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АКТИ ГРАДОНАЧЕЛНИКА 
ГРАДА КРАЉЕВА

202.

На основу члана 12. став 4. и члана 13. 
став 2. Oдлуке о суфинансирању програма 
и пројеката из области заштите животне 
средине („Службени лист града Краљева“, 
број 17/2015), разматрајући приговоре на 
Предлог листе вредновања и рангирања 
пријављених пројеката удружења и дру-
гих организација цивилног друштва у об-
ласти заштите животне средине у поступ-
ку доделе средстава за суфинансирање 
пројеката удружења и других организа-
ција цивилног друштва у области заштите 
животне средине у 2018. години и члана 
58. став 1. тачка 5. Статута града Краље-
ва („Службени лист града Краљева“, број 
7/18-пречишћен текст), 

градоначелник града Краљева, доноси

Р Е Ш Е Њ Е

о расподели средстава за 
суфинансирање пројеката у области 

заштите животне средине 

I

Комисија за оцену и одабир пројека-
та намењених организацијама цивилног 
друштва и стамбеним заједницама у об-
ласти заштите животне средине у 2018.
години  утврдила је, по конкурсу, Пред-
лог листе вредновања и рангирања проје-
ката дана 18.06.2018. године, под бројем 
1623/2018-I. Учесницима Конкурса дато 
је право да поднесу приговор на Предлог 
листе Комисији у року од 8 дана од дана 
њеног објављивања на сајту града Краље-
ва. Пошто приговора није било, стекли су 
се услови за  доношење акта о одобравању 
пројеката.

II 

Средства у износу од 1.200.000,00 дина-
ра за суфинансирање  пројеката удружења 
и других организација цивилног друштва 
у области заштите животне средине, опре-
дељена су Програмом коришћења сред-
става Буџетског фонда за заштиту живот-
не средине за 2018.годину - Ставком 1.1. и 
то појединачним давањем, распоређују се 
на основу следеће:

БРОЈ 17 - 12. ЈУЛ 2018. ГОДИНЕ

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ
ГРАДА КРАЉЕВА
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Укупно одобрена средства за суфинан-
сирање пројеката наведених у тачки II 
овог решења су 1.200.000,00 динара.

III

На основу овог решења градоначелник 
града Краљева закључиће уговор са лици-
ма која су добила средства за суфинанси-
рање пројеката наведених у тачки II овог 
решења.

IV

Ово решење објавити у „Службеном 
листу града Краљева“ и на веб-сајту града 
Краљева www.kraljevo.org.

Градоначелник града Краљева
I Број:2200/18
Датум:02.07.2018. године

Градоначелник града Краљева
др Предраг Терзић, дипл. политиколог, с.р.

203.

На основу члана 61. став 1, 2. и 6. Зако-
на о буџетском систему («Службени глас-
ник 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. За-
кона о локалној самоуправи («Службени 
гласник РС», број 129/07, 83/14-др. закон, 
101/16-др. закон и 47/18), 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, 14. и  22. Одлуке о буџе-
ту града Краљева за 2018. годину («Служ-

бени лист града Краљева», број  32/17 и 
16/18), 

градоначелник града Краљева,  доноси

Р Е Ш Е Њ Е

о преусмеравању  у апропријацијама 
корисника буџета

1. У текућу буџетску резерву утврђену
чланом 14. Одлуке о  буџету града Краље-
ва за 2018. годину („Службени лист града 
Краљева“, број 32/17 и 16/18), Раздео 5, 
Глава 01 – Градска управа, Програм 0602 - 
Опште услуге локалне самоуправе, Функ-
ција 130 – Опште услуге, Програм. актив/
Пројекат 0009, Позиција 137, Економска 
класификација 499 – Текућа буџетска ре-
зерва, преносе се средства у износу од 
1.000.000,00 динара, ради уравнотежења 
расхода буџета, умањењем апропријације 
у оквиру:

- Раздела 5, Глава 01 – Градска управа, 
Програм 0602 - Опште услуге локалне са-
моуправе, Функција 130 – Опште услуге, 
Програм. актив/Пројекат 0001, Позиција 
135, Економска класификација 512 – Ма-
шине и опрема, за износ од 1.000.000,00 
динара. 

2. Из средстава текуће буџетске резер-
ве, Раздео 5, Глава 01 – Градска управа, 
Програм 0602 - Опште услуге локалне са-
моуправе, Функција 130 – Опште услуге, 
Програм. актив/Пројекат 0009, Позиција 
137, Економска класификација 499 – Те-
кућа буџетска резерва преносе се сред-
ства у  износу од 1.000.000,00 динара по-
већањем апропријације у оквиру:

- Раздела 5, Глава 01 – Градска управа, 
Програм 0602 - Опште услуге локалне са-
моуправе, Функција 130 – Опште услуге, 
Програм. актив/Пројекат 0001, Позиција 
134, Економска класификација 511 –Згра-
де и грађевински објекти, за износ од 
1.000.000,00 динара.

3. Промене  у апропријацијама  изврше-
ним у тачкама  1. и 2. овог решења, одно-
си се на уравнотежење  издатака у погледу 
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недостајућих средстава за реконструк-
цију, адаптацију и санацију скупштинске 
сале број 1, а на основу захтева Одељења 
за заједничке послове Градске управе гра-
да Краљева, број: 206/18 од 09.07.2018. го-
дине.  

4. О извршењу овог решења стараће се
Одељење за привреду и финансије Град-
ске управе града Краљева и  Одељење за 
заједничке послове Градске управе града 
Краљева.

5. Решење објавити у «Службеном ли-
сту града Краљева».

О б р а з л о ж е њ е

Одељење за заједничке послове Град-
ске управе града Краљева, као надлежно 
одељење за директне буџетске корисни-
ке, поднело је Одељењу за привреду и 
финансије Градске управе града Краљева 
захтев за преусмеравање апропријације 
број 206/18 од 09.07.2018. године ради 
обезбеђења средстава за реконструкцију, 
адаптацију и санацију скупштинске сале 
број 1, за износ од 1.000.000,00 динара. 

Правни основ за доношење овог ре-
шења садржан је у члану 22. Одлуке о 
буџету града Краљева за 2018. годину 
(«Службени лист града Краљева», број 
32/17 и 16/18), којим је прописано да гра-
доначелник града Краљева може у складу 
са законом вршити преусмеравање у апро-
пријацијама, решењем у току буџетске 
године у случају да се обим пословања 
или овлашћења директног, односно ње-
говог индиректног корисника буџетских 
средстава промени, тако што ће износ 
апропријација издвојених за активности 
тог корисника увећати, односно смањи-
ти. 

Решење доставити: Одељењу за при-
вреду и финансије Градске управе града 
Краљева, Одељењу за послове органа гра- 
да Краљева Градске управе града Краље-
ва, Одељењу за заједничке 

послове Градске управе града Краљева, 
Управи за трезор - Филијала Краљево  и 
архиви.

Градоначелник града Краљева
IV Број: 403-16/2018
Дана: 10. јул 2018. године

Градоначелник града Краљева
др Предраг Терзић, дипл. политиколог, с.р.

АКТИ ГРАДСКОГ ВЕЋА 
ГРАДА КРАЉЕВА

204.

На основу члана 45. став 7, у вези са 
чланом 66. став 5. Закона о локалној са-
моуправи („Службени гласник РС“, број 
129/07, 83/14-др.закон, 101/16-др.закон, 
47/18), члана 61. став 1. Статута града 
Краљева („Службени лист града Краље-
ва“, број 7/18- пречишћен текст) и члана 
2. став 4. и 5. Пословника о раду Градског
већа града Краљева („Службени лист гра-
да Краљева“, број 22/17-пречишћен текст),

Градско веће града Краљева, на Шезде-
сет другој (редовној) седници, одржаној 
12. јула 2018. године, донело је

Р Е Ш Е Њ Е

О ДОПУНИ РЕШЕЊА ГРАДСКОГ 
ВЕЋА ГРАДА КРАЉЕВА

О УТВРЂИВАЊУ ПОЈЕДИНАЧНИХ 
РЕСОРНИХ ЗАДУЖЕЊА ЧЛАНОВА 
ГРАДСКОГ ВЕЋА ГРАДА КРАЉЕВА

I

У решењима Градског већа града Краље-
ва број 011-131/2016-III од 05.08.2016.го-
дине и број 011-140/2016-III од 25.09.2016.
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године о утврђивању појединачних ресор-
них задужења чланова Градског већа гра-
да Краљева, у ставу II тачка 9. после речи 
„заштита и унапређење људских права“ 
додаје се запета и речи: „спровођење мера 
популационе политике“.

II

У осталом, решења Градског већа гра-
да Краљева, број: 011-131/2016-III од 05. 
08.2016. године и број 011-140/2016-III од 
25.09. 2016. године, остају непромењена.

III

Ово решење објавити у „Службеном 
листу града Краљева“.

О  б  р  а  з  л  о  ж  е  њ  е

Правни основ за доношење овог ре-
шења садржан је у одредбама члана 2. 
став 4. и 5. Пословника о раду Градског 
већа града Краљева („Службени лист 
града Краљева“, број 22/17-пречишћен 
текст), којима је утврђено да се, у циљу 
остваривања надлежности и ефикасности 
рада Већа, могу утврдити појединачна ре-
сорна задужења његових чланова, која се 
утврђују решењем Већа, по претходно из-
вршеним консултацијама и прибављању 
изјашњења чланова Већа.  

Градско веће града Краљева је својим 
Решењем број: 011-131/2016-III од 05. 08. 
2016. године, у складу са наведеним чла-
новима Пословника о раду Градског већа 
града Краљева утврдило појединачна ре-
сорна задужења својих чланова, по извр-
шеним консултацијама и прибављеним 
изјашњењима, које је измењено дана 25. 
августа 2016. године Решењем број: 011- 
140/2016-III. У међувремену је настала 
потреба за допуном постојећих решења, 
како би се утврдио ресорно задужен члан 
Градског већа за спровођење мера попу-

лационе политике на територији града 
Краљева.

Градско веће града Краљева
Број: 011-216/2018-I 
Дана: 12. јула 2018. године

Председник Градског већа
градоначелник града Краљева

др Предраг Терзић, дипл. политиколог, с.р.

205.

На основу члана 58. став 2. и члана 69. 
Закона о буџетском систему („Службени 
гласник РС», број 54/09, 73/10, 101/10, 
101/11, 93/12, 62/13, 63/13-исправка, 
108/13, 142/14, 68/15-др.закон, 103/15, 
99/16 и 113/17), члана 46. став 2. и члана 
66. став 5. Закона о локалној самоупра-
ви („Службени гласник РС», број 129/07, 
83/14-др.закон, 101/16-др.закон и 47/18), 
члана 63. тачка 2, члана 87. став 3. и чла-
на 121. став 1. Статута града Краљева 
(„Службени лист града Краљева», број 
7/18-пречишћен текст) и члана 14. и 31. 
Одлуке о буџету града Краљева за 2018. 
годину („Службени лист града Краљева», 
број 32/17 и 16/18), 

Градско веће града Краљева, на Шезде-
сет другој (редовној) седници, одржаној 
12. јула 2018. године, донело је

Р Е Ш Е Њ Е

о коришћењу средстава текуће 
буџетске резерве

1.  Из  средстава  утврђених  Одлуком o 
буџету града Краљева за 2018. годину 
(„Службени лист града Краљева», број 
32/17 и 16/18)-Раздео 5, Глава 01-Градска 
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управа, Програм 0602-Опште услуге ло-
калне самоуправе, Функција 130- Опште 
услуге, Програмска активност/Пројекат 
0009-Текућа буџетска резерва, Позиција 
137, Економска класификација 499-Те-
кућа буџетска резерва, на основу захте-
ва градоначелника града Краљева број: 
2293/18 од 06.07.2018. године, одобравају 
се средства у износу од 5.810.000,00 дина-
ра за извођење радова на санацији и адап-
тацији Дома културе у Рибници-фаза IV за 
потребе стварања услова за рад Основне 
школе „Свети Сава’’ Рибница док трају ра-
дови на изградњи новог школског објекта. 

2. Средства текуће буџетске резерве из
тачке 1. овог решења распоређују се за 
повећање апропријацијe која ниje плани-
рана у довољном износу у оквиру Разде-
ла 5-Градска управа, Глава 01, Програм 
0602-Опште услуге локалне самоуправе, 
Функција 130-Опште услуге, Програм-
ска активност/Пројекат 0001 - Функцио-
нисање локалне самоуправе и градских 
општина, Позиција 134, Економска класи-
фикација 511-Зграде и грађевински објек-
ти, у износу од 5.810.000,00 динара.

3. О извршењу овог решења стараће се
Одељење за привреду и финансије Град-
ске управе града Краљева и Одељења за 
заједничке послове Градске управе града 
Краљева.

4. Решење објавити у „Службеном ли-
сту града Краљева’’. 

О  б  р  а  з  л  о  ж  е  њ  е

Градоначелник града Краљева дана 
06.07.2018. године поднео је захтев број: 
2293/18 Одељењу за привреду и финансије 
Градске управе града Краљева за ангажо-
вање текуће буџетске резерве у износу од 
5.810.000,00 динара за извођење радова 
на санацији и адаптацији Дома културе у 
Рибници-фаза IV за потребе стварања ус-
лова за рад Основне школе „Свети Сава’’ 
Рибница док трају радови на изградњи но-
вог школског објекта. У прилогу захтева 
достављен је предмер и и предрачун ра-
дова извршен од стране Јавног предузећа 
„Градско стамбено’’ Краљево. 

Правни основ за доношење овог ре-
шења садржан је у одредбама члана 31. 
Одлуке о буџету града Краљева за 2018. 
годину („Службени лист града Краљева», 
број 32/17 и 16/18), којима је прописано 
да се средства текуће буџетске резерве ко-
ристе за непланиране сврхе или за сврхе 
за које се у току године покаже да апро-
пријације нису биле довољне, да Градско 
веће града Краљева, на предлог Одељења 
за привреду и финансије Градске управе 
града Краљева доноси решење о употреби 
средстава текуће буџетске резерве и да се 
средства текуће буџетске резерве распо-
ређују на директне кориснике буџетских 
средстава током фискалне године. 

Решење доставити: Одељењу за при-
вреду и финансије Градске управе града 
Краљева, Одељењу за послове органа 
града Краљева Градске управе града 
Краљева, Одељењу за заједничке послове 
Градске управе града Краљева, Управи за 
трезор - Филијала Краљево  и архиви.

Градско веће града Краљева
Број: 011-218/2018-I 
Дана: 12.07.2018. године

       Председник Градског већа,
градоначелник града Краљева

др Предраг Терзић, дипл. политиколог, с.р.

АКТИ СКУПШТИНЕ 
ГРАДА КРАЉЕВА

206.

На основу члана 41, 42, 49. и 50. Зако-
на 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), 
а након извршеног увида у текстуални део 
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Измене Плана генералне регулације „Ра-
тарско имање - Грдица“ („Службени лист 
града Краљева“, број 5/18 и 8/18) и Изве-
штаја о извршеном јавном увиду Коми-
сије за планове града Краљева (број 
06-79/2018- 06 oд 13.03.2018.године), да-
на 10.07.2018. године, даје се

ИСПРАВКА ИЗМЕНЕ ПЛАНА 
ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ 

„РАТАРСКО ИМАЊЕ - ГРДИЦА“

У текстуалном делу Измене ПГР-а „Ра-
тарско имање-Грдица“ („Службени лист 
града Краљева“, број 5/18 и 8/18), даје се 
исправка техничке грешке тако што у: 

- ОДЕЉКУ – „2. ПЛАНСКИ ДЕО“; 
ПОДОДЕЉКУ – „3. Правила грађења“, 
односно „3.2 Правила грађења за објекте 
и површине остале намене“ и

- ПОДНАСЛОВУ - „Локација 1   Урба-
нистичка зона 1“

- Целина 1.2. /Пословање око 12,22 hа    
Мења се тачка 9. „Остала правила“ и то 

алинеја 4., тако што уместо речи:
„- минимални проценат зелених повр-

шина је 30%“. 

треба да стоји:
„- минимални проценат зелених повр-

шина је 20%“.

Број: 011-88/2018-I 
Дана: 16.03.2018. године

Председник
Скупштине града Краљева

Ненад Марковић, дипл.инж.саобраћаја, с.р.

Руководилац Одељења 
за урбанизам, грађевинарство и

стамбено – комуналне делатности
Градске управе града Краљева

Звонко Ковачевић, дипл.инж.грађ., с.р. 

ЈП за уређивање грађевинског земљишта 
“Краљево”,
директор

Александар Несторовић, дипл.инж.арх., с.р.

ЈП за уређивање грађевинског земљишта 
“Краљево”,

Руководилац израде 
Измене ПГР-а 

„Ратарско имање - Грдица“
Предраг Терзић, дипл.инж.арх., с.р. 
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АКТИ ГРАДОНАЧЕЛНИКА ГРАДА КРАЉЕВА

Решење о расподели средстава за суфинасирање пројеката у об-
ласти заштите животне средине. ....................................................

Решење о преусмеравању у апропријацијама коисника буџета, 
IV број: 403-16/2018 од 10. јула 2018. године ................................

АКТИ ГРАДСКОГ ВЕЋА ГРАДА КРАЉЕВА

Решење о допуни Решења о утврђивању појединачних ресорних 
задужења чланова Градског већа града Краљева  .........................

Решење о коришћењу средстава текуће буџетске резерве за из-
вођење радова на санацији и адаптацији Дома културе у Риб-
ници – фаза IV за потребе стварања услова за рад ОШ „Свети 
Сава“ Рибница  .................................................................................

АКТИ СКУПШТИНЕ ГРАДА КРАЉЕВА

Исправка измене Плана генералне регулације „Ратарско имање - 
Грдица“ ..............................................................................................

1

4

5

6

7



СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА КРАЉЕВА                       12. јул 2018. године10Број 17 - Страна



12. јул 2018. године                       СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА КРАЉЕВА                       Број 17 - Страна 11



СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА КРАЉЕВА                       12. јул 2018. године12Број 17 - Страна

Издавач: Скупштина града Краљева – Година издавања: педесета – Главни и одговорни уредник 
Драгана Петковић, секретар Скупштине града Краљева – Телефон 036/306-020 

Текући рачун: 840-733152843-12 за претплатнике који су финансирани из буџета Републике Србије 
840-745151843-03 за претплатнике који се финансирају из буџета локалне самоуправе и остале претплатнике

Штампа: „Канцеларијска подршка“ доо Старчево - е пошта: kancelarijskapodrska@gmail.com




