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АКТИ ГРАДОНАЧЕЛНИКА 
ГРАДА КРАЉЕВА

297.

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), 

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 
1.500.000,00 динара, ради уравнотежења 
расхода буџета, умањењем апропријације 
у оквиру:

- Раздела 5, Глава 01 – Градска управа, 
Програм 0602 – Опште услуге локалне са-
моуправе, Функција 170 – Трансакције јав-
ног дуга, Програм. актив/Пројекат 0003, 
Позиција 141, Економска класификација 
611 – Отплата главнице домаћим кредито-
рима, за износ од 1.500.000,00 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 1.500.000,00 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 
130, Економска класификација 482 – По-
рези, обавезне таксе и казне, за износ од 
1.500.000,00 динара.

3. Промене  у апропријацијама  извр-
шеним у тачкама  1. и 2. овог решења, 
односи се на уравнотежење  издатака у 
погледу недостајућих средстава ради ме-
сечног плаћања ПДВ-а, а на основу захте-
ва Одељења за заједничке послове Град-
ске управе града Краљева, број 298/18 од 
01.10.2018. године.
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градоначелник града Краљева доноси
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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 298/18 од 01.10.2018. године, ради 
месечног плаћања ПДВ-а, за износ од 
1.500.000,00 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 го-
дине у случају да се обим пословања или 
овлашћења директног, односно његовог 
индиректног корисника буџетских сред-
става промени, тако што ће износ апро-
пријација издвојених за активности тог 
корисника увећати, односно смањити.

Решење доставити: Одељењу за при- 
вреду и финансије Градске управе гра-
да Краљева, Одељењу за послове орга-
на Града Градске управе града Краљева, 
Одељењу за заједничке послове Градске 
управе града Краљева, Управи за трезор - 
Филијала Краљево  и архиви.

Градоначелник града Краљева
IV Број: 403-27/2018
Дана: 2. октобар 2018. године

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

298.

На основу члана 61. став 1. 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. За-
кона о локалној самоуправи («Службени 
гласник РС», број 129/07, 83/14-др. закон 
и 101/16-др. закон), члана 58. тачка 5), чла-
на 87. став 3. и члана 121. став 1. Стату-
та града Краљева («Службени лист града 
Краљева», број 7/18 - пречишћен текст), 
члана 12, 14. и  20. Одлуке о буџету града 
Краљева за 2018. годину («Службени лист 
града Краљева», број 32/17 и 16/18),  

градоначелник града Краљева доноси

Р Е Ш Е Њ Е

о промени  апропријација корисника 
буџета

1. У текућу буџетску резерву утврђену
чланом 14. Одлуке о  буџету града Краље-
ва за 2018. годину («Службени лист гра-
да Краљева», број 32/17 и 16/18), Раздео 
5, Глава 01 – Градска управа, Програм 
0602-Опште јавне услуге локалне само-
управе, Функција 130 – Опште услуге, 
Програм.актив/Пројекат 0009, Позиција 
137, Економска класификација 499 – Те-
кућа буџетска резерва, преносе се сред-
ства у износу од 3.000.000,00 динара, ради 
уравнотежења расхода буџета, умањењем 
апропријације у оквиру:

-Раздела 5, Глава 02 – Буџетски фонд 
за сабраћај, Програм 0701, Функција 
450, Програм./актив./Пројекат 0002 – 
Управљање и одржавање саобраћајне ин-
фраструктуре, Позиција 148, Економска 
класификација 424 – Специјализоване ус-
луге, за износ од 3.000.000,00 динара. 

2. Из средстава текуће буџетске резер-
ве, Раздео 5, Глава 01 – Градска управа, 
Програм 0602-Опште јавне услуге локал-
не самоуправе, Функција 130 – Опште 
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услуге, Програм.актив/Пројекат 0009, 
Позиција 137, Економска класификација 
499 –Текућа буџетска резерва, повећава се 
апропријација у оквиру:

- Раздела 5, Глава 02 – Буџетски фонд 
за сабраћај, Програм 0701, Функција 
450, Програм./актив./Пројекат 0002 – 
Управљање и одржавање саобраћајне ин-
фраструктуре, Позиција 147, Економска 
класификација 423 – Услуге по уговору, за 
износ од 3.000.000,00 динара. 

3. Промена  у апропријацијама  изврше-
ним у тачкама 1. и 2. овог решења, односи 
се на уравнотежење расхода у погледу не-
достајућих средстава за медијско праћење 
рада Буџетског фонда за саобраћај, а на 
основу захтева Одељења за заједничке по-
слове Градске управе града Краљева, број 
205/18 од 27.09.2018. године.

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, поднело је 
Одељењу за привреду и финансије Град-
ске управе града Краљева захтев за проме-
ну апропријација, дана 27.09.2018. године, 
који се односи на уравнотежење расхода 
у погледу недостајућих средстава за ме-
дијско праћење рада Буџетског фонда за 
саобраћај, а поступајући по примедбама 
Државне ревизорске институције за износ 
од 3.000.000,00 динара.

Правни основ за доношење овог ре-
шења садржан је у члану 20. 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 го-
дине у случају да се обим пословања или 
овлашћења директног, односно његовог 

индиректног корисника буџетских сред-
става промени, тако што ће износ апро-
пријација издвојених за активности тог 
корисника увећати, односно смањити.

Решење доставити: Одељењу за при- 
вреду и финансије Градске управе гра-
да Краљева, Одељењу за послове орга-
на Града Градске управе града Краљева, 
Одељењу за заједничке послове Градске 
управе града Краљева, Управи за трезор - 
Филијала Краљево  и архиви.

Градоначелник града Краљева
IV Број: 403-28/2018
Дана: 03. октобар 2018. године

АКТИ ГРАДСКОГ ВЕЋА 
ГРАДА КРАЉЕВА

299.

На основу члана 58. став 2. и члана 
69. Закона о буџетском систему („Служ-
бени 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 46. став 2. и члана 
66. став 5. Закона о локалној самоуправи
(„Службени гласник РС“, број 129/07 и 
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 осмој (ванредној) седници одржаној 
28. септембра 2018. године, донело је

Градоначелник града Краљева
др Предраг Терзић, дипл. политиколог, с.р.
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Р Е Ш Е Њ Е

о коришћењу средстава текуће 
буџетске резерве

1. Из средстава утврђених Одлуком
о буџету града Краљева за 2018. годину 
(„Службени лист града Краљева“, број 
32/17 и 16/18) - Раздео 5, Глава 01 – Град-
ска управа, Програм 0602 - Опште услу-
ге локалне самоуправе,  Функција 130 
– Опште услуге, Програмска активност/
Пројекат 0009 - Текућа буџетска резерва, 
Позиција 137, Економска класификација 
499 - Текућа буџетска резерва, а на осно-
ву захтева градоначелника града Краљева 
број: 3442/18 од 26.09.2018. године, одо-
бравају се средства у укупном износу од 
1.100.000,00 динара за потребе куповине 
5000 карата и гледања филма ,,Краљ Пе-
тар I“ за ученике свих средњих школа на 
територији града Краљева.

2. Средства текуће буџетске резерве из
тачке 1. овог решења распоређују се за по-
већање апропријацијe која ниje планирана 
у довољном износу у оквиру:

- Раздела 5 - Градска управа, Глава 01- 
Градска управа, Програм 2003 – Средње 
образовање и васпитање, Функција 920 
- Средње образовање, Програмска ак-
твност/Пројекат 0001 – Функционисање 
средњих школа, Позиција 100, Економска 
класификација 463 – Трансфери осталим 
нивоима власти, у износу од 1.100.000,00 
динара.

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

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

О  б  р  а  з  л  о  ж  е  њ  е

Кабинету градоначелника града Кра- 
љева дана 25. септембра 2018. године, об-
ратила се путем електронске поште Школ-
ска управа Краљево са образложеним 
захтевом који је заведен у Кабинету гра-
доначелника града Краљева, под бројем 
3440/18 дана 26.09.2018. године, за анга-

жовање средстава текуће буџетске резер-
ве у укупном износу од 1.100.000,00 дина-
ра који би били искоришћени за потребе 
куповине 5000 карата и гледања филма 
,,Краљ Петар I“ за ученике свих средњих 
школа на територији града Краљева.

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 кори-
сте за непланиране сврхе, или за сврхе за 
које се у току године покаже да апроприја-
ције нису биле довољне, да Градско веће 
града Краљева, на предлог Одељења за 
привреду и финансије Градске управе гра-
да 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 друштвене делат-
ности Градске управе града Краљева, 
Одељењу за послове органа Града Градске 
управе града Краљева, Управи за трезор  и 
архиви.

Градско веће града Краљева
Број: 011-283/2018-І
Дана: 28. 09. 2018. године

Председник Градског већа,
градоначелник града Краљева

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

300.

На основу члана 63. тачка 2, члана 87. 
став 3. и члана 121. став 1. Статута града 
Краљева („Службени лист града Краље-
ва“, број 7/18), члана 9. и члана 10. Одлуке 
о изменама и допунама Одлуке о  буџету 
града Краљева за 2018. годину („Службе-
ни лист града Краљева“, број 16/18),

Градско веће града Краљева, на Шезде-
сет осмој (ванредној) седници одржаној  
28. септембра 2018. године, донело је



3. октобар 2018. године СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА КРАЉЕВА                 Број 23 - Страна 5

Р Е Ш Е Њ Е

о распореду коришћења буџетских 
средстава Здравствене заштите за 

текуће и капиталне трансфере нивоу 
Републике за 2018. годину

I

Утврђује се распоред коришћења бу- 
џетских средстава Здравствене заштите 

за текући трансфер нивоу Републике у 
укупном износу од 16.488.000,00 динара 
и капитални трансфер нивоу Републике у 
укупном износу од 3.762.000,00 динара, 
планираних чланом 9. Одлуке о изменама 
и допунама Одлуке о   буџету града Краље-
ва за 2018. годину на следећи начин:

  

ІІ

О извршењу овог решења стараће се 
Одељење за друштвене делатности Град-
ске управе града Краљева.

III

Решење доставити: Одељењу за 
друштвене делатности Градске управе 
града Краљева, Одељењу за привреду и 
финансије Градске управе града Краљева 
и уз материјал са седнице.

IV

Решење објавити у „Службеном листу 
града Краљева“.

О  б  р  а  з  л  о  ж  е  њ  е

Дана 26. јуна 2018. године Скупштина 
града Краљева донела је Одлуку о изме-
нама и допунама Одлуке о  буџету града 
Краљева за 2018. годину („Службени лист 
града Краљева“, број 16/18). Поступајући 
у складу са одредбама члана 9. и члана 10. 
поменуте одлуке, а сагледавајући извр-
шење буџета града Краљева у току 2016. и 
2017. године и обим расположивих сред-
става за 2018. годину, као и уважавајући 
предлог корисника буџетских средста-
ва из области здравствене заштите Дом 
здравља „Краљево“, број 2032 и 2032/1 од 
06.09.2018. године и 10.09.2018. године, 
извршена је анализа могућности и прио-
ритета, те је утврђен распоред коришћења 
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буџетских средстава за област примарне 
здравствене заштите у 2018. години на на-
чин исказан у диспозитиву овог решења.

Градско веће града Краљева
Број: 011-284/2018-I
Дана: 28. 09. 2018. године

Председник Градског већа,
градоначелник града Краљева

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

301.

На основу члана 65. и 91. Закона о пла-
нирању и изградњи („Службени гласник 
РС“, број 72/09, 81/09 – исправка, 64/10 
– одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13 – одлу-
ка УС, 50/13 – одлука УС, 98/13 – одлу-
ка УС, 132/14 и 145/14), члана 24. став 2. 
Статута града Краљева („Службени лист 
града Краљева“, број 7/18 – пречишћен 
текст) и члана 4. Одлуке о грађевинском 
земљишту („Службени лист града Краље-
ва“, број 11/15),

Градско веће града Краљева, на Шезде-
сет осмој (ванредној) седници одржаној 
28. септембра 2018. године, донело је

Р Е Ш Е Њ Е

Члан 1.

Даје се сагласност за препарцела-
цију кат. парцела број 4079/22 и 4124 КО 
Краљево.

Члан 2.

Сагласност се даје Лазаревић Весни, 
сувласнику к.п. број 4079/22 КО Краљево, 
ради формирања грађевинске парцеле за 
потребе озакоњења објекта број 2, који је 
у њеном власништву, а складу са важећим 
планским документом. 

Члан 3.

Катастарска парцела број 4124 КО 
Краљево је јавна својина града Краљева.

Грађевинска парцела се формира тако 
што се кат. парцели број 4079/22 КО 
Краљево припаја део к.п. број 4124 КО 
Краљево, површине око 10м2.

Члан 4.

Ово решење ступа на снагу наредног 
дана од дана објављивања у „Службеном 
листу града Краљева“.

О  б  р  а  з  л  о  ж  е  њ  е

Одељењу за урбанизам, грађевинар-
ство и стамбено-комуналне делатности 
Градске управе града Краљева обратила 
се Лазаревић Весна, сувласник к.п. број 
4079/22 КО Краљево, захтевом за давање 
претходне сагласности за препарцелацију 
к.п. број 4079/22 и 4124 КО Краљево.

Циљ израде пројекта препарцелације 
је формирање грађевинске парцеле за по-
требе озакоњења објекта број 2, који је у 
њеном власништву, а у складу са важећим 
планским документом.

Катастарска парцела број 4124 КО 
Краљево је јавна својина града Краљева.

Катастарске парцеле број 4079/22 и 
4124 КО Краљево, које су предмет предло-
га препарцелације, обухваћене су Планом 
генералне регулације „Рибница“ („Служ-
бени лист града Краљева“, број 13/13, 
24/13, 32/14, 6/15, 16/18 и 19/18). 

Кат. парцела број 4124 КО Краљево је 
јавна својина града Краљева и наменом 
је предвиђена делом за вишепородично 
становање, а делом за јавну намену – са-
обраћајницу. Кат. парцела број 4079/22 КО 
Краљево је наменом предвиђена за више-
породично становање. 

Правни основ за израду пројекта пре-
парцелације је члан 65. Закона о плани-
рању и изградњи („Службени гласник 
РС“, број 72/09, 81/09 – исправка, 64/10 – 
одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13 – одлука 
УС, 50/13 – одлука УС, 98/13 – одлука УС, 
132/14 и 145/14).
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У складу са чланом 4. Одлуке о грађе-
винском земљишту („Службени лист гра-
да Краљева“, број 11/15), давање претход-
не сагласности за препарцелацију наведе-
них парцела је надлежност Градског већа. 

Градско веће града Краљева
Број: 011-285/2018-I 
Дана: 28. 09. 2018. године

Председник Градског већа,
градоначелник града Краљева

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

302.

На основу члана 65. и 91. Закона о пла-
нирању и изградњи („Службени гласник 
РС“, број 72/09, 81/09 – исправка, 64/10 
– одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13 – одлу-
ка УС, 50/13 – одлука УС, 98/13 – одлу-
ка УС, 132/14 и 145/14), члана 24. став 2. 
Статута града Краљева („Службени лист 
града Краљева“, број 7/18 – пречишћен 
текст) и члана 4. Одлуке о грађевинском 
земљишту („Службени лист града Краље-
ва“, број 11/15),

Градско веће града Краљева, на Шезде-
сет осмој (ванредној) седници одржаној 
28. септембра 2018. године, донело је

Р Е Ш Е Њ Е

Члан 1.

Даје се сагласност за препарцелацију 
кат. парцела број 62 и 813, обе КО Јар-
чујак.

Члан 2.

Сагласност се даје Чоловић Десимиру, 
власнику к.п. број 62 КО Јарчујак, ради 
формирања грађевинске парцеле за потре-
бе објеката у оквиру његовог домаћинства. 

Члан 3.

Катастарска парцела број 813 КО 
Краљево је јавна својина града Краљева.

Грађевинска парцела се формира тако 
што се кат. парцели број 62 КО Јарчујак 
припаја део кп број 813 КО Јарчујак, у по-
вршини од око 140м².

Члан 4.

Ово решење ступа на снагу наредног 
дана од дана објављивања у „Службеном 
листу града Краљева“.

О  б  р  а  з  л  о  ж  е  њ  е

Одељењу за урбанизам, грађевинар-
ство и стамбено-комуналне делатности 
Градске управе града Краљева обратио се 
Чоловић Десимир власник к.п. број 62 КО 
Јарчујак захтевом за давање претходне са-
гласности за препарцелацију кп број 62 и 
813, обе КО Јарчујак.

Циљ израде пројекта препарцелације је 
формирање грађевинске парцеле за потре-
бе објеката у оквиру његовог домаћинства.

Катастарска парцела број 813 КО Јар-
чујак је јавна својина града Краљева.

Катастарске парцеле број 62 и 813 обе 
КО Јарчујак, које су предмет предлога пре-
парцелације, обухваћене су Планом гене-
ралне регулације „Јарчујак“ („Службени 
лист града Краљева“, број 13/13 и 24/13). 

Катастарска парцела број 62 КО Јар-
чујак је наменом предвиђена за рурално 
становање. Катастарска парцела број 813 
КО Краљево је по намени делом предвиђе-
на за рурално становање а делом за јавну 
саобраћајницу. 

Део кат. парцеле број 813 КО Јарчујак 
који се припаја кат. парцели број 62 КО 
Јарчујак, наменом је предвиђен за рурал-
но становање.

Правни основ за израду пројекта пре-
парцелације је члан 65. Закона о плани-
рању и изградњи („Службени гласник 
РС“, број 72/09, 81/09 – исправка, 64/10 – 
одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13 – одлука 
УС, 50/13 – одлука УС, 98/13 – одлука УС, 
132/14 и 145/14).
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У складу са чланом 4. Одлуке о грађе-
винском земљишту („Службени лист гра-
да Краљева“, број 11/15), давање претход-
не сагласности за препарцелацију за на-
ведених парцела је надлежност Градског 
већа. 

Градско веће града Краљева
Број: 011-286/2018-I 
Дана: 28. 09. 2018. године

Председник Градског већа,
градоначелник града Краљева

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

303.

На основу члана 46. Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласник РС“ број 
129/07,  83/2014-др.закон, 101/2016-др за-
кон и 47/2018), члана  63. Статута града 
Краљева („Службени лист града Краље-
ва“, број 7/18 – пречишћен текст) и члано-
ва 8. и 9. Правилника о додели подстицај-
них средстава за развој сеоског туризма 
на територији града Краљева („Службени 
лист града Краљева“, број 19/2017), 

Градско веће града Краљева, на Шезде-
сет осмој (ванредној) седници одржаној 
28. септембра 2018. године,  доноси

РЕШЕЊЕ

о образовању Комисије за спровођење 
конкурса за  доделу подстицајних 

средстава за развој сеоског туризма 
на територији града Краљева 

у 2018. години

I

Образује се Комисија за спровођење 
конкурса за  доделу подстицајних средста-
ва за развој сеоског туризма на територији 
града Краљева у 2018. години (у даљем 
тексту: Комисија), у следећем саставу:

1. Игор Цветковић, члан Градског већа
– председник Комисије,

2. Владимир Лазаревић, члан Градског
већа – члан Комисије,

3. Снежана Капларевић, представник
Градске управе града Краљева – заменик 
члана Комисије,

4. Милош Угреновић, члан Градског
већа –  члан Комисије,

5. Мирјана Продановић, представник
Градске управе града Краљева – заменик 
члана Комисије,

Техничке и административне послове 
за потребе Комисије обављаће Служба за 
управљање пројектима и локално-економ-
ски развоj Градске управе града Краљева.

II

Задатак Комисије је да у складу са Пра-
вилником о додели подстицајних средста-
ва за развој сеоског туризма на територији 
града Краљева („Службени лист града 
Краљева“, број -19/2017), спроведе кон-
курс у 2018. години, изврши оцену под-
нетих захтева у складу са критеријумима 
утврђеним Правилником, утврди предлог 
за доделу подстицајних средстава из буџе-
та града Краљева и исти упути Градском 
већу града Краљева на одлучивање.

III

О извршењу овог решења стараће се 
Служба за управљање пројектима и ло-
кално- економски развој града Краљева.

IV

Ово решење ступа на снагу даном 
објављивања 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 члановима  8. и 9. Пра-
вилника о додели подстицајних средстава 
за развој сеоског туризма на територији 
града Краљева („Службени лист града 
Краљева“, број 19/2017), који дефинишу 
спровођење Правилника образовањем Ко-
мисије и расписивањем Јавног конкурса.

,
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Чланом 9. Правилника, дефинисано 
је да Комисија за спровођење конкурса 
за  доделу подстицајних средстава за раз-
вој сеоског туризма на територији града 
Краљева има председника и два члана 
који имају заменике.

Истим чланом дефинисани су послови 
и задаци Комисије: 

-спровођење конкурса, 
-оцена поднетих захтева у складу са 

критеријумима утврђеним Правилником,
-утврђивање предлог за доделу подсти-

цајних средстава из буџета града Краљева,
-упућивање предлога Градском већу 

града Краљева на одлучивање.

Техничку и административну помоћ 
Комисији пружа Служба за управљање 
пројектима и локално-економски развоj 
Градске управе града Краљева.

Градско веће града Краљева
Број: 011-287/2018-I 
Дана: 28. 09. 2018. године

Председник Градског већа,
градоначелник града Краљева

др Предраг Терзић, дипл. политиколог, с.р.
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С А Д Р Ж А Ј

    Рег. бр.                Страна

297.

298.

299.

300.

301.

302.

303.

АКТИ ГРАДОНАЧЕЛНИКА ГРАДА КРАЉЕВА

Решење о преусмеравању у апропријацијама корисника буџета, 
IV број: 403-27/2018 од 2. октобра 2018. године ...........................

Решење о промени апропријација корисника буџета, IV број: 
403-28/2018 од од 3. октобра 2018. године ....................................

АКТИ ГРАДСКОГ ВЕЋА ГРАДА КРАЉЕВА

Решење о коришћењу средстава текуће буџетске резерве, број: 
011-283/2018- I од 28. септембра 2018. године ..............................

Решење о распореду коришћења буџетских средстава Здравстве-
не заштите за текуће и капиталне трансфере нивоу Републике за 
2018. годину ......................................................................................

Решење о давању сагласности Весни Лазаревић за парцела-
цију к.п. број 4079/22 и 4124 обе КО Краљево, ради формирања 
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