
АКТИ ГРАДСКОГ ВЕЋА ГРАДА
КРАЉЕВА

379.

На основу члана 63. став 1. тачка 2. Ста-
тута града Краљева („Службени лист града
Краљева“, број 7/18-пречишћен текст), чла -
на 2. Одлуке о покретању поступка избора
стратешког партнера за гасификацију ши-
роке потрошње на територији града Краљева
(„Службени лист града Краљева“, број 27/18)
и члана 32. Пословника о раду Градског већа
града Краљева („Службени лист града Кра-
љева“, број 22/17-пречишћен текст), 

Градско веће града Краљева, на Седам-
десет трећој (ванредној) седници, одржаној
дана 4. децембра 2018. године, доноси

Р Е Ш Е Њ Е 

О ОБРАЗОВАЊУ КОМИСИЈЕ
– СТРУЧНОГ ТИМА 

ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПОСТУПКА
ИЗБОРА СТРАТЕШКОГ ПАРТНЕРА 

ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ГАСИФИКАЦИЈЕ
ШИРОКЕ ПОТОШЊЕ 

НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА КРАЉЕВА

I – Образује се Комисија – Стручни тим
за спровођење поступка избора стратешког
партнера за реализацију гасификације ши-
роке потрошње на територији града Кра-
љева (у даљем тексту: Комисија), у следе-
ћем саставу:

1. Александар Несторовић, дипл. инж.
архитектуре, Јавно предузеће за уређивање

грађевинског земљишта „Краљево“, пред-
седник,

2. Мила Богдановић, дипл. инж. машин-
ства, Јавно предузеће за уређивање грађе-
винског земљишта „Краљево“, члан,

3. Драган Арсенијевић, дипл. инж. ма-
шинства, ЈЕП „Топлана“ Краљево, члан,

4. Иван Матовић, струковни економиста,
одборник у Скупштини града Краљева,
члан,

5. Снежана Капларевић, дипл. правник,
Градска управа града Краљева, члан,

6. Сретен Симеуновић, дипл. економи-
ста, Јавно предузеће за уређивање грађе-
винског земљишта „Краљево“, члан и

7. Марко Зечевић, дипл. инж. грађеви-
нарства, Јавно предузеће за уређивање гра-
ђевинског земљишта „Краљево“, члан.

II – Комисија је дужна да утврди начин
избора стратешког партнера за реализацију
гасификације широке потрошње на тери-
торији града Краљева, и по спроведеном
поступку избора стратешког партнера при-
преми предлог одлуке о избору за Скуп-
штину града Краљева.

III – Рок за реализацију послова из става
II овог решења је 18.12.2018. године.

IV – Стручно-техничке и администра-
тивне послове за Комисију врши Одељење
за урбанизам, грађевинарство и стамбено-
комуналне делатности Градске управе гра -
да Краљева.

V – Председник и чланови Комисије не-
мају право на накнада за рад у Комисији, у
складу са Одлуком о накнадама за рад и
путним трошковима одборника, шефова,
заменика шефова, техничких секретара од-
борничких група у Скупштини града Кра-
љева, чланова радних тела Скупштине,
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гра  доначелника и Градског већа града Кра-
љева („Службени лист града Краљева“,
број 27/18).

VI – Ово решење ступа на снагу даном
доношења, а објавиће се у „Службеном ли-
сту града Краљева“.

О б р а з л о ж е њ е

Скупштина града Краљева донела је Од-
луку о покретању поступка избора статеш-
ког партнера за гасификацију широке по-
трошње на територији града Краљева
(„Службени лист града Краљева“, број
27/18). Чланом 2. наведене Одлуке пропи-
сано је да Градско веће града Краљева обра-
зује Комисију-Стручни тим за спровођење
поступка избора стратешког партнера за реа-
лизацију гасификације широке потрошње. 

Сходно наведеном, Градско веће града
Краљева доноси решење као у диспозитиву.

Градско веће града Краљева

Број: 011-354/2018-I
Дана: 4. децембра 2018. године

Председник Градског већа,
градоначелник града Краљева

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

380.

На основу члана 65. и 91. 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, 145/14
и 83/18), члана 24. став 2. Статута града
Краљева („Службени лист града Краљева“,
број 7/18–пречишћен текст) и члана 4. Од-
луке о грађевинском земљишту („Службени
лист града Краљева“, број 11/15),

Градско веће града Краљева, на Седам-
десет трећој (ванредној) седници, одржаној
4. децембра 2018. године, донело је

Р Е Ш Е Њ Е

Члан 1.

Даје се сагласност за препарцелацију
кат. парцела број 2980/1 и 2981/1 КО Кра-
љево.

Члан 2.

Сагласност се даје Милутиновић Рад-
мили, сувласнику к.п. број 2980/1 КО Кра-
љево, ради формирања грађевинске пар-
целе за потребе озакоњења објекта број 2, а
у складу са важећим планским документом. 

Члан 3.

Катастарска парцела број 2981/1 КО
Краљево је јавна својина града Краљева.

Грађевинска парцела се формира тако
што се део кат. парцеле број 2980/1 КО
Краљево припаја кат. парцели број 2981/1
КО Краљево, а део кат. парцеле број 2981/1
КО Краљево припаја кат. парцели број
2980/1 КО Краљево (врши се размена де-
лова парцела приближних површина).

Члан 4.

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

Образложење

Одељењу за урбанизам, грађевинарство
и стамбено-комуналне делатности Градске
управе града Краљева обратила се Милу-
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тиновић Радмила из Краљева, сувласник
кп број 2980/1 КО Краљево, захтевом за да-
вање претходне сагласности за препарце-
лацију к.п. број 2980/1 и 2981/1 КО Кра-
љево.

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

Катастарска парцела број 2981/1 КО
Краљево је јавна својина града Краљева.

Катастарске парцеле број 2980/1 и
2981/1 КО Краљево, које су предмет пред-
лога препарцелације, обухваћене су Пла-
ном генералне регулације „Центар и Чибу-
ковац“ („Службени лист града Краљева“,
број 13/13, 24/13, 10/17 и 12/17). 

Кат. парцела број 2981/1 КО Краљево је
јавна својина града Краљева и наменом је
предвиђена делом за породично становање
са пословањем, а малим делом за јавну на-
мену – саобраћајницу. Кат. парцела број
2980/1 КО Краљево је наменом предвиђена
за породично становање са пословањем. 

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,
145/14 и 83/18).

У складу са чланом 4. Одлуке о грађе-
винском земљишту („Службени лист града
Краљева“, број 11/15), давање претходне
сагласности за препарцелацију наведених
парцела је надлежност Градског већа. 

Градско веће града Краљева

Број: 011-355/2018-I
Дана: 4. децембра 2018. године

Председник Градског већа,
градоначелник града Краљева

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

381.

На основу члана 39. став 1. Пословника
о раду Градског већа града Краљева
(„Службени лист града Краљева“, број
22/17-пречишћен текст),

Градско веће града Краљева, на Седам-
десет трећој (ванредној) седници, одржаној
4. децембра 2018. године, донело је 

РЕШЕЊЕ

О ИЗМЕНИ РЕШЕЊА
О ОБРАЗОВАЊУ САВЕТА ЗА ГРБ 

И ИМЕНОВАЊУ ЊЕГОВИХ
ЧЛАНОВА

I

У Решењу о образовању Савета за грб и
именовању његових чланова („Службени
лист града Краљева“, број 21/16), став IV
„За обављање задатака из става III овог ре-
шења председник и чланови Савета имају
право на накнаду у складу са Одлуком о
накнадама за рад и путним трошковима од-
борника, шефова, заменика шефова, тех-
ничких секретара одборничких група у
Скупштини града Краљева, чланова рад-
них тела Скупштине, градоначелника и
Градског већа града Краљева и председ-
ника савета месних заједница („Службени
лист града Краљева“, број 8/08, 4/16 и 5/16-
испр.)“

мења се, тако да гласи:
„За обављање задатака из става III овог

решења председник и чланови Савета не-
мају право на накнаду, сходно Одлуци о на-
кнадама за рад и путним трошковима од-
борника, шефова, заменика шефова, тех-
ничких секретара одборничких група у
Скупштини града Краљева, чланова рад-
них тела Скупштине, градоначелника и
Градског већа града Краљева („Службени
лист града Краљева“, број 27/18).“
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II

Ово решење објавити у „Службеном ли-
сту града Краљева“.

О б р а з л о ж е њ е

Градско веће града Краљева на седници
одржаној дана 14. јула 2016. године донело
је Решење о образовању Савета за грб и
именовању његових чланова, које је објав-
љено у „Службеном листу града Краљева“,
број 21/16, којим је образован Савет за грб,
именовани чланови и којим је у ставу IV ут-
врђено право на накнаду за рад, у складу са
Одлуком о накнадама за рад и путним
трошковима одборника, шефова, заменика
шефова, техничких секретара одборничких
група у Скупштини града Краљева, чланова
радних тела Скупштине, градоначелника и
Градског већа града Краљева и председника
савета месних заједница („Слу жбени лист
града Краљева“, број 8/08, 4/16 и 5/16-испр.) 

Скупштина града Краљева је на седници
одржаној 8. новембра 2018. године донела
Одлуку о накнадама за рад и путним трош-
ковима одборника, шефова, заменика ше-
фова, техничких секретара одборничких
група у Скупштини града Краљева, чла-
нова радних тела Скупштине, градоначел-
ника и Градског већа града Краљева („Слу -
жбени лист града Краљева“, број 27/18),
чијим ступањем на снагу је Одлукa о на-
кнадама за рад и путним трошковима од-
борника, шефова, заменика шефова, тех-
ничких секретара одборничких група у
Скупштини града Краљева, чланова рад-
них тела Скупштине, градоначелника и
Градског већа града Краљева и председ-
ника савета месних заједница („Службени
лист града Краљева“, број 8/08, 4/16 и 5/16-
испр.) престала да важи, и у чијем је члану
7. став 2. утврђено да члановима радних
тела градоначелника и Градског већа града
Краљева припада право на накнаду за
учешће у раду само у случају када је обра-

зовање радног тела прописано одредбама
закона или другог републичког прописа.

У складу са напред наведеним, донето је
решење као у диспозитиву.

Градско веће града Краљева
Број: 011-358/2018-I
Дана: 4. децембра 2018. године

Председник Градског већа,
градоначелник града Краљева

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

382.

На основу члана 58. став 2. и члана 69. За-
кона 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 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. 47/18), члана 63. тачка 2, члана 87. став
3. и члана 121. став 1. Статута града Краљева
(„Слу жбени лист града Краљева“, број 7/18-
пречишћен текст) и члана 14. и 31. Одлуке о
буџету града Краљева за 2018. годину („Слу -
жбени лист града Краљева“, број 32/17 и
16/18), 

Градско веће града Краљева, на Седам-
десет трећој (ванредној) седници, одржаној
4. децембра 2018. године, донело је

Р Е Ш Е Њ Е

о коришћењу средстава текуће
буџетске резерве

1. Из средстава утврђених Одлуком о бу-
џету града Краљева за 2018. годину („Слу -
жбени лист града Краљева“, број 32/17 и
16/18) – Раздео 5, Глава 01 – Градска
управа, Програм 0602 – Опште услуге ло-
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калне самоуправе, Функција 130 – Опште
услуге, Програмска актвност/Пројекат 0009
– Текућа буџетска резерва, Позиција 137,
Економска класификација 499 – Текућа бу-
џетска резерва, а на основу захтева Оде-
љења за заједничке послове Градске управе
града Краљева, број 357/18 од 23.11.2018.
године, одобравају се средства у укупном
износу од 3.500.000,00 динара за трошкове
накнаде штете за повреде или штете нанете
од стране државних органа. 

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 – Глава 01 – Градска управа,
Програм 0602 – Опште услуге локалне са-
моуправе, Функција 130 – Опште услуге,
Програмска активност/Пројекат 0001 –
Функционисање локалне самоуправе и
градских општина, Позиција 133, Економ-
ска класификација 485 – Накнаде штете за
повреду или штету нанету од стране
државних органа, у износу од 3.500.000,00
динара.

3. О извршењу овог решења стараће се
Одељење за привреду и финансије Градске
управе града Краљева и Одељење за зајед-
ничке послове Градске управе града Кра-
љева.

4. Решење објавити у „Службеном листу
града Краљева“.

Образложење

Одељење за заједничке послове Градске
управе града Краљева је Одељењу за при-
вреду и финансије поднело захтев број
357/18 дана 23.11.2018. године за ангажо-
вање средстава текуће буџетске резерве у
укупном износу од 3.500.000,00 динара за
трошкове накнаде штете за повреде или
штете нанете од стране државних органа.
У захтеву се такође наводи да је средства у
поменутом износу потребно обезбедити
имајући у виду чињеницу да је извршење
на наведеној позицији 100%, да су за-
кључена вансудска поравнања за исплату

штета физичким лицима, као и да се при-
нудна наплата извршења свакодневно
спроводи у корист физичких лица. 

Правни основ за доношење овог решења
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 користе
за непланиране сврхе, или за сврхе за које
се у току године покаже да апропријације
нису биле довољне, да Градско веће града
Краљева, на предлог Одељења за привреду
и финансије Градске управе града Кра-
љева, доноси решење о употреби средстава
текуће буџетске резерве и да се средства
текуће буџетске резерве распоређују на ди-
ректне кориснике буџетских средстава то-
ком фискалне године. 

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

Градско веће града Краљева

Број: 011-359/2018-І
Дана: 4. децембра 2018. године

Председник Градског већа,
градоначелник града Краљева

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

383.

На основу члана 58. став 2. и члана 69. За-
кона о буџетском систему („Службени глас-
ник 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 самоуправи („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 члана 121. став 1. Статута града
Краљева („Службени лист града Краљева“,
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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 Седамде -
сет трећој (ванредној) седници, одржаној 4.
децембра 2018. године, донело је

Р Е Ш Е Њ Е

о коришћењу средстава текуће

буџетске резерве

1. Из средстава утврђених Одлуком о бу-
џету 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 услуге
локалне самоуправе, Функција 130 – Оп-
ште услуге, Програмска актвност/Пројекат
0009 – Текућа буџетска резерва, Позиција
137, Економска класификација 499 – Те-
кућа буџетска резерва, на основу захтева
Одељења за друштвене делатности Градске
управе града Краљева III број: 482/18 од
21.11.2018. године, одобравају се средства
у износу од 650.000,00 динара за исплату
накнаде штете на име бесправног кориш-
ћења пољопривредног земљишта у држав-
ној својини по основу предлога вансудског
поравнања између Министарства пољо-
привреде, шумарства и водопривреде и По-
љопривредно-хемијске школе „Др Ђорђе
Ра дић“ Краљево. 

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

Раздела 05 – 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 650.000,00 ди-
нара (текући трансфери).

3. О извршењу овог решења стараће се
Одељење за привреду и финансије Градске
управе града Краљева, Одељење за друшт-
вене делатности Градске управе града Кра-
љева и Пољопривредно-хемијска школа
„Др Ђорђе Радић“ Краљево.

4. Решење објавити у „Службеном листу
града Краљева“.

Образложење

Пољопривредно-хемијска школа „Др
Ђор ђе Радић“ Краљево, поднела је Оде-
љењу за друштвене делатности Градске
упра ве града Краљева захтев број 1202 за
ангажовање текуће буџетске резерве, дана
20.11.2018. године у коме наводи да је дана
20.09.2018. године извршен инспекцијски
надзор од стране пољопривредне инспек-
ције ради контроле фактичког стања и прав-
ног основа коришћења пољопривредног
земљишта у државној својини на терито-
рији града Краљева које није дато у закуп и
коришћење и земљиште које је изузето, од-
носно није обухваћено закупом или дава-
њем на коришћење без накнаде, којом при-
ликом је утврђено да Пољопривредно-хе-
мијска школа „Др Ђорђе Радић“ Краљево
користи одређене контролисане катастарске
парцеле, пољопривредно земљиште у
државној својини, без правног основа, те на-
лаже предузимање радњи у поступку реша-
вања питања обештећења Републике Ср -
бије, као власника предметног земљишта. 

Одељење за друштвене делатности Град-
ске управе града Краљева, дана 21.11.2018.
године поднело је захтев III број: 482/18
Одељењу за привреду и финансије Градске
управе града Краљева за ангажовање сред-
става текуће буџетске резерве у износу од
650.000,00 динара за исплату накнаде ште -
те Републици Србији по основу бесправног
коришћења пољопривредног земљишта у
државној својини која би била реализована
закључењем вансудског поравнања Мини-
старства пољопривреде, шумарства и водо-
привреде са Пољопривре дно-хемијском
школом „Др Ђорђе Радић“ Краљево.
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Правни основ за доношење овог решења
садржан је у одредбама члана 31. Одлуке о
буџету града Краљева за 2018. годину
(„Слу жбени лист града Краљева“, број
32/17 и 16/18), којима је прописано да се
средства текуће буџетске резерве користе
за непланиране сврхе или за сврхе за које
се у току године покаже да апропријације
нису биле довољне, да Градско веће града
Краљева, на предлог Одељења за привреду
и финансије Градске управе града Краљева
доноси решење о употреби средстава те-
куће буџетске резерве и да се средства те-
куће буџетске резерве распоређују на ди-
ректне кориснике буџетских средстава то-
ком фискалне године. 

Решење доставити: Одељењу за при-
вреду и финансије Градске управе града
Краљева, Одељењу за друштвене делатно-
сти Градске управе града Краљева, Пољо-
привредно-хемијској школи „Др Ђорђе Ра-
дић“ Краљево, Одељењу за послове органа
Гра да Градске управе града Краљева, Упра -
ви за трезор и архиви.

Градско веће града Краљева

Број: 011-360/2018-І
Дана: 4. децембра 2018. године

Председник Градског већа,
градоначелник града Краљева

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

384.

На основу члана 58. став 2. и члана 69. За-
кона о буџетском систему („Службени глас-
ник 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 самоуправи („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 члана 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. го-

дину („Службени лист града Краљева“, број

32/17 и 16/18), 

Градско веће града Краљева, на Седам-

десет трећој (ванредној) седници, одржаној

4. децембра 2018. године, донело је

Р Е Ш Е Њ Е

о коришћењу средстава текуће

буџетске резерве

1. Из средстава утврђених Одлуком о бу-

џету града Краљева за 2018. годину

(„Службени лист града Краљева“, број

32/17 и 16/18) – Раздео 5, Глава 01 – Градска

управа, Програм 0602 – Опште услуге ло-

калне самоуправе, Функција 130 – Опште

услуге, Програмска актвност/Пројекат 0009

– Текућа буџетска резерва, Позиција 137,

Економска класификација 499 – Текућа бу-

џетска резерва, на основу захтева Одељења

за заједничке послове Градске управе града

Краљева, број: 348/18 од 22.11.2018. године,

одобравају се средства у укупном износу од

4.000.000,00 динара за измирење судских

трошкова тужених месних заједница. 

2. Средства текуће буџетске резерве из

тачке 1. овог решења распоређују се за по-

већање апропријације која нису планирана

у довољном износу у оквиру:

Раздела 05 – Градска управа, Глава 15 –

Месне заједнице, Програм 0602 – Опште

услуге локалне смоуправе, Функција 160,

Програмска актвност/Пројекат 0002 –

Функционисање месних заједница, Пози-

ција 396, Економска класификација 483 –

Новчане казне и пенали по решењу судова,

у износу од 4.000.000,00 динара.

3. О извршењу овог решења стараће се

Одељење за привреду и финансије Градске

управе града Краљева, Одељење за заједни -

чке послове Градске управе града Краљева.

4. Решење објавити у „Службеном листу

града Краљева“.
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Образложење

Одељење за заједничке послове Градске
управе града Краљева, дана 22.11.2018. го-
дине поднело је захтев број: 348/18 Оде-
љењу за привреду и финансије Градске
управе града Краљева за измирење судских
трошкова тужених месних заједница.

Правни основ за доношење овог решења
садржан је у одредбама члана 31. Одлуке о
буџету града Краљева за 2018. годину
(„Слу жбени лист града Краљева“, број
32/17 и 16/18), којима је прописано да се
средства текуће буџетске резерве користе
за непланиране сврхе или за сврхе за које
се у току године покаже да апропријације
нису биле довољне, да Градско веће града
Краљева, на предлог Одељења за привреду
и финансије Градске управе града Краљева
доноси решење о употреби средстава те-
куће буџетске резерве и да се средства те-
куће буџетске резерве распоређују на ди-
ректне кориснике буџетских средстава то-
ком фискалне године.

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

Градско веће града Краљева

Број: 011-361/2018-І
Дана: 4. децембра 2018. године

Председник Градског већа,
градоначелник града Краљева

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

385.

На основу члана 58. став 2. и члана 69. За-
кона о буџетском систему („Службени глас-
ник 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 самоуправи („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 члана 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. го-
дину („Службени лист града Краљева“, број
32/17 и 16/18), 

Градско веће града Краљева, на Седам-
десет трећој (ванредној) седници, одржаној
4. децембра 2018. године, донело је

Р Е Ш Е Њ Е

о коришћењу средстава текуће

буџетске резерве

1. Из средстава утврђених Одлуком о бу-
џету града Краљева за 2018. годину („Слу -
жбени лист града Краљева“, број 32/17 и
16/18) – Раздео 5, Глава 01 – Градска
управа, Програм 0602 – Опште услуге ло-
калне самоуправе, Функција 130 – Опште
услуге, Програмска актив ност/Про јекат
0009  – Текућа буџетска резерва, Позиција
137, Економска класификација 499 – Те-
кућа буџетска резерва, на основу захтева
Одељења за заједничке послове Градске
управе града Краљева Број: 349/18 од
22.11.2018. године, одобравају се средства
у укупном износу од 600.000,00 динара за
измирење обавеза за струју и воду, због не-
довољно планираних средстава код месних
заједница. 

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

Раздела 05 – Градска управа, Глава 15 –
Месне заједнице, Програм 0602 – Опште
услуге локалне смоуправе, Функција 160,
Програмска активност/Пројекат 0002 –
Функционисање месних заједница, Пози-
ција 390, Економска класификација 421 –
Стални трошкови, у износу од 600.000,00
динара.
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3. О извршењу овог решења стараће се
Одељење за привреду и финансије Градске
управе града Краљева, Одељење за заједни -
чке послове Градске управе града Краљева.

4. Решење објавити у „Службеном листу
града Краљева“.

Образложење

Одељење за заједничке послове Градске
управе града Краљева, дана 22.11.2018. го-
дине поднело је захтев број: 349/18 Оде-
љењу за привреду и финансије Градске
управе града Краљева за ангажовање сред-
става текуће буџетске резерве у износу од
600.000,00 динара за измирење обавеза за
струју и воду, због недовољно планираних
средстава код месних заједница.

Правни основ за доношење овог решења
садржан је у одредбама члана 31. Одлуке о
буџету града Краљева за 2018. годину („Слу -
жбени лист града Краљева“, број 32/17 и
16/18), којима је прописано да се средства
текуће буџетске резерве користе за неплани-
ране сврхе или за сврхе за које се у току го-
дине покаже да апропријације нису биле до-
вољне, да Градско веће града Краљева, на
предлог Одељења за привреду и финансије
Градске управе града Краљева, доноси ре-
шење о употреби средстава текуће буџетске
резерве и да се средства текуће буџетске ре-
зерве распоређују на директне кориснике бу-
џетских средстава током фискалне године.

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

Градско веће града Краљева

Број: 011-362/2018-І
Дана: 4. децембра 2018. године

Председник Градског већа,
градоначелник града Краљева

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

386.

На основу члана 46, у вези са чланом 66.
став 5. Закона о локалној самоуправи („Слу -
жбени гласник РС“, број 129/07 и 83/14-други
закон, 101/16-др. закон и 47/2018), члана 63.
и 121. став 1. Статута града Краљева („Служ-
бени лист града Краљева“, број 7/18-пречиш-
ћен текст), члана 2. Одлуке о обезбеђивању
средстава за остваривање потреба и интереса
у области спорта на територији спорта на те-
риторији града Краљева („Службени лист
града Краљева“, број 32/14) и члана 9. Одлуке
о изменама и допунама Одлуке о буџету града
Краљева за 2018. годину („Службени лист
града Краљева“, број 16/18),

Градско веће града Краљева, на Седамде-
сет трећој (ванредној) седници, одр  жаној 4.
децембра 2018. године, донело је

Р Е Ш Е Њ Е 

1. Из средстава утврђених чланом 14. Од-
луке о буџету града Краљева за 2018. годину
(„Службени лист града Краљева“, број
32/17), у разделу 5. Градска управа, Глава 01
Програм 1301 – Развој спорта и омладине,
функција 860, Програмска активност/Про -
јекат 0001 – Подршка локалним спортским
организацијама, удружењима и савезима,
позиција 112, економска класификација
481000 – Дотације невладиним организа-
цијама, распоређује се износ од 650.000,00
динара на име учешћа града Краљева у фи-
нансирању трошкова у области фудбалског
спорта ФК „Грдица“ из Краљева за ренови-
рање фудбалског терена.

2. Наведени клуб се обавезује да доде-
љена средства дотација утроши наменски и
да у року од 30 дана од завршетка активно-
сти достави финансијски извештај о намен-
ском утрошку средстава из става 1. овог ре-
шења Спортском центру „Ибар“ Краљево.

3. О извршењу овог решења стараће се
Одељење за друштвене делатности Градске
управе града Краљева, Одељење за зајед-
ничке послове Градске управе града Кра-
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љева, Одељење за привреду и финансије
Градске управе града Краљева и Спортски
центар “Ибар” Краљево. 

4. Решење објавити у „Службеном листу
града Краљева“. 

5. Решење доставити: Одељењу за дру -
штвене делатности Градске управе града
Краљева, Одељењу за привреду и финан-
сије Градске управе града Краљева, Оде-
љењу за заједничке послове Градске упра -
ве града Краљева, Спортском центру „Ибар“
Краљево и уз материјал са седнице.

О б р а з л о ж е њ е

Комисији за избор годишњих и посебних
програма у области спорта обратио се за-
хтевом број 4074/18 од 28.11.2018. године
ФК „Грдица“ из Краљева. У захтеву се на-
води да су им тражена средства неопходна
у сврху реновирања фудбалског терена. То
би им омогућило проширење клуба, по-
већало број деце чланова клуба и самим
тим им омогућило здрав и правилан развој
као и дружење и ширење пријатељства. 

Комисија за избог годишњих и посебних
програма у области спорта града Краљева,
образована од стране градоначелника града
Краљева, Решењем о образовању и имено-
вању Комисије за избор годишњих и по-
себних програма у области спорта I број
2837/16 од 31.08.2016. године, на седници
одржаној дана 28.11.2018.године утврдила
је предлог број 7/18, којим се Градском
већу предлаже да одобри средства у ви-
сини од 650.000,00 динара ФК „Грдица“ из
Краљева за реновирање фудбалског терена.

Градско веће града Краљева је, размат-
рајући предлог Комисије за избор годиш-
њих и посебних програма у области спорта
града Краљева, прихватило исти и од-
лучило као у диспозитиву овог решења.

Градско веће града Краљева
Број: 011-364/2018-I
Дана: 4. децембра 2018. године

Председник Градског већа,
градоначелник града Краљева

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

АКТИ ГРАДСКЕ УПРАВЕ ГРАДА
КРАЉЕВА

387.

На основу члана 8. став 1. алинеја 1. и
члана 10. Одлуке о прибављању, распола-
гању и управљању стварима и другим имо-
винским правима у јавној својини града
Краљева („Службени лист града Краљева“,
број 22/18), члана 36. и 51. став 2. Одлуке
о Градској управи града Краљева („Служ-
бени лист града Краљева“, број 32/16 и
22/17), 

начелник Градске управе града Краљева,
дана 3. децембра 2018. године, донео је 

П Р А В И Л Н И К 

О УСЛОВИМА И НАЧИНУ
КОРИШЋЕЊА САЛА У ЈАВНОЈ

СВОЈИНИ ГРАДА КРАЉЕВА 

Члан 1. 

Овим правилником ближе се уређују
услови и начин коришћења просторија –
сала и то: сале 1, сале 2, сале 3, свечане
сале – Клуба одборника (у даљем тексту:
сале) и хола испред сала у згради Градске
управе града Краљева, Трг Јована Сарића 1,
од стране трећих лица.

Члан 2.

Сале из члана 1. овог правилника могу
се дати на коришћење без накнаде ис-
кључиво регистрованим правним лицима,
политичким партијама, невладиним и ме-
ђународним организацијама за одржање
семинара, промоција, презентација, радио-
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ница, округлих столова, обука, састанака и
не могу се користити за друге намене.

Хол испред сале може се дати на кориш-
ћење без накнаде искључиво за потребе ор-
ганизовања изложби од стране органа,
установа, организација, јавних служби и
јавних предузећа чији је оснивач град Кра-
љево, односно Република Србија. 

Сале и хол се неће давати на коришћење
ради промоције у комерцијалне сврхе и
продаје роба и услуга.

Члан 3.

Заинтересовани корисник сале, односно
хола, подноси захтев за коришћење (у да-
љем тексту: захтев), Градској управи града
Краљева најмање три дана пре дана кориш-
ћења.

Захтев се подноси на прописаном об-
расцу који је саставни део овог правилника.

Подношењем захтева корисник прихвата
све услове за коришћење сале/хола који
произилазе из овог правилника.

Члан 4.

Начелник Градске управе града Краљева
одобрава коришћење сале/хола према ре-
доследу подношења захтева.

Члан 5.

Корисник сале/хола је дужан да, по за-
вршетку коришћења сале/хола, исте врати
у првобитно стање.

У случају оштећења било које врсте које
је проузроковано коришћењем сале/хола,
корисник сале/хола је дужан надокнадити
штету.

Члан 6.

Ступањем на снагу овог правилника
пре стаје да важи Правилник о условима и
начину коришћења сала у јавној својини
града Краљева („Службени лист града Кра-
љева“, број 24/14).

Члан 7.

Овај правилник ступа на снагу осмог
дана од дана објављивања у „Службеном
листу града Краљева“, а биће објављен и
на званичној интернет презентацији града
Краљева.

Градска управа града Краљева
Број: 110-7/2018-I
Дана: 3. децембра 2018. године

Начелник Градске управе
Јелена Бекчић Луковић, дипл. правник, с.р.
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НАЗИВ ПОДНОСИОЦА ЗАХТЕВА: ___________________________________

АДРЕСА: ________________________________________________________

ПИБ: _________________________________

ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА КРАЉЕВА

ПРЕДМЕТ: ЗАХТЕВ ЗА КОРИШЋЕЊЕ САЛЕ/ХОЛА ИСПРЕД САЛЕ

Подносим захтев за коришћење ______________________________________________
(назначити салу/хол )

у згради Градске управе града Краљева, Трг Јована Сарића 1, у сврху
_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________                  
(навести намену)

дана  __________________________ у времену од __________ до __________ часова, 

дана __________________________  у времену од __________ до __________ часова, 

дана  __________________________ у времену од __________ до __________ часова, 

Контакт особа  ________________________

Тел: _________________________________

E-mail: _______________________________

Подносилац захтева

________________________

M. П.

* Подношење захтева подразумева прихватање свих услова за коришћење сале,
односно хола прописаних Правилником о условима и начину коришћења сала у
јавној својини града Краљева од стране трећих лица
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380. Решење о давању сагласности Радмили Милутиновић из Краљева за пре-
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384. Решење о коришћењу средстава текуће буџетске резерве за измирење суд-
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385. Решење о коришћењу средстава текуће буџетске резерве за измирење оба-
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387. Правилник о условима и начину коришћења сала у јавној својини града
Краљева  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10



Број 30 – Страна 14 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА КРАЉЕВА 4. децембар 2018. године



4. децембар 2018. године СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА КРАЉЕВА Број 30 – Страна 15



Број 30 – Страна 16 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА КРАЉЕВА 4. децембар 2018. године

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
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