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СЛУЖБЕНИ ЛИСТ 
ГРАДА КРАЉЕВА

БРОЈ 31 - 8. ОКТОБАР 2021. ГОДИНЕ

АКТИ ГРАДOНAЧЕЛНИКА ГРАДА КРАЉЕВА

   
 

               
 
 
 
 
 
 
       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 донација и помоћи од међународних 

организација 
 

 1. Средства од донација и помоћи од међународних организација, на 
основу Уговора о суфинансирању пројекта ''Evergreen'' закљученог између United 
Nations Development Programme (заведен дана 06.08.2020. године) и Града Краљева 
(заведен под бројем 1980/20 дана 10.08.2020. године) пренета на подрачун извршења 
буџета града Краљева број 840-732241843-37 код Управе за трезор дана 02.09.2021. 
године као капиталне донације од међународних организација у корист нивоа градова 
(извод 2) у износу од 2.899.269,17 динара, користиће се за изградњу осматрачке 
станице.  

 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  2.899.269,17 динара (извор 06). 

 3. Средства у износу од 2.899.269,17 динара РАСПОРЕЂУЈУ СЕ у оквиру 
члана 13. Одлуке о буџету града Краљева за 2021. годину, Раздео 05, Глава 01 -
Градска управа, Програм 0602 – Опште услуге локалне самоуправе, Функциja 130, 
Програмска актив./пројекат 0001 – Функционисање локалне самоуправе и градских 
општина, Позиција 174, Економска класификација 511 – Зграде и грађевински објекти – 
Пројекат Евергрин, УВЕЋАЊЕМ планираних расхода апропријације за износ наменског 
трансфера по основу донација и помоћи од међународних организација (извор 06). 

 4. ОБАВЕЗУЈЕ СЕ корисник одобрених наменских средстава – Градска 
управа да средства у износу од 2.899.269,17 динара користи искључиво за реализацију 
пројекта ''Evergreen''. 

  5. ОБАВЕЗУЈЕ СЕ Градска управа као корисник средстава да у име Града 
Краљева изврши све преузете обавезе из закљученог Уговора из тачке 1. овог решења.  
  6.  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. 
   7. Ово решење објавити у "Службеном листу града Краљева". 
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Образложење 

 
  На основу Уговора о суфинансирању пројекта ''Evergreen'' закљученог 
између United Nations Development Programme  и Града Краљева  пренета су средства 
на подрачун извршења буџета града Краљева број 840-732241843-37 код Управе за 
трезор дана 02.09.2021. године као капиталне донације од међународних организација у 
корист нивоа градова (извод 2) у износу од 2.899.269,17 динара, која ће се користити за 
изградњу осматрачке станице. 
  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,   
Служби за управљање пројектима и локално-економски развој Градске управе града 
Краљева, Управи за трезор и архиви.  
 
 
ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА КРАЉЕВА 
Број: 2571/2021 
Дана: 29. септембра 2021. године 
    
                                                                                    

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

Уговора закљученог између Министарства за бригу о селу Републике Србије (заведен 
под бројем 276-401-00-601/2/2021-01 дана 24.09.2021. године), Града Краљева (заведен 
под бројем 2532/21 дана 24.09.2021. године), и корисника бесповратних средстава 
Маријане Караџић ЈМБГ: 2001989785064, ул. Рудопољска бр. 67, Краљево и 
Александра Михајловића ЈМБГ: 2503991780024, Самаила бр.182, Краљево пренета на 
подрачун извршења буџета града Краљева број 840-733144843-53 код Управе за трезор 
дана 30.09.2021. године као текући наменски трансфер од Републике у корист нивоа 
градова (извод број 24) у износу од 1.175.569,80 динара, користиће се за куповину 
сеоске куће са окућницом на к.п. бр. 651/4 КО Јарчујак, Краљево, улица Горњи Јарчујак 
бр. 52. 

 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  1.175.569,80 динара (извор 07). 

 3. Средства у износу од 1.175.569,80  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 да средства у 
износу од 1.175.569,80 динара користи искључиво за куповину сеоске куће са 
окућницом на к.п. бр. 651/4 КО Јарчујак, Краљево, улица Горњи Јарчујак бр. 52. 

  5. ОБАВЕЗУЈЕ СЕ Градска управа да у име Града Краљева изврши све 
преузете обавезе из закљученог Уговора из тачке 1. овог решења.  
  6. О извршењу овог решења стараће се Одељење за привреду и 
финансије Градске управе града Краљева. 
   7. Ово решење објавити у "Службеном листу града Краљева". 
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Образложење 
 

  На основу Уредбе о утврђивању програма доделе бесповратних средстава 
за куповину сеоских кућа са окућницама на територији Републике Србије за 2021. 
годину  и спроведеног Јавног конкурса за доделу бесповратних средстав за куповину 
сеоске куће са окућницом закључен је Уговор између Министарства за бригу о селу 
Републике Србије (заведен под бројем 276-401-00-601/2/2021-01 дана 24.09.2021. 
године), Града Краљева (заведен под бројем 2532/21 дана 24.09.2021. године),  
Маријане Караџић ЈМБГ: 2001989785064, ул. Рудопољска бр. 67, Краљево и 
Александра Михајловић ЈМБГ: 2503991780024, Самаила бр.182, Краљево на основу 
кога су пренета средства на подрачун извршења буџета града Краљева број 840-
733144843-53 код Управе за трезор дана 30.09.2021. године као наменски трансфер од 
другог нивоа власти (извор 07) у износу од 1.175.569,80 динара, која ће се користити за 
куповину сеоске куће са окућницом на к.п. бр. 651/4 КО Јарчујак, Краљево, улица Горњи 
Јарчујак бр. 52 чији је продавац Драган Павићевић ЈМБГ: 0209960780015. 
  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,    
Управи за трезор и архиви.  
 
 
ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА КРАЉЕВА 
Број: 2620/2021 
Дана: 05. октобра 2021. године 
    
 
                                                                                    

                                                                          ГРАДОНАЧЕЛНИК 
                            др Предраг Терзић, дипл. политиколог, с.р. 
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  На основу члана 61. став 2. и члана 69. Закона о буџетском систему 
(„Службени гласник РС“, број 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13-
исправка, 108/13, 142/14, 68/15-др. закон, 103/15, 99/16, 113/17, 95/18, 31/19, 72/19 и 
149/20), члана 46. став 2. и члана 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 
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 22.  Одлуке о буџету 
града Краљева за 2021. годину („Службени лист града Краљева“, број 52/20 и 20/21),  
  ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА КРАЉЕВА, на Четрдесет деветој седници 
одржаној 8. октобра 2021. године, донело је 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
о коришћењу средстава текуће буџетске резерве 

 
 

   1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету града Краљева за 2021. 
годину („Службени лист града Краљева“, број 52/20  и 20/21)  - Раздео 05, Глава 01 – 
Градска управа, Програм 0602 - Опште услуге локалне самоуправе,  Функција 160 – 
Опште јавне услуге некласификоване на другом месту, Програмска активност/ 
Пројекат 0009 - Текућа буџетска резерва, Позиција 178, Економска класификација 499 
- Текућа буџетска резерва, на основу захтева Одељења за друштвене делатности 
Градске управе града Краљева III Број: 253/21 од 04.10.2021. године, ОДОБРАВАЈУ 
СЕ средства у износу од 900.000,00 динара за потребе организације манифестације 
„Дани музике и младих у   Краљеву“.  

 2. Средства текуће буџетске резерве из тачке 1. овог решења 
распоређују се за повећање апропријација које нису планиране у довољном износу у 
оквиру Раздела 05, Глава 06 – Културни центар „Рибница“ Краљево, Програм 1201 – 
Развој културе и информисања, Функција 820, Програм. актив./Пројекат 0002 – 
Јачање културе и уметничког стваралаштва, увећава се Позиција 311, Економска 
класификација 424 – Специјализоване услуге у износу од 900.000,00 динара за 
потребе организације манифестације „Дани музике и младих у   Краљеву“. 
  3. О извршењу овог решења стараће се Одељење за привреду и 
финансије Градске управе града Краљева, Одељење за друштвене делатности 
Градске управе града Краљева и Културни центар „Рибница“ Краљево.  
   4.  Решење објавити у „Службеном листу града Краљева“. 
 

                             Образложење 
 

Одељење за друштвене делатности Градске управе града Краљева је на основу 
дописа Културног центра „Рибница“ Краљево број 899 од 01.10.2021. године, поднело 
захтев за ангажовање средстава из текуће буџетске резерве III Број: 253/21 дана 
04.10.2021. године за износ од 900.000,00 динара Одељењу за привреду и финансије 
Градске управе града Краљева за исплату хонорара за организацију манифестације 
„Дани музике и младих у  Краљеву“. 

Правни основ за доношење овог решења садржан је у одредбама члана 22. 
Одлуке о буџету града Краљева за 2021. годину („Службени лист града Краљева“, број 
52/20 и 20/21) којима је прописано да се средства текуће буџетске резерве користе за 
непланиране сврхе или за сврхе за које се у току године покаже да апропријације нису 
биле довољне, да Градско веће града Краљева, на предлог Одељења за привреду и 
финансије Градске управе града Краљева, доноси решење о употреби средстава текуће 
буџетске резерве и да се средства текуће буџетске резерве распоређују на директне 
кориснике буџетских средстава током фискалне године. 

Решење доставити: Одељењу за привреду и финансије Градске управе града 
Краљева, Одељењу за друштвене делатности Градске управе града Краљева, Одељењу  
за послове органа града Градске управе  града  Краљева, Културном центру „Рибница“ 
Краљево,  Управи за трезор  и архиви. 

 
Градско веће града Краљева 
Број: 011-306/2021-І           Председавајући Градског већа  
Дана: 08. 10. 2021. године                              заменик градоначелника града Краљева 
                                                                                       Вукман Ракочевић, с.р.                                                                  
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  На основу члана 61. став 2. и члана 69. Закона о буџетском систему 
(„Службени гласник РС“, број 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13-
исправка, 108/13, 142/14, 68/15-др. закон, 103/15, 99/16, 113/17, 95/18, 31/19, 72/19 и 
149/20), члана 46. став 2. и члана 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 
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 22.  Одлуке о буџету 
града Краљева за 2021. годину („Службени лист града Краљева“, број 52/20 и 20/21),  
  ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА КРАЉЕВА, на Четрдесет деветој седници 
одржаној 8. октобра 2021. године, донело је 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
о коришћењу средстава текуће буџетске резерве 

 
 

   1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету града Краљева за 2021. 
годину („Службени лист града Краљева“, број 52/20  и 20/21)  - Раздео 05, Глава 01 – 
Градска управа, Програм 0602 - Опште услуге локалне самоуправе,  Функција 160 – 
Опште јавне услуге некласификоване на другом месту, Програмска активност/ 
Пројекат 0009 - Текућа буџетска резерва, Позиција 178, Економска класификација 499 
- Текућа буџетска резерва, на основу захтева Одељења за друштвене делатности 
Градске управе града Краљева III Број: 253/21 од 04.10.2021. године, ОДОБРАВАЈУ 
СЕ средства у износу од 900.000,00 динара за потребе организације манифестације 
„Дани музике и младих у   Краљеву“.  

 2. Средства текуће буџетске резерве из тачке 1. овог решења 
распоређују се за повећање апропријација које нису планиране у довољном износу у 
оквиру Раздела 05, Глава 06 – Културни центар „Рибница“ Краљево, Програм 1201 – 
Развој културе и информисања, Функција 820, Програм. актив./Пројекат 0002 – 
Јачање културе и уметничког стваралаштва, увећава се Позиција 311, Економска 
класификација 424 – Специјализоване услуге у износу од 900.000,00 динара за 
потребе организације манифестације „Дани музике и младих у   Краљеву“. 
  3. О извршењу овог решења стараће се Одељење за привреду и 
финансије Градске управе града Краљева, Одељење за друштвене делатности 
Градске управе града Краљева и Културни центар „Рибница“ Краљево.  
   4.  Решење објавити у „Службеном листу града Краљева“. 
 

                             Образложење 
 

Одељење за друштвене делатности Градске управе града Краљева је на основу 
дописа Културног центра „Рибница“ Краљево број 899 од 01.10.2021. године, поднело 
захтев за ангажовање средстава из текуће буџетске резерве III Број: 253/21 дана 
04.10.2021. године за износ од 900.000,00 динара Одељењу за привреду и финансије 
Градске управе града Краљева за исплату хонорара за организацију манифестације 
„Дани музике и младих у  Краљеву“. 

Правни основ за доношење овог решења садржан је у одредбама члана 22. 
Одлуке о буџету града Краљева за 2021. годину („Службени лист града Краљева“, број 
52/20 и 20/21) којима је прописано да се средства текуће буџетске резерве користе за 
непланиране сврхе или за сврхе за које се у току године покаже да апропријације нису 
биле довољне, да Градско веће града Краљева, на предлог Одељења за привреду и 
финансије Градске управе града Краљева, доноси решење о употреби средстава текуће 
буџетске резерве и да се средства текуће буџетске резерве распоређују на директне 
кориснике буџетских средстава током фискалне године. 

Решење доставити: Одељењу за привреду и финансије Градске управе града 
Краљева, Одељењу за друштвене делатности Градске управе града Краљева, Одељењу  
за послове органа града Градске управе  града  Краљева, Културном центру „Рибница“ 
Краљево,  Управи за трезор  и архиви. 

 
Градско веће града Краљева 
Број: 011-306/2021-І           Председавајући Градског већа  
Дана: 08. 10. 2021. године                              заменик градоначелника града Краљева 
                                                                                       Вукман Ракочевић, 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 28. септембра 2021. 
године, донела је 

Р Е Ш Е Њ Е 
 

I 
На место одборника Скупштине града Краљева Вука Тодорића, изабраног 

на изборима одржаним 21. јуна 2020.године са Изборне листе ИВИЦА ДАЧИЋ –„ 
Социјалистичка партија Србије (СПС), Јединствена Србија (ЈС)-Драган Марковић 
Палма'' коме је одборнички мандат престао усменом оставком на функцију 
одборника у Скупштини града Краљева, одборнички мандат се додељује  Анђелки 
Радојевић, по занимању педијатријска сестра, рођена 1994.године, са 
пребивалиштем у Краљеву, ул. Витановац 99, кандидату са Изборне листе ИВИЦА 
ДАЧИЋ –„ Социјалистичка партија Србије (СПС), Јединствена Србија (ЈС)-Драган 
Марковић Палма''. 
 

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: 011-293/2021-I од 17. септембра 2021.године, којом је утврђено да је 
Вуку Тодорићу 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. 

Анђелка Радојевић, кандидат за одборника Изборне листе ИВИЦА ДАЧИЋ–
„ Социјалистичка партија Србије (СПС), Јединствена Србија (ЈС)-Драган Марковић 
Палма'', дана 28. септембра 2021.године, дала 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: 722-1/2021, 
Дана: 28. септембра 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 28. септембра 2021. 
године, донела је 

Р Е Ш Е Њ Е 
 

I 
На место одборника Скупштине града Краљева Вука Тодорића, изабраног 

на изборима одржаним 21. јуна 2020.године са Изборне листе ИВИЦА ДАЧИЋ –„ 
Социјалистичка партија Србије (СПС), Јединствена Србија (ЈС)-Драган Марковић 
Палма'' коме је одборнички мандат престао усменом оставком на функцију 
одборника у Скупштини града Краљева, одборнички мандат се додељује  Анђелки 
Радојевић, по занимању педијатријска сестра, рођена 1994.године, са 
пребивалиштем у Краљеву, ул. Витановац 99, кандидату са Изборне листе ИВИЦА 
ДАЧИЋ –„ Социјалистичка партија Србије (СПС), Јединствена Србија (ЈС)-Драган 
Марковић Палма''. 
 

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: 011-293/2021-I од 17. септембра 2021.године, којом је утврђено да је 
Вуку Тодорићу 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. 

Анђелка Радојевић, кандидат за одборника Изборне листе ИВИЦА ДАЧИЋ–
„ Социјалистичка партија Србије (СПС), Јединствена Србија (ЈС)-Драган Марковић 
Палма'', дана 28. септембра 2021.године, дала 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: 722-1/2021, 
Дана: 28. септембра 2021. године 

Председник Изборне комисије  
   Данијела Мајсторовић, дипл.правник, с.р. 
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СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА КРАЉЕВА 

 
 

С А Д Р Ж А Ј 
 

 
         Рег.бр.                                                                                                         Страна                                                                                                                    
                          
                                            
 
             АКТИ ГРАДОНАЧЕЛНИКА ГРАДА КРАЉЕВА 
 

299. Решење о отварању апропријације по основу донација и помоћи од међуна-
родних организација, број: 2571/2021 од 29. септембра 2021. године..................... 
 

300. Решење о отварању апропријације по основу наменског трансфера добијеног 
од другог нивоа власти, број: 2620/2021 од 5. октобра 2021. године....................... 

 
 АКТИ ГРАДСКОГ ВЕЋА ГРАДА КРАЉЕВА 
 

301. Решење о коришћењу средстава текуће буџетске резерве за потребе орга-
низације манифестације „Дани музике и младих у Краљеву“............................. 
 
  АКТИ ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ ГРАДА КРАЉЕВА 
 

302. Решење о додељивању одборничког мандата Анђелки Радојевић....................... 
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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


