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СЛУЖБЕНИ ЛИСТ 
ГРАДА КРАЉЕВА

БРОЈ 26 - 13. АВГУСТ 2021. ГОДИНЕ

АКТИ ГРАДОНАЧЕЛНИКА ГРАДА КРАЉЕВА

  На основу члана 61. став 1. 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 и 113/17, 95/18, 31/19, 72/19 и 
149/20), члана 44. тачка 5) и члана 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 56. став 2.,  члана 58. тачка 5), члана 121. став 1. Статута града Краљева 
("Службени лист града Краљева", број 6/19 - пречишћен текст), члана 21. 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 промени  апропријације корисника буџета 
    
   1. У текућу буџетску резерву утврђену чланом 13. Одлуке о  
буџету града Краљева за 2021. годину ("Службени лист града Краљева", број 52/20  
и 20/21) Раздео 5, Глава 01 – Градска управа, Програм 0602 - Опште јавне услуге 
локалне самоуправе, Функција 160 – Опште јавне услуге некласификоване на 
другом месту, Програм.актив/Пројекат 0009, Позиција 178, Економска 
класификација 499 – Текућа буџетска резерва, ПРЕНОСЕ СЕ средства у износу од 
4.020.000,00 динара, ради уравнотежења расхода буџета, умањењем апропријације 
у оквиру: 

- Раздела 05, Глава 01 – Градска управа,  Програм 0602 - Опште 
јавне услуге локалне самоуправе, Функција 130 – Опште услуге, 
Програм.актив./Пројекат 0001 – Функционисање локалне 
самоуправе и градских општина, Позиција 168,  Економска 
класификација  465 – Остале дотације и трансфери,  за износ од 
4.020.000,00 динара. 

   2. Из средстава текуће буџетске резерве, Раздео 5, Глава 01 
Градска управа, Програм 0602 - Опште јавне услуге локалне самоуправе,  Функција 
160 –  Опште  јавне   услуге   некласификоване  на   другом   месту,  Програм.актив/ 
Пројекат 0009, Позиција 178, Економска класификација 499 – Текућа буџетска 
резерва, ПОВЕЋАВА СЕ апропријација у износу од 4.020.000,00 динара у оквиру: 

- Раздела 05, Глава 01 – Градска управа,  Програм 1801 – 
Здравствена заштита, Функција 740 – Услуге јавног здравства, 
Програм.актив./Пројекат 0003 – Спровођење активности из 
области друштвене бриге за јавно здравље, Позиција 150,  
Економска класификација  464 – Дотације организацијама 
обавезног здравственог осигурања за износ од 4.020.000,00 
динара.  

          3. Промене  у апропријацијама  извршене у тачкама  1. и 2. овог 
решења односе се на уравнотежење расхода у погледу недовољно планираних 
средстава за измирење рачуна за неизмирене обавезе Дома здравља „Краљево“ 
према ЈКП „Водовод“ Краљево из 2019. године што је била законска обавеза Града 
Краљева као оснивача.  
           4. О извршењу овог решења стараће се Одељење за привреду и 
финансије Градске управе града Краљева и Дом здравља „Краљево“. 
           5.  Решење објавити у "Службеном листу града Краљева". 
 

Образложење 
        Градоначелник града Краљева је, на основу захтева Дома здравља 
„Краљево“ број 1743. од 30.07.2021. године и дописа Министарства здравља 
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Републике Србије број 401-00-2088/2021-02 од 20.07.2021. године, поднео захтев 
Одељењу за привреду и финансије Градске управе града Краљева број 2030-1/21 
дана 02.08.2021. године за изналажење могућности да се у буџету Града обезбеде 
средства за измирење обавеза Дома здравља „Краљево“ према ЈКП „Водоводу“. Уз 
захтев - молбу за финансирање дуга за утрошену воду по основу рачуна из 2019. 
године Дом здравља „Краљево“ је доставио и Извод отворених ставки за рачуне из 
2019. године на 4.016.246,64 динара, оверен од стране ЈКП „Водовод“ Краљево 
дана 30.07.2021. године као и копије неизмирених рачуна. 
 Ради обезбеђења недовољно планираних средстава Одељење за привреду 
и финансије је на основу изјашења Службе за управљање пројектима и локално-
економски развој бр. XIII-159/2021 од 02.08.2021.године о слободним средствима на 
позицији 168, економска класификација 465 - Остале дотације и трансфери, 
планираним за пројекат „Подршка решавању проблема становања и инклузије 
осетљивих друштвених група“ у висини од 8.500.000,00 динара који није одобрен за 
суфинансирање од стране донатора, дало предлог промена апропријација у 
тачкама 1. и 2. овог Решења.  
  Правни основ за доношење овог решења садржан је у члану 21. 
Одлуке о буџету града Краљева за 2021. годину ("Службени лист града Краљева", 
број 52/20  и 20/21), којим је прописано да Градоначелник града Краљева може у 
складу са Законом вршити преусмеравање у апропријацијама, решењем у току 
буџетске године у случају да се обим пословања или овлашћења директног, 
односно његовог индиректног корисника буџетских средстава промени, тако што ће 
износ апропријација издвојених за активности тог корисника увећати, односно 
смањити.   
   Решење доставити: Одељењу за привреду и финансије Градске 
управе града Краљева, Одељењу за послове органа града Градске управе града 
Краљева,  Дому здравља „Краљево“, Управи за трезор - Филијала Краљево  и 
архиви. 
 
Градоначелник града Краљева 
Број:2042/2021 
Дана: 03. август 2021. године 
 

       
      Градоначелник града Краљева                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

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

  На основу члана 61. став 1. 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 и 113/17, 95/18, 31/19, 72/19 и 
149/20), члана 44. тачка 5) и члана 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 56. став 2.,  члана 58. тачка 5), члана 121. став 1. Статута града Краљева 
("Службени лист града Краљева", број 6/19 - пречишћен текст), члана 21. 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 промени  апропријације корисника буџета 
    
   1. У текућу буџетску резерву утврђену чланом 13. Одлуке о  
буџету града Краљева за 2021. годину ("Службени лист града Краљева", број 52/20  
и 20/21) Раздео 5, Глава 01 – Градска управа, Програм 0602 - Опште јавне услуге 
локалне самоуправе, Функција 160 – Опште јавне услуге некласификоване на 
другом месту, Програм.актив/Пројекат 0009, Позиција 178, Економска 
класификација 499 – Текућа буџетска резерва, ПРЕНОСЕ СЕ средства у износу од 
4.020.000,00 динара, ради уравнотежења расхода буџета, умањењем апропријације 
у оквиру: 

- Раздела 05, Глава 01 – Градска управа,  Програм 0602 - Опште 
јавне услуге локалне самоуправе, Функција 130 – Опште услуге, 
Програм.актив./Пројекат 0001 – Функционисање локалне 
самоуправе и градских општина, Позиција 168,  Економска 
класификација  465 – Остале дотације и трансфери,  за износ од 
4.020.000,00 динара. 

   2. Из средстава текуће буџетске резерве, Раздео 5, Глава 01 
Градска управа, Програм 0602 - Опште јавне услуге локалне самоуправе,  Функција 
160 –  Опште  јавне   услуге   некласификоване  на   другом   месту,  Програм.актив/ 
Пројекат 0009, Позиција 178, Економска класификација 499 – Текућа буџетска 
резерва, ПОВЕЋАВА СЕ апропријација у износу од 4.020.000,00 динара у оквиру: 

- Раздела 05, Глава 01 – Градска управа,  Програм 1801 – 
Здравствена заштита, Функција 740 – Услуге јавног здравства, 
Програм.актив./Пројекат 0003 – Спровођење активности из 
области друштвене бриге за јавно здравље, Позиција 150,  
Економска класификација  464 – Дотације организацијама 
обавезног здравственог осигурања за износ од 4.020.000,00 
динара.  

          3. Промене  у апропријацијама  извршене у тачкама  1. и 2. овог 
решења односе се на уравнотежење расхода у погледу недовољно планираних 
средстава за измирење рачуна за неизмирене обавезе Дома здравља „Краљево“ 
према ЈКП „Водовод“ Краљево из 2019. године што је била законска обавеза Града 
Краљева као оснивача.  
           4. О извршењу овог решења стараће се Одељење за привреду и 
финансије Градске управе града Краљева и Дом здравља „Краљево“. 
           5.  Решење објавити у "Службеном листу града Краљева". 
 

Образложење 
        Градоначелник града Краљева је, на основу захтева Дома здравља 
„Краљево“ број 1743. од 30.07.2021. године и дописа Министарства здравља 



  На основу члана 61. став 1. 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 и 113/17, 95/18, 31/19, 72/19 и 
149/20), члана 44. тачка 5) и члана 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 56. став 2.,  члана 58. тачка 5), члана 121. став 1. Статута града Краљева 
("Службени лист града Краљева", број 6/19 - пречишћен текст), члана 21. 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 промени  апропријације корисника буџета 

    
   1. У текућу буџетску резерву утврђену чланом 13. Одлуке о  
буџету града Краљева за 2021. годину ("Службени лист града Краљева", број 52/20  
и 20/21) Раздео 5, Глава 01 – Градска управа, Програм 0602 - Опште јавне услуге 
локалне самоуправе, Функција 160 – Опште јавне услуге некласификоване на 
другом месту, Програм.актив/Пројекат 0009, Позиција 178, Економска 
класификација 499 – Текућа буџетска резерва, преносе се средства у износу од 
2.000.000,00 динара, ради уравнотежења расхода буџета, умањењем 
апропријације у оквиру: 

- Раздела 05, Глава 01 – Градска управа,  Програм 1501 – Локални 
економски развој, Функција 412 – Општи послови по питању 
рада, Програм.актив./Пројекат 0002 – Мере активне политике 
запошљавања, Позиција 89,  Економска класификација  464 – 
Дотације организацијама обавезног социјалног осигурања,  за 
износ од 2.000.000,00 динара. 

   2. Из средстава текуће буџетске резерве, Раздео 5, Глава 01 
Градска управа, Програм 0602 – Опште јавне услуге локалне самоуправе,  Функција 
160 –  Опште  јавне услуге некласификоване на другом месту,  
Програм.актив/Пројекат 0009, Позиција 178, Економска класификација 499 – Текућа 
буџетска резерва, повећава се апропријација у износу од 2.000.000,00 динара у 
оквиру: 

- Раздела 05, Глава 01 – Градска управа,  Програм 1501 – Локални 
економски развој, Функција 412 – Општи послови по питању 
рада, Програм.актив./Пројекат 0002 – Мере активне политике 
запошљавања, Позиција 90,  Економска класификација  465 – 
Остале дотације и трансфери у износу од 2.000.000,00 динара.  

          3. Промене  у апропријацијама  извршене у тачкама  1. и 2. овог 
решења односе се на уравнотежење расхода ради обезбеђења недостајућих 
средстава за суфинансирање пројекта „Е2Е – Знањем до посла: Развијање 
вештина младих и јавно-приватно партнерство у Србији – II  фаза”, а коју спроводи 
канцеларија представништва у Србији NIRAS-IP Consult GmbH Stuttgart, Немачка.   
           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 Градске управе града Краљева. 
           5.  Решење објавити у "Службеном листу града Краљева". 
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Образложење 
 

        Градоначелник града Краљева се обратио захтевом број 2098/21 од 
11.08.2021. године Одељењу за привреду и финансије Градске управе града 
Краљева за изналажење могућности да се у буџету Града обезбеде средства за 
суфинансирање пројекта „Е2Е – Знањем до посла: Развијање вештина младих и 
јавно-приватно партнерство у Србији – II  фаза”, коју спроводи канцеларија 
представништва у Србији NIRAS-IP Consult GmbH Stuttgart, Немачка, а финансира 
Швајцарска Агенција за развој и сарадњу у висини од 8.000.000,00 динара, уз 
учешће Града Краљева од 2.000.000,00 динара.      
  Одељење за привреду и финансије је на основу изјашења Службе за 
управљање пројектима и локално-економски развој бр. XIII-202/2021 од 
11.08.2021.године о слободним средствима на позицији 89, економска 
класификација 464 – Дотације организацијама обавезног социјалног осигурања,  у 
износу од 2.000.000,00 динара (Подстицај у запошљавању), дало предлог промена 
апропријација у тачкама 1. и 2. овог Решења.  
  Правни основ за доношење овог решења садржан је у члану 21. 
Одлуке о буџету града Краљева за 2021. годину ("Службени лист града Краљева", 
број 52/20  и 20/21), којим је прописано да Градоначелник града Краљева може у 
складу са Законом вршити преусмеравање у апропријацијама, решењем у току 
буџетске године у случају да се обим пословања или овлашћења директног, 
односно његовог индиректног корисника буџетских средстава промени, тако што ће 
износ апропријација издвојених за активности тог корисника увећати, односно 
смањити.   
   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 Градске 
управе града Краљева, Управи за трезор - Филијала Краљево  и архиви. 
 
Градоначелник града Краљева 
Број:2114/2021 
Дана: 13. август 2021. године 
 

       
              

 
 

                                                                       Градоначелник града Краљева                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
                                                             др Предраг Терзић, дипл. политиколог, с.р. 



                                                                                                                                                       

 На основу члана 8. став 2. Закона о безбедности саобраћаја на путевима 
(„Службени гласник РС“, број 41/2009, 53/2010, 101/2011, 32/2013-одлука УС, 55/2014, 
96/2015-др. закон, 9/2016-одлука УС, 24/2018, 41/2018, 41/2018-др. закон, 87/2018, 
23/2019 и 128/2020-др.закон), члана 46. Закона о локалној самоуправи („Службени 
гласник РС“, број 129/2007, 83/2014-др. закон, 101/2016-др. закон и 47/2018), члана 63. 
став 1. тачка 6. и 24. Статута града Краљева („Службени лист града Краљева“, број 
6/2019-пречишћен текст) и члана 7. Пословника о раду Градског већа („Службени лист 
града Краљева“, број 21/2019-пречишћен текст), 
 

Градско веће града Краљева, на Четрдесет првој (ванредној) седници одржаној 
дана 6. августа 2021. године, донело је  
 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
О ИЗМЕНАМА РЕШЕЊА О ОБРАЗОВАЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА САВЕТА ЗА 

КООРДИНАЦИЈУ ПОСЛОВА БЕЗБЕДНОСТИ САОБРАЋАЈА НА ПУТЕВИМА 
 
 

I 
 У Решењу о образовању и именовању чланова Савета за координацију послова 
безбедности саобраћаја на путевима (у даљем тексту: Решење) („Сл. лист града 
Краљева“, број 41/2020), тачка I којим се у Савет за координацију послова безбедности 
саобраћаја на путевима именују чланови Савета мења се тако што: 
 
 - под редним бројем 5. Славица Радивојевић, дипл. економиста, уместо речи: 
„службеник у Одсеку за јавне набавке“ треба да стоји: „Руководилац Одељења за 
заједничке послове Градске управе града Краљева“ и 
 - под редним бројем 6. уместо речи: „Александар Несторовић, директор ЈП за 
уређивање грађевинског земљишта „Краљево““ треба да стоји: „Марица Мијајловић, 
в.д. директора ЈП за уређивање грађевинског земљишта „Краљево““. 
 

II 
 Измене решења ступају на снагу даном доношења и објавиће се у „Службеном 
листу града Краљева“. 
 

III 
 Решење доставити: Председнику, заменику председника, члановима Савета, 
руководиоцу Одељења за урбанизам, грађевинарство и стамбено-комуналне 
делатности Градске управе града Краљева, руководиоцу Одељења за послове органа 
Града Градске управе града Краљева, руководиоцу Одељењу за заједничке послове 
Градске управе града Краљева, руководиоцу Одељења за привреду и финансије 
Градске управе града Краљева-Шефу Одсека за буџетско рачуноводство и уз 
материјал. 
 

Образложење 
 
          Правни основ за доношење решења је члан 8. став 2. Закона о безбедности 
саобраћаја на путевима („Службени гласник РС“, број 41/2009, 53/2010, 101/2011, 32/2013-
одлука УС, 55/2014, 96/2015-др. закон, 9/2016-одлука УС, 24/2018, 41/2018, 41/2018-др. 
закон, 87/2018, 23/2019 и 128/2020-др. закон) којим је прописано да извршни орган 
јединице територијалне аутономије, односно јединице локалне самоуправе, општинско, 
односно градско веће, може да оснује тело за координацију (комисија, савет и сл.), ради 
усклађивања послова безбедности саобраћаја на путевима који су из делокруга јединице 
територијалне аутономије, односно јединице локалне самоуправе. Чланом 17, 18. и 19. 
истог закона су прецизирани извори финансирања унапређења безбедности саобраћаја, 

13.август 2021. године        СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА КРАЉЕВА        Број 26 - Страна 5

219.
АКТИ ГРАДСКОГ ВЕЋА ГРАДА КРАЉЕВА



Број 26 - Страна 6                               СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА КРАЉЕВА                        13. август 2021. године

                                                                                                                                                       

као и средства финансирања (по областима: Унапређење саобраћајне инфраструктуре са 
становишта унапређења безбедности саобраћаја на путевима-50% планираних средстава, 
а остале области: Унапређење саобраћајног васпитања и образовања, Рад Савета, 
Превентивно-промотивне активности из области безбедности саобраћаја, Научно-
истраживачки рад у области безбедности саобраћаја и Техничко опремање јединица 
саобраћајне полиције које контролишу и регулишу саобраћај на путевима и других органа 
надлежних за послове безбедности саобраћаја, преосталих 50% планираних средстава), а 
према Програму коришћења буџетског фонда за саобраћај, који доноси извршни орган 
јединице локалне самоуправе, на предлог тела за координацију.  
 Чланом 46. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, број 129/2007, 
83/2014-др. закон, 101/2016-др. закон и 47/2018), као и чланом 63. Статута града Краљева 
(„Службени лист града Краљева“, број 6/2019-пречишћен текст) прописане су надлежности 
Градског већа града Краљева, па је, између осталог, ставом 1. тачка 6. прописано да се 
Градско веће стара о извршавању поверених надлежности из оквира права и дужности 
Републике, а тачком 24. да образује Савет за безбедност саобраћаја, именује председника 
и чланове и најмање два пута годишње подноси Скупштини извештај о стању безбедности 
саобраћаја на територији Града, који је дужно да учини доступним јавности. 

 С тим у вези, Славица Радивојевић је решењем Начелника Градске управе сада 
Руководилац Одељења за заједничке послове Градске управе града Краљева, а не 
службеник у Одсеку за јавне набавке. 
 Решењем Скупштине града Краљева број: 02-23/2021-I („Службени лист града 
Краљева“, број 20/2021) утврђено је да Александру Несторовићу престаје мандат 
директора ЈП за уређивање грађевинског земљишта „Краљево“ из Краљева, из разлога 
истека периода на који је именован, а да је Решењем Скупштине града Краљева број: 02-
24/2021-I („Службени лист града Краљева“, број 20/2021) именована Марица Мијајловић, 
дипл.инж.арх, за в.д. директора наведеног јавног предузећа, до именовања директора на 
основу спроведеног јавног конкурса, а најдуже до једне године. 
 
 
 
ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА КРАЉЕВА 
Број: 011-229/2021-I 
Дана: 06. 08. 2021. године 
 
 
 
 

                                                                                    Председник Градског већа 
                                                                                  градоначелник града Краљева 
                                                                        др Предраг Терзић, дипл. политиколог, с.р. 



  На основу члана 46, у вези са чланом 66. став 5. Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласник РС“, број 129/07, 83/14-други 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), члана 18. став 1. и 2. Одлуке о обезбеђивању 
средстава за остваривање потреба и интереса у области спорта на територији града 
Краљева („Службени лист града Краљева“, број 32/14) и члана 13. Одлуке о буџету 
града Краљева за 2021. годину („Службени лист града Краљева“, број 52/20 и 20/21), 
 
  ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА КРАЉЕВА, на Четрдесет првој (ванредној) 
седници одржаној дана 6. августа 2021. године, донело је 
 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
 

1. Из средстава утврђених чланом 13. Одлуке о буџету града Краљева 
за 2021. годину („Службени лист града Краљева", број 52/20 и 20/21), 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 152, економска класификација 481- Дотације невладиним 
организацијама, РАСПОРЕЂУЈЕ СЕ износ од 650.000,00 динара на име учешћа града 
Краљева у финансирању трошкова у области фудбалског спорта ФК „Карађорђе“ на 
име подмирења повећаних трошкова због уласка у виши ранг такмичења. 
 

2. Наведени спортски клуб се обавезује да додељена средства 
дотација утроши наменски и да у року од 30 дана од завршетка активности достави 
финансијски извештај о наменском утрошку средстава из става 1. овог решења 
Спортском центру „Ибар“ Краљево. 
 

3. О извршењу овог решења стараће се Одељење за друштвене 
делатности Градске управе града Краљева, Одељење за привреду и финансије 
Градске управе града Краљева и Спортски центар „Ибар“ Краљево. 
 

4.      Ово решење објавити у „Службеном листу града Краљева“. 
 

5. Решење доставити: Одељењу за друштвене делатности Градске 
управе града Краљева, Одељењу за привреду и финансије Градске управе града 
Краљева, Одељењу за послове органа града Краљева, Спортском центру „Ибар“ и уз 
материјал са седнице. 
 

О б р а з л о ж е њ е 
 

Дана 27.07.2021. године Комисији за спорт града Краљева обратио се 
захтевом од 27.07.2021. године ФК „Карађорђе“. Захтев се односи на обезбеђење 
буџетских средстава за подмирење трошкова уласка у виши ранг такмичења. 

Клуб је приложио захтев на износ од 800.000,00 динара.  
  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 28.07.2021. године утврдила је предлог 
број 4/21 од 28.07.2021. године, којим се предлаже Градском већу града Краљева да 
одобри средства у висини од 650.000,00 динара ФК „Карађорђе“ на име подмирења 
наведених активности. Предлог Комисије је образложен основаношћу захтева поменутог 
клуба, везано за члан 18. Одлуке о обезбеђивању средстава за остваривање потреба и 
интереса у области спорта на територији града Краљева. 
                       Разматрајући предлог Комисије Градско веће града Краљева, у складу са 
својим надлежностима, прихватило је исто и одлучило као у диспозитиву овог Решења. 
 
 
ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА КРАЉЕВА 
Број: 011-231/2021-I 
Дана:06. 08. 2021. године 
                                                                                     Председник Градског већа 
                                             градоначелник града Краљева 
                        др Предраг Терзић, дипл. политиколог, с.р. 
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  На основу члана 46, у вези са чланом 66. став 5. Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласник РС“, број 129/07, 83/14-други 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), члана 18. став 1. и 2. Одлуке о обезбеђивању 
средстава за остваривање потреба и интереса у области спорта на територији града 
Краљева („Службени лист града Краљева“, број 32/14) и члана 13. Одлуке о буџету 
града Краљева за 2021. годину („Службени лист града Краљева“, број 52/20 и 20/21), 
 
  ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА КРАЉЕВА, на Четрдесет првој (ванредној) 
седници одржаној дана 6. августа 2021. године, донело је 
 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
 

1. Из средстава утврђених чланом 13. Одлуке о буџету града Краљева 
за 2021. годину („Службени лист града Краљева“, број 52/20 и 20/21), 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 152, економска класификација 481- Дотације невладиним 
организацијама, РАСПОРЕЂУЈЕ СЕ износ од 350.000,00 динара на име учешћа града 
Краљева у финансирању трошкова у области фудбалског спорта ОФК „Прогорелица“ 
на име подмирења повећаних трошкова због уласка у виши ранг такмичења. 
 

2. Наведени спортски клуб се обавезује да додељена средства 
дотација утроши наменски и да у року од 30 дана од завршетка активности достави 
финансијски извештај о наменском утрошку средстава из става 1. овог решења 
Спортском центру „Ибар“ Краљево. 
 

3. О извршењу овог решења стараће се Одељење за друштвене 
делатности Градске управе града Краљева, Одељење за привреду и финансије 
Градске управе града Краљева и Спортски центар „Ибар“ Краљево. 
 

4.      Ово решење објавити у „Службеном листу града Краљева“. 
 

5. Решење доставити: Одељењу за друштвене делатности Градске 
управе града Краљева, Одељењу за привреду и финансије Градске управе града 
Краљева, Одељењу за послове органа града Краљева, Спортском центру „Ибар“ и уз 
материјал са седнице. 
 

О б р а з л о ж е њ е 
 

Дана 27.07.2021. године Комисији за спорт града Краљева обратио се 
молбом за помоћ од 23.07.2021. године ОФК „Прогорелица“. Молба се односи на 
обезбеђење буџетских средстава за подмирење трошкова уласка у виши ранг такмичења, 
односно у Окружну лигу ФСРО. 
  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 28.07.2021. године утврдила је предлог 
број 4/21 од 28.07.2021. године, којим се предлаже Градском већу града Краљева да 
одобри средства у висини од 350.000,00 динара ОФК „Прогорелица“ на име подмирења 
наведених активности. Предлог Комисије је образложен основаношћу захтева поменутог 
клуба, везано за члан 18. Одлуке о обезбеђивању средстава за остваривање потреба и 
интереса у области спорта на територији града Краљева. 
                       Разматрајући предлог Комисије Градско веће града Краљева, у складу са 
својим надлежностима, прихватило је исто и одлучило као у диспозитиву овог Решења. 
 
ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА КРАЉЕВА 
Број:  011-232/2021-I 
Дана  06. 08. 2021. године 
                                                                                 Председник Градског већа  
                                                  градоначелник града Краљева 
          др Предраг Терзић, дипл. политиколог, с.р. 
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  На основу члана 46, у вези са чланом 66. став 5. Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласник РС“, број 129/07, 83/14-други 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), члана 18. став 1. и 2. Одлуке о обезбеђивању 
средстава за остваривање потреба и интереса у области спорта на територији града 
Краљева („Службени лист града Краљева“, број 32/14) и члана 13. Одлуке о буџету 
града Краљева за 2021. годину („Службени лист града Краљева“, број 52/20 и 20/21), 
 
  ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА КРАЉЕВА, на Четрдесет првој (ванредној) 
седници одржаној дана 6. августа 2021. године, донело је 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
 

1. Из средстава утврђених чланом 13. Одлуке о буџету града Краљева 
за 2021. годину („Службени лист града Краљева“, број 52/20 и 20/21), 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 152, економска класификација 481- Дотације невладиним 
организацијама, РАСПОРЕЂУЈЕ СЕ износ од 500.000,00 динара на име учешћа града 
Краљева у финансирању трошкова у области одбојкашког спорта Одбојкашком клубу 
„Рибница“ на име подмирења трошкова организације меморијалног турнира „Душан 
Бошковић Боле“. 
 

2. Наведени спортски клуб се обавезује да додељена средства 
дотација утроши наменски и да у року од 30 дана од завршетка активности достави 
финансијски извештај о наменском утрошку средстава из става 1. овог решења 
Спортском центру „Ибар“ Краљево. 
 

3. О извршењу овог решења стараће се Одељење за друштвене 
делатности Градске управе града Краљева, Одељење за привреду и финансије 
Градске управе града Краљева и Спортски центар „Ибар“ Краљево. 
 

4.      Ово решење објавити у „Службеном листу града Краљева“. 
 

5. Решење доставити: Одељењу за друштвене делатности Градске 
управе града Краљева, Одељењу за привреду и финансије Градске управе града 
Краљева, Одељењу за послове органа града Краљева, Спортском центру „Ибар“ и уз 
материјал са седнице. 
 

О б р а з л о ж е њ е 
 

Дана 27.07.2021. године Комисији за спорт града Краљева обратио се 
молбом за финансијску подршку од 27.07.2021. године ОК „Рибница“. Иста се односи на 
обезбеђење буџетских средстава за подмирење трошкова организације међународног 
меморијалног турнира „Душан Бошковић Боле“, на коме би учествовале и одбојкашке 
екипе из Русије и Турске, а који би се одржао  у периоду од 21.- 23.09.2021. године. 
Трошкови се, како је наведено у захтеву, односе на смештај учесника, превоз, трошкове 
суђења и остале организационе трошкове. 

Клуб је приложио захтев на износ од 500.000,00 динара.  
  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 28.07.2021. године утврдила је предлог 
број 4/21 од 28.07.2021. године, којим се предлаже Градском већу града Краљева да 
одобри средства у висини од 500.000,00 динара ОК „Рибница“ на име подмирења 
трошкова организације наведених активности. Предлог Комисије је образложен основано-
шћу захтева поменутог клуба, везано за члан 18. Одлуке о обезбеђивању средстава за 
остваривање потреба и интереса у области спорта на територији града Краљева. 
                       Разматрајући предлог Комисије Градско веће града Краљева, у складу са 
својим надлежностима, прихватило је исто и одлучило као у диспозитиву овог Решења. 
 
ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА КРАЉЕВА 
Број: 011-233/2021-I 
Дана:06. 08. 2021. године                                        Председник Градског већа 
                                                                                 градоначелник града Краљева            
           др Предраг Терзић, дипл. политиколог, с.р. 
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  На основу члана 46, у вези са чланом 66. став 5. Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласник РС“, број 129/07, 83/14-други 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), члана 18. став 1. и 2. Одлуке о обезбеђивању 
средстава за остваривање потреба и интереса у области спорта на територији града 
Краљева („Службени лист града Краљева“, број 32/14) и члана 13. Одлуке о буџету 
града Краљева за 2021. годину („Службени лист града Краљева“, број 52/20 и 20/21), 
 
  ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА КРАЉЕВА, на Четрдесет првој (ванредној) 
седници одржаној дана 6. августа 2021. године, донело је 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
 

1. Из средстава утврђених чланом 13. Одлуке о буџету града Краљева 
за 2021. годину („Службени лист града Краљева“, број 52/20 и 20/21), 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 152, економска класификација 481- Дотације невладиним 
организацијама, РАСПОРЕЂУЈЕ СЕ износ од 4.000.000,00 динара на име учешћа 
града Краљева у финансирању трошкова у области атлетског спорта Атлетском клубу 
„Краљево“ на име подмирења трошкова организације међународног такмичења -  
шампионата Балкана за млађе јуниоре у атлетици. 
 

2. Наведени спортски клуб се обавезује да додељена средства 
дотација утроши наменски и да у року од 30 дана од завршетка активности достави 
финансијски извештај о наменском утрошку средстава из става 1. овог решења 
Спортском центру „Ибар“ Краљево. 
 

3. О извршењу овог решења стараће се Одељење за друштвене 
делатности Градске управе града Краљева, Одељење за привреду и финансије 
Градске управе града Краљева и Спортски центар „Ибар“ Краљево. 
 

4.      Ово решење објавити у „Службеном листу града Краљева“. 
 

5. Решење доставити: Одељењу за друштвене делатности Градске 
управе града Краљева, Одељењу за привреду и финансије Градске управе града 
Краљева, Одељењу за послове органа града Краљева, Спортском центру „Ибар“ и уз 
материјал са седнице. 
 

О б р а з л о ж е њ е 
 

Дана 27.07.2021. године Комисији за спорт града Краљева обратио се 
захтевом од 26.07.2021. године Атлетски клуб „Краљево“. Захтев се односи на обезбеђење 
буџетских средстава за подмирење трошкова организације међународног такмичења - 
шампионата Балкана за млађе јуниоре у атлетици заједно са Спортским савезом града 
Краљева. Спортски догађај би окупио преко 400 учесника из око 20 репрезентација 
европских земаља. 

Клуб је приложио захтев на износ од 4.362.500,00 динара, уз спецификацију 
трошкова организације Балканијаде 2021. године за које би Град обезбедио средства и 
спецификацију Српског атлетског савеза.  
  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 28.07.2021. године утврдила је предлог 
број 4/21 од 28.07.2021. године, којим се предлаже Градском већу града Краљева да 
одобри средства у висини од 4.000.000,00 динара Атлетском клубу „Краљево“ на име 
подмирења трошкова организације наведених активности. Предлог Комисије је 
образложен основаношћу захтева поменутог клуба, везано за члан 18. Одлуке о 
обезбеђивању средстава за остваривање потреба и интереса у области спорта на 
територији града Краљева. 
                       Разматрајући предлог Комисије Градско веће града Краљева, у складу са 
својим надлежностима, прихватило је исто и одлучило као у диспозитиву овог Решења. 
 
ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА КРАЉЕВА 
Број: 011-234/2021-I                                               Председник Градског већа 
Дана: 06. 08. 2021. године                                    градоначелник града Краљева 
                    др Предраг Терзић, дипл. политиколог, с.р. 

223.



 
 

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА КРАЉЕВА 
 
 

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

217. Решење о промени апропријације корисника буџета, број: 2042/2021 од 3.  
августа  2021. године.................................................................................................. 
 

218. Решење о промени апропријације корисника буџета, број: 2114/2021 од 13.  
августа  2021. године.................................................................................................... 
 
АКТИ ГРАДСКОГ ВЕЋА ГРАДА КРАЉЕВА 
 

219. Решење о изменама Решења о образовању и имовању чланова Савета за ко-
ординацију послова безбедности саобраћаја на путевима..................................... 
 

220. Решење о распоређивању новчаних средстава на име учешћа града у Кра-
љева у финансирању трошкова фудбалског спорта – ФК „Карађорђе“.................. 
 

221. Решење о распоређивању новчаних средстава на име учешћа града у Кра-
љева у финансирању трошкова фудбалског спорта – ОФК „Прогорелица“........... 
 

222. Решење о распоређивању новчаних средстава на име учешћа града у Кра-
љева у финансирању трошкова одбојкашког спорта – Одбојкашки клуб „Рибни-
ца“ на име подмирења трошкова организације меморијалног турнира „Душан 
Бошковић Боле“............................................................................................................ 
 

223. Решење о распоређивању новчаних средстава на име учешћа града у 
Краљева у финансирању трошкова атлетског спорта – Атлетски клуб „Краљево“ 
на име подмирења трошкова организације међународног такмичења – шампи-
оната Балкана за млађе јуниоре у атлетици.............................................................. 
 

 
 

13.август 2021. године        СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА КРАЉЕВА        Број 26 - Страна 11

1

3

5

7

8

9

10

 
 

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА КРАЉЕВА 
 
 

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

217. Решење о промени апропријације корисника буџета, број: 2042/2021 од 3.  
августа  2021. године.................................................................................................. 
 

218. Решење о промени апропријације корисника буџета, број: 2114/2021 од 13.  
августа  2021. године.................................................................................................... 
 
АКТИ ГРАДСКОГ ВЕЋА ГРАДА КРАЉЕВА 
 

219. Решење о изменама Решења о образовању и имовању чланова Савета за ко-
ординацију послова безбедности саобраћаја на путевима..................................... 
 

220. Решење о распоређивању новчаних средстава на име учешћа града у Кра-
љева у финансирању трошкова фудбалског спорта – ФК „Карађорђе“.................. 
 

221. Решење о распоређивању новчаних средстава на име учешћа града у Кра-
љева у финансирању трошкова фудбалског спорта – ОФК „Прогорелица“........... 
 

222. Решење о распоређивању новчаних средстава на име учешћа града у Кра-
љева у финансирању трошкова одбојкашког спорта – Одбојкашки клуб „Рибни-
ца“ на име подмирења трошкова организације меморијалног турнира „Душан 
Бошковић Боле“............................................................................................................ 
 

223. Решење о распоређивању новчаних средстава на име учешћа града у 
Краљева у финансирању трошкова атлетског спорта – Атлетски клуб „Краљево“ 
на име подмирења трошкова организације међународног такмичења – шампи-
оната Балкана за млађе јуниоре у атлетици.............................................................. 
 

 
 



Број 26 - Страна 12                               СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА КРАЉЕВА                        13. август 2021. године

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


