
  На основу члана 24. став 2. Статута града Краљева („Службени лист града 
Краљева“, број 6/19-пречишћен текст), у вези са Програмом подршке за спровођење 
пољопривредне политике и политике руралног развоја за 2021. годину на територији 
града Краљева, део II. Опис планираних мера, Назив и шифра мере: 402 Подстицаји за 
промотивне активности у пољопривреди и руралном развоју („Службени лист града 
Краљева“, број 7/2021), 

  ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА КРАЉЕВА, на Четрдесет шестој (ванредној) седници 
одржаној 15. септембра 2021. године, донело је 

Р Е Ш Е Њ Е 

  1. Даје се сагласност за коришћење дела средстава за реализацију мере из 
Програма подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног 
развоја за 2021. годину на територији града Краљева, део II. Опис планираних мера, 
Назив и шифра мере: 402 Подстицаји за промотивне активности у пољопривреди и 
руралном развоју („Службени лист града Краљева“, број 7/2021) у износу од 84.840,00 
динара ради плаћања закупа изложбеног простора Д.О.О. за туризам, угоститељство и 
сајамске манифестације „Шумадија сајам“ Крагујевац поводом одржаног Шумадијског 
сајма пољопривреде у Крагујевцу 02-05. септембра 2021. године. 

    2. Износ од 84.840,00 динара уплатити Д.О.О. за туризам, угоститељство и 
сајамске манифестације „Шумадија сајам“ Крагујевац на текући рачун: 160-254610-24 
BANCA INTESA Крагујевац.  

     3. Средства за реализацију мере из члана 1. овог решења планирана су 
Одлуком о буџету града Краљева за 2021. годину („Службени лист града Краљева“, 
број 52/20 и 20/21), и то: Раздео 05, Глава 01 - Градска управа, Програм 0101-  
Пољопривреда и рурални развој, Функција 421 - Пољопривреда, Програм. актив./ 
Пројекат 0002 - Мере подршке руралном развоју, Позиција 100, Економска 
класификација 451- Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама. 

Образложење 

       У периоду 02-05. септембра 2021. године, у организацији Д.О.О. за туризам, 
угоститељство и сајамске манифестације „Шумадија сајам“ Крагујевац одржан је 
Шумадијски сајам пољопривреде у Крагујевцу на коме су, уз подршку града Краљева, узели 
учешће пољопривредници са територије града Краљева на закупљеном изложбеном 
простору. Према достављеном предрачуну број (97) 58-175 организатора сајма, трошкови 
закупа са урачунатим ПДВ-ом износе 84.840,00 динара. 

            Програмом подршке за спровођење пољопривредне политике и политике 
руралног развоја за 2021. годину на територији града Краљева, део II. Опис планираних 
мера, Назив и шифра мере: 402 Подстицаји за промотивне активности у пољопривреди и 
руралном развоју, планирана су средства у висини до 1.000.000,00 динара за 
организовање информативних активности: сајмови, изложбе, манифестације и студијска 
путовања. 
                  Средства за реализацију мере из члана 1. овог решења планирана су Одлуком 
о буџету града Краљева за 2021. годину, и то: Раздео 05, Глава 01 - Градска управа, 
Програм 0101 -  Пољопривреда и рурални развој, Функција 421 - Пољопривреда, Програм. 
актив./Пројекат 0002 - Мере подршке руралном развоју, Позиција 100, Економска 
класификација 451 - Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама. 

                                   Правни основ за доношење овог решења садржан је у Програму подршке за 
спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја за 2021. годину на 
територији града Краљева, део II. Опис планираних мера, Назив и шифра мере: 402 
Подстицаји за промотивне активности у пољопривреди и руралном развоју којом је 
прописано да сагласност за коришћење средстава по овој мери даје Градско веће града 
Краљева, на образложени предлог Савет за пољопривреду града Краљева. 

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА КРАЉЕВА 
Број: 011-257/2021-І      
Дана: 15. 09. 2021. године                                    ПРЕДСЕДНИК ГРАДСКОГ ВЕЋА 
                                                                        градоначелник града Краљева 
 
                           др Предраг Терзић, дипл. политиколог 


