
         На основу члана 46.  у  вези са  чланом 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. и 121. став 1. Статута града Краљева („Службени лист града
Краљева", број 6/19-пречишћен текст), чланова 114, 118, 137, 138. и 141. Закона о
спорту  („Службени  гласник  РС",  број  10/16),  члана  7.  Одлуке  о  обезбеђивању
средстава за остваривање потреба и интереса у области спорта на територији
спорта града Краљева („Службени лист града Краљева", број  32/14),  члана 11.
Правилника о начину и поступку доделе средстава из буџета града Краљева за
реализацију програма којим се остварују потребе и интереси грађана у области
спорта („Службени лист града Краљева", број 18/15), члана 13. Одлуке о буџету
града Краљева за 2021. годину („Службени лист града Краљева", број  52/20) и
Решења  о  распоређивању  средстава  дотација  спортским  организацијама  и
спортским удружењима за 2021.  годину број  06-67/2021-I  од 12.03.2021. године
(„Службени лист града Краљева“, број 6/21),
          Градско веће града Краљева, на Двадесет четвртој (ванредној)  седници
одржаној  18.марта 2021. године, донело је

Р Е Ш Е Њ Е

о одобрењу годишњих прoграма у области спорта на територији града
Краљева и утврђивању износа средстава за њихову реализацију за 2021.

Годину

I

        Одобравају се годишњи програми у области спорта на територији града
Краљева за 2021. годину.

II

        Из средстава утврђених чланом 13. Одлуке о буџету града Краљева за 2021.
годину („Службени лист града Краљева", број 52/20), у разделу 5. Градска управа,
Програм 1301 – Развој спорта и омладине, функција 860, Програмска активност/
Пројекат  0001  –  Подршка  локалним  спортским  организацијама,  удружењима  и
савезима, позиција 146, економска класификација 481000 – Дотације невладиним
организацијама,  утврђују  се  појединачни  износи  средстава  по  одобреним
годишњим програмима спортским клубовима,  удружењима и организацијама за
њихову реализацију на следећи начин:



СПОРТСКА УДРУЖЕЊА (КЛУБОВИ)
ПРЕДЛОГ

2021
2021

КОШАРКАШКИ СПОРТ 29.900.000,00

Прволигашки ранг

КК „Слога1“ 17.000.000,00
ЖКК  „Краљево“ 10.950.000,00
Међурегионална лига
ОКК Слога Елит 1.200.000,00
КК Плеј 550.000,00
Регионална лига
КК Машинац 200.000,00
ФУДБАЛСКИ СПОРТ 20.630.000,00
Фудбалски савез 7.950.000,00
Зонска лига „Морава“
ФК „Слога“ 8.100.000,00

ФК „Радник“ Ушће 1.000.000,00

ФК „Полет“ Ратина 1.000.000,00

ФК „Пролетер“ Печеног 1.000.000,00

КМФ „Карановац“ Краљево 750.000,00
ФК „Кикер“ 830.000,00
ОДБОЈКАШКИ СПОРТ 14.500.000,00
Супер лига Србије
ОК „Рибница“ 12.000.000,00
Прволигашки ранг
ОК „Гимназијалац“ 1.000.000,00
Српсколигашки ранг
ОК „Економац“ 200.000,00
ОК „Техничар“ 1.200.000,00
Општинска лига
ЖОК „Ушће“ 100.000,00
БОРИЛАЧКИ СПОРТОВИ 4.010.000,00
„Ипон“ Врба 415.000,00
Боксерски клуб „Металац“ 1.300.000,00
Кик бокс клуб „Краљево“ 500.000,00
Џудо клуб“Машинац“ 275.000,00
Џудо клуб „Партизан“ 495.000,00
СУ„Слога“ Краљево 525.000,00

Карате клуб „Кинг“ 100.000,00
Карате клуб „Реикон“ 100.000,00
Карате клуб „СА-ТА-МИ“ 100.000,00
Карате клуб „Анима Сан“ 100.000,00



Карате клуб „Динамик“ 100.000,00
АТЛЕТИКА 2.200.000,00
АК „Карановац Маратон“ 550.000,00
АК „Краљево“ 1.650.000,00
РУКОМЕТНИ СПОРТ 8.400.000,00
РК „Металац“ 4.500.000,00
ЖРК „Металац“ 2.700.000,00
РК „Слога“ 1.200.000,00
БИЦИКЛИСТИЧКИ СПОРТ 1.400.000,00
БК „Металац“ 1.200.000,00
БК „ Чикер“ 200.000,00
ПЛИВАЊЕ И ВАТЕРПОЛО 2.000.000,00
Пливачки ватерполо клуб „Краљево“ 1.500.000,00

СУ „Делфин“ 500.000,00

КАЈАК 1.055.000,00
Кајак клуб „Ибар“ 660.000,00
Кајак клуб „Студеница“ 395.000,00

ШАХ 1.200.000,00
ШК „Слога“ 1.200.000,00
СТРЕЉАШТВО 300.000,00
СД  „Рибница“ 100.000,00
Стрељачко-стреличарски клуб „Центар“ 
Краљево

100.000,00

Стрељачко-стреличарски клуб “Краљево“ 100.000,00
ТЕНИС 100.000,00
Тениски клуб „Краљево“ 100.000,00
СТОНИ ТЕНИС 150.000,00
Стонотениски клуб „Металац“ 150.000,00
КУГЛАШКИ СПОРТ 380.000,00
Куглашки клуб „Краљево“ 190.000,00
Куглашки клуб „Ибар“ 190.000,00
САВЕЗ ЗА ШКОЛСКИ СПОРТ 750.000,00 750.000,00
ПЛАНИНАРЕЊЕ 600.000,00
ПСД “Гвоздац“ 100.000,00

Планинарски клуб „Железничар“ 200.000,00
ПСД “Пак“ 100.000,00
Планинарско друштво „Радочело“ 100.000,00
Спортско удружење бицикласта и 
планинара „Краљевачки екстрим тим“

100.000,00

ВАЗДУХОПЛОВСТВО 300.000,00
Аеро клуб „Михајло Петровић“ 300.000,00
АУТО МОТО СПОРТ 2.175.000,00
АМСКВ „Racing team“ 1.300.000,00



АМСК „GTC-Racing KV“ Жича 550.000,00

„Beep beep” racing team 325.000,00
ОСТАЛИ СПОРТОВИ 4.950.000,00
Параглајдинг клуб „ЕОЛ“ 250.000,00
Спортски савез Града 4.200.000,00
Маратон тим КВ 500.000,00
УКУПНО: 95.000.000,00 95.000.000,00

                                                                   

                                                                   III

                  Обавезују се спортски клубови, удружења и организације из тачке 2.
овог решења да додељена средства користе искључиво за реализацију одобрених
годишњих  програма  и  да  извештаје  о  наменском  утрошку  истих  достављају
Спортском центру „Ибар“ у роковима прописаним чланом 28. Правилника о начину
и поступку доделе средстава из буџета града Краљева за реализацију програма
којим се остварују потребе и интереси грађана у области спорта, овим решењем и
у складу са закљученим уговором.

IV

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

V

                  Решење објавити  у „Службеном листу града Краљева“ и на званичном
интернет сајту града Краљева.

О б р а з л о ж е њ е

                На основу члана 7. Oдлуке о обезбеђивању средстава за остваривање
потреба и интереса у области спорта на територији града Краљева, Комисија за
избор  годишњих  и  посебних  програма  у  области  спорта  града  Краљева,
образована од стране градоначелника града Краљева Решењем о образовању и
именовању Комисије за избор годишњих и посебних програма у области спорта I
број  2837/16  од  31.08.2016.  године,  на  својој  седници  од  15.03.2021.  године
утврдила је предлог број 2/21 од 15.03.2021. године, којим се предлажу Градском
већу града Краљева годишњи програми у  области спорта на територији  града
Краљева за 2021. годину. Ови годишњи програми ће се финансирати из буџета



града  Краљева,  средствима  у  укупном  износу  од  95.000.000,00  динара.  То  су
средства која је својим решењем о распоређивању средстава дотација спортским
организацијама  и  спортским  удружењима  за  2021.  годину  број  06-67/2021-I  од
12.03.2021. године („Службени лист града Краљева“ број 6/21), Градско веће града
Краљева утврдило за финансирање годишњих програма у буџетској 2021. години.
                Након потпуно и правилно утврђеног чињеничног стања, Градско веће
града  Краљева  је  одлучило  као  у  диспозитиву  овог  решења,  сходно  члану  9.
Одлуке о обезбеђивању средстава за остваривање потреба и интереса у области
спорта на територији града Краљева.
                 Решење доставити: Одељењу за друштвене делатности Градске управе
града Краљева, Одељењу за привреду и финансије Градске управе рада Краљева
и уз материјал са седнице.

Градско веће града Краљева
Број:011-57/2021-I
Датум: 18.03.2021.године                                 Председавајући Градског већа

                                Заменик градоначелника града
Краљева

                                                                                   Вукман Ракочевић


