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СЛУЖБЕНИ ЛИСТ 
ГРАДА КРАЉЕВА

БРОЈ 11 - 12. АПРИЛ  2021. ГОДИНЕ

АКТИ ГРАДОНАЧЕЛНИКА ГРАДА КРАЉЕВА

 

 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

       На основу члана 5. став 6. и члана 58. став 1. и 2. 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, 113/17, 95/18, 31/19, 72/19 и 
149/20), члана 44. тачка 3. и 5, а у вези са чланом 66. став 4. Закона о локалној 
самоуправи ("Службени гласник РС", број 129/07, 83/14-др. закон, 101/16-др. закон и 
47/18), члана 58. став 1, тачка 3. и 5, члана 87. став 3. и члана 121. став 1. Статута 
града Краљева ("Службени лист града Краљева", број 6/19 - пречишћен текст), члана 
11, 13. и 24. Одлуке о буџету града Краљева за 2021. годину ("Службени лист града 
Краљева", број 52/20),    

 
 

ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА КРАЉЕВА, доноси 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
о отварању апропријације по основу наменског трансфера 

добијеног од другог нивоа власти 
 

 1. Наменска трансферна средства од другог нивоа власти, на основу 
Уговора о коришћењу средстава из Буџетског фонда за програм локалне самоуправе-
подршка развоју и функционисању система локалне самоуправе закљученог између 
Министарства државне управе и локалне самоуправе Републике Србије (заведен под 
бројем 401-00-314/19/2021-24 дана 23.03.2021. године) и Града Краљева (заведен под 
бројем 707/21 дана 24.03.2021. године) пренета у корист буџета града Краљева на 
уплатни рачун јавних прихода број 840-733241843-75 код Управе за трезор дана 
31.03.2021. године као капитални наменски трансфер од Републике у корист нивоа 
градова (извод 1) у износу од 8.000.000,00 динара, распоређују се Градској управи 
града Краљева за реализацију пројеката ''Санација и реконструкција система за 
водоснабдевање у насељу Ушће у Краљеву, фаза I''.  

 2. По основу уплате наменских средстава из тачке 1. овог решења у 
Одлуци о буџету града Краљева за 2021. годину ("Службени лист града Краљева", број 
52/20) у оквиру Раздела 05, Глава 01 – Градска управа, Програм 1102 – Комуналне 
делатности, Функција 630, Програм. актив./Пројекат  0008 – Управљање и одржавање 
водоводне инфраструктуре и снабдевање водом за пиће, увећава се Позиција 87, 
Економска класификација 511  – Зграде и грађевински објекти у износу од 8.000.000,00 
динара (Извор 07). 

 3. Обавезује се корисник одобрених наменских средстава – Градска управа 
града Краљева да средства у износу  од 8.000.000,00 динара користи искључиво за 
реализацију пројекта из тачке 1. овог решења. 

  4. О извршењу овог решења стараће се Одељење за привреду и 
финансије Градске управе града Краљева и Служба за управљање пројектима и 
локално-економски развој.  
    5. Ово решење објавити у "Службеном листу града Краљева". 
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Образложење 
 

  На основу Уговора о коришћењу средстава из Буџетског фонда за програм 
локалне самоуправе-подршка развоју и функционисању система локалне самоуправе 
закљученог између Министарства државне управе и локалне самоуправе Републике 
Србије (заведен под бројем 401-00-314/19/2021-24 дана 23.03.2021. године) и Града 
Краљева (заведен под бројем 707/21 дана 24.03.2021. године) пренета су у корист 
буџета града Краљева на уплатни рачун јавних прихода број 840-733241843-75 код 
Управе за трезор дана 31.03.2021. године као капитални наменски трансфер од 
Републике у корист нивоа градова (извод 1) средства у износу од 8.000.000,00 динара 
која се распоређују Градској управи града Краљева за реализацију пројеката ''Санација 
и реконструкција система за водоснабдевање у насељу Ушће у Краљеву, фаза I''.            
  Правни основ за доношење овог решења садржан је у одредбама члана 
24. Одлуке о буџету града Краљева за 2021. годину ("Службени лист града Краљева", 
број 52/20) којим је прописано да у случају када виши ниво власти својим актом 
определи нижем нивоу власти наменска средства за надокнаду штета услед 
елементарних непогода, односно друга наменска трансферна средства, као и у случају 
уговарања донација, а чији износи нису могли бити познати у поступку доношења 
буџета, на предлог Одељења за привреду и финансије Градске управе града Краљева, 
Градоначелник града Краљева доноси решење о распоређивању средстава за 
извршавање рахода и издатака по том основу на одговарајуће апропријације. 
   Решење доставити: Одељењу за привреду и финансије Градске управе 
града Краљева, Одељењу за послове органа Града Градске управе града Краљева, 
Служби за управљање пројектима и локално-економски развој, Управи за трезор и 
архиви.  
 
 
ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА КРАЉЕВА 
Број: 846/2021 
Дана: 7. април 2021. године 
    
                                                                                    

                                                                          ГРАДОНАЧЕЛНИК 
                             др Предраг Терзић, дипл. политиколог, с.р. 
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На  основу члана 264. Закона о раду („Службени гласник РС“, број 24/05, 61/05, 54/09, 
32/13, 75/14, 13/17 – Одлука Уставног суда, 113/17 и 95/18-аутентично тумачење), члана 
83. Колективног уговора ЈKП „Путеви“ Краљево, члана 58. став 1. тачка 6. Статута града 
Краљева („Службени лист града Краљева“, број 16/19-пречишћен текст), градоначелник 
града Краљева даје 

О Т К А З 

Колективног уговора   Јавног комуналног  предузећа „Путеви“ Краљево 

Члан 1. 

Колективни уговор  за Јавно комунално  предузеће „Путеви“ Краљево број 1053/18, 
закључен је  дана 12.04.2018. године на период од 3 године, у складу са чланом 263. 
Закона о раду („Службени гласник РС“, број 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14 13/17 – 
Одлука Уставног суда и 113/17). 

Члан 2. 

Колективни уговор за Јавно комунално  предузеће  „Путеви“ Краљево број 1053/18, 
закључен   дана 12.04.2018. године са Анексом I број 4374/18 од 27.12.2018. године, 
Анексом II број 3822/19 од 16.12.2019. године  и Анексом III број 1959/20 од 07.08.2020. 
године  престаје да важи овим Отказом, из разлога  не постизања договора у поступку 
преговарања, а примењиваће се најдуже 6 месеци  од престанка важења. 

Учесници Колективног уговора-уговарачи су дужни да поступак преговарања започну 
најкасније у року од 15 дана од дана подношења отказа. 

Члан 3. 

Отказ Колективног уговора за Јавно комунално  предузеће „Путеви“ Краљево број 
1053/18, закључен   дана 12.04.2018. године са Анексом I број 4374/18 од 27.12.2018. 
године, Анексом II број 3822/19 од 16.12.2019. године  и Анексом III број 1959/20 од 
07.08.2020. године ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у Службеном 
листу града Краљева. 

 

ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА КРАЉЕВА 
Број: 522/21  
Дана:11.03.2021.године   
 
 
                                                                           Градоначелник града Краљева 
                                                                    др Предраг Терзић, дипл.политиколог, с.р. 
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На основу члана 43. Закона о локалним изборима („Службени гласник РС“, 
број 129/2007, 34/2010 – Одлука УС и 54/2011, 12/2020, 16/2020 – аутентично 
тумачење и 68/2020),  

       Изборна комисија града Краљева, на седници одржаној 09. априла 2021. 
године, донела је 

 Р Е Ш Е Њ Е 
 

I 
На место одборника Скупштине града Краљева Бобана Угреновића, 

изабраног на изборима одржаним 21. јуна 2020.године са Изборне листе „ГРУПА 
ГРАЂАНА МЕТЛА 2020 – СТАРОСЕДЕОЦИ - ИВАН МАТОВИЋ“ коме је 
одборнички мандат престао усменом оставком на функцију одборника у 
Скупштини града Краљева, одборнички мандат се додељује Бојану Оташевићу, по 
занимању дипл.економиста, рођен 1975.године, са пребивалиштем у Краљеву, ул. 
Обилићева 18/5, кандидату са Изборне листе „ГРУПА ГРАЂАНА МЕТЛА 2020 – 
СТАРОСЕДЕОЦИ - ИВАН МАТОВИЋ“. 
 

II 
            Мандат новом одборнику траје до истека мандата одборника коме је 
престао мандат.  

 
III 

Одборнику коме је овим решењем додељен мандат издати уверење о 
избору за одборника Скупштине града Краљева.  

 
IV 

Ово решење објавити у „Службеном листу града Краљева“. 
 

 О б р а з л о ж е њ е 
 

Изборној комисији града Краљева је достављена Одлука Скупштине града 
Краљева број: 011-88/2021-I од 26. марта 2021.године, којом је утврђено да је 
Бобану Угреновићу престао мандат одборника у Скупштини града Краљева 
усменом оставком на функцију одборника у Скупштини града Краљева и наведена 
Одлука објављена је у „Службеном листу града Краљева“. 

Одредбом члана 46. став 1. тачка 1. Закона о локалним изборима 
предвиђено је да одборнику престаје мадат пре истека времена на које је изабран 
подношењем оставке на функцију одборника. Истоветну одредбу садржи и члан 
44. став 1. тачка 1. Пословника о раду Скупштине града Краљева („Службени лист 
града Краљева“, број 25/16). Одредбом члана 30. став 2. Статута града Краљева 
(„Службени лист града Краљева“, број 06/19 –пречишћен текст) прописано је да 
мандат одборнику почиње и престаје под условима и на начин утврђен законом. 

Бојан Оташевић, кандидат за одборника Изборне листе „ГРУПА ГРАЂАНА 
МЕТЛА 2020 – СТАРОСЕДЕОЦИ - ИВАН МАТОВИЋ“, дана 09. априла 
2021.године, дао је писану изјаву да прихвата одборнички мандат. 

Одредбом члана 48. Закона о локалним изборима предвиђен је поступак у 
случају престанка мандата одборнику пре истека времена на које је изабран.  

Имајући у виду напред наведено, стекли су се услови за доделу 
одборничког мандата кандидату из диспозитива овог решења.  
 
ИЗБОРНА КОМИСИЈА ГРАДА КРАЉЕВА 
Број: 675-1/2021   
Дана: 09. априла 2021. године 

      Председник Изборне комисије  
          Данијела Мајсторовић, дипл.правник, с.р.  
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