
  На основу члана 24. став 2. Статута града Краљева („Службени лист града 
Краљева“, број 6/2019-пречишћен текст), у вези са Програмом подршке за спровођење 
пољопривредне политике и политике руралног развоја за 2021. години 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 250.000,00 
динара које би користио Научно-пословни центар „WORLD“, Краљево ради плаћања 
закупа штандова, трошкова превоза учесника и других зависних трошкова за 
информативне активности (рекламе, презентације и др.) у оквиру манифестације „Дани 
воћа, српске ракије и вина“ која је планирана за 16. и 17. октобар 2021. године у селу 
Буковици.  

     2. Корисник додељених средстава из тачке 1. овог решења је у обавези да 
пренета средства користи искључиво за финансирање трошкова описаних у тачки 1. 
овог закључка, као и да преко Одељења за привреду и финансије Градске управе града 
Краљева достави наративни и финансијски извештај (фактуре-рачуне, доказе о 
извршеном плаћању фактуре - рачуна, и то: потврду о преносу средстава или извод 
банке за плаћање са наменског рачуна Научно - пословног центра „WORLD“, Краљево, 
а у случају да је плаћање извршено готовински или платном картицом доставити 
фискални исечак, односно готовински рачун који гласи на Научно - пословни центар 
„WORLD“, Краљево о трошковима при реализацији манифестације из тачке 1. овог 
закључка, у року од 10 (десет) дана од дана завршетка манифестације, а у складу са 
закљученим Уговором. 

          Неутрошена средства, као и средства која нису правдана на начин описан у 
предходном ставу, Научно - пословни центар „WORLD“, Краљево је у обавези да врати 
Граду Краљеву у року од 15 (петнаест) дана од дана завршетка манифестације. 

      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 52/2020 и 20/2021), 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 

       Научно - пословни центар „WORLD“, Краљево, поднео је захтев за коришћење 
дела средстава 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 у износу од 250.000,00 динара ради плаћања закупа штандова, трошкова 
превоза учесника и других зависних трошкова за информативне активности (рекламе, 
презентације и др.) у оквиру манифестације „Дани воћа, српске ракије и вина“ која је 
планирана за 16. и 17. октобар 2021. године у селу Буковици.   

            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 организо-
вање 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. 
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