
СЛУЖБЕНИ ЛИСТ 
ГРАДА КРАЉЕВА

БРОЈ 18 - 9.ЈУН 2020. ГОДИНЕ

АКТИ ГРАДСКОГ ВЕЋА ГРАДА КРАЉЕВА

127.  
 

  На основу члана 3. и 4. Правилника о јединственој методологији обрачуна 
непрофитне закупнине („Службени гласник РС“, број 90/17), члана 4. Одлуке о 
располагању становима у својини града Краљева који се додељују као стамбена 
подршка под условима непрофитног закупа („Службени лист града Краљева“, број 6/48  
и 27/18), члана 63. тачка 2. Статута града Краљева („Службени лист града Краљева“, 
број 6/19-пречишћен текст) и члана 39. Пословника о раду Градског већа града 
Краљева („Службени лист града Краљева“, број 21/19-пречишћен текст), 
 Градско веће града Краљева, на Сто двадесет деветој (ванредној) седници 
одржаној 9. јуна 2020. године, донело је 
 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
О УТВРЂИВАЊУ ВИСИНЕ ИЗНОСА НЕПРОФИТНЕ ЗАКУПНИНЕ 

 
 
I 

 Утврђује се висина непрофитне закупнине у износу од 1.679,52 динара по 1 м² 
на годишњем нивоу, односно 139,96  динара по 1 м² месечно, за период од 01.07.2020. 
године до 30.06.2021. године. 
 

II 
 Средства непрофитне закупне су приход буџета града Краљева. 
 

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 решења садржан је у члану 3. Правилника о 
јединственој методологији обрачуна непрофитне закупнине („Службени гласник РС“, 
број 90/17), којим је утврђено да се непрофитна закупнина обрачунава на годишњем 
нивоу у односу на вредност стана, на дан 31. децембра године која претходи години 
обрачуна закупине, тако што се вредност стана која чини основицу пореза на имовину 
за одговарајућу годину множи са коефицијентом који изражава све стварне трошкове 
прибављања, коришћења и одржавања стана; да се непрофитна закупнина 
обрачунава у фиксном динарском износу за период од годину дана и то за другу 
половину текуће године и прву половину наредне године, а плаћа у једнаким месечним 
ратама до 15. у месецу за претходни месец, и члану 4. став 6. Правилника којим је 
прописано да се непрофитна закупнина на месечном нивоу израчунава тако што се 
непрофитна закупнина обрачуната на годишњем нивоу подели са бројем 12. 
 Чланом 4. Одлуке о располагању становима у својини града Краљева, који се 
додељују као стамбена подршка под условима непрофитног закупа („Службени лист 
града Краљева“, број 6/18 и 27/18), утврђено је да висину износа непрофитне 
закупнине утврђује Градско веће града Краљева, на предлог Јавног предузећа 
„Градско стамбено“ Краљево. 
   

 
ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА КРАЉЕВА 

Број: 011-152/2020-I; Дана: 09. 06. 2020. године 
 
 

                                                                    Председник Градског већа 
                                                                    Градоначелник града Краљева 

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



Број 18 - Страна 2                               СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА КРАЉЕВА                          9.јун 2020. године

  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, 113/17, 95/18, 31/19 и 72/19), 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 
6/19 - пречишћен текст) и члана 13. и 22.  Одлуке о буџету града Краљева за 2020. 
годину („Службени лист града Краљева“, број 36/19),  
  ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА КРАЉЕВА, на Сто двадесет деветој (ванредној) 
седници одржаној 9. јуна 2020. године, донело је 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
о коришћењу средстава текуће буџетске резерве 

 
   1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету града Краљева за 2020. 
годину - Раздео 05, Глава 01 – Градска управа, Програм 0602 - Опште услуге локалне 
самоуправе,  Функција 160 –  Опште јавне услуге некласификоване на другом месту, 
Програмска активност/Пројекат 0009 - Текућа буџетска резерва, Позиција 172, 
Економска класификација 499 - Текућа буџетска резерва, на основу захтева 
Градоначелника града Краљева Број: 1251/2020 од 02.06.2020. године, ОДОБРАВАЈУ 
СЕ средства у износу од 1.250.000,00 динара за суфинансирање пројекта „Побољшање 
квалитета живота особа са инвалидитетом на територији града Краљева“ (изградња 
стазе – рампе за особе са инвалидитетом код Атлетског стадиона). 
  2. Средства текуће буџетске резерве из тачке 1. овог решења распоређују 
се за повећање апропријација које нису планиране у довољном износу у оквиру 
Раздела 05, Глава 01 – Градска управа, Програм 1101 – Становање, урбанизам и 
просторно планирање, Функција 620 – Развој заједнице, Програмска активност/Пројекат 
0003 – Управљање грађевинским земљиштем, Позиција 59, Економска класификација 
465 – Остале дотације и трансфери, у износу од 1.250.000,00 динара. 
  3. О извршењу овог решења стараће се Одељење за привреду и 
финансије Градске управе града Краљева.  
   4.  Решење објавити у „Службеном листу града Краљева“. 
 

                             Образложење 
 

       Градоначелник града Краљева је на основу Изјашњења надзорних органа и 
ЈП за уређивање грађевинског земљишта „Краљево“ број 1494/20 од 21.05.2020.године, поднео 
захтев за ангажовање средстава из текуће буџетске резерве број 1251/2020 дана 02.06.2020. 
године Одељењу за привреду и финансије Градске управе града Краљева за суфинансирање 
пројекта ''Побољшање квалитета живота особа са инвалидитетом на територији града 
Краљева'' (изградња стазе – рампе за особе са инвалидитетом код Атлетског стадиона), за 
износ од 1.250.000,00 динара.                                   

 Правни основ за доношење овог решења садржан је у одредбама члана 22. 
Одлуке о буџету града Краљева за 2020. годину („Службени лист града Краљева“, број 36/19) 
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 текуће буџетске резерве и да се средства текуће 
буџетске резерве распоређују на директне кориснике буџетских средстава током фискалне 
године.  

     Решење доставити: Одељењу за привреду и финансије Градске управе града 
Краљева, Одељењу за послове органа Града, Управи за трезор  и архиви. 
 
Градско веће града Краљева 
Број: 011-153/2020-І                                Председник Градског већа 
Дана: 09. 06. 2020. године                                       градоначелник града Краљева 
                                                        др Предраг Терзић, дипл. политиколог, с.р        
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  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, 113/17, 95/18, 31/19 и 72/19), 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 
6/19 - пречишћен текст) и члана 13. и 22.  Одлуке о буџету града Краљева за 2020. 
годину („Службени лист града Краљева“, број 36/19),  
  ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА КРАЉЕВА, на Сто двадесет деветој (ванредној) 
седници одржаној 9. јуна 2020. године, донело је 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
о коришћењу средстава текуће буџетске резерве 

 
   1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету града Краљева за 2020. 
годину - Раздео 05, Глава 01 – Градска управа, Програм 0602 - Опште услуге локалне 
самоуправе,  Функција 160 –  Опште јавне услуге некласификоване на другом месту, 
Програмска активност/Пројекат 0009 - Текућа буџетска резерва, Позиција 172, 
Економска класификација 499 - Текућа буџетска резерва, на основу захтева 
Градоначелника града Краљева Број: 1250/2020 од 02.06.2020. године, ОДОБРАВАЈУ 
СЕ средства у износу од 7.200.000,00 динара за суфинансирање пројекта ''Унапређење 
енергетске ефикасности зграде Дома ученика средњих школа Краљево''. 
  2. Средства текуће буџетске резерве из тачке 1. овог решења распоређују 
се за повећање апропријација које нису планиране у довољном износу у оквиру 
Раздела 05, Глава 01 – Градска управа, Програм 0501 – Енергетска ефикасност и 
обновљиви извори енергије, Функција 620 – Развој заједнице, Програмска 
активност/Пројекат 0001 – Енергетски менаџмент, Позиција 190, Економска 
класификација 465 – Остале дотације и трансфери, у износу од 7.200.000,00 динара. 
  3. О извршењу овог решења стараће се Одељење за привреду и 
финансије Градске управе града Краљева.  
   4.  Решење објавити у „Службеном листу града Краљева“. 
 

                             Образложење 
 

       Градоначелник града Краљева је на основу Решења Министарства рударства 
и енергетике Републике Србије број 401-00-513/2019-06 од 21.02.2020. године, поднео захтев 
за ангажовање средстава из текуће буџетске резерве број 1250/2020 дана 02.06.2020. године 
Одељењу за привреду и финансије Градске управе града Краљева за суфинансирање пројекта 
„Унапређење енергетске ефикасности зграде Дома ученика средњих школа Краљево“, за износ 
од 7.200.000,00 динара.                                   

 Правни основ за доношење овог решења садржан је у одредбама члана 22. 
Одлуке о буџету града Краљева за 2020. годину („Службени лист града Краљева“, број 36/19) 
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 текуће буџетске резерве и да се средства текуће 
буџетске резерве распоређују на директне кориснике буџетских средстава током фискалне 
године.  

     Решење доставити: Одељењу за привреду и финансије Градске управе града 
Краљева, Одељењу за послове органа Града, Управи за трезор  и архиви. 
 
 
Градско веће града Краљева 
Број: 011-154/2020-І      
Дана: 09. 06. 2020. године                                        Председник Градског већа 
                                                                градоначелник града Краљева 
                        др Предраг Терзић, дипл. политиколог, с.р.
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Број 18 - Страна 4                               СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА КРАЉЕВА                          9.јун 2020. године

  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, 113/17, 95/18, 31/19 и 72/19), 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 
6/19 - пречишћен текст) и члана 13. и 22. Одлуке о буџету града Краљева за 2020. 
годину („Службени лист града Краљева“, број 36/19),  
  ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА КРАЉЕВА, на Сто двадесет деветој (ванредној) 
седници одржаној 9. јуна 2020. године, донело је 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
о коришћењу средстава текуће буџетске резерве 

 
   1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету града Краљева за 2020. 
годину - Раздео 05, Глава 01 – Градска управа, Програм 0602 - Опште услуге локалне 
самоуправе,  Функција 160 –  Опште јавне услуге некласификоване на другом месту, 
Програмска активност/Пројекат 0009 - Текућа буџетска резерва, Позиција 172, 
Економска класификација 499 - Текућа буџетска резерва, на основу захтева Одељења 
за друштвене делатности Градске управе града Краљева III Број: 187/20 од 05.06.2020. 
године, ОДОБРАВАЈУ СЕ средства у износу од 1.210.000,00 динара за реализацију 
ванредних уметничких програма Краљевачког позоришта на отвореном у периоду јун-
јул 2020.године. 
  2. Средства текуће буџетске резерве из тачке 1. овог решења распоређују 
се за повећање апропријација које нису планиране у довољном износу у оквиру 
Раздела 05, Глава 05 – Краљевачко позориште, Програм 1201 – Развој културе и 
информисања, Функција 820 – Услуге културе, Програмска активност/Пројекат 0002 – 
Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва представа у сезони 2019/2020 
год.: 

- Позиција 286, Економска класификација 423 – Услуге по уговору , у износу од 
570.000,00 динара и  

- Позиција 287, Економска класификација 424 – Специјализоване услуге, у 
износу од 640.000,00 динара. 
  3. О извршењу овог решења стараће се Одељење за привреду и 
финансије Градске управе града Краљева, Одељење за друштвене делатности 
Градске управе града Краљева и Kраљевачком позоришту - Краљево.  
   4.  Решење објавити у „Службеном листу града Краљева“. 
 

                             Образложење 
 

Одељење за друштвене делатности Градске управе града Краљева, на основу 
дописа Краљевачког позоришта - Краљево број: 01-379 од 05.09.2020. године, поднело је 
Одељењу за привреду и финансије Градске управе града Краљева захтев за ангажовање 
средстава текуће буџетске резерве III број: 187/20 дана 05.06.2020. године у износу од 
1.210.000,00 динара за реализацију ванредних уметничких програма Краљевачког позоришта 
на отвореном у периоду јун-јул 2020.године, а за шта нису планирана довољна финансијска 
средства  Одлуком о буџету за 2020.годину. 

Правни основ за доношење овог решења садржан је у одредбама члана 22. 
Одлуке о буџету града Краљева за 2020. годину („Службени лист града Краљева“, број 36/19) 
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 текуће буџетске резерве и да се средства текуће 
буџетске резерве распоређују на директне кориснике буџетских средстава током фискалне 
године.  

130.
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                Решење доставити: Одељењу за привреду и финансије Градске управе града 

Краљева, Одељењу за друштвене делатности Градске управе града Краљева, Одељењу за 
послове органа града Градске управе града Краљева, Kраљевачком позоришту - Краљево,  
Управи за трезор  и архиви. 

 
 

Градско веће града Краљева 
Број: 011-155/2020-І      
Дана: 09. 06. 2020. године 
 
 
                                                                  Председник Градског већа 
              градоначелник града Краљева 
                       др Предраг Терзић, дипл. политиколог, с.р.
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 На основу члана 15. став 1. тачка 8. Закона о локалним изборима 

(''Службени гласник РС'', број 129/07, 34/2010 – Одлука УС, 54/2011, 12/2020  и 

68/2020), 

 Изборна комисија града Краљева ( у даљем тексту: Изборна 

комисија), на седници одржаној 09.06.2020.године, донела је  

 
  

  
 О Д Л У К У  

О УТВРЂИВАЊУ БРОЈА ГЛАСАЧКИХ ЛИСТИЋА ЗА 
СПРОВОЂЕЊЕ ГЛАСАЊА НА ИЗБОРИМА ЗА 
ОДБОРНИКЕ СКУПШТИНЕ ГРАДА КРАЉЕВА 

РАСПИСАНЕ ЗА 21.ЈУН 2020.ГОДИНЕ 
                               

Члан 1. 

 За гласање бирача на изборима за одборнике Скупштине града Краљева, 

штампаће се укупно 100.477 гласачких листића. 

 Резервни број гласачких листића одређује се у броју од 0,3% од 

утврђеног броја гласачких листића, што укупно износи 100.779 гласачких 

листића који се штампају. 

Члан 2. 

 Ову одлуку објавити у „Службеном листу града Краљева“. 

 

Број: 125/20 

У Краљеву, 09.06.2020.године 

 

ИЗБОРНА КОМИСИЈА ГРАДА КРАЉЕВА 
 

                                                                                Председник Комисије 

                                                                 Данијела Мајсторовић, дипл. правник, с.р. 
 

АКТИ ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ ГРАДА КРАЉЕВА

131.
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СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА КРАЉЕВА 

 
 
 

С А Д Р Ж А Ј 
 
 
 
           Рег.бр.                                                                                                                    Страна                                                                   
                  
                 
            АКТИ ГРАДСКОГ ВЕЋА ГРАДА КРАЉЕВА 
 

127. Решење о утврђивању износа непрофитне закупнине........................................... 
 

128. Решење о коришћењу средстава текуће буџетске резерве за суфинансирање 
пројекта „Побољшање квалитета живота особа са инвалидитетом на територији 
града Краљева“ (изградња стазе – рампе код Атлетског стадиона)......................... 
 

129. Решење о коришћењу средстава текуће буџетске резерве за суфинансирање 
пројекта „Унапређење енергетске ефикасности зграде Дома ученика средњих 
школа Краљево“............................................................................................................ 
 

130. Решење о коришћењу средстава текуће буџетске резерве за реализацију 
ванредних уметничких програма Краљевачког позоришта на отвореном у 
периоду јун–јул 2020. године....................................................................................... 

 
АКТИ ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ ГРАДА КРАЉЕВА 

 
131. Одлука о утврђивању броја гласачких листића за спровођење гласања на 

изборима за одборнике Скупштине града Краљева расписане за 21. јун 2020. 
године............................................................................................................................ 
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Издавач: Скупштина града Краљева - Година издавања: педесет трећа - 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: “Колор Принт” доо за графичку и издавачку делатност  Лаћарак - е пошта: office@kolorprint.rs


