
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 24 став 2. и члана 121. став 1. Статута града Краљева („Службени 
лист града Краљева“, број 6/19-пречишћен текст) и члана 39. став 1. и став 2. 
Пословника о раду Градског већа града Краљева („Службени лист града 
Краљева“, број 21/19- пречишћен текст),  

       Градско веће града Краљева, на Четрдесет седмој (ванредној) седници 
одржаној дана 22. септембра 2021. године, донело је 
 
 
 

З А К Љ У Ч А К 

 

I 
 

Даје се сагласност Месној заједници Конарево за плаћање трошкова 
поводом организовања састанка у сарадњи са Европским покретом Србије и 
Невладином организацијом за активно грађанско друштво са мештанима МЗ 
Конарево и МЗ Прогорелица под називом „Иницијатива за развој села по мери 
нас мештана“, трошкова поводом обележавања празника Видовдана као помоћ 
Српској православној цркви у Конареву и трошкова Фудбалском клубу „Будућност“ 
из Конарева од средстава добијених од давања у закуп простора Месне 
заједнице. 
 
 

Закључак доставити: начелнику Градске управе града Краљева, Одељењу за 
заједничке послове Градске управе града Краљева, Одељењу за послове органа 
града Краљева, Савету МЗ Конарево и уз материјал седнице. 
 
 

Образложење 
 

Месна заједница Конарево се обратила захтевом за давање сагласности да из 
сопствених средстава плати трошкове поводом организовања састанка у сарадњи са 
Европским покретом Србије и Невладином организацијом за активно грађанско 
друштво са мештанима МЗ Конарево и МЗ Прогорелица под називом „Иницијатива за 
развој села по мери нас мештана“, а која подразумева успостављање механизама 
већег учешћа Савета МЗ и мештана у планирању и реализацији инфраструктурних 
пројеката на сеоском подручју, трошкове поводом обележавања празника Видовдана 
као помоћ Српској православној цркви у Конареву и трошкове фудбалском клубу 
„Будућност“ из Конарева, а по oдлукама савета МЗ Конарево од 27.03.2021. године, 
03.06.2021. године и 29.06.2021. године. 
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