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СЛУЖБЕНИ ЛИСТ 
ГРАДА КРАЉЕВА

БРОЈ 4 - 5. ФЕБРУАР  2021. ГОДИНЕ

АКТИ ГРАДСКОГ ВЕЋА ГРАДА КРАЉЕВА

 
 
 
 
 
 
 
На основу члана 63. став 1. тачка 6. Статута града Краљева („Службени лист 

града Краљева“, број 6/19–пречишћен текст), члана 4. Одлуке о грађевинском 
земљишту („Службени лист града Краљева“, број 11/15 и 31/2019) у вези са чланом 
38. Одлуке о управљању гробљима и сахрањивању и погребној делатности 
(„Службени лист града Краљева“, број 52/2020), 

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА КРАЉЕВА, на Двадесетој (ванредној) седници 
одржаној 05. фебруара 2021. године, донело је 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
 

Члан 1. 
 

 ДАЈЕ СЕ сагласност на локацију – место за закопавање патоанатомског 
отпада, на К.П. 1985/1 КО Краљево, у Краљеву, односно на „Новом градском гробљу 
- Барутана“. 

Члан 2. 
 

 САГЛАСНОСТ се даје ЈКП „Чистоћа“ Краљево за потребе закопавања 
патоанатомског отпада на кп 1985/1 КО Краљево, у површини од ≈ 100м2. 
 

Члан 3. 
 

 Саставни део овог решења је ситуациони план са локацијом предвиђеном  за 
одлагање патоанатомског отпада сачињеном од стране Одељења за урбанизам, 
грађевинарство и стамбено-комуналне услуге Градске управе града Краљева. 
 

Члан 4. 
 

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

Образложење 
 

ЈКП „Чистоћа” Краљево обратила се Одељењу за урбанизам, грађевинарство 
и стамбено комуналне делатности градске управе града Краљева захтевом за 
одређивање локације за одлагање - закопавање патоанатомског отпада на делу кп. 
бр. 1985/1 КО Краљево, односно на „Новом градском гробљу - Барутани“, у 
Краљеву. Уз захтев су доставили и предлог локације за одлагање поменутог  
отпада, оквирне површине 100м2. 

Разматрајући поднети захтев, Одељење за урбанизам, грађевинарство и 
стамбено-комуналне делатности Градске управе града Краљева је, увидом у важећу 
планску документацију, утврдило да је поменута кат. парцела обухваћена ПДР-ом 
„Проширење гробља на Барутани“ („Службени лист града  Краљева“, број 25/2016 и 
29/2016) и да је, наменом, опредељена делом за гробље, а делом за заштитно 
зеленило гробља.  

Локација за одлагање – закопавање патоанатомског отпада предложена је на 
делу К.П. бр. 1985/1 К.О. Краљево, који је поменутим планом предвиђен за заштитно 
зеленило гробља, а у близини трасе постојећег далековода (који је планом  
предвиђен за измештање), односно у заштитној зони – траси планираног далековода 
35кВ. 
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Увидом у јавно доступну, електронску базу податка РГЗ –а СКН Краљево 
утврђено је да је кп. бр. 1985/1 КО Краљево евидентирана као јавна својина града 
Краљева, у површини од 82.629м2, врста земљишта - градско грађевинско 
земљиште, начин коришћења земљишта – гробље. 

Сходно наведеном, Одељење за урбанизам, грађевинарство и стамбено- 
комуналне делатности Градске управе града Краљева је утврдило да је предложена 
локација за закопавање патоанатомског отпада у складу са важећим планским 
документом, па је доставило Градском већу предлог за давање сагласности на 
тражену локацију.   

Чланом 5. Одлуке о управљању гробљима и сахрањивању и погребној 
делатности („Службени лист града Краљева“, број 52/2020) делатност управљања 
гробљима и сахрањивање на територији града Краљева, односно за насељено 
место Краљево, поверена је Јавном комуналном предузећу „Чистоћа“ Краљево, а 
чланом 4. исте одлуке утврђено је да су у насељеном месту Краљево у употреби: 
„Старо градско гробље“ (код ложионице) и „Ново градско гробље - Барутана“. 

Чланом 38. Одлуке о управљању гробљима и сахрањивању и погребној 
делатности („Службени лист града Краљева“, број 52/2020), прописано је да се  
патоанатомски отпад (осим патоанатомског отпада који има својство хемијског 
отпада) закопава на гробљу које је у употреби и на месту које је ЈКП „Чистоћа“ 
одредило за те намене, у складу са законом и подзаконским актима. 

Чланом 4. Одлуке о грађевинском земљишту („Службени лист града 
Краљева“, број 11/15 и 31/2019) прописано је, између осталог, да је Градско веће 
надлежно за доношење одлука везаних за управљање грађевинским земљиштем 
које је јавна својина Града, у складу са законом и овом одлуком. 

Чланом 7. Одлуке о грађевинском земљишту  прописано је да, за потребе 
Градског већа, код доношења одлука везаних за располагање и управљање 
грађевинским земљиштем, стручне и административне послове обавља Одељење 
за урбанизам, грађевинарство и стамбено-комуналне делатности Градске управе 
града Краљева. 

Сходно утврђеном, а на основу наведених чланова Одлуке о управљању 
гробљима и сахрањивању и погребној делатности („Службени лист града Краљева“, 
број 52/2020) и Одлуке о грађевинском земљишту („Службени лист града Краљева“, 
број 11/15 и 31/2019), донето је решење којим се даје предметна сагласност. 
 
 
 
ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА КРАЉЕВА 
Број: 011-34/2021-I;  
Дана: 05. 02. 2021. године 
 
 
 
            Председник Градског већа 
         градоначелник града Краљева 
          др Предраг Терзић, дипл. политиколог, с.р. 
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  На основу члана 63. став 1. тачка 2. Статута града Краљева („Службени 
лист града Краљева“, број 6/19 - пречишћен текст) и члана 5. став 4. Одлуке о новчаној 
помоћи породици са троје и више деце са територије града Краљева („Службени лист 
града Краљева“, број 15/20), 
 
  Градско веће града Краљева, на Двадесетој (ванредној) седници одржаној 
дана 05. фебруара 2021. године, доноси 
 
 

РЕШЕЊЕ 
О УТВРЂИВАЊУ ИЗНОСА НОВЧАНЕ ПОМОЋИ ПОРОДИЦИ СА ТРОЈЕ И ВИШЕ 

ДЕЦЕ СА ТЕРИТОРИЈЕ ГРАДА КРАЉЕВА ЗА 2021. ГОДИНУ 
 

I 
  Утврђује се новчана помоћ породици са троје и више деце са територије 
града Краљева за 2021. годину у износу од 10.000,00 динара. 

II 
  Средства потребна за исплату новчане помоћи обезбеђена су Одлуком о 
буџету града Краљева за 2021. годину („Службени лист града Краљева“, број 52/20). 

III 
  О спровођењу овог Решења стараће се Одељење за друштвене делатности 
Градске управе града Краљева. 

IV 
   Ово Решење објавити у „Службеном листу града Краљева“. 
 

Образложење 
  Правни основ за доношење овог Решења налази се у члану 5. став 4. 
Одлуке о новчаној помоћи породици са троје и више деце са територије града Краљева 
(„Службени лист града Краљева“, број 15/20), којом се утврђују услови, начин, 
критеријуми и поступак за остваривање права на наведену помоћ, ради подстицаја 
рађања на територији града Краљева. Право на новчану помоћ имају све породице са 
троје и више деце све док се треће и свако наредно дете налази на редовном 
школовању, а најдуже до навршене 26. године живота, под условом да су држављани 
РС, имају пријављено пребивалиште, односно боравиште за исељена и избегла лица на 
територији града Краљева и да породица непосредно брине о својој деци. 
  Висину износа новчане помоћи утврђује  Градско веће града Краљева сваке 
године за календарску годину, у складу са Одлуком, а средства за реализовање овог 
права обезбеђују се у буџету града Краљева за 2021. годину у складу са Одлуком о 
буџету града Краљева за 2021. годину („Службени лист града Краљева“, број 52/20), како 
је наведено у диспозитиву овог Решења. 
 
 
ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА КРАЉЕВА 
Број: 011-35/2021-I 
Датум: 05. 02. 2021. године 
                                 Председник Градског већа  
                                                                                 градоначелник града Краљева 
           др Предраг Терзић, дипл. политиколог, с.р. 

18.
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         На основу члана 24. став 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. 
Одлуке о буџету града Краљева за 2021. годину („Службени лист града Краљева“, 
број 52/20), 

         Градско веће града Краљева, на Двадесетој (ванредној) седници одржаној 05. 
фебруара 2021.године, донело је 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

о распореду коришћења буџетских средстава за Градску управу, у оквиру 
програма 15-Опште услуге локалне самоуправе 

 

I 

           УТВРЂУЈЕ СЕ распоред коришћења буџетских средстава за Градску управу у 
оквиру програма 15-Опште услуге локалне самоуправе, Раздео 05, Глава 01, 
Програм 0602, Функција 130, Програмска активност 0001, планираних Одлуком о 
буџету града Краљева за 2021. годину за месне заједнице, појединачно, на следећи 
начин: 

 
ПОЗИЦИЈА 164, ЕК.КЛАСИФИКАЦИЈА 424, МЗ у износу од 1.000.000,00 динара: 
 
Месна заједница Толишница-150.000,00 динара 
 
ПОЗИЦИЈА 165, ЕК.КЛАСИФИКАЦИЈА 425, ДОМОВИ КУЛТУРЕ МЗ у износу од 
2.000.000,00 динара: 
 
Месна заједница Буковица-450.000,00 динара 
Месна заједница Витановац-550.000,00 динара 
Месна заједница Мусина река-600.000,00 динара 
Meсна заједница Обрва-400.000,00 динара 
 
ПОЗИЦИЈА 174. ЕК.КЛАСИФИКАЦИЈА 511, ДОМОВИ КУЛТУРЕ у износу од 
8.000.000,00 динара: 
 
Месна заједница Бресник-900.000,00 динара 
Месна заједница Лешево-500.000,00 динара 
Месна заједница Роћевићи-400.000,00 динара 
Месна заједница Рудно-3.140.000,00 динара 
Месна заједница Стубал-1.060.000,00 динара 
Месна заједница Хигијенски завод-1.000.000,00 динара 
Месна заједница Цветке-1.000.000,00 динара  
 

II 
О извршењу овог Решења стараће се Одељење за привреду и финансије Градске 
управе града Краљева. 
 

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

19.
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IV 
Решење објавити у „Службеном листу града Краљева“. 
 
 

О б р а з л о ж е њ е 
 
           Дана 29.децембра 2020. године Скупштина града Краљева донела је Одлуку о 
буџету града Краљева за 2021. годину („Службени лист града Краљева“, борј 52/20). 
Поступајући у складу са одредбама члана 13. поменуте одлуке, а сагледавајући 
извршење буџета града Краљева у току 2020. године и обим расположивих 
средстава за 2021.годину, као и уважавајући предлоге и иницијативу свих месних 
заједница са територије града Краљева и неизмирене обавезе из претходног 
периода, извршена је анализа могућности и приоритета, те је утврђен распоред 
коришћења буџетских средстава за објекте града Краљева, дате на коришћење 
месним заједницама (домове културе-МЗ) у 2021. години на начин исказан у 
диспозитиву овог решења и у складу са прегледом капиталних инвестиција који је 
приказан појединачно по месним заједницама и по економским класификацијама и 
што чини његов саставни део. 
 
 
 
ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА КРАЉЕВА                            
Број: 011-36/2021-I                                                                            
Дана: 05. 02. 2021. године 
 
       Председник Градског већа 
               градоначелник града Краљева 
               др Предраг Терзић, дипл. политиколог, с.р. 
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СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА КРАЉЕВА 
 
 

С А Д Р Ж А Ј 
 
         Рег.бр.                                                                                                         Страна                                                                                                                    
                  
 
 

АКТИ ГРАДСКОГ ВЕЋА ГРАДА КРАЉЕВА 
 

17. Решење о давању сагласности на локацију – место за закопавање 
патонанатомског отпада (к.п. број 1985/1 КО Краљево, Ново градско 
гробље – „Барутана“)...................................................................................... 

 
18. Решење о утврђивању износа новчане помоћи породици са троје и 

више деце са територије града Краљева за 2021. годину.......................... 
 

19. Решење о утврђивању распореда коришћења буџетских средстава за 
Градску управу у оквиру програма 15 – Опште услуге локалне 
самоуправе (за објекте града Краљева дате на коришћење месним 
заједницама)........................................................................................................
. 
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С А Д Р Ж А Ј 
 
         Рег.бр.                                                                                                         Страна                                                                                                                    
                  
 
 

АКТИ ГРАДСКОГ ВЕЋА ГРАДА КРАЉЕВА 
 

17. Решење о давању сагласности на локацију – место за закопавање 
патонанатомског отпада (к.п. број 1985/1 КО Краљево, Ново градско 
гробље – „Барутана“)...................................................................................... 

 
18. Решење о утврђивању износа новчане помоћи породици са троје и 

више деце са територије града Краљева за 2021. годину.......................... 
 

19. Решење о утврђивању распореда коришћења буџетских средстава за 
Градску управу у оквиру програма 15 – Опште услуге локалне 
самоуправе (за објекте града Краљева дате на коришћење месним 
заједницама)........................................................................................................
. 
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Издавач: Скупштина града Краљева - Година издавања: педесет четврта - 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


