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СЛУЖБЕНИ ЛИСТ 
ГРАДА КРАЉЕВА

БРОЈ 25 - 30. ЈУЛ 2021. ГОДИНЕ

АКТИ ГРАДОНАЧЕЛНИКА ГРАДА КРАЉЕВА

 
 
 
   

              
 
 
 
 
             На основу члана 13. став 2. Oдлуке о суфинансирању програма и пројеката 
из области заштите животне средине („Службени лист града Краљева“, бр.17/2015), и 
члана 58.став 1.тачка 5. Статута града Краљева („Службени лист града Краљева“, 
број 6/19 - пречишћен текст), градоначелник града Краљева, доноси 

 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
о расподели средстава за суфинансирање пројеката у области заштите 

животне средине  
 

                                                        I 
 

Комисија за оцену и одабир пројеката намењених организацијама цивилног 
друштва  из области заштите животне средине у 2021.години  утврдила је по 
конкурсу, Предлог листе вредновања и рангирања пројеката дана  01.07.2021.године, 
под бројем 011-174/2021-I. Учесницима Конкурса дато је право да поднесу приговор 
на Предлог листе Комисији у року од 8 дана од дана њеног објављивања на сајту 
града Краљева тј. 08.07.2021. године. Пошто је рок за приговор  истекао дана 
16.07.2021.године, а на исту није било приговора, стекли су се услови за  доношење 
акта о одобравању пројеката. 

 
      II  
   
Средства у износу од 4.000.000,00 динара за суфинансирање  пројеката 

удружења и других организација цивилног друштва у области заштите животне 
средине, опредељена су Програмом коришћења средстава Буџетског фонда за 
заштиту животне средине за 2021.годину - Ставком 1.1. и то појединачним давањем, 
распоређују се на основу следеће: 

 
КОНАЧНЕ ЛИСТЕ ВРЕДНОВАЊА И РАНГИРАЊА ПРИЈАВЉЕНИХ ПРОЈЕКАТА УДРУЖЕЊА И 
ДРУГИХ ОРГАНИЗАЦИЈА ЦИВИЛНОГ ДРУШТВА У ОБЛАСТИ ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 

 
РЕД.
БР. 

ПОДНОСИЛАЦ 
ПРИЈАВЕ 

НАЗИВ ПРОЈЕКТА КОЈИ СЕ 
СУФИНАНСИРА 

ОДОБРЕНИ  
ИЗНОС / ДИНАРА 

1. Удружење  „Класична 
традиција“ 
 

 „Изградња одморишта, камених и 
дрвених клупа и табли на планини 
Столови“ 

 

350.000,00 

2. „Добровољно  ватрогасно 
друштво  Краљево“ 

„Шуме су плућа наше планете – 
заштитимо их“ 

 

120.000,00 
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3. УГ „ Руке пријатељства“ „Деци својој створисмо милину, 
уредиcмо нашу околину 10“ 

80.200,00 

4. Удружење за екологију и 
заштиту животне средине  
„РИБНИЦА  2021“ 
 

 

„Еколошки  активизам“ 

 

250.000,00 

5. 

 

 

Удружење за екологију и 
заштиту животне средине        
“ИБАР  2021“ 
 

 

 „Очистимо сливове река“ 

 

270.000,00 

6.  Удружење  „Балкански 
развојни центар“ 

  

„Рециклирај – не фолирај“ 

 

150.000,00 

7. Удружење грађана 
„Продор“ 

 

„Пет до дванаест“ 

 

150.000,00 

8. Спортско удружење  
„Таргет“ 

 

„Еколошки амбијент за развој 
младих“   

 

228.600,00 

9.  „Еко удружење Жичка 
плажа“ 
 

 

„Подигнимо свест за чистији свет“   

 

232.800,00 

10. Удружење „Инситут за 
одрживи развој  Агенда  
2030“ 
 

„Концепт паметних – зелених 
градова у смањењу загађености 
ваздуха у Краљеву“   

 

260.480,00 

11.  Удружење „БеННем“ „Чишћење отпада, адаптација и 
постављање табли на изворима 
МР Живка Славковића на 
територији града Краљева“ 

 

200.000,00 

12. „Еколошки покрет Ибар“ „Изложба печурака на реци 
Лопатници у Толишници и у дому 
Војске Србије  ДАНИ ГЉИВА  
2021“   

 

170.000,00 

13. „Удружење за културне, 
уметничке и друштвене 
активности  Поморанџе 
Краљево“ 
 

 

„Еколошки  буквар“ 

 

250.000,00 

14. „Стамбена заједница    



Мира   Драгишића бр.10“ 
 
 

„Парк  2021“ 125.500,00 

15. Краљевско академско 
природњачко  друштво 
“Балкан“ 
 

 

„На младима природа остаје“ 

 

280.000,00 

16. „Стамбена заједница 
Војводе Путника 12,  
Кула 4“ 

„Оплемењивање блоковског 
зеленила у улици Војводе Путника 
12 испред Куле 4“ 

 

139.820,00 

17. “Нови пут“ „Зелена енергија, кључ локалног 
развоја“ 

 

150.000,00 

18. „Удружење  Рудњанских  
домаћина“ 

 „Уkључивање туристичких 
домаћинстава села Рудно   у 
популаризацији енергетске 
ефикасности и обновљиве 
енергије“           

 

280.000,00 

19. Планинарско еколошко  
удружење  „Троглав“ 

„Еко – камп 2021- Промени навике 
– подржи природу “ 

 

220.000,00 

20. Удружење  
„Озон  2013“ 

„Значај воде као животне средине, 
састав животних заједница и  
биомониторинг“ 

 

92.600,00 

 
 
 
Укупно одобрена средства за суфинансирање пројеката наведених у тачки II 
овог решења су  4.000.000,00 динарa. 
 

 
Четири  пројекта  не испуњавају  услове конкурса: 
 
1. Предлог пројекта „Соларно осветљавање неосветљених подручја централне 

градске зоне града Краљева“   -  „Грађанска унија“ 
 
Предлог пројекта није прихваћен, јер није у јавном интересу, с обзиром да је за 

јавну расвету града Краљева  надлежно Јавно предузеће за уређивање 
грађевинског  земљишта „ Краљево“. 

 
2. Предлог пројекта „Еколошки центар – Мељаница – обновљиви извори 
енергије“ -  „Озон  2013“ 

 
Предлог пројекта није прихваћен, јер није доставио адекватну Изјаву о учешћу  

сопствених средстава. 
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3. Предлог пројекта „Успостави, Одржи, Издржи“ - „Удружење Рудњанских    
домаћина“ 
 
Предлог пројекта није прихваћен,  из разлога што исти није одржив. 
 

4. Предлог пројекта „Информиши се + Укључи се“ – Планинарско еколошко 
удружење  „Троглав“ 
 

Предлог пројекта није прихваћен, из разлога што динамика пројекта није 
адекватна.. 

 
 

На основу овог решења градоначелник града Краљева закључиће уговор са 
лицима која су добила средства за суфинансирање пројеката наведених у тачки II   
овог решења. 

 
IV 

 
Ово решење објавити у „Службеном листу града Краљева“ и на веб-сајту града 

Краљева www.kraljevo.rs. 
 
 

 
 
ГРАДОНАЧЕЛНИК   ГРАДА   КРАЉЕВА 
Број: 011- 220/2021-I 
Дана: 21.07.2021.године 
 
 
 
                                                                                ГРАДОНАЧЕЛНИК  ГРАДА  КРАЉЕВА 

                                                                                                  др Предраг Терзић, с.р. 
                           

 
 

                                                                      
 



 

 

   
 

       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. члана 13. и члана 24. Одлуке о буџету града Краљева за 2021. годину ("Службени 
лист града Краљева", број 52/20 и 20/21),   

 
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 суфинансирању пројекта ''Промоција долине векова'' закљученог између 
Министарства трговине, туризма и телекомуникација Републике Србије (заведен под 
бројем 401-00714-1/2021-08, дана 30.06.2021. године) и Јавне установе ''Туристичка 
организација Краљева'' (заведен под бројем 302, дана 30.06.2021. године) пренета у 
корист буџета града Краљева на уплатни рачун јавних прихода број 840-733144843-53 
код Управе за трезор дана 13.07.2021. године као текући наменски трансфер од 
Републике у корист нивоа градова (извод 13) у износу од 1.000.000,00 динара, 
распоређују се Јавној установи ''Туристичка организација Краљева'' за суфинансирање 
пројекта ''Промоција долине векова''. 

            2. По основу уплате наменских средстава из тачке 1. овог решења, 
УВЕЋАВАЈУ СЕ планирани буџетски приходи и примања Одлуке о буџету града 
Краљева за 2021. годину ("Службени лист града Краљева", број 52/20 и 20/21) за износ 
наменског трансфера од  1.000.000,00 динара (извор 07).  

 3. По основу уплате наменских средстава из тачке 1. овог решења у оквиру 
члана 13. Одлуке о буџету града Краљева за 2021. годину ("Службени лист града 
Краљева", број 52/20 и 20/21), Раздео 5, Глава 12 – Туристичка организација Краљево, 
Програм 1502 – Развој туризма, Функциja 473, Програмска актив./пројекат 0002 – 
Промоција туристичке понуде, увећава се Позиција 436, Економска класификација 423 – 
Услуге по уговору, у износу од 1.000.000,00 динара (извор 07). 

 4. ОБАВЕЗУЈЕ СЕ Туристичка организација Краљево да као корисник 
одобрених наменских средстава средства у износу од 1.000.000,00 динара користи 
искључиво за реализацију пројекта ''Промоција долине векова'', као и да изврши све 
друге обавезе из Уговора из тачке 1. овог решења.   
  5.  О извршењу овог решења стараће се Одељење за привреду и 
финансије Градске управе града Краљева, Одељење за друштвене делатности Градске 
управе града Краљева и Туристичка организација Краљево. 
   6. Ово решење објавити у "Службеном листу града Краљева". 
                                              

Образложење 
 

  На основу Уговора о суфинансирању пројекта ''Промоција долине векова'' 
закљученог између Министарства трговине, туризма и телекомуникација Републике 
Србије  и Јавне установе ''Туристичка организација Краљева'' пренета су у корист 
буџета града Краљева на уплатни рачун јавних прихода број 840-733144843-53 код 
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Управе за трезор дана 13.07.2021. године као текући наменски трансфер од Републике 
у корист нивоа градова (извод 13) средства у износу од 1.000.000,00 динара, која се 
распоређују Јавној установи ''Туристичка организација Краљева'' за суфинансирање 
пројекта ''Промоција долине векова''. 
  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 и 20/21) 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, 
Одељењу за друштвене делатности Градске управе града Краљева, Туристичкој 
организацији Краљево, Управи за трезор и архиви. 
 
 
ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА КРАЉЕВА 
IV Број: 1939/2021 
Дана: 22. јул 2021. године 
    
 
 
                                                                                    

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



 

 

   
 

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. члана 13. и 
члана 24. Одлуке о буџету града Краљева за 2021. годину ("Службени лист града 
Краљева", број 52/20 и 20/21),   

 
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 

суфинансирању пројекта: Часопис ''Наша прошлост'' бр. 20 закљученог између 
Министарства културе и информисања Републике Србије (заведен под бројем 451-04-
1503/2021-02, дана 16.06.2021. године) и Народног музеја Краљево (заведен под бројем 
01-241, дана 22.06.2021.године) и Решења о преносу средстава Министарства културе 
и информисања Републике Србије број 451-04-1503/2021-02 од 25.06.2021. године 
пренета у корист буџета града Краљева на уплатни рачун јавних прихода број 840-
733144843-53 код Управе за трезор дана 14.07.2021. године као текући наменски 
трансфер од Републике у корист нивоа градова (извод 14) у износу од 500.000,00 
динара, распоређују се Народном музеју Краљево за суфинансирање пројеката: 
Часопис ''Наша прошлост'' бр. 20.  

2. По основу уплате наменских средстава из тачке 1. овог решења, УВЕЋАВАЈУ 
СЕ планирани буџетски приходи и примања Одлуке о буџету града Краљева за 2021. 
годину ("Службени лист града Краљева", број 52/20 и 20/21) за износ наменског 
трансфера од  500.000,00 динара (извор 07). 

3. По основу уплате наменских средстава из тачке 1. овог решења у Одлуци о 
буџету града Краљева за 2021. годину, у оквиру Раздела 5, Глава 02 - Народни музеј 
Краљево, Програм 1201 – Развој културе и информисања, Функција 820 – Услуге 
културе, Програм. актив./Пројекат  0002 – Јачање културне продукције и уметничког 
стваралаштва, увећава се Позиција 218, Економска класификација 423 – Услуге по 
уговору, у износу од 500.000,00 динара (Извор 07). 

4. Обавезује се корисник одобрених наменских средстава – Народни музеј 
Краљево да средства у износу  од 500.000,00 динара користи искључиво за реализацију 
пројеката: Часопис ''Наша прошлост'' бр. 20, као и да изврши све обавеза на начин и у 
роковима уређеним закљученим уговором из тачке 1. овог решења. 

5. О извршењу овог решења стараће се Одељење за привреду и финансије 
Градске управе града Краљева, Одељење за друштвене делатности Градске управе 
града Краљева и Народни музеј Краљево. 

6. Ово решење објавити у "Службеном листу града Краљева". 
                                              

Образложење 
 

На основу Уговора о суфинансирању пројекта: Часопис ''Наша прошлост'' бр. 20 
закљученог између Министарства културе и информисања Републике Србије  и 
Народног музеја Краљево и Решења о преносу средстава Министарства културе и 
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информисања Републике Србије број 451-04-1503/2021-02 од 25.06.2021. године 
пренета су средства у корист буџета града Краљева на уплатни рачун јавних прихода 
број 840-733144843-53 код Управе за трезор дана 14.07.2021. године као текући 
наменски трансфер од Републике у корист нивоа градова (извод 14) у износу од 
500.000,00 динара, која се распоређују Народном музеју Краљево за суфинансирање 
пројеката: Часопис ''Наша прошлост'' бр. 20. 

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 и 20/21) 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, Одељењу 
за друштвене делатности Градске управе града Краљева, Народном музеју Краљево,  
Управи за трезор и архиви.  
 
 
ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА КРАЉЕВА 
IV Број: 1972/2021 
Дана: 26. јул 2021. године 
    
 
                                                                                    

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

        



                                                                                     
 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, 72/19 и 
149/20), 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 2021. годину („Службени лист града Краљева", 
број 52/20 и 20/21),  
 Градско веће града Краљева, на Четрдесетој (ванредној) седници одржаној 
30.јула 2021. 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 2021. годину 
(„Службени лист града Краљева", број 52/20 и 20/21) - 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 178, Економска класификација 499 - Текућа 
буџетска резерва, на основу захтева Градоначелника града Краљева Број: 1940-1/21 
од 23.07.2021. године, одобравају се средства у износу од 500.000,00 динара за 
потребе техничког пријема, као и за израду енергетског пасоша за објекат Завода за 
јавно здравље у Краљеву – трећа фаза. 
 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 0602 - Опште услуге локалне 
самоуправе, Функција 130 – Опште услуге, Програмска активност/Пројекат 0001 – 
Функционисање локалне самоуправе и градских општина, Позиција 174, Економска 
класификација 511 – Зграде и грађевински објекти, у износу од 500.000,00 динара. 
 3. О извршењу овог решења стараће се Одељење за привреду и финансије 
Градске управе града Краљева и Служба за управљање пројектима и локално – 
економски развој Градске управе града Краљева.  
  4.  Решење објавити у „Службеном листу града Краљева". 
 

                             Образложење 
 

     Градоначелник града Краљева је на основу захтева Службе за управљање 
пројектима и локално-економски развој Градске управе града Краљева број XIII – 
189/21 од 21.07.2021. године, а у складу са Уговором о правима и обавезама 
Канцеларије за управљање јавним улагањима (заведен под бројем 351-01-94/2019-
01) и града Краљева (заведен под бројем 1696/19 дана 20.06.2019. године) у 
реализацији пројекта обнове и унапређења објекта Завода за јавно здравље – трећа 
фаза, поднео захтев за ангажовање средстава текуће буџетске резерве број 1940-
1/21 дана 23.07.2021.године Одељењу за привреду и финансије Градске управе 
града Краљева за износ од 500.000,00 динара за потребе техничког пријема, као и за 
израду енергетског пасоша за објекат Завода за јавно здравље у Краљеву – трећа 
фаза.                                   

Правни основ за доношење овог решења садржан је у одредбама члана 22. 
Одлуке о буџету града Краљева за 2021. годину („Службени лист града Краљева", 
број 52/20 и 20/21) којима је прописано да се средства текуће буџетске резерве 
користе за непланиране сврхе или за сврхе за које се у току године покаже да 
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 2 
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, Служби за управљање пројектима и локално-економски развој Градске 
управе града Краљева, Одељењу за послове органа Града Градске управе града 
Краљева,  Управи за трезор  и архиви. 

 
Градско веће града Краљева 
Број: 011-225/2021-І      
Дана: 30.07.2021. године 
 
  
 
                                                                Председник Градског већа 
           Градоначелник града Краљева 
                     др Предраг Терзић, дипл. политиколог, с.р.
                     



                                                                                     
 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, 72/19 и 
149/20), 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 2021. годину („Службени лист града Краљева", 
број 52/20 и 20/21),  
 Градско веће града Краљева, на Четрдесетој (ванредној)  седници одржаној 
30.јула 2021. 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 2021. годину 
(„Службени лист града Краљева", број 52/20 и 20/21) - 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 178, Економска класификација 499 - Текућа 
буџетска резерва, на основу захтева Градоначелника града Краљева Број: 2011/21 
од 29.07.2021. године, одобравају се средства у износу од 5.500.000,00 динара за 
потребе финансирања спортских организација и спортских удружења са територије 
града Краљева. 
 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 1301 – Развој спорта и омладине, 
Функција 860 – Рекреација, спорт, култура и вера, некласификована на другом месту, 
Програмска активност/Пројекат 0001 – Подршка локалним спортским 
организацијама, удружењима и савезима, Позиција 152, Економска класификација 
481 – Дотације невладиним организацијама – Дотације спортским организацијама 
спорт. удружења, у износу од 5.500.000,00 динара. 
 3. О извршењу овог решења стараће се Одељење за привреду и финансије 
Градске управе града Краљева и Одељење за друштвене делатности Градске 
управе града Краљева.  
  4.  Решење објавити у „Службеном листу града Краљева". 
 

                             Образложење 
 

   Градоначелник града Краљева је на основу Предлога Комисије за избор 
годишњих и посебних програма у области спорта града Краљева број 4/21 од 
28.07.2021. године, поднео захтев за ангажовање средстава текуће буџетске резерве 
број 2011/21 од 29.07.2021. године Одељењу за привреду и финансије Градске 
управе града Краљева за износ од 5.500.000,00 динара за потребе финансирања 
спортских организација и спортских удружења са територије града Краљева.                                  
              Правни основ за доношење овог решења садржан је у одредбама члана 22. 
Одлуке о буџету града Краљева за 2021. годину („Службени лист града Краљева", 
број 52/20 и 20/21) 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 
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резерве распоређују на директне кориснике буџетских средстава током фискалне 
године. 

   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,  Управи за 
трезор  и архиви. 

 
 

Градско веће града Краљева 
Број:011-226/2021-І      
Дана: 30.07.2021. године 
 
                                                               Председник Градског већа 
           градоначелник града Краљева 
                     др Предраг Терзић, дипл. политиколог, с.р.
                     



На основу члана 65. и 99. став 1. и 5. Закона о планирању и изградњи („Службени 
гласник РС“', број 72/09, 81/09-испр, 64/10-одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13-одлука УС, 50/13-
одлука УС, 98/13-одлука УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19-др.закон, 9/20 и 52/21), 
члана 24. став 2. и 63. тачка 20. Статута града Краљева („Службени лист града Краљева“, 
број 6/19-пречишћен текст) и члана 4. Одлуке о грађевинском земљишту („Службени лист 
града Краљева“, број 11/15 и 31/19),  

Градско веће града Краљева, на Четрдесетој (ванредној) седници, одржаној 30.јула 
2021.године, донело је 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
 

Члан 1. 
 

Даје се сагласност за парцелацију кат.парцелa 2565/1 и 2564/1 КО Крушевица, које 
су јавна својина града Краљева. 

 
Члан 2. 

 
Сагласност се даје Љубици Милојчевић из Краљева, улица Петра Лековића број 99, 

ради издвајања делова планираних за јавне саобраћајнице од делова планираних за 
становање са пословањем (у укупној површини од око 400м2), а који се могу отуђити у 
посебном поступку, у циљу формирања грађевинске парцеле у складу са важећим 
планским документом. 

 
Члан 3. 

 
Ово решење ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном 

листу града Краљева“. 
 

Образложење 
 

             Градском већу града Краљева, а потом и Одељењу за урбанизам, грађевинарство и 
стамбено-комуналне делатности Градске управе града Краљева обратила се Љубицa 
Милојчевић из Краљева, улица Петра Лековића број 99, захтевом за давање претходне 
сагласности за парцелацију к.п. брoj 2565/1 и 2564/1 КО Крушевица, а у циљу формирања 
грађевинске парцеле, односно одређивања земљишта за редовну употребу објеката на к.п. 
број 596 КО Крушевица. 

       К.п. број 2565/1 КО Крушевица јесте јавна својина града Краљева, укупне површине 
26.332м2 (према јавно доступним подацима на дигиталној платформи РГЗ СКН у Краљеву), 
представља локални пут-објекат изграђен пре доношења прописа. Поменута к.п. 
обухваћена је планским документом - ПГР „Крушевица“ („Службени лист града  Краљева“, 
број 25/2016 и 29/2016), највећим делом припада урбанистичкој целини 10.2.2, представља 
граничну парцелу плана, са јужне стране и наменом је предвиђена највећим делом за јавну 
саобраћајну површину – улицу, а мањим деловима за породично становање. 

       К.п. број 2564/1 КО Крушевица јесте јавна својина града Краљева, укупне површине 
17.333м2 (према јавно доступним подацима на дигиталној платформи РГЗ СКН у Краљеву), 
представља локални пут-објекат изграђен пре доношења прописа. Поменута кп обухваћена 
је планским документом - ПГР „Крушевица“ („Службени лист града  Краљева“, број 25/2016 
и 29/2016), припада урбанистичким целинама 10.2.1 и 10.2.2, и наменом је предвиђена 
највећим делом за јавну саобраћајну површину – улицу, а мањим деловима за породично 
становање. Ова парцела је обухваћена (у преосталом делу) и Просторним планом града 
Краљева („Службени лист града Краљева“, број 7/2011). 
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             Правни основ за израду пројекта препарцелације је члан 65. Закона о планирању и 
изградњи („Службени гласник РС“', број 72/09, 81/09-испр, 64/10-одлука УС, 24/11, 121/12, 
42/13-одлука УС, 50/13-одлука УС, 98/13-одлука УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19-
др.закон, 9/20 и 52/21), који прописује поступак израде и провођења поступка 
препарцелације и парцелације. 

      Чланом 4. Одлуке о грађевинском земљишту („Службени лист града Краљева“, број 
11/15 и 31/19), прописано је да Градско веће града Краљева доноси одлуке о давању 
сагласности за парцелацију и препарцелацију грађевинског земљишта у јавној својини 
града Краљева, а чланом 7. исте одлуке је прописано да организациона јединица Градске 
управе града Краљева надлежна за послове урбанизма обавља стручне и 
административне послове за потребе Градског већа града Краљева код доношења одлуке 
о давању сагласности за парцелацију и препарцелацију грађевинског земљишта. 

 
 
 
Градско веће града Краљева 
Број:011-227/2021-І      
Дана:30.07.2021. године 

 
 

                                                              Председник Градског већа 
                        градоначелник града Краљева 

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



 
 
 На основу члана 46. став 1. тачка 2. Закона о локалној самоуправи 
(„Службени гласник РС“, број 127/09, 83/14-др.закон, 101/16-др.закон и 47/18), 
члана 4. Одлуке о грађевинском земљишту („Службени лист града Краљева“, број 
11/15 и 31/19) и члана 63. став 1. тачка 2. Статута града Краљева („Службени лист 
града Краљева“, број 6/19-пречишћен текст), 
 Градско веће града Краљева, на Четрдесетој (ванредној) седници, одржаној 
дана 30.јула 2021. године, донело је  
 
 

З А К Љ У Ч А К 
 
 
I 
 

 Даје се сагласност на Измене Програма одржавања улица, јавних површина, 
градских и некатегорисаних путева на територији града Краљева у 2021. години, 
донете Одлуком Надзорног одбора Јавног предузећа за уређивање грађевинског 
земљишта „Краљево“, број 2470-3/21 од 23.07.2021. године 

 
II 
 

 Овај закључак објавити у „Службеном листу града Краљева“. 
 
 

О б р а з л о ж е њ е 
 

  Правни основ за доношење овог закључка је члан 4. Одлуке о грађевинском 
земљишту („Службени лист града Краљева“, број 11/15 и 31/19), који предвиђа да 
Градско веће доноси одлуке везане за располагање и управљање грађевинским 
земљиштем, што је поред Закона о планирању и изградњи, основ за доношење 
Програма уређивања грађевинског земљишта, као и члан 63. став 1. тачка 2. 
Статута града Краљева („Службени лист града Краљева“, број 6/19-пречишћен 
текст), који предвиђа да Градско веће непосредно извршава и стара се о 
извршавању одлука и других аката Скупштине, у овом случају Програма 
уређивања грађевинског земљишта за 2021.годину, из којег је изведен Програм 
одржавања улица, јавних површина, градских и некатегорисаних путева на 
територији града Краљева у 2021. години. 
 
 
 
Градско веће града Краљева 
Број: 06-239/2021-І      
Дана: 30.07.2021.године 
 
  
 
                                                           Председник Градског већа 
        градоначелник града Краљева 
                 др Предраг Терзић, дипл. политиколог, с.р. 
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На пснпву члана 247. Закпна п раду („Сл. гласник РС“, бр. 24/2005, 61/2005, 
54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017 – пдлука УС, 113/201 и 95/2018 – аутентичнп 
тумачеое), градпначелник града Краљевп,  у име пснивача, директпр Предшкплске 
устанпве „ОлгаЈпвичић - Рита“ Краљевп, репрезентативни синдикати: Сампсталн синдикат 
Предшкплске устанпве „ОлгаЈпвичић - Рита“ Краљевп и УСПРС – Унија синдиката 
Предшкплске устанпве „ОлгаЈпвичић - Рита“ Краљевп, закључују 

 

АНЕКС I ПОСЕНОГ КОЛЕКТИВНОГ УГОВОРА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ 
„ОЛГА ЈОВИЧИЋ - РИТА“ 

 
Члан 1. 

У  Кплективнпм угпвпру за заппслене у Предшкплскпј устанпви „Олга Јпвичић - 
Рита“ Краљевп  ( „Службени лист града Краљева“, брпј 50/20 ),  

-члан 44. став 1. тачка 4) меоа се и гласи: 

„за 35 и 40 гпдина рада у раднпм пднпсу – две прпсечне плате;“  

- члан 44 став 3. меоа се и гласи: 

„Заппслени стиче правп на јубиларну награду у гпдини у кпјпј навршава 
10,20,30, 35 и 40 гпдина рада пстварених у раднпм пднпсу.“ 

Члан 2. 

Овај  Анекс ступа на снагу нареднпг дана пд дана пбјављиваоа у „Службенпм листу 
града Краљева“. 

 

ГРАДОНАЧЕЛНИК КРАДА КРАЉЕВА 
Брпј: 2114/21 
Датум: 29.07.2021. гпдине 
 
 

 
   ГРАДОНАЧЕЛНИК                                                                                           ДИРЕКТОР УСТАНОВЕ 
Терзић др Предраг, с.р.                                                                  Чмерић Габријела, с.р. 
 

ПРЕДСЕДНИК ССПВИОС                                                                             ПРЕДСЕДНИК УСПРС 
  КпсанаДимитрпв , с.р.                                                                              Дејан Јерптијевић, с.р. 

 

216.
КОЛЕКТИВНИ УГОВОРИ

Самостални синдикат

“Олга Јовичић - Рита”
“Олга Јовичић - Рита”

“Олга Јовичић - Рита”

Косана Димитров, с.р.
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нсирања спортских организација и спортских удружења........................................ 
 

214. Решење о давању сагласности Љубици Милојчевић из Краљева за парце-
лацију кат. парцелa број 2565/1 и 2564/1, обе КО Крушевица, које су јавна сво-
јина града Краљева...................................................................................................... 
 

215. Закључак о давању сагласности на Измене Програма одржавања улица, јавних 
површина, градских и некатегорисаних путева на територији града Краљева у 
2021. години................................................................................................................. 
 
КОЛЕКТИВНИ УГОВОРИ 
      

216. Анекс I Посебног колективног уговора за запослене у Предшколској установи 
„Олга Јовичић-Рита“ Краљево..................................................................................... 
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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


