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СЛУЖБЕНИ ЛИСТ 
ГРАДА КРАЉЕВА

БРОЈ 28 - 9. СЕПТЕМБАР 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 
2.000.000,00 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 
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 за износ од 2.000.000,00 динара.  

          3. Промене  у апропријацијама  извршене у тачкама  1. и 2. овог 
решења односе се на уравнотежење расхода у погледу недовољно планираних 
средстава за реализацију Уговора са међународном организацијом „Хелп“ на име 
учешћа града у реализацији Програма „Социо-економско оснаживање Западног 
Балкана“ у износу од 16.800 евра у динарској противвредности.  
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           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. 
           5.  Решење објавити у "Службеном листу града Краљева". 
 

Образложење 
 

        Градоначелник града Краљева је, на основу потписаног Уговора број 
1558/21 од 23.06.2021. године са међународном организацијом „Хелп“ о сарадњи у 
оквиру Програма „Социо-економско оснаживање Западног Балкана“ који се 
финансира средствима Владе СР Немачке, поднео захтев Одељењу за привреду и 
финансије Градске управе града Краљева број 2218/21 дана 24.08.2021. године за 
изналажење могућности да се у буџету Града обезбеде средства за измирење 
уговорених обавеза. 
 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,  Служби за управљање пројектима и локално-економски развој, Управи за 
трезор - Филијала Краљево  и архиви. 
 
Градоначелник града Краљева 
Број:2229/2021 
Дана: 25. августа 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 
1.400.000,00 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 163, Економска 
класификација  423 – Услуге по уговору, за износ од 1.400.000,00 
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 1.400.000,00 динара у оквиру: 

- Раздела 05, Глава 01 – Градска управа,  Програм 1101 – 
Становање, урбанизам и просторно планирање, Функција 620 – 
Развој заједнице, Програм.актив./Пројекат 0004 – Стамбена 
подршка, Позиција 60,  Економска класификација  423 – Услуге 
по уговору за износ од 1.400.000,00 динара.  

          3. Промене  у апропријацијама  извршене у тачкама  1. и 2. овог 
решења односе се на уравнотежење расхода у погледу недовољно планираних 
средстава за реализацију Уговора број 1411/20 закљученог између Града Краљева 
и ЈП ''Градско стамбено'' Краљево, а ради исплате накнаде за обављање правних, 
стручних и административно – техничких послова за Пројект ''Урбана регенерација 
насеља у Доситејевој улици'' за месец август, септембар, октобар и новембар 2021. 
године, у износу од 1.400.000,00 динара.   
           4. О извршењу овог решења стараће се Одељење за привреду и 
финансије Градске управе града Краљева.  
           5.  Решење објавити у "Службеном листу града Краљева". 
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Образложење 
 

  Одсек за буџетско рачунопводство Градске управе града Краљева 
поднео је захтев за промену апропријације број Сл./21-IV  дана 20.07.2021. године 
за реализацију Уговора број 1411/20 закљученог између Града Краљева и ЈП 
''Градско стамбено'' Краљево, а ради исплате накнаде за обављање правних, 
стручних и административно – техничких послова за Пројект ''Урбана регенерација 
насеља у Доситејевој улици'' за месец август, септембар, октобар и новембар 2021. 
године, у износу од 1.400.000,00 динара, а за чије финансирање Одлуком о буџету 
града Краљево за 2021. годину нису планирана довољна средства.  
  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,  Управи за трезор - Филијала Краљево  и архиви. 
 
Градоначелник града Краљева 
Број: 2274/2021 
Дана: 30. август 2021. године 
 

       
              Градоначелник града Краљева                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

                                                                 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, 13. и 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 

Решења о исплати помоћи Комесаријата за избеглице и миграције Републике Србије 
број 553-480/1 од 26. јула 2021. године пренета на подрачун извршења буџета града 
Краљева број 840-733144843-53 код Управе за трезор дана 02.08.2021. године као 
текући наменски трансфер од Републике у корист нивоа градова у износу од 500.000,00 
динара, користиће се као помоћ за набавку огрева социјално угроженим породицама 
избеглих и интерно расељених лица која су тренутно настањена на територији града 
Краљева, у појединачно максималном износу по породици до 20.000,00 динара. 

 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. Средства у износу од 500.000,00 динара РАСПОРЕЂУЈУ СЕ у оквиру 
члана 13. Одлуке о буџету града Краљева за 2021. годину, Раздео 05, Глава 01 -
Градска управа, Програм 1101 – Становање, урбанизам и просторно планирање, 
Функциja 620, Програмска актив./пројекат 0004 – Стамбена подршка, Позиција 62, 
Економска класификација 472 – Накнада за социјалну заштиту из буџета, УВЕЋАЊЕМ 
планираних расхода апропријације за износ наменског трансфера од другог нивоа 
власти (извор 07). 

 4. ОБАВЕЗУЈЕ СЕ корисник одобрених наменских средстава – Градска 
управа, да средства у износу од 500.000,00 динара користи искључиво као помоћ за 
набавку огрева социјално угроженим породицама избеглих и интерно расељених лица 
која су тренутно настањена на територији града Краљева, у појединачно максималном 
износу по породици до 20.000,00 динара. 

  5. ОБАВЕЗУЈЕ СЕ Градска управа као корисник средстава да у име Града 
Краљева изврши све преузете обавезе на начин и у роковима из Решења о исплати 
помоћи Комесаријата за избеглице и миграције Републике Србије број 553-480/1 од 26. 
јула 2021. године.  
  6.  О извршењу овог решења стараће се Одељење за привреду и 
финансије Градске управе града Краљева и Одељење за друштвене делатности 
Градске управе града Краљева. 
   7. Ово решење објавити у "Службеном листу града Краљева". 
 
                                                

9.септембар 2021. године        СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА КРАЉЕВА        Број 28 - Страна 5

232.



Број 28 - Страна 6                               СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА КРАЉЕВА                        9. септембар 2021. године

Образложење 
 

  На основу Решења о исплати помоћи Комесаријата за избеглице и 
миграције Републике Србије број 553-480/1 од 26. јула 2021. године пренета су на 
подрачун извршења буџета града Краљева број 840-733144843-53 код Управе за трезор 
дана 02.08.2021. године као текући наменски трансфер од Републике у корист нивоа 
градова средства у износу од 500.000,00 динара, која ће се користити као помоћ за 
набавку огрева социјално угроженим породицама избеглих и интерно расељених лица 
која су тренутно настањена на територији града Краљева, у појединачно максималном 
износу по породици до 20.000,00 динара. 
  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, Управи за трезор и 
архиви.  
 
 
ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА КРАЉЕВА 
Број: 2275/2021 
Дана: 30. августа 2021. године 
    
                                                                                    

                                                                           ГРАДОНАЧЕЛНИК 
                             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 
3.550.000,00 динара, ради уравнотежења расхода буџета, умањењем апропријације 
у оквиру: 

- Раздела 05, Глава 01 – Градска управа,  Програм 0602 - Опште 
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 
3.550.000,00 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 3.550.000,00 динара у оквиру: 

- Раздела 05, Глава 01 – Градска управа,  Програм 0602 - Опште 
услуге локалне самоуправе, Функција 130 – Опште услуге, 
Програм.актив./Пројекат 0001 – Функционисање локалне 
самоуправе и градских општина, Позиција 170,  Економска 
класификација  482 – Порези, обавезне таксе и казне,  за износ 
од 3.550.000,00 динара. 

          3. Промене  у апропријацијама  извршене у тачкама  1. и 2. овог 
решења односе се на уравнотежење расхода у погледу недовољно планираних 
средстава за плаћање пореза на додату вредност на име закупа на локале у 
својини Града Краљева који је повећан због фактурисања већег броја локала у 
својини Града Краљева, и то за месец јул 2021. године у износу од 3.550.000,00 
динара.  
           4. О извршењу овог решења стараће се Одељење за привреду и 
финансије Градске управе града Краљева. 
           5.  Решење објавити у "Службеном листу града Краљева". 
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Образложење 

 
        Одсек за буџетско рачунопводство Градске управе града Краљева 
поднео је захтев за промену апропријације број Сл./21-IV  дана 02.09.2021. године 
за плаћање пореза на додату вредност на име закупа на локале у својини Града 
Краљева који је повећан због фактурисања већег броја локала у својини Града 
Краљева, и то за месец јул 2021. године, у износу од 3.550.000,00 динара, а за чије 
финансирање Одлуком о буџету града Краљево за 2021. годину нису планирана 
довољна средства. 

           Ради обезбеђења недовољно планираних средстава Одељење за 
привреду и финансије је на основу обавештења Службе за управљање пројектима 
и локално-економски развој бр. XIII-214/21 од 02.09.2021.године о слободним 
средствима на позицији 168, економска класификација 465 - Остале дотације и 
трансфери, планираним за Учешће града у осталим пројектима (Сигурнији град) у 
висини од 5.000.000,00 динара која неће бити утрошена у 2021. години, 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,  Управи за 
трезор - Филијала Краљево  и архиви. 
 
Градоначелник града Краљева 
Број: 2317/2021 
Дана: 3. септембара 2021. године 
 

       
           Градоначелник града Краљева                                                                                                                                                                                                           

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



            На основу 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 38. став 2. Одлуке о буџету града Краљева за 2021. годину („Службени лист града 
Краљева“, број 52/20 и 20/21), 
 

  Градско веће града Краљева, нa Четрдесет петој (ванредној) седници               
одржаној 9. септембра 2021. године, донело је 
 
 

РЕШЕЊЕ О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ 
 Решења о распореду коришћења буџетских средстава Основног и Средњег 
образовања и васпитања за текуће и капиталне трансфере нивоу Републике  

за 2021. годину број 011-179/2021-I од 25.06.2021. године 
 

І 
  У Прегледу капиталног трансфера нивоу Републике у 2021. години, 
Средње образовање и васпитање, Шумарска школа, која је саставни део Решења о 
распореду коришћења буџетских средстава Основног и Средњег образовања и 
васпитања за текуће и капиталне трансфере нивоу Републике за 2021. годину број 011-
179/2021-I од 25.06.2021. године, текст: 
 „511 – 200.000 динара набавка двоје нових улазних врата 
          - 700.000 динара кречење приземља 
 512–   500.000 динара машина за ласерско гравирање 
           -600.000 динара видео надзор и електрично звоно“ 
 замењује се текстом: 
 „511-   634.000 динара набавка улазних врата и замена олука на школи и  
  512- 1.366.000,00 динара за опрему за образовање (електрично звоно, видео надзор, 
глодалица, клима уређаја у канцеларији педагога и псохолога школе и уградњу АМРЕС 
интернет мреже у школи)“. 
   

ІІ 
  У осталом  делу текста наведено решење остаје на снази. 
 

              ІІІ   
                       О извршењу овог решења стараће се Одељење за друштвене 
делатности Градске управе града Краљева. 

 
IV 

  Решење доставити: Одељењу за друштвене делатности Градске управе 
града Краљева, Одељењу за привреду и финансије Градске управе града Краљева и 
уз материјал са седнице. 
 

V 
                      Решење објавити у „Службеном листу града Краљева“. 
   
 

О б р а з л о ж е њ е 
 

  Дана 29. децембра 2020. године Скупштина града Краљева донела је Одлуку 
о буџету града Краљева за 2021. годину („Службени лист града Краљева“, број 52/20 и 
20/21). Поступајући у складу са одредбама члана 8, 13. и 38. став 2. поменуте одлуке, а 
сагледавајући извршење буџета града Краљева у току 2019. и 2020. године и обим 
расположивих средстава за 2021. годину, као и уважавајући предлоге корисника буџетских 
средстава из области основног и средњег образовања и васпитања, Градско веће града 
Краљева донело је дана 25.06.2021. године Решење о распореду коришћења буџетских 
средстава Основног и Средњег образовања и васпитања за текуће и капиталне трансфере 
нивоу Републике за 2021. годину број 011-179/2021-I. Њиме су свим основним и средњим 
школама са територије града Краљева појединачно и по утврђеним наменама опредељена 
буџетска средства, између осталог и за капитална улагања у 2021. години, а по основу 
Одлуке о изменама и допунама буџета града Краљева за 2021. годину 
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          Шумарска школа је дана 03.09.2021. године поднела Одељењу за 
друштвене делатности Градске управе града Краљева захтев број 1668 од 03.09.2021. 
године за пренамену средстава за капиталне трансфере, у коме је образложила 
неопходност промене добијених средстава за кречење приземља у износу од 700.000,00 
динара. Захтев је корисник образложио хитношћу  за набавком још једних улазних врата, 
заменом олука на школи, набавком клима уређаја за канцеларију педагога и психолога 
школе и уградњу АМРЕС интернет мреже у школи. Дакле, усвајањем овог предлога 
корисника буџетских средстава Града, планирани износ средстава се неће променити, већ 
само извршити његова пренамена, што се није знало нити могло поступити у моменту 
израде распоредног решења за област образовања по доношењу Одлуке о ребалансу 
буџета града. 
 
 
 
ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА КРАЉЕВА 
Број: 011-249/2021-I 
Дана: 09. 09. 2021. године 
 
           ПРЕДСЕДНИК ГРАДСКОГ ВЕЋА 
                                                                                  градоначелник града Краљева 
            др Предраг Терзић, дипл. политиколог,с.р. 



 

На основу члана 63. тачка 2. и члана 121. став 1. Статута града Краљева 
(„Службени лист града Краљева“, број 6/19-пречишћен текст), члана 21. став 4. 
Одлуке о признањима и наградама града Краљева („Службени лист града Краљева“, 
број 10/17 и 13/19) и члана 39. став 1. Пословника о раду Градског већа града 
Краљева („Службени лист града Краљева“, број 21/19-пречишћен текст),  

Градско веће града Краљева, на Четрдесет петој (ванредној) седници 
одржаној 9. септембра 2021. године, донело је  

 
 

РЕШЕЊЕ 
 
 
I 
 

 Утврђује се износ од 100.000,00 динара као висина појединачног новчаног 
износа Октобарске наградe града Краљева за 2021. годину. 
  
 

II 
 

 Ово решење објавити у „Службеном листу града Краљева“. 
 
 
                                                         О б р а з л о ж е њ е  

 
 Чланом 21. Одлуке о признањима и наградама града Краљева („Службени 
лист града Краљева“, број 10/17 и 13/19) утврђено је да се Октобарска награда и 
Специјална награда за подстицај хуманости „Миломир Главчић“ додељују у виду 
дипломе, да се уз дипломе додељују и новчани износи награда, као и да се средства 
за награде и друге трошкове обезбеђују из буџета града Краљева. Ставом 4. овог 
члана утврђено је да Градско веће града Краљева сваке године утврђује висину 
новчаних награда у оквиру средстава утврђених буџетом града за текућу годину. 
 
 
 
 
Градско веће града Краљева 
Број: 011-250/2021-I 
Дана: 09. 09. 2021. године 
 
 
 
                                                                                 Председник Градског већа 
           Градоначелник града Краљева 
                                                                      др Предраг Терзић, дипл.политиколог, с.р.       
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На основу члана 63. тачка 2. и члана 121. став 1. Статута града Краљева 
(„Службени лист града Краљева“, број 6/19-пречишћен текст), члана 21. став 4. 
Одлуке о признањима и наградама града Краљева („Службени лист града Краљева“, 
број 10/17 и 13/19) и члана 39. став 1. Пословника о раду Градског већа града 
Краљева („Службени лист града Краљева“, број 21/19-пречишћен текст),  

Градско веће града Краљева, на Четрдесет петој (ванредној) седници 
одржаној 9. септембра 2021. године, донело је  

 
 

РЕШЕЊЕ 
 
 
I 
 

 Утврђује се износ од 70.000,00 динара као висина појединачног новчаног 
износа Специјалне наградe за подстицај хуманости „Миломир Главчић“ за 2021. 
годину. 
  
 

II 
 

 Ово решење објавити у „Службеном листу града Краљева“. 
 
 
                                                         О б р а з л о ж е њ е  

 
 Чланом 21. Одлуке о признањима и наградама града Краљева („Службени 
лист града Краљева“, број 10/17 и 13/19) утврђено је да се Октобарска награда и 
Специјална награда за подстицај хуманости „Миломир Главчић“ додељују у виду 
дипломе, да се уз дипломе додељују и новчани износи награда, као и да се средства 
за награде и друге трошкове обезбеђују из буџета града Краљева. Ставом 4. овог 
члана утврђено је да Градско веће града Краљева сваке године утврђује висину 
новчаних награда у оквиру средстава утврђених буџетом града за текућу годину. 
 
 
 
 
Градско веће града Краљева 
Број: 011-251/2021-I 
Дана: 09. 09. 2021. године 
 
 
 
                                                                                 Председник Градског већа 
          Градоначелник града Краљева 
                                                                      др Предраг Терзић, дипл.политиколог, с.р.       
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На основу члана 43. Закона о локалним изборима („Службени гласник РС“, 

број 129/2007, 34/2010 – Одлука УС и 54/2011, 12/2020, 16/2020 – аутентично 
тумачење и 68/2020),  

       Изборна комисија града Краљева, на седници одржаној 06. јула 2021. 
године, донела је 

 Р Е Ш Е Њ Е 
 

I 
На место одборника Скупштине града Краљева Марице Мијајловић, 

изабраног на изборима одржаним 21. јуна 2020.године са Изборне листе 
АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ – ЗА НАШУ ДЕЦУ коме је одборнички мандат престао 
усменом оставком на функцију одборника у Скупштини града Краљева, 
одборнички мандат се додељује Стефану Томашевићу, по занимању ИТ инжењер, 
рођен 1990.године, са пребивалиштем у Краљеву, Цветке 174, кандидату са 
Изборне листе АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ – ЗА НАШУ ДЕЦУ. 
 

II 
            Мандат новом одборнику траје до истека мандата одборника коме је 
престао мандат.  

 
III 

Одборнику коме је овим решењем додељен мандат издати уверење о 
избору за одборника Скупштине града Краљева.  

 
IV 

Ово решење објавити у „Службеном листу града Краљева“. 
 

 О б р а з л о ж е њ е 
Изборној комисији града Краљева је достављена Одлука Скупштине града 

Краљева број: 011-173/2021-I од 21. јуна 2021.године, којом је утврђено да је 
Марици Мијајловић престао мандат одборника у Скупштини града Краљева 
усменом оставком на функцију одборника у Скупштини града Краљева и наведена 
Одлука објављена је у „Службеном листу града Краљева“. 

Одредбом члана 46. став 1. тачка 1. Закона о локалним изборима 
предвиђено је да одборнику престаје мадат пре истека времена на које је изабран 
подношењем оставке на функцију одборника. Истоветну одредбу садржи и члан 
44. став 1. тачка 1. Пословника о раду Скупштине града Краљева („Службени лист 
града Краљева“, број 25/16). Одредбом члана 30. став 2. Статута града Краљева 
(„Службени лист града Краљева“, број 06/19 –пречишћен текст) прописано је да 
мандат одборнику почиње и престаје под условима и на начин утврђен законом. 

Стефан Томашевић, кандидат за одборника Изборне листе АЛЕКСАНДАР 
ВУЧИЋ – ЗА НАШУ ДЕЦУ, дана 05. јула 2021.године, дао је писану изјаву да 
прихвата одборнички мандат. 

Одредбом члана 48. Закона о локалним изборима предвиђен је поступак у 
случају престанка мандата одборнику пре истека времена на које је изабран.  

Имајући у виду напред наведено, стекли су се услови за доделу 
одборничког мандата кандидату из диспозитива овог решења.  
 
ИЗБОРНА КОМИСИЈА ГРАДА КРАЉЕВА 
Број: 694-1/2021 
Дана: 06. јула 2021. године 
 

   Председник Изборне комисије  
     Данијела Мајсторовић, дипл.правник, с.р. 
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На основу члана 43. Закона о локалним изборима („Службени гласник РС“, 

број 129/2007, 34/2010 – Одлука УС и 54/2011, 12/2020, 16/2020 – аутентично 
тумачење и 68/2020),  

       Изборна комисија града Краљева, на седници одржаној 08. јула 2021. 
године, донела је 

 Р Е Ш Е Њ Е 
 

I 
На место одборника Скупштине града Краљева Милице Чеперковић, 

изабраног на изборима одржаним 21. јуна 2020.године са Изборне листе ,,Милан 
Стаматовић-Зоран Јовановић-Здрава Србија-Покрет Обнове Краљевине Србије-
Боља Србија.“ коме је одборнички мандат престао усменом оставком на функцију 
одборника у Скупштини града Краљева, одборнички мандат се додељује 
Мирољубу Баковићу, по занимању машински техничар, рођен 1969.године, са 
пребивалиштем у Краљеву, Метикош бр.21, кандидату са Изборне листе ,,Милан 
Стаматовић-Зоран Јовановић-Здрава Србија-Покрет Обнове Краљевине Србије-
Боља Србија.“ 
 

II 
            Мандат новом одборнику траје до истека мандата одборника коме је 
престао мандат.  

III 
Одборнику коме је овим решењем додељен мандат издати уверење о 

избору за одборника Скупштине града Краљева.  
 

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

 
 О б р а з л о ж е њ е 

Изборној комисији града Краљева је достављена Одлука Скупштине града 
Краљева број: 011-175/2021-I од 21. јуна 2021.године, којом је утврђено да је 
Милици Чеперковић престао мандат одборника у Скупштини града Краљева 
усменом оставком на функцију одборника у Скупштини града Краљева и наведена 
Одлука објављена је у „Службеном листу града Краљева“. 

Одредбом члана 46. став 1. тачка 1. Закона о локалним изборима 
предвиђено је да одборнику престаје мадат пре истека времена на које је изабран 
подношењем оставке на функцију одборника. Истоветну одредбу садржи и члан 
44. став 1. тачка 1. Пословника о раду Скупштине града Краљева („Службени лист 
града Краљева“, број 25/16). Одредбом члана 30. став 2. Статута града Краљева 
(„Службени лист града Краљева“, број 06/19 –пречишћен текст) прописано је да 
мандат одборнику почиње и престаје под условима и на начин утврђен законом. 

Мирољуб Баковић, кандидат за одборника Изборне листе ,,Милан 
Стаматовић-Зоран Јовановић-Здрава Србија-Покрет Обнове Краљевине Србије-
Боља Србија.“, дана 06. јула 2021.године, дао је писану изјаву да прихвата 
одборнички мандат. 

Одредбом члана 48. Закона о локалним изборима предвиђен је поступак у 
случају престанка мандата одборнику пре истека времена на које је изабран.  

Имајући у виду напред наведено, стекли су се услови за доделу 
одборничког мандата кандидату из диспозитива овог решења.  
 
ИЗБОРНА КОМИСИЈА ГРАДА КРАЉЕВА 
Број: 699-1/2021, 
Дана: 08. јула 2021. године 
 

   Председник Изборне комисије  
      Данијела Мајсторовић, дипл.правник, с.р. 
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На основу члана 62. став 5. Закона о пољопривредном земљишту (,,Службени 
гласник РС“ број 62/06, 65/2008-др.закон. 41/2009, 112/2015, 80/2017 и 95/2018-др. закон) 
Комисија за одређивање цене закупа и спровођење поступка јавног надметања за 
давање у закуп пољопривредног земљишта у државној својини на територија града 
Краљева по Програму заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта у 
граду Краљеву, на седници одржаној дана 02.08.2021. године, доноси   

 
ЗАКЉУЧАК 

О УТВРЂИВАЊУ ВИСИНЕ НАКНАДЕ ЗА КОРИШЋЕЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНОГ 
ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ БЕЗ ПРАВНОГ ОСНОВА  

 
Утврђује се висина накнаде за бесправно коришћење пољопривредног земљишта у 

државној својини које ће се користити у поступку вансудског поравнања за доле 
наведене агроекономске године: 

- за агроекономску 2010/2011 годину: 26,74 евра по хектару, што по средњем курсу 
Народне банке Србије на дан  доношења Одлуке износи 3.143,65 динара по хектару; 

- за агроекономску 2011/2012 годину: 26,74 евра по хектару, што по средњем курсу 
Народне банке Србије на дан  доношења Одлуке износи 3.143,65 динара по хектару; 

- за агроекономску 2012/2013 годину: 26,74 евра по хектару, што по средњем курсу 
Народне банке Србије на дан  доношења Одлуке износи 3.143,65 динара по хектару; 

- за агроекономску 2013/2014 годину: 26,74 евра по хектару, што по средњем курсу 
Народне банке Србије на дан  доношења Одлуке износи 3.143,65 динара по хектар; 

- за агроекономску 2014/2015 годину: 26,74 евра по хектару, што по средњем курсу 
Народне банке Србије на дан  доношења Одлуке износи 3.143,65 динара по хектару; 

- за агроекономску 2015/2016 годину: 100,23 евра по хектару, што по средњем 
курсу Народне банке Србије на дан  доношења Одлуке износи 11.783,39 динара по 
хектару; 

- за агроекономску 2016/2017 годину: 100,23 евра по хектару, што по средњем 
курсу Народне банке Србије на дан  доношења Одлуке износи 11.783,39 динара по 
хектару. 

- за агроекономску 2017/2018 годину: 74,49 евра по хектару, што по средњем курсу 
Народне банке Србије на дан  доношења Одлуке износи 8.757,31 динара по хектару; 

-за агроекономску 2018/2019 годину:193,74 евра по хектару, што по средњем курсу 
Народне банке Србије на дан  доношења Одлуке износи  22.776,75 динара по хектару; 

- за агроекономску 2019/2020 годину: 420,00 евра по хектару, што по средњем 
курсу Народне банке Србије на дан  доношења Одлуке износи 49.376,26 динара по 
хектару; 

- за агроекономску 2020/2021 годину: 201,72 евра по хектару, што по средњем 
курсу Народне банке Србије на дан  доношења Одлуке износи 3.714,91 динара по 
хектару. 
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Закључак објавити у ,,Службеном листу града Краљева“. 
 

 
Образложење 

  
                 За бесправно коришћење пољопривредног земљишта у државној својини 
током агроекономских година 2010/2011, 2011/2012, 2012/2013, 2013/2014 и 2014/2015 
накнада је утврђена на бази аритметичке средине просечно постигнуте цене закуп на 
подручју општина Нови Пазар и Врњачка Бања. 
  Висина накнаде за коришћење пољопривредног земљишта у државној 
својини без правног основа за агроекономске године 2015/2016, 2016/2017, 
2017/2018, 2018/2019, 2019/2020 и 2020/2021  је утврђена на основу члан 62. став 5. 
Закона о пољопривредном земљишту којим је одређено да, ако правно односно 
физичко лице користи пољопривредног земљишта  у државној својини без правног 
основа, односно супротно одредбама овог закона, дужно је да за коришћење тог 
земљишта плати троструки износ највише просечно постигнуте цене по хектару на 
територији округа на којој се налази пољопривредно земљиште које се користи без 
правног основа. 

 
Комисија за одређивање цене закупа и спровођење поступка јавног надметања за 

давање у закуп  пољопривредног земљишта у државној својини 
на територији града Краљева 

 
04 Број: 306/2021  
Дана: 2. августа 2021. године. 
 

 ПРЕДСЕДНИК  КОМИСИЈЕ 
                                                                                                   Ненад Милашиновић, с.р. 



 
 

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА КРАЉЕВА 
 
 

С А Д Р Ж А Ј 
 
 
 
         Рег.бр.                                                                                                         Страна                                                                                                                    
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230. Решење о промени апропиријације корисника буџета, број: 2229/2021 од 25.  
августа  2021. године.................................................................................................... 
 

231. Решење о промени апропиријације корисника буџета, број: 2274/2021 од 30.  
августа  2021. године................................................................................................... 
 

232. Решење о отварању апропријације по основу  наменског трансфера добијеног 
од другог нивоа власти, број: 2275/2021 од 30.  августа  2021. године.................... 
 

233. Решење о промени апропиријације корисника буџета, број: 2317/2021 од 3.  
септембра 2021. године.............................................................................................. 
 
 АКТИ ГРАДСКОГ ВЕЋА ГРАДА КРАЉЕВА 
 

234. Решење о измени и допуни Решења о распореду коришћења буџетских сре-
дстава Основног и Средњег образовања и васпитања за текуће и капиталне 
трансфере нивоу Републике за 2021.годину, број 011-179/2021-I од 25.06.2021. 
године............................................................................................................................ 
 

235. Решење о утврђивању новчаног износа Октобарске награде града Краљева за 
2021. годину................................................................................................................... 
 

236. Решење о утврђивању новчаног износа Специјалне награде за подстицај 
хуманости „Миломир Главчић“ за 2021. годину.......................................................... 

 
  АКТИ ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ ГРАДА КРАЉЕВА 
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Број 28 - Страна 20                               СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА КРАЉЕВА                        9. септембар 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


