, број 7/18-пречишћен
текст) и члана 49. и 57. Пословника о раду
Скупштине града Краљева („Службени
лист града Краљева ‘’, број 25/16),
Скупштина града Краљева, на седници
одржаној дана 8. маја 2018. године, донела је

РЕШЕЊЕ
О ИЗБОРУ
ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА
КОМИСИЈЕ ЗА НАГРАДЕ И
ПРИЗНАЊА
СКУПШТИНЕ ГРАДА КРАЉЕВА
I
У Комисију за награде и признања
Скупштине града Краљева бирају се:
- за председника
- Милош Милишић, одборник у Скупштини града Краљева,
- за чланове:
1. Илија Јовановић,

8. мај 2018. године

2. Маријана Тодоровић, одборник у
Скупштини града Краљева,
3. Бобан Угреновић, одборник у Скупштини града Краљева,
4. Љиљана Бабић, одборник у Скупштини града Краљева,
5. Николина Митровић и
6. Радоица Вукосављевић, пензионер.
II
Ово решење објавити у „Службеном
листу града Краљева’’.
Образложење
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 и 101/16др.закон), 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 7/18-пречишћен текст), којим је
утврђено да Скупштина, у складу са законом, бира и разрешава чланове радних
тела Скупштине града.
Чланом 39. Статута града Краљева прописано је да стална радна тела образује
Скупштина за мандатни период за који је
Скупштина образована.
Чланом 40. Статута града Краљева утврђено је да чланове радног тела предлажу одборничке групе, сразмерно броју одборника у Скупштини, а чланом 41. став 1,
2.и 3., утврђено је да о предложеној листи
за избор чланова радног тела Скупштина
одлучује у целини јавним гласањем, да је
радно тело Скупштине изабрано ако је за
предлог гласала већина присутних одборника, а ако радно тело не буде изабрано,
читав поступак се понавља са новим кандидатима, као и да председник и заменик
председника сталног или повременог радног тела морају бити одборници.
Чланом 57. Пословника о раду Скупштине града Краљева („Службени лист
града Краљева’’, број 25/16), прописана
је надлежност Комисије за награде и признања Скупштине града Краљева и да Ко-
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мисија има председника и шест чланова.
У складу са напред наведеним, на предлог овлашћених предлагача, донето је решење као у диспозитиву.
Скупштина града Краљева
Број:02-25/2018-I
Дана: 8. маја 2018. године
Председник
Скупштине града Краљева
Ненад Марковић, дипл. инж. саобраћаја, с.р.

8. мај 2018. године

1. Јелена Јаблановић, дипломирани инжењер шумарства,
2. Вук Тодорић,
3. Зорица Стаменковић, одборник у
Скупштини града Краљева,
4. Ненад Шушић,
5. Милован Смиљковић, одборник у
Скупштини града Краљева и
6. Снежана Јовановић, одборник у Скупштини града Краљева.
II
Ово решење објавити у „Службеном
листу града Краљева’’.

126.
На основу члана 36. став 1. и члана
66. став 3. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, број 129/07,
83/14-др.закон и 101/16-др.закон), члана
26. тачка 31, члана 39, 40. и 41. став 1, 2. и
3. Статута града Краљева („Службени лист
града Краљева’’, број 7/18-пречишћен
текст) и члана 49. и 58. Пословника о раду
Скупштине града Краљева („Службени
лист града Краљева’’, број 25/16),
Скупштина града Краљева, на седници
одржаној дана 8. маја 2018. године, донела је

РЕШЕЊЕ
О ИЗБОРУ
ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА
КОМИСИЈЕ ЗА УТВРЂИВАЊЕ
ПРЕДЛОГА НАЗИВА УЛИЦА,
ТРГОВА, ЗАСЕЛАКА И ДЕЛОВА
НАСЕЉЕНИХ МЕСТА СКУПШТИНЕ
ГРАДА КРАЉЕВА
I
У Комисију за утврђивање предлога назива улица, тргова, заселака и делова насељених места Скупштине града Краљева
бирају се:
- за председника
- Саво Вељковић, одборник у Скупштини града Краљева,
- за чланове:

Образложење
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 и 101/16др.закон), 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 7/18-пречишћен текст), којим је
утврђено да Скупштина, у складу са законом, бира и разрешава чланове радних
тела Скупштине града.
Чланом 39. Статута града Краљева прописано је да стална радна тела образује
Скупштина за мандатни период за који је
Скупштина образована.
Чланом 40. Статута града Краљева утврђено је да чланове радног тела предлажу одборничке групе, сразмерно броју одборника у Скупштини, а чланом 41. став 1,
2. и 3, утврђено је да о предложеној листи
за избор чланова радног тела Скупштина
одлучује у целини јавним гласањем, да је
радно тело Скупштине изабрано ако је за
предлог гласала већина присутних одборника, а ако радно тело не буде изабрано,
читав поступак се понавља са новим кандидатима, као и да председник и заменик
председника сталног или повременог радног тела морају бити одборници.
Чланом 58. Пословника о раду Скупштине града Краљева („Службени лист
града Краљева’’, број 25/16), прописана
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је надлежност Комисије за утврђивање
предлога назива улица, тргова, заселака и
делова насељених места Скупштине града
Краљева и да Комисија има председника и
шест чланова.
У складу са напред наведеним, на предлог овлашћених предлагача, донето је решење као у диспозитиву.
Скупштина града Краљева
Број:02-26 /2018-I
Дана: 8. маја 2018. године
Председник
Скупштине града Краљева
Ненад Марковић, дипл. инж. саобраћаја, с.р.

8. мај 2018. године

- за председника
- Слободан Буђевац, одборник у Скупштини града Краљева,
- за чланове:
1. Дејан Никић, одборник у Скупштини
града Краљева,
2. Марија Ђорђевић,
3. Маријана Шен, одборник у Скупштини града Краљева,
4. Катарина Мирковић,
5. Ненад Пајић, одборник у Скупштини
града Краљева и
6. Јована Марковић.
II
Ово решење објавити у „Службеном
листу града Краљева’’.
Образложење

127.

На основу члана 36. став 1. и члана
66. став 3. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, број 129/07,
83/14-др.закон и 101/16-др.закон), члана
26. тачка 31, члана 39, 40. и 41. став 1, 2. и
3. Статута града Краљева („Службени лист
града Краљева’’, број 7/18-пречишћен
текст) и члана 49. и 59. Пословника о раду
Скупштине града Краљева („Службени
лист града Краљева’’, број 25/16),
Скупштина града Краљева, на седници
одржаној дана 8. маја 2018. године, донела је

РЕШЕЊЕ
О ИЗБОРУ
ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА
КОМИСИЈЕ ЗА ЕКОЛОГИЈУ,
ЗАШТИТУ И УНАПРЕЂЕЊЕ
ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ СКУПШТИНЕ
ГРАДА КРАЉЕВА
I
У Комисију за екологију, заштиту и
унапређење животне средине Скупштине
града Краљева бирају се:

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 и 101/16др.закон), 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 7/18-пречишћен текст), којим је
утврђено да Скупштина, у складу са законом, бира и разрешава чланове радних
тела Скупштине града.
Чланом 39. Статута града Краљева прописано је да стална радна тела образује
Скупштина за мандатни период за који је
Скупштина образована.
Чланом 40. Статута града Краљева утврђено је да чланове радног тела предлажу одборничке групе, сразмерно броју одборника у Скупштини, а чланом 41. став 1,
2. и 3. утврђено је да о предложеној листи
за избор чланова радног тела Скупштина
одлучује у целини јавним гласањем, да је
радно тело Скупштине изабрано ако је за
предлог гласала већина присутних одборника, а ако радно тело не буде изабрано,
читав поступак се понавља са новим кандидатима, као и да председник и заменик
председника сталног или повременог радног тела морају бити одборници.
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Чланом 59. Пословника о раду Скупштине града Краљева („Службени лист
града Краљева’’, број 25/16) прописана
је надлежност Комисије за екологију, заштиту и унапређење животне средине
Скупштине града Краљева и да Комисија
има председника и шест чланова.
У складу са напред наведеним, на предлог овлашћених предлагача, донето је решење као у диспозитиву.
Скупштина града Краљева
Број:02-27/2018-I
Дана: 8. маја 2018. године
Председник
Скупштине града Краљева
Ненад Марковић, дипл. инж. саобраћаја, с.р.

128.

На основу члана 43 б Статута града
Краљева („Службени лист града Краљева’’, број 7/18-пречишћен текст), члана
105. став 1. Пословника о раду Скупштине града Краљева („Службени лист града Краљева’’, број 25/16) и члана 3. и 4.
Одлуке о образовању Савета за родну равноправност града Краљева („Службени
лист града Краљева’’, број 30/13),
Скупштина града Краљева, на седници
одржаној дана 8. маја 2018. године, донела је

РЕШЕЊЕ

О УТВРЂИВАЊУ ПРЕСТАНКА
МАНДАТА И ИМЕНОВАЊУ
ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА
САВЕТА ЗА РОДНУ
РАВНОПРАВНОСТ ГРАДА КРАЉЕВА
I
Утврђује се престанак мандата у Савету за родну равноправност града Краљева,
из разлога истека периода на који су именовани:

8. мај 2018. године

- Лидији Павловић, председнику,
- Елизабети Тодоровић, члану,
- Новици Лишанину, члану,
- Бранки Мићевић, члану,
- Десанки Кастратовић, члану,
- Марку Јелићу, члану и
- Жељку Ђаковићу, члану.
II
Именују се у Савет за родну равноправност града Краљева:
- за председника
Лидија Павловић,
- за чланове:
1. Марко Јелић,
2. Маријана Шен, одборник у Скупштини града Краљева,
3. Бранка Мићевић, одборник у Скуп/
штини града Краљева,
4. Ивана Базић, одборник у Скупштини
града Краљева,
5. Новица Лишанин и
6. Владан Славковић, одборник у Скупштини града Краљева.
III
Ово решење објавити у „Службеном
листу града Краљева’’.
Образложење
Правни основ за доношење решења садржан је у члану 43 б Статута града Краљева („Службени лист града Краљева’’, број
7/18-пречишћен текст), којим је утврђено
да Скупштина образује Савет за родну
равноправност, који је надлежан да прати
остваривање равноправности полова, даје
мишљење о предлозима прописа и одлука
које доноси Скупштина града и предлаже
активности и предузимање мера, посебно
оних којима се остварује политика једнаких могућности на нивоу Града, као и да
Савет има председника и шест чланова, од
којих најмање 30% мора бити припадника
оног пола који је мање заступљен и члану
105. став 1. Пословника о раду Скупштине града Краљева („Службени лист града
Краљева’’, број 25/16), којим је утврђено
да Скупштина, између осталог, доноси решења.
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Чланом 4. Одлуке о образовању Савета за родну равноправност града Краљева („Службени лист града Краљева’’, број
30/13), прописано је да председника и
чланове Савета именује Скупштина града
Краљева посебним решењем, на мандатни
период од четири године, на предлог одборничких група сразмерно броју одборника које имају у Скупштини.
С обзиром на истек периода на који
су именовани досадашњи председник и
чланови Савета, овлашћени предлагачи
поднели су предлоге за именовање председника и чланова Савета за за родну равноправност града Краљева.
Скупштина града Краљева
Број:02-33/2018-I
Дана: 8. маја 2018. године
Председник
Скупштине града Краљева
Ненад Марковић, дипл. инж. саобраћаја, с.р.
129.
На основу члана 43 в Статута града
Краљева („Службени лист града Краљева’’, број 7/18-пречишћен текст), члана
105. став 1. Пословника о раду Скупштине града Краљева („Службени лист града Краљева’’, број 25/16) и члана 3. и 4.
Одлуке о образовању Савета за младе
града Краљева („Службени лист града
Краљева’’, број 30/13),
Скупштина града Краљева, на седници
одржаној дана 8. маја 2018. године, донела је

РЕШЕЊЕ
О УТВРЂИВАЊУ ПРЕСТАНКА
МАНДАТА И ИМЕНОВАЊУ
ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА
САВЕТА ЗА МЛАДЕ ГРАДА
КРАЉЕВА
I
Утврђује се престанак мандата у Савету за младе града Краљева, из разлога истека периода на који су именовани:

8. мај 2018. године

- Николи Ђукићу, председнику
- Марији Јовановић, члану,
- Владимиру Раковићу, члану,
- Божици Димић, члану,
- Николи Миленковићу, члану и
- Владимиру Петровићу, члану.
II
Именују се у Савет за младе града
Краљева:
- за председника
Никола Ђукић, представник локалне
самоуправе,
- за чланове:
1. Дамир Угреновић, представник локалне самоуправе,
2. Владимир Раковић, представник Националне службе за запошљавање,
3. др Ивана Ивановић, представник Дома здравља „Краљево“ из Краљева,
4. Милан Васиљевић, представник Удружења студената технике Европе,
5. Мирјана Стојковић, представник Удружења грађана „Млади за Краљево“ и
6. Милица Јелић, мастер политиколог
социјалне политике, представник Уније
организација особа са инвалидитетом.
III
Ово решење објавити у „Службеном
листу града Краљева’’.
Образложење
Правни основ за доношење решења
садржан је у члану 43 в Статута града
Краљева („Службени лист града Краљева’’, број 7/18-пречишћен текст), којим је
утврђено да Скупштина образује Савет за
младе, који је надлежан да подноси иницијативе и доноси закључке са предлогом
мера и активности у области политике
младих, иницира пројекте и програме за
унапређење положаја младих, подстиче
сарадњу града и омладинских организација и даје мишљење о предлозима прописа и одлука које доноси Скупштина града
у областима од значаја за младе, као и да
Савет има председника и шест чланова, од
којих најмање једну половину чине млади старости од 18 до 30 година и члану
105. став 1. Пословника о раду Скупшти-
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не града Краљева („Службени лист града
Краљева’’, број 25/16), којим је утврђено
да Скупштина, између осталог, доноси решења.
Чланом 4. Одлуке о образовању Савета
за младе града Краљева („Службени лист
града Краљева’’, број 30/13) прописано
је да председника и чланове Савета именује Скупштина града Краљева посебним
решењем, на мандатни период од четири
године и да се два члана из локалне самоуправе именују на предлог одборничких
група, сразмерно броју одборника које
имају у Скупштини.
С обзиром на истек периода на који су
именовани досадашњи председник и чланови Савета, овлашћени предлагачи поднели су предлоге за именовање председника и чланова Савета за за младе града
Краљева.
Скупштина града Краљева
Број:02-34/2018-I
Дана: 8. маја 2018. године
Председник
Скупштине града Краљева
Ненад Марковић, дипл. инж. саобраћаја, с.р.
130.
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), члана
41. став 2. и 3. и члана 42. став 1. Закона о култури („Службени гласник РС»,
број 72/09, 13/16, 30/16-испр) и члана 26.
тачка 12. Статута града Краљева („Службени лист града Краљева», број 7/18-пречишћен текст),
Скупштина града Краљева, на седници
одржаној дана 8. маја 2018.године, донела је

РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА
УПРАВНОГ ОДБОРА
НАРОДНОГ МУЗЕЈА ИЗ КРАЉЕВА
I
Именује се Зоран С. Станишић, професор књижевности из Краљева, за чла-
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на Управног одбора Народног музеја из
Краљева, испред оснивача.
II
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 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 7/18-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 2. и 3, Закона о култури („Службени гласник РС„, број 72/09,
13/16, 30/16-испр), утврђено је да управни одбор установе има најмање три члана и да чланове управног одбора именује
и разрешава оснивач из реда истакнутих
стручњака и познавалаца културне делатности. Чланом 42 став 1. утврђено је да
ако је оснивач установе јединица локалне
самоуправе, највише једна трећина чланова управног одбора именује се из реда
запослених у установи.
Скупштина града Краљева је на седници одржаној 30.новембра 2017.године из
разлога истека мандата утврдила престанак мандата два члана Управног одбора из
реда запослених и, на предлог Установе,
именовала једног члана Управног одбора Народног музеја из реда запослених,
ради усклађивања састава Управног одбора са одредбама члана 42. став 1. Закона
о култури. С обзиром да том приликом
није именован пети члан Управног одбора Народног музеја из Краљева, овлашћени предлагач испред локалне самоуправе
поднео је предлог за именовање члана
Управног одбора, у складу са чланом 42.
став 1. Закона о култури.
Ово решење је коначно.
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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:02-28/2018-I
Дана: 8. маја 2018. године
Председник
Скупштине града Краљева
Ненад Марковић, дипл. инж. саобраћаја, с.р.
131.
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 7/18 - пречишћен текст),
Скупштина града Краљева, на седници
одржаној дана 8. маја 2018.године, донела
је

РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ
ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА
У ГИМНАЗИЈИ У КРАЉЕВУ
I
Разрешава се Јована Левајац дужности члана Школског одбора у Гимназији
у Краљеву, испред локалне самоуправе,
на лични захтев.

8. мај 2018. године

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
7/18-пречишћен 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 Гимназије у
Краљеву, именованог испред локалне самоуправе, овлашћени предлагач поднео је
предлог за разрешење и именовање члана
Школског одбора.
Упуство 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.

II
Именује се Анђелка Планојевић за члана Школског одбора у Гимназији у Краљеву, испред локалне самоуправе.

Скупштина града Краљева
Број:02-29/2018-I
Дана: 8. маја 2018. године

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

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

132.

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)
и члана 26. тачка 9. Статута града Краљева („Службени лист града Краљева“, број
7/18-пречишћен текст),
Скупштина града Краљева, на седници
одржаној дана 8. маја 2018. године, донела
је

РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ
ТРИ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА
У ОСНОВНОЈ ШКОЛИ
„СТЕФАН НЕМАЊА“
У СТУДЕНИЦИ
I
Разрешавају се дужности у Школском
одбору у Основној школи „Стефан Немања“ у Студеници:
1. Душица Стаменчић, члан, представник Наставничког већа,
2. Слађана Косовац, члан, представник
Наставничког већа, на лични захтев и
3. Весна Дугалић, члан, представник
Савета родитеља.
II
Именују се за чланове Школског одбора у Основној школи „Стефан Немања“ у
Студеници:
1. Љиљана Вучковић, испред Наставничког већа,
2. Срећко Дражовић, испред Наставничког већа и
3. Милош Дугалић, испред Савета родитеља.
III
Ово решење ступа на снагу даном доношења и објавиће се у „Службеном листу града Краљева“.

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
7/18-пречишћен текст), којим је утврђено
да Скупштина, у складу са законом, доноси прописе и друге опште и појединачне
акте.
Чланом 117. став 3. тачка 2. 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 члан органа
управљања неоправданим одсуствовањима онемогућава рад органа управљања,
а тачком 4. утврђено је да ће скупштина
јединице локалне самоуправе разрешити, пре истека мандата, поједине чланове
уколико се покрене иницијатива за разрешење члана органа управљања на предлог
овлашћеног предлагача.
Након иницијативе покренуте од стране Основне школе „Стефан Немања“ у
Студеници за разрешење члана Школског
одбора испред Наставничког већа због
одласка у пензију, као и писане оставке
другог члана Школског одбора именованог испред Наставничког већа, овлашћени
предлагач поднео је предлог за разрешење
и именовање два члана Школског одбора,
именованих испред Наставничког већа.
Такође, Основна школа „Стефан Немања“ у Студеници обавестила је надлежни орган јединице локалне самоуправе да
члан Школског одбора именован испред
Савета родитеља, неоправдано одсуствује
са седница Школског одбора и предложи-
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ла именовање новог члана Школског одбора испред Савета родитеља.
Упуство 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:02-30/2018-I
Дана: 8. маја 2018. године
Председник
Скупштине града Краљева
Ненад Марковић, дипл. инж. саобраћаја, с.р.
133.
На основу члана 116. став 2, 5. и 6. и
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 7/18-пречишћен текст),
Скупштина града Краљева, на седници
одржаној дана 8. маја 2018.године, донела
је

РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ
ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА
У ОСНОВНОЈ ШКОЛИ „ЈОВАН
ЦВИЈИЋ“ У СИРЧИ
I
Разрешава се Радица Томић дужности
члана Школског одбора у Основној школи
„Јован Цвијић“ у Сирчи, испред Наставничког већа, на лични захтев.
II
Именује се Ђорђе Симић, професор
физичког васпитања, за члана Школског
одбора у Основној школи „Јован Цвијић“
у Сирчи, испред Наставничког већа.

8. мај 2018. године

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
7/18-пречишћен 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) прописано
је да ће скупштина јединице локалне самоуправе разрешити, пре истека мандата,
поједине чланове на лични захтев.
Овлашћени предлагач Наставничко веће Основне школе „Јован Цвијић“ у Сирчи поднело је иницијативу за разрешење
и именовање члана Школског одбора испред Наставничког већа, из разлога поднете оставке досадашњег члана Школског
одбора.
Упуство 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:02-31/2018-I
Дана: 8. маја 2018. године
Председник
Скупштине града Краљева
Ненад Марковић, дипл. инж. саобраћаја, с.р.
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134.

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
7/18-пречишћен текст),
Скупштина града Краљева, на седници
одржаној дана 8. маја 2018. године, донела је

РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ
ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА
У ОСНОВНОЈ ШКОЛИ „ДРАГАН
ЂОКОВИЋ-УЧА“ У ЛАЂЕВЦИМА
I
Разрешава се Марија Пројовић дужности члана Школског одбора у Основној
школи „Драган Ђоковић-Уча“ у Лађевцима, испред локалне самоуправе.
II
Именује се Владимир Ђоковић, дипломирани правник из Краљева, за члана
Школског одбора у Основној школи „Драган Ђоковић-Уча“ у Лађевцима, испред
локалне самоуправе.
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

8. мај 2018. године

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
7/18-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 прописано
је да ће скупштина јединице локалне самоуправе разрешити, пре истека мандата,
поједине чланове у случају да се покрене
иницијатива за разрешење члана органа
управљања на предлог овлашћеног предлагача.
Овлашћени предлагач поднео је предлог за разрешење и именовање члана
Школског одбора у Основној школи „Драган Ђоковић-Уча“ у Лађевцима, испред
локалне самоуправе.
Упуство 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:02-32/2018-I
Дана: 8. маја 2018. године
Председник
Скупштине града Краљева
Ненад Марковић, дипл. инж. саобраћаја, с.р.

135.
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 и
113/17), у вези са чланом 26. тачка 19. и
чланом 58. тачка 16. Статута града Краљева („Службени лист града Краљева“, број
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7/18-пречишћен текст),
Скупштина града Краљева, на седници
одржаној дана 8. маја 2018. године, донела је

РЕШЕЊЕ
I
Даје се на коришћење установи Центар за социјални рад из Краљева непокретност-стан који се налази у Краљеву у
Улици Цара Лазара број 80, у поткровљу
стамбено-пословне зграде број 1, број посебног дела 23, површине 24м2, на катастарској парцели 1383 КО Краљево уписаној у листу непокретности број 7993
КО Краљево, који је јавна својина града
Краљева, ради обављања делатности за
социјално становање у заштићеним условима, ради збрињавања породица корисника ове установе.
II
Градоначелник града Краљева ће у име
града Краљева закључити уговор са Центром за социјални рад из Краљева, којим
ће се ближе уредити права и обавезе поводом давања на коришћење непокретности
ближе описане у ставу 1. овог решења.
III
Ово решење ступа на снагу даном доношења и исто доставити Центру за социјални рад из Краљева, Јавном правобранилаштву града Краљева и исто објавити
у „Службеном листу града Краљева“.
Скупштина града Краљева
Број:011-156/2018-I
Дана: 8. маја 2018.године
Председник
Скупштине града Краљева
Ненад Марковић, дипл. инж. саобраћаја, с.р.

8. мај 2018. године

136.
На основу члана 26. тачка 12. и члана 121. став 1. Статута града Краљева
(„Службени лист града Краљева”, број
7/18 - пречишћен текст),
Скупштина града Краљева, на седници
одржаној 8. маја 2018. године, донела је

ЗАКЉУЧАК
I
Усваја се Извештај о раду за 2017. годину са Финансијским извештајем о раду
за 2017. годину Народне библиотеке „Стефан Првовенчани’’ из Краљева, које је
усвојио Управни одбор Установе одлукама број: 134 и 137/1 од 27.02.2018. године.
II
Закључак доставити: Народној библиотеци „Стефан Првовенчани’’ из Краљева,
Одељењу за друштвене делатности Градске управе града Краљева и уз материјал
седнице Скупштине града Краљева.
III
Закључак објавити у „Службеном листу града Краљева”.
Скупштина града Краљева
Број:06-159/2018-I
Дана: 8. маја 2018. године
Председник
Скупштине града Краљева
Ненад Марковић, дипл. инж. саобраћаја, с.р.

137.
На основу члана 26. тачка 12. и члана 121. став 1. Статута града Краљева
(„Службени лист града Краљева”, број
7/18 - пречишћен текст),
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Скупштина града Краљева, на седници
одржаној 8. маја 2018. године, донела је

8. мај 2018. године

Скупштина града Краљева, на седници
одржаној 8. маја 2018. године, донела је

ЗАКЉУЧАК

ЗАКЉУЧАК

I

I

Усваја се Извештај о раду и пословању
за 2017. годину са Извештајем о финансијском пословању за 2017. годину Народног музеја из Краљева, које је усвојио
Управни одбор Установе, одлукама број:
01-142 и број: 01-143 од 26.02.2018. године.

Усваја се Извештај о раду за 2017. годину Краљевачког позоришта из Краљева,
који је усвојио Управни одбор Установе
Одлуком број: 01-270/4 од 05.04.2018. године.

II

II

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

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

III
Закључак објавити у „Службеном листу града Краљева”.
Скупштина града Краљева
Број:06-160/2018-I
Дана: 8. маја 2018. године
Председник
Скупштине града Краљева
Ненад Марковић, дипл. инж. саобраћаја, с.р.
138.

На основу члана 26. тачка 12. и члана 121. став 1. Статута града Краљева
(„Службени лист града Краљева”, број
7/18 - пречишћен текст),

III
Закључак објавити у „Службеном листу града Краљева”.
Скупштина града Краљева
Број: 06-161/2018-I
Дана: 8. маја 2018. године

Председник
Скупштине града Краљева
Ненад Марковић, дипл. инж. саобраћаја, с.р.
139.
На основу члана 26. тачка 12. и члана 121. став 1. Статута града Краљева
(„Службени лист града Краљева”, број
7/18 - пречишћен текст),
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Скупштина града Краљева, на седници
одржаној 8. маја 2018. године, донела је

8. мај 2018. године

Скупштина града Краљева, на седници
одржаној 8. маја 2018. године, донела је

ЗАКЉУЧАК

ЗАКЉУЧАК

I

I

Усваја се Извештај о раду за 2017. годину са Финансијским извештајем за 2017.
годину Историјског архива из Краљева,
које је усвојио Управни одбор Установе
одлукама број 289 и 290 од 27.02.2018. године.

Усваја се Годишњи извештај о раду са
Финансијским извештајем Културног центра „Рибница’’ из Краљева за 2017. годину,
који је усвојио Управни одбор Установе,
Одлуком број: 154 од 05.03.2018. године.

II

II

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

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

III

III

Закључак објавити у „Службеном листу града Краљева”.

Закључак објавити у „Службеном листу града Краљева”.

Скупштина града Краљева
Број:06-162/2018-I
Дана: 8. маја 2018. године

Скупштина града Краљева
Број:06-163/2018-I
Дана: 8. маја 2018. године

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

140.
На основу члана 26. тачка 12. и члана 121. став 1. Статута града Краљева
(„Службени лист града Краљева”, број
7/18 - пречишћен текст),

Председник
Скупштине града Краљева
Ненад Марковић, дипл. инж. саобраћаја, с.р.
141.
На основу члана 26. тачка 12. и члана 121. став 1. Статута града Краљева
(„Службени лист града Краљева”, број
7/18- пречишћен текст),
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Скупштина града Краљева, на седници одржаној 8. маја 2018. године, донела
је

8. мај 2018. године

Скупштина града Краљева, на седници
одржаној 8. маја 2018. године, донела је

ЗАКЉУЧАК

ЗАКЉУЧАК
I

I

Усваја се Извештај о раду са Финансијским извештајем Дома културе „Студеница’’ из Ушћа за 2017. годину, које је
усвојио Управни одбор Oдлуком број:
20/18 од 14.03.2018. године.

Усваја се Извештај о раду и пословању
за 2017. годину Завода за заштиту споменика културе из Краљева, који је усвојио
Управни одбор Oдлуком број: 290/2 од
27.02.2018. године.

II

II

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

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

III

III

Закључак објавити у „Службеном листу града Краљева”.

Закључак објавити у „Службеном листу града Краљева”.

Скупштина града Краљева
Број:06-164/2018-I
Дана: 8. маја 2018. године

Скупштина града Краљева
Број:06-165/2018-I
Дана: 8. маја 2018. године

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

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

142.

На основу члана 26. тачка 12. и члана 121. став 1. Статута града Краљева
(„Службени лист града Краљева”, број
7/18 - пречишћен текст),

143.

На основу члана 26. тачка 12. и члана 121. став 1. Статута града Краљева
(„Службени лист града Краљева”, број
7/18 - пречишћен текст),
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8. мај 2018. године

Скупштина града Краљева, на седници
одржаној 8. маја 2018. године, донела је

Скупштина града Краљева, на седници
одржаној 8. маја 2018. године, донела је

ЗАКЉУЧАК

ЗАКЉУЧАК

I

I

Усваја се Извештај о раду за радну
2016/2017. годину са Финансијским извештајем за 2017. годину Предшколске
установе „Олга Јовичић–Рита’’ из Краљева, које је усвојио Управни одбор Установе, одлукама број: 13110 од 15.09.2017.
године и број: 1241 од 26.02.2018. године.

Усваја се Извештај о раду за 2017. годину Спортског центра „Ибар’’ из Краљева,
који је усвојио Управни одбор Установе
Oдлуком број: 94 од 28.02.2018. године.

II
Закључак доставити: Предшколској
установи „Олга Јовичић–Рита’’ из Краљева, Оде љењу за друштвене делатности
Градске управе града Краљева и уз материјал седнице Скупштине града Краљева.
III

II
Закључак доставити: Спортском центру „Ибар’’ из Краљева, Одељењу за
друштвене делатности Градске управе
града Краљева и уз материјал седнице
Скупштини града Краљева.
III
Закључак објавити у „Службеном листу града Краљева”.

Закључак објавити у „Службеном листу града Краљева”.

Скупштина града Краљева
Број:06-166/2018-I
Дана: 8. маја 2018. године
Председник
Скупштине града Краљева
Ненад Марковић, дипл. инж. саобраћаја, с.р.
144.

На основу члана 26. тачка 12. и члана 121. став 1. Статута града Краљева
(„Службени лист града Краљева”, број
7/18- пречишћен текст),

Скупштина града Краљева
Број:06-167/2018-I
Дана: 8. маја 2018. године

Председник
Скупштине града Краљева
Ненад Марковић, дипл. инж. саобраћаја, с.р.
145.

На основу члана 26. тачка 12. и члана 121. став 1. Статута града Краљева
(„Службени лист града Краљева”, број
7/18-пречишћен текст),
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Скупштина града Краљева, на седници
одржаној 8. маја 2018. године, донела је

8. мај 2018. године

Скупштина града Краљева, на седници
одржаној дана 8. маја 2018. године, донела
је

ЗАКЉУЧАК

ЗАКЉУЧАК
I

I

Усваја се Извештај о раду за 2017. годину Јавне установе „Туристичка организација Краљева’’ из Краљева, који је усвојио
Управни одбор Одлуком број: 06/18 од
15.03.2018. године.

Усваја се Годишњи извештај о раду са
Годишњим финансијским извештајем за
2017. годину Центра за социјални рад из
Краљева, које је усвојио Управни одбор
Установе одлукама број: 964 од 19.03.2018.
године и број: 426 од 29.01.2018. године.

II

II

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

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

III

III

Закључак објавити у „Службеном листу града Краљева”.

Закључак објавити у „Службеном листу града Краљева”.

Скупштина града Краљева
Број:06-168/2018-I
Дана: 8. маја 2018. године
Председник
Скупштине града Краљева
Ненад Марковић, дипл. инж. саобраћаја, с.р.
146.

На основу члана 26. тачка 12. и члана 121. став 1. Статута града Краљева
(„Службени лист града Краљева”, број
7/18-пречишћен текст),

Скупштина града Краљева
Број:06-169/2018-I
Дана: 8. маја 2018. године
Председник
Скупштине града Краљева
Ненад Марковић, дипл. инж. саобраћаја, с.р.
147.

На основу члана 26. тачка 12. и члана 121. став 1. Статута града Краљева
(„Службени лист града Краљева”, број
7/18 - пречишћен текст),
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Скупштина града Краљева, на седници
одржаној 8. маја 2018. године, донела је

8. мај 2018. године

Скупштина града Краљева, на седници одржаној 8. маја 2018. године, донела
је

ЗАКЉУЧАК
ЗАКЉУЧАК

I
Усваја се Извештај о раду за школску
2016/2017. годину са Финансијским извештајем за 2017. годину Дечјег одмаралишта „Гоч’’ из Краљева, које је усвојио
Управни одбор Установе, Одлуком број:
344/1 од 14.03.2018. године.

I
Усваја се Извештај о раду Домa здравља
„Краљево’’ из Краљева за 2017. годину,
који је усвојио Управни одбор Установе,
Одлуком број: 1-3/5 од 23.03.2018. године.

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

II
Закључак доставити: Дому здравља
„Кра- љево’’ из Краљева, Одељењу за
друштвене делатности Градске управе
града Краљева и уз материјал седнице
Скупштине града Краљева.

III
Закључак објавити у „Службеном листу града Краљева”.

III
Закључак објавити у „Службеном листу града Краљева”.

Скупштина града Краљева
Број:06-170/2018-I
Дана: 8. маја 2018. године

Скупштина града Краљева
Број:06-171/2018-I
Дана: 8. маја 2018. године

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

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

148.
На основу члана 26. тачка 12. и члана 121. став 1. Статута града Краљева
(„Службени лист града Краљева”, број
7/18 - пречишћен текст),

149.
На основу члана 26. тачка 12. и члана 121. став 1. Статута града Краљева
(„Службени лист града Краљева”, број
7/18 - пречишћен текст),
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Скупштина града Краљева, на седници
одржаној 8. маја 2018. године, донела је

ЗАКЉУЧАК
I

83/14-др.закон, 101/16-др.закон), члана 5.
став 1. тачка 2. алинеја 4. Одлуке о образовању Савета за здравство града краљева („Службени лист града Краљева“, број
30/13) и члана 121.став 1. Статута града
Краљева („Службени лист града Краљева”, број 15/13- пречишћен текст и 6/18),
Скупштина града Краљева, на седници
одржаној дана 8. маја 2018. године, донела је

Усваја се Годишњи извештај о раду и
пословању „Апотеке Краљево’’ из Краљева за 2017. годину, који је усвојио Управни
одбор Установе Одлуком број: 22/3-3 од
26.03.2018. године.
II
Закључак доставити: „Апотеци Краљево’’ из Краљева, Одељењу за друштвене
делатности Градске управе града Краљева
и уз материјал седнице Скупштини града
Краљева.
III

ЗАКЉУЧАК
I
Усваја се Извештај о раду Савета за
здравство града Краљева за 2017. годину,
број 266/18 од 4.04.2018. године.
II
Саставни део Закључка је Извештај о
раду Савета за здравство града Краљева за
2017.годину.

Закључак објавити у „Службеном листу града Краљева”.

Скупштина града Краљева
Број:06-172/2018-I
Дана: 8. маја 2018. године

Председник
Скупштине града Краљева
Ненад Марковић, дипл. инж. саобраћаја, с.р.
150.
На основу члана 42. став 1. тачка 4. Закона о правима пацијената („Службени
гласник РС“, број 48/13), члана 32. став
1. тачка 6. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, број 129/07,

8. мај 2018. године

III
Закључак објавити у „Службеном листу града Краљева”.
Скупштина града Краљева
Број:06-173/2018-I
Дана:8. маја 2018.године
Председник
Скупштине града Краљева
Ненад Марковић, дипл. инж. саобраћаја, с.р.
151.
Скупштина града Краљева, на седници одржаној дана 8. маја 2018. године,
разматрала је Извештај о стању безбедности саобраћаја на путевима на територији града Краљева за период од 01. јану-
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ара до 31. децембра 2017. године, усвојен
Закључком Градског већа града Краљева
број 06-110/2018-I од 26.03.2018. године,
па је, на основу члана 32. у вези са чланом
66. став 3. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, број 129/07,
83/14-др.закон и 101/16-др.закон), члана
26. тачка 9. и члана 121. став 1. Статута
града Краљева („Службени лист града
Краљева“, број 7/18-пречишћен текст),
у вези са чланом 14. Закона о безбедности саобраћаја на путевима („Службени
гласник РС“, број 41/09, 53/10, 101/11 и
32/13-одлука УС, 55/14, 96/15-др.закон и
9/16-одлука УС), донела

8. мај 2018. године

152.

На основу члана 35. став 1. тачка 3а
Закона о ванредним ситуацијама („Службени гласник РС’’, број 111/09, 92/11 и
93/12), члана 16. став 1. тачка 49, члана 26.
став 1. тачка 51. и члана 121. став 1. Статута града Краљева („Службени лист града
Краљева’’, број 7/18-пречишћен текст),
Скупштина града Краљева, на седници
одржаној дана 8. маја 2018. године, донела
је

ЗАКЉУЧАК
ЗАКЉУЧАК
I
I
Усваја се Извештај о стању безбедности
саобраћаја на путевима на територији града Краљева за период од 01. јануара до 31.
децембра 2017. године, поднет од стране
Савета за координацију послова безбедности саобраћаја на путевима на територији
града Краљева, број 13/18 од 13.03.2018.
године, усвојен Закључком Градског већа
града Краљева број 06-110/2018-I од 26.
03. 2018. године.
II

Усваја се Извештај о раду Градског
штаба за ванредне ситуације на територији града Краљева за 2017. годину.
II
Саставни део закључка је Извештај о
раду Градског штаба за ванредне ситуације на територији града Краљева за 2017.
годину, број 2-2/18-XI од 29.03.2018. године.
III

Закључак објавити у „Службеном листу града Краљева“.
Скупштина града Краљева
Број: 06-174/2018-I
Дана: 8. маја 2018. године

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

Закључак објавити у „Службеном листу града Краљева’’.
Скупштина града Краљева
Број: 06-175 /2018- I
Дана: 8. маја 2018. године
Председник
Скупштине града Краљева
Ненад Марковић, дипл. инж. саобраћаја, с.р.
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АКТИ ГРАДСКЕ УПРАВЕ
ГРАДА КРАЉЕВА
153.
На основу члана 38. став 1. Закона о
слободном приступу информацијама од
јавног значаја (‘’Службени гласник РС’’,
бр. 120/04, 54/07, 104/09 и 36/10) и члана
36. став 1. тачка 9. Одлуке о Градској управи града Краљева („Службени лист града
Краљева’’, број 32/16 и 22/17),
начелник Градске управе града Краљева, дана 07. маја 2018. године, доноси

8. мај 2018. године

II
Овлашћено лице:
- прима захтеве, обавештава тражиоца
о поседовању информација и обезбеђује
увид у документ који садржи тражену информацију, односно доставља информацију на одговарајући начин, одбија захтев
решењем, пружа тражиоцима неопходну
помоћ за остваривање њихових права утврђених Законом о слободном приступу
информацијама од јавног значаја;
- предузима мере за унапређење праксе поступања са носачима информација,
праксе одржавања носача информација,
као и праксе њиховог чувања и обезбеђења.

РЕШЕЊЕ

III

О ОДРЕЂИВАЊУ ОВЛАШЋЕНОГ
ЛИЦАЗА ПОСТУПАЊЕ ПО
ЗАХТЕВИМА ЗА СЛОБОДАН
ПРИСТУП ИНФОРМАЦИЈАМА ОД
ЈАВНОГ ЗНАЧАЈА

Доношењем овог решења престаје
да важи овлашћење број: 1733/15 од
26.08.2015. године.

I
Одређује се Марина Миловић, дипломирани правник, запослена у Градској
управи града Краљева, за поступање по
захтевима за слободан приступ информацијама од јавног значаја, упућеним Градској управи града Краљева, као органу локалне самоуправе, односно органу јавне
власти (у даљем тексту: овлашћено лице).

IV
Ово решење објавити у „Службеном
листу града Краљева’’.
Градска управа града Краљева
Број: 031-96/2018-I
Датум: 7. мај 2018. године

Начелник Градске управе
Јелена Бекчић Луковић, дипл. правник, с.р.
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САДРЖАЈ
Рег. бр.

Страна

АКТИ ГРАДОНАЧЕЛНИКА ГРАДА КРАЉЕВА
107.

108.

Решење о отварању апропријације по основу наменског трансфера добијеног од другог нивоа власти, IV број: 403-11/2018 од
3. маја 2018. године ..........................................................................

1

Решење о отварању апропријације по основу наменског трансфера добијеног од другог нивоа власти, IV број: 403-12/2018 од
4. маја 2018. године ..........................................................................

3

АКТИ СКУПШТИНЕ ГРАДА КРАЉЕВА
109.

Одлука о одређивању назива тргова и улица на територији града
Краљева .............................................................................................

4

110.

Одлука о доношењу измене Плана генералне регулације „Шеовац-Адрани“ ......................................................................................

20

111.

Одлука о измени Одлуке о усклађивању Оснивачког акта Јавног
енерге-тског предузећа „Топлана“ Краљево ..................................

22

112.

Одлука о измени Одлуке о усклађивању Оснивачког акта Јавног
комуналног предузећа „Водовод“ Краљево ...................................

22

113.

Одлука о измени Одлуке о усклађивању Оснивачког акта Јавног
комуналног предузећа „Чистоћа“ Краљево ....................................

23

114.

Одлука о усвајању Плана рада Градског штаба за ванредне ситуације на територији града Краљева за 2018. годину ..................

23

115.

Програм отуђења грађевинског земљишта у јавној својини града Краљева ........................................................................................

24

116.

Решење о давању сагласности на Одлуку о измени и допуни
Статута Центра локалних услуга града Краљева из Краљева .....

25

117.

Решење о давању сагласности на Статут Народног музеја из
Краљева .............................................................................................

25

118.

Решење о избору председника и чланова Административно-мандатске комисије Скупштине града Краљева ..................................

25

119.

Решење о избору председника и чланова Комисије за избор и
именовања Скупштине града Краљева ..........................................

26

120.

Решење о избору председника и чланова Комисије за Статут и
управу Скупштине града Краљева ..................................................

27
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Рег. бр.

Страна

Решење о избору председника и чланова Комисије за друштвене
дела-тности, економски развој, привреду и финансије Скупштине града Краљева ..............................................................................
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