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СЛУЖБЕНИ ЛИСТ 
ГРАДА КРАЉЕВА

БРОЈ 34 - 29. ОКТОБАР 2021. ГОДИНЕ

АКТИ ГРАДOНAЧЕЛНИКА 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 0602 – Опште 
услуге локалне самоуправе, Функција 160 – Опште услуге, 
Програм.актив./Пројекат 0001 – Функционисање локалне 
самоуправе и градских општина, Позиција 163,  Економска 
класификација  423 – Услуге по уговору 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 



Број 34 - Страна 2                               СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА КРАЉЕВА                        29. октобар 2021. године

 2 

средстава за Консултативне услуге јавно приватно партнерство (Аутобуска 
станица) у износу од 1.000.000,00 динара и Медијске услуге и односе са јавношћу 
1.000.000,00 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". 

 
Образложење 

 
       Градоначелник града Краљева обратио се Одељењу за привреду и финансије 
захтевом број 2813/21 од 27.10.2021.године за предузимање активности на 
стварању услова за обезбеђење додатних средстава за потребе Градске управе 
града Краљева у укупном износу од 2.000.000,00 динара. Потребна додатна 
средства односе се на: Консултативне услуге јавно приватно партнерство 
(Аутобуска станица) у износу од 1.000.000,00 динара и Медијске услуге и односе са 
јавношћу 1.000.000,00 динара. 
  Како Одлуком о буџету града Краљево за 2021. Годину („Службени лист 
града Краљева", број 52/20  и 20/21) нису планирана средства у довољном износу  
за описане намене врши се промена апропријација у износу од 2.000.000,00 динара 
у тачкама 1. и 2. овог Решења. 
  Ради обезбеђења недовољно планираних средстава Одељење за привреду 
и финансије је, на основу изјашења Службе за управљање пројектима и локално-
економски развој бр. XIII-237/2021 од 14.10.2021.године о слободним средствима на 
позицији 168, економска класификација 465 - Остале дотације и трансфери, 
планираним за учешће града у осталим пројектима у висини од 15.600.000,00 
динара обзиром да је динамика реализације пројекта „Сигуран град – друга фаза 
пројекта“ померена тако да се преосталих 10.600.000,00 динара неће утрошити до 
краја 2021.године, 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, 
Управи за трезор - Филијала Краљево  и архиви. 
 
Градоначелник града Краљева 
Број: 2815/2021 
Дана: 27. октобра 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 
Уговора закљученог између Министарства за бригу о селу Републике Србије (заведен 
под бројем 276-401-00-756/2/2021-01 дана 19.10.2021. године), Града Краљева (заведен 
под бројем 2742/21 дана 19.10.2021. године), и корисника бесповратних средстава 
Иване Вељковић ЈМБГ: 0605988785058, Краљево, Годачица, Нема улице бб. и 
Борислава Бекића ЈМБГ: 0107988370028, Краљево, Годачица ул. Краља Милана бр.24, 
пренета на подрачун извршења буџета града Краљева број 840-733144843-53 код 
Управе за трезор дана 26.10.2021. године као текући наменски трансфер од Републике 
у корист нивоа градова (извод број 25) у износу од 1.175.244,00 динара, користиће се за 
куповину сеоске куће са окућницом на к.п. бр. 4349/1 КО Годачица, Краљево у улици 
Бара чији је продавац Периша Милетић. 

 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  1.175.244,00 динара (извор 07). 

 3. Средства у износу од 1.175.244,00  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 да средства у 
износу од 1.175.244,00 динара користи искључиво за куповину сеоске куће са 
окућницом на к.п. бр. 4349/1 КО Годачица, Краљево у улици Бара. 

.  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 276-401-00-756/2/2021-01 дана 19.10.2021. 
године), Града Краљева (заведен под бројем 2742/21 дана 19.10.2021. године),  Иване 
Вељковић ЈМБГ: 0605988785058, Краљево, Годачица, Нема улице бб. и Борислава 
Бекића ЈМБГ: 0107988370028, Краљево, Годачица ул. Краља Милана бр.24. на основу 
кога су пренета средства на подрачун извршења буџета града Краљева број 840-
733144843-53 код Управе за трезор дана 26.10.2021. године као наменски трансфер од 
другог нивоа власти (извор 07) у износу од 1.175.244,00 динара, која ће се користити за 
куповину сеоске куће са окућницом на к.п. бр. 4349/1 КО Годачица, Краљево у улици 
Бара чији је продавац Периша Милетић лк. 004981572. 
  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: 2816/2021 
Дана: 27. октобра 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 
100.000,00 динара, ради уравнотежења расхода буџета, умањењем апропријације у 
оквиру: 

- Раздела 5, Глава 03 – Историјски архив Краљево,  Програм 1201 
– Развој културе и информисања, Функција 820 – Услуге културе, 
Програм.актив./Пројекат 0001 – Функционисање локалних 
установа културе, Позиција 229,  Економска класификација  421 – 
Стални трошкови,  за износ од 100.000,00 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 100.000,00 динара у оквиру: 

- Раздела 5, Глава 03 – Историјски архив Краљево,  Програм 1201 
– Развој културе и информисања, Функција 820 – Услуге културе, 
Програм.актив./Пројекат 0001 – Функционисање локалних 
установа културе, Позиција 227,  Економска класификација  415 – 
Накнада трошкова за запослене,  за износ од 100.000,00 динара.  

          3. Промене  у апропријацијама  извршене у тачкама  1. и 2. овог 
решења односе се на уравнотежење расхода у погледу недовољно планираних 
средстава за измирење обавезе послодавца према запосленима, а која се тиче 
превоза запослених, у износу од 100.000,00 динара. 
           4. О извршењу овог решења стараће се Одељење за привреду и 
финансије Градске управе града Краљева, Одељење за друштвене делатности 
Градске управе града Краљева и Историјски архив Краљево. 
           5. Решење објавити у "Службеном листу града Краљева". 

 
Образложење 

 
       На основу дописа Историјског архива Краљево од 14.10.2021. године, 

Одељење за друштвене делатности Градске управе града Краљева поднело је 
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Одељењу за привреду и финансије Градске управе града Краљева захтев за 
промену у апропријацији III Број: 262/21 дана 21.10.2021. године у износу од 
100.000,00 динара за измирење обавезе послодавца према запосленима, а која се 
тиче превоза запослених. 

    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 друштвене делатности Градске управе града 
Краљева, Одељењу за послове органа града Градске управе града Краљева, 
Историјском архиву Краљево,  Управи за трезор - Филијала Краљево  и архиви. 
 
Градоначелник града Краљева 
Број: 2833/2021 
Дана: 28. октобра 2021. године 
 
 

       
          Градоначелник града Краљева                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

                                                            др Предраг Терзић, дипл. политиколог, с.р 
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На основу члана члана 146. став 2. Закона о планирању и изградњи 
(„Службени гласник РС”, број 72/09, 81/09-исп., 64/10-одлука УС, 24/11, 12/12, 42/13-
одлука УС, 50/13-одлука УС, 98/13-одлука УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19-др. 
закон, 9/20 и 52/21), члана 2. став 2 и 3. Одлуке о постaвљању киоска на јавним 
површинама („Службени лист града Краљева”, број 31/19) и члана 63. став 1. тачка 
2. Статута града Краљева („Службени лист града Краљева”, број 6/19-пречишћен 
текст), Градско веће града Краљева, на Педесетој (ванредној) седници одржаној 22. 
октобра  2021. године, донело је  
 
 

П Р О Г Р А М  
 ПОСТАВЉАЊA КИОСКА  

 
УВОДНИ ДЕО 

 
Програмом за постављање киоска (у даљем тексту: Програм) утврђују се 

локације - места за постављање киоска на јавним површинама на територији града  
Краљева, број киоска на свакој појединачној локацији, изглед киоска, материјал од 
кога киосци могу бити израђени, као и њихова величина. 

У киоску се може обављати делатности утврђена одредбама Одлуке којом се 
прописује поступак, услови за постављање и уклањање киоска и расхладних уређаја 
(поред киоска), на јавним и другим површинама у својини града Краљева. 

Киоском се сматра типски објекат, који је компактан, индустријски израђен 
производ, естетски обликован, преносив, лагане конструкције (подесан за лак 
транспорт и измештање), који се као улични мобилијар у већ израђеном- финалном 
облику  поставља на јавним и другим површинама које су у својини града Краљева. 
  

ИЗГЛЕД  
  

Киоск као елемент  урбане опреме (урбани мобилијар), својим обликом мора 
бити  усклађен с простором на  који се  поставља.  

Ако се  киоск  поставља  у  групама (два или више) тада сви морају бити или 
истог изгледа и облика или међусобно обликовно усклађени, али међусобно 
неспојиви у јединствен пословни простор.                 

Киоск мора бити једноставних форми, израђен од металне конструкције са 
стакленом  или  металном испуном.  

Носећа конструкција киоска је по правилу од челичних или алуминијумских 
носећих рамова, са испунама (парапет, зидови, облоге и др.) од једнобојног, пуног 
панела са природном (елоксираном) бојом алуминијума, односно без упадљивих и 
рефлектујућих боја, по правилу усклађеном бојом са околним објектима или већ 
постављеним елементима урбане опреме. 

У деловима града у којима су околни објекти изведени у ранијем периоду (до 
2000. године), при чему је на спољним отворима објеката уграђена алуминијумска 
браварија, боја киоска може бити и бела, али и тада под  условом да је фасада 
околних објеката беле боје или светлих тонова. 

Задња страна киоска мора бити израђена од пуних панела (без отвора). 
Бочне стране могу бити делимично затворене пуним панелима, а делом  

застакљени прозирним стаклом. 
Улазна врата киоска обезбеђују се са бочне, евентуално задње стране киоска 

(уколико је условљава локација на којој се киоск поставља). 
Уколико се у киоску обавља шалтерска продаја са предње стране киоска,  

уграђује се застакљени излог са пултом који мора бити постављен на мах 1м висине 
од пода киоска. Стакло, као испуна, мора бити по правилу  безбојно, прозирно, 
равно.  

На корисничком делу киоска (шалтер - пулт) може се поставити решетка - 
роло механизам на којој је могуће истакнути натпис и логотип радње без рекламних 
порука, мах . димензија 150cmХ40cm. 

Није дозвољено бочно отварање отвора за шалтерску продају или давање 
услуга. 
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Кров киоска мора имати раван или кос (са мах 10% падом), четвороводни 
кров. Кров киоска мора бити са минималним нагибом, усклађен односно у боји 
осталих делова киоска. Атмосферску воду са крова  разводити скривено у 
конструкцију киоска (угаоне стубове киоска), евентуално споља (који се у том случају 
обавезно уграђују са задње стране киоска), и слободним падом одвести на околну 
површину.  

Хоризонтална пројекција стрехе крова киоска са свих страна, осим предње, 
може бити избачена максимално 45cm од зида киоска, а на предњој – продајној 
страни максимално 100cm у односу на зид киоска, односно грађевинску линију (а у 
зависности од конкретне локације), односно максимално 70cm у односу на продајни 
пулт.  

Дозвољено је накнадно постављање сенила на киоску тако да облик, 
димензије и сл. морају бити усклађене бојом, нагибом, висином, примењеним 
матријалом и сл, односно није дозвољено накнадно постављање тенди, 
надстрешница, накнадно постављених носача изложбених или рекламних паноа и 
сл који својим обликом, димензијама и сл. одступају од основног изгледа киоска.  

Није дозвољено постављање конзолних витрина које се отварају према јавној 
површини ван габарита киоска са предње стране. 

Изузетно, на бочном делу  киоска  може се  уградити осветљена витрина, за 
излагање робе у ширини хоризонталне пројекције стрехе и под условом да не омета 
несметан  пролаз пешака. У оваквим случајевима прибавља се посебно одобрење 
од стране организационе јединице Градске управе надлежне за послове 
грађевинарства.  

На преосталим, слободним површинама киоска могуће је истицање огласних 
порука.  

Киоск је могуће заштити транспарентним покретном браваријом - 
роловратима чија је кутија мора бити смештена у конструкцију киоска (нису 
дозвољени испади). Роловрата такође морају бито метална, пластифицирана  у  
боји као и остали видљиви делови киоска.  

На спољашње  делове киоска  није  допуштено монтирати  инсталације  или  
делове  уређаја  за  вентилацију или  климатизацију, без посебног одобрења 
надлежне организационе јединице Градске управе, а и у тим случајевима радне 
јединице клима уређаја морају бити постављени на деловима киоска и на начин који 
ће бити најмање уочљив.  

Киоск прикључити на спољну нисконапонску мрежу ваздушним или подземним 
прикључком. Разводна табла се налази у оквиру киоска. 
 

Изглед и облик киоска на појединим Трговима (Трг српских ратника, Трг 
Јована Сарића, Трг Светог Саве, Трг краља Петра I ослободиоца) и другим, за град, 
урбанистички значајним локацијама, може се одредити према издатој грађевинској 
дозволи и главном пројекту уређења одобреном од стране организационе јединице 
Градске управе надлежне за послове урбанизма и грађевинарства, у ком случају је 
власник киоска је дужан да киоск замени у складу са одобреним пројектом до 
момента издавања употребне дозволе за извођење радова на уређењу те јавне 
површине. 

Замена киоска вршиће се у складу са овим Програмом и Одлуком с тим да су 
остали власници киоска на истој локацији  дужни да изглед свог киоска ускладе са 
киоском који се буде први поставио по одобрењу надлежне организационе јединице 
Градске управе. 

Када корисник јавне површине, односно власник киоска у поступку 
постављања киоска прибави нов или киоск који већ био у употреби, односно 
коришћен, надлежна организациона јединица Градске управе одобрава његово 
постављање искључиво под условом да је такав киоск усклађен са изгледом киоска 
који је утврђен овим Програмом.  

У овим случајевима власник киоска (постављања киоска који је био у 
употреби) је дужан да у поступку издавања одобрења достави одговарајуће доказе 
на основу којих ће организациона јединица Градске управе надлежна за издавање 
одобрења за постављање киоска, на недвосмислен начин утврдити да је изглед 
киоска усаглашен са овим Програмом (фотографије киоска, извод из каталога 
прозвођача са предрачуном за набавку киоска, идејни пројекат киоска урађен од 
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стране регистрованр радње, предузећа или другог правног лица регистрованог за 
израду пројектне документације и овлашћеног пројектанта...).  

На делу Просторно-културно историјске целине „Стара чаршија са тргом” са 
објектима, која је посебном Одлуком надлежног органа града Краљева проглашена - 
утврђена за културно добро, односно простору ужег центра града Краљева 
оивиченог улицама Чика Љубином, IV краљевачки батаљон, Хајдук Вељковом и 
Омладинском (укључујући и Трг Српских ратника) својим обликом и изгледом морају 
бити примерени и усклађени са овим заштићеним простором. 
 Сходно поменутом, на простору Просторно-културно историјске целине 
„Стара чаршија са тргом” киосци имају сведен облик положеног квадра, са 
правоугаоном основом, бруто површине мах 6,5 м2. 

Конструкција киоска може бити израђена од челичних профила одговарајућих 
димензија, са мах. једним носећим стубом на углу конструкције одговарајућег 
профила (димензије не смеју бити веће од 200 x 50 мм). 

Боја киоска је мат црна.  
Бочне стране киоска предвидети од алубонд панела (са термо прекидом), 
На висини већој 2,50 м дозвољено је поставити монтирати фасадне елементе 

– „фриз“ висине мах 1,0м, облика квадратне призме, димензија основе киоска, од 
алубонд панела.  

Кров киоска је раван са мах 5% падом. Одвођење воде са крова врши се кроз 
олук (који мора бити смештен – скривен у конструкцију киоска) и слободним падом 
се одводи на околну јавну површину. 

Ентеријер – унутрашњост киоска извести од трајних материјала са 
одговарајућом термо и хидоризолацијом (плафон, под , зидови).  

Врата киоска предвидети на његовој задњој страни, изузетно на бочној 
страни.  

Киоск планирати са једним шалтером са пултом, на предњој страни киоска, 
који мора бити постављен на мах 1м висине од пода киоска.  

Испод шалтера и пулта може се предидети простор за излагање робе 
опремљен одговарајућим полицама (све сместити у наведене габарите киоска).  

На полици је дозвољено поставити поклопац за заштиту од атмосфе-рилија  
(плексиглас и сл), просветљена - осветљена скривеном расветом (ЛЕД расвета).  

Изнад шалтера на предњој фасади киоска је постављена тенда, на висини од 
2,50 м. Тенда је од акрилног платна у беж боји (РАЛ 1015), без препуштања платна.  

Киоск је могуће заштити транспарентним покретном браваријом - 
роловратима чија је кутија мора бити смештена у конструкцију киоска (нису 
дозвољени испади). Роловрата такође морају бито метална, пластифицирана у 
црној мат боји.  

Унутар предњег дела киоска, односно пулта дозвољено је формирање  
простора - касете намењене постављању расхладне витрине, конзерватора за 
сладолед или аутомата за продају робе на мало и пружање услуга (у даљем тексту: 
АТМ апарат).  

На киоску предвидети простор за истицање исписа пословног имена или 
логоа, и то на делу кровног фриза изнад шалтера.  

На истом месту (предњем фризу) предвидети позиције за грб града Краљева.  
На преосталим слободним површинама киоска могуће је истицање огласних 

порука.  
Киоск прикључити на спољну нисконапонску мрежу ваздушним или подземним 

прикључком. Разводна табла се налази у оквиру киоска. 
Киоск може бити опремљен клима уређајем за грејање и хлађење,  са 

унутрашњом јединицом смештеном изнад улазних врата у киоск. 
Спољашња јединица клима уређаја сместити скривено на кров. 
 
Локације за киоске предвиђене за потребе (код надлежног органа 

регистрованих) традиционалних цркви и традиционалних верских заједница 
наменски одређују се овим Програмом и садржане су у Одељку ЛОКАЦИЈЕ. 

Киосци предвиђени за ове потребе својим димензијама, обликом, 
примењеним материјалом и друго морају бити усклађени са овим Програмом и 
Одлуком о постaвљању киоска на јавним површинама („Службени лист града 
Краљева”, број 31/19). 
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ВЕЛИЧИНА КИОСКА 
 

У екстра зони, у односу на расположиву јавну површину, киоск може бити 
максималне бруто грађевинске површине 6,50м2. 

У првој зони,у односу на расположиву јавну површину, киоск може бити 
максималне бруто грађевинске површине 8м2. 

У осталим зонама, у односу на расположиву јавну површину, киоск може бити 
максималне бруто грађевинске површине 10,50м2. 

Димензије  киоска  одређују се применом модуларних мера од 60cm, зависно 
од просторних услова локације унутар дозвољених грађевинских бруто површина, 
односно : 

- спољашња  ширина 1,2; 2,4; 3,6 или 4,8 m, 
- спољашња  дужина  2,4, 3,0 или 3,6m и 
- унутрашња  висина 2,4 и 2,8 m. 
Препоручује се  конструктивна  димензија  киоска  величине  3,6m х  2,1m, са  

надстрешницом  мах. 0,9 m. 
Највећа  висина  киоска, мерено од коте терена до слемена не сме 

прекорачити 3,6м, уколико се на киоску изводи кос кров. 
Киосци на локацији могу бити уздигнути максимално 20см од коте терена-

тротоара, увећана за дебљину подне конструкције и облоге киоска. 
 
         На делу Просторно-културно историјске целине ''Стара чаршија са тргом'' са 
објектима, која је посебном Одлуком надлежног органа града Краљево  проглашена 
- утврђена за културно добро, односно простору ужег центра града Краљева 
оивиченог улицама Чика Љубином, IV краљевачки батаљон, Хајдук Вељковом и 
Омладинском (укључујући и Трг Српских ратника) киосци могу бити мах бруто 
грађевинске површине 6,5 м2. 
 Димензије  киоска на овом простору одређују се применом модуларних мера 
од 60 cm, односно половина модула, зависно од просторних услова локације унутар 
дозвољених грађевинских бруто површина, односно са габритима : 

- дужина - мах 3,00 м и  
- ширина - мах 2,10 м ипрепорученим габаритима 3,00х2,10м.  
Укупна висина киоска износи мах 3,50м. 

 
ЛОКАЦИЈЕ 

  
Локације за постављање киоска  су разрађене овим  Програмом кроз : 
- Текстуални део који садржи опис локације, редни број локације и 

(идентификациони - подброј) киоска, као и број катастарске парцеле на којој се 
постављају киосци и 

- графички део који садржи ситуације локација са унетим положајем и 
величином киоска. 

Власник киоска је у обавези да постави киоск у свему у складу са одобрењем 
за постављање киоска, односно графичким прилогом – ситуационим планом 
положаја киоска. 

Одређивање положаја киоска (у односу на грађевинску линију)  обезбеђује по 
правилу корисник јавне површине, односно власник киоска. 

У изузетним случајевима, организациона јединица Градске управе  надлежна 
за издавање одобрења за постављање киоска може затражити од ЈП за уређивање 
грађевинског земљишта „Краљево“ одређивање положаја киоска, а организационе 
јединице Градске управе надлежне за послове инспекције и комунално-милицијских 
послова вршити контролу његовог положаја. 

Уколико се због извођења радова, односно привођења јавне површине  
односно грађевинске парцеле намени, киосци постављени са одобрењем морају  
трајно уклонити са одобрене локације, може се предвидети њихово трајно 
измештање на другу локацију утврђену овим Програмом за те намене.                              
У овим случајевима сваки појединачни киоск  или  група  киоска  морају бити  
измештени тако да : 

- не умањују прегледност или ометају пролаз возила,  
- обезбеђују несметан пролаз пешака (најмање 1,6м слободног простора за 

пролаз пешака односно 2,20м  где је повећана фреквенција пешачког саобраћаја), 
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- удаљеност киоска од раскрснице буде минимално 10 m од почетка радијуса 
за десно скретање, 

- грађевинска  линија киоска према улици буде минимално 3,00m (од ивице  
коловоза), с тим да може бити и мања ако се прилагоди положају - грађевинској  
линији постојећих објеката у непосредном окружењу и уз услов да је приступ 
корисника обезбеђен са  пешачке површине. 

Ако се  због  извођења радова, односно  привођења  јавне  површине  намени  
киоск мора привремено изместити, исти се  измешта  на најближу локацију  утврђену 
овим Програмом  која је слободна/недодељена, односно опредељена за измештање 
и то до завршетка  радова, након чега се  киоск  враћа на  претходно додељену  
локацију.  

Постављање киоска на јавним површинама чији је корисник, односно   којом 
управља ЈКП „Пијаца“ Краљево и ЈКП „Чистоћа“ Краљево, уредиће се посебним 
програмом и одлуком ових јавно-комуналних предузећа, уз претходну сагласност 
Градског већа.     
 

КРАЉЕВО 
 

локација бр. 1 
Трг Јована Сарића између 2. и 3. рунделе, односно у правцу другог и трећег стабла 
липе (посматрано од улице Цара Лазара), к.п.1468 КО Краљево (екстра зона-6,5м²). 
           

ком. 1 (1/1) 
 

локација бр. 2 
Улица Омладинска, према Тргу Светог Саве, између прве рунделе и првог стуба 
расвете, посматрано од Трга Светог Саве. Киоск предњим делом поставити у правцу 
рунделе, к.п.1473 КО Краљево (екстра зона-6,5м²). 

                                                                                                                ком. 1 (2/1) 
 

локација бр. 3 
Трг Српских ратника, према Улици Топлице Милана. Киоск поставити задњим делом 
уз зелену површину – цветну леју у Улици Топлице Милана, к.п. 1517/1 КО Краљево 
(екстра зона-6,5м²). 

                                                                                                                 ком.1 (3/1) 
 

локација бр. 4  
Трг Српских ратника, према улици Милоша Великог, уз прву жардињеру, посматрано 
од Трга Српских ратника. Киоск задњим делом поставити уз жардињеру,  к.п. 1474 
КО Краљево (екстра зона-6,5м²). 

                                                                                                                ком. 1 (4/1) 
 

локација бр. 5 
Пешачка зона Улице Милоша Великог, према Улици Хајдук Вељковој, између прве и 
друге рунделе. Киоск предњим делом поставити у правцу првог стуба јавне расвете 
и приземља локала зграде у Улици Милоша Великог бр. 13, к.п. 1474 КО Краљево 
(екстра зона-6,5м²). 

ком. 1 (5/1) 
 

локација бр. 6 
Улица Милоша Великог, раскрсница са Улицом Хајдук Вељковом, на почетку јавног 
паркиралишта (првог паркинг места) у улици Милоша Великог на 60cm од првог 
паркинг места, а у правцу ивичњака првог паркинга и тротоара Улице Милоша 
Великог, к.п. 1474 КО Краљево (екстра зона-6,5м²). 

                                                                                                                ком. 1 (6/1) 
локација бр. 7 
Улица Милоша Великог, односно поред пешачког прелаза. Киоск предњим делом 
поставити у правцу ивичњака којим се завршава јавно паркиралиште у Улици 
Милоша Великог, односно у правцу даље ивице 17 рунделе (посматрано од Улице 
Хајдук Вељкове), к.п. 1474 КО Краљево (екстра зона-6,5м²). 

                                                                                                            ком.1 (7/1) 
локација бр. 8 
Улица Милоша Великог, према Тргу Краља Петра I Ослободиоца, уз тротоар 
(између „Камене зграде“ и зелене површине), односно између огласног стуба и 
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зелене површине, до ивичњака између зелене површине и тротоара до зелене 
површине, у Улици Милоша Великог, к.п. 1475 КО Краљево (екстра зона-6,5м²). 
 

                                                                                                                 ком.1 (8/1) 
локација бр. 9 
Трг Краља Петра I Ослободиоца (наспрам улаза у апотеку Апотекарске установе 
Краљево), у правцу киоска (локација 15) и мин. 90 cm од ивице коловоза улице 
Милоша Великог, к.п. 1475 КО Краљево (екстра зона-6,5м²). 

ком. 1 (9/1) 
локација бр. 10 
Улица Топлице Милана, према улици IV краљевачки батаљон. Киоск задњим делом 
поставити уз заштитни зид - ограду подземног пролаза за Градску терасу (према 
улици IV краљевачки батаљон), односно у правцу ивице тротоара улице IV 
краљевачки батаљон, к.п. 1517/2 КО Краљево (екстра зона-6,5м²). 

                                                                                                 ком. 1 (10/1)  
 

локација бр. 11 
Улица Хајдук Вељкова код броја 2), испред зграде бившег „Дома друштвених 
организација“ односно поред јавног паркиралишта у Улици Хајдук Вељковој. Киоск 
предњим делом поставити у правцу ивичњака прве зелене површине и тротоара 
Улице Хајдук Вељкове (посматрано од улице Томислава Андрића–Џигија), к.п. 
1461/1 КО Краљево (екстра зона-6,5м²). 

                                                                                                                    ком. 1(11/1) 
локација бр. 12 
Трг Јована Сарића, поред  улаза  бр.  1 и  2  у  зграду  Градске  управе  Краљева. 
Киоске предњом страном поставити у правцу фасадног зида у приземљу зграде, 
односно на 1,00м од зида „пуног“ приземља, к.п. 581/1 КО Краљево (екстра зона-
6,5м²). 

                                                                                                               ком. 2 (12/1,2/2) 
локација бр. 13 
У Улици Цара Лазара (код бр. 50), на раскрсници са ул. Хајдук Вељковом. Киоске 
задњом страном поставити уз колонаду стубова стамбене зграде у улици Цара 
Лазара, односно у правцу излога локала у приземљу према ул. Хајдук Вељковој, 
односно у правцу  пасажа, 1105/1 КО Краљево (екстра зона-6,5м²). 
 

                                                                                                 ком. 3 (13/1, 13/2 и 13/3) 
 

локација бр. 14 
Ул. Милоша Великог код бр 50, на раскрсници са Ул. Хајдук Вељковом, на тротоару. 
Киоске поставитиу линији фасаде приземља зграде у Улици М. Великог бр. 15, 
односно у линији фасаде приземља зграде у Ул. Х. Вељковој бр. 14, к.п.1228/1КО 
Краљево (екстра зона-6,5м²). 

                                                                                                 ком. 3 (14/1, 14/2 и 14/3) 
 

локација бр. 15 
Ул. Милоша Великог, на тротоару, наспрам „Апотекарске установе“ (два солитера 
код Основног суда). Киоске предњом страном поставити на 6м од објекта - 
пословног  простора у приземљу зграде „Два солитера“, к.п. 1475 КО Краљево 
(екстра зона-6,5м²). 

ком. 3 (15/1,15/2 и 15/3) 
 

локација бр. 16 
Ул. Пљакина, између  тротоара Ул. Пљакине и  објекта Основног суда, а до  пасажа 
у залеђу зграде Основног  суда (на  - 5,0м од  зграде  Основног суда), к.п.1419/1КО 
Краљево (екстра зона-6,5м²). 
 

                                                                                                          ком. 2(16/1 и 16/2) 
 

локација бр. 17 
Ул. IV краљевачки  батаљон, плато код атлетског стадиона „Металац“. Киоск 
предњом страном поставити на  5,0м од ограде трибина атлетског стадиона, 
к.п.1514 КО Краљево (екстра зона-6,5м²). 

ком. 1 (17/1) 
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локација бр. 18 
Улица Октобарских жртава код бр. 25, раскрсница са Улицом Југ Богдановом. Киоск 
поставити на слободној површини, уз тротоар и у правцу зграде у Улици 
Октобарских жртава бр 25, к.п. 488/1 КО Краљево (прва зона-6,5м²). 

ком. 1 (18/1) 
 

локација бр. 19 
Раскрсница  Ул. Октобарских  жртава и Ул. Х. Маричића. Киоск предњом страном 
поставити на слободној површини уз тротоар према ул. Х. Маричића, а према Улици 
Октобарских жртава у линији фасадног зида приземља зграде у Ул.  Октобарских  
жртава бр. 9-11, к.п. 554/1 КО Краљево (прва зона-6,5м²). 
 

                                                                                               ком. 2 (19/1 и 19/2) 
 

локација бр. 20 
Раскрсница  ул. Октобарских  жртава и ул. Х. Маричића (преко  пута  лок. бр.  19) на 
слободној  површини. Према ул. Октобарских жртава киоск предњом страном 
поставити у правцу  фасадног  зида  приземља стамбене зграде у Ул. Октобарских 
жртава број 18–26, односно према ул Х. Маричића, уз ивицу  тротоара ул. Х. 
Маричића, к.п. 555 КО Краљево (прва зона-6,5м²). 

                                                                                                          ком. 1 (20/1) 
 

локација бр. 21 
Раскрсница  ул. Октобарских  жртава  и  Југ  Богданове, на  слободној  површини. 
Киоске предњом страном поставити уз  тротоар  ул. Октобарских жртава  и на  7м од 
улаза у пословног простора у приземљу зграде ул. Октобарских жртава бр. 25,к.п. 
488/1 КО Краљево (прва зона-6,5м²). 

ком. 1 (21/1) 
локација бр. 22 
Раскрсница  ул. Октобарских  жртава  и ул. Обилићеве, на тротоару. Киоск према   
ул. Окт. жртава, предњом страном поставити у правцу фасадног  зида  приземља  
зграде број 51 у ул. Октобарских жртава, односно бочном страном у правцу тротоара 
улице Обилићеве, к.п. 1482 КО Краљево (прва зона-6,5м²). 

ком. 1 (22/1) 
 

локација бр. 23 
Раскрсница  ул. Октобарских  жртава и Д. Туцовића (преко  пута  главног  улаза у 
Електродистрибуцију), на  тротоару  стамбене  зграде ул. Октобарских  жртава бр. 
53. Киоск, задњом  страном, поставити уз фасадни зид стамбене зграде ул. 
Октобарских  жртава бр. 53, односно бочна страна у правцу приземља исте 
стамбене зграде, к.п. 1481 КО Краљево (прва зона-6,5м²). 

ком. 1 (23/1) 
 

локација бр. 24 
Раскрсница  ул. Октобарских  жртава  и Д. Туцовића (прекопута  парка  код  Жел.  
станице), на  платоу поред зграде ул. Октобарских  жртава бр. 18. према улици Д. 
Туцовића. Киоск поставити:  према ул. Д. Туцовића уз ивицу  тротоара, према  ул. 
Октобарских  жртава у првацу фасадног зида приземља зграде у ул. Октобарских  
жртава бр. 18, к.п. 378 КО Краљево (прва зона-6,5м²). 

ком. 1 (24/1) 
 

локација бр. 25 
Прилаз према објекту Аутобуске станице Краљево из  улице Окт. Жртава, Киоске 
поставити:  са десне  стране уз пешачку  стазу – прилаз за  Аутобуску станицу, 
односно на 6,00м од тротоара ул. Октобарских жртава, к.п. 181/2 и 4242/34 КО 
Краљево (прва зона-6,5м²). 

ком. 2 (25/1 и 25/2) 

локација бр. 26 
Раскрсница ул. Д. Туцовића и ул. Х. Вељкове, поред паркинга код зграде „БК-1” 
(стамбене зграде ул. Д. Туцовић број 11) уз ивицу тротоара улице Д. 
туцовића,односно у  правцу  објекта  “БК-1”(стамбене зграде ул. Д. Туцовића број 
11), к.п. 3337/10 КО Краљево (прва зона-6,5м²).      

ком. 1 (26/1) 
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локација бр. 27 
Раскрсница  ул. Х. Маричића и Х Вељкове, код  стамбене  зграде  „Шампита” (ул. Х. 
Маричића код бр. 73) – плато поред паркинга зграде „Шампита”. Киоск задњом  
страном поставити у правцу паркинга  „Шампита” у ул. Х. Маричића, к.п. 455 КО 
Краљево (прва зона-6,5м²). 

ком. 1 (27/1) 
 

локација бр. 28 
Раскрсница  ул. В. Путника и  Ц. Душана, на  тротоару  код Завода за запошљавање, 
односно ПИО (ул. Ц. Душана код бр. 80А). Киоске предњом страном поставити уз 
ивицу тротоара  ул Ц. Душана, односно управцу  објекта ПИО према ул. В. Путника, 
к.п. 1199/1 КО Краљево (прва зона-6,5м²). 

ком. 3 (28/1, 28/2 и 28/3) 
 

локација бр. 29 
Трг Краља  Петра  I ослободиоца између  објекта  тржног  центра  „Леснина“ и  
приземног пословног објекта – локала „Триглав осигурање“. Киоск поставити 
непосредно уз и у линији пословног објекта  - локала „Триглав осигурање“, к.п. 
1394/5 КО Краљево (прва зона-6,5м²). 

ком. 1 (29/1) 
 

локација бр. 30 
ул. В. Путника  - испред  монтажних објеката  ТЦ "Пера Ждера".Киоске поставити на 
1,0м од  тротоара  ул.  Војводе Путника  и на  1м, од границе  са кп.бр. 1281/1 КО 
Краљево., к.п. 1285 КО Краљево (прва зона-6,5м²).  

ком. 2 (30/1 и 30/2) 
 

локација бр. 31 
Раскрсница ул. В.Путника и ул. Доситејеве (преко пута "АМС-а"), испред  стамбене  
зграде број 76 до 84. Киоске поставити : према ул. В. Путника на 1,0м од ивице 
тротоара. 4 киоска  прате  кривину коловоза, а 2 киоска  прате правац  зелене  
површине  испред  улаза  стамбене зграде у. ул В. Путника бр. 76А, к.п. 274/1 КО 
Краљево (прва зона-6,5м²). 

ком. 6 (31/1, 31/2 , 31/3...31/6) 
 

локација бр. 32 
Раскрсница ул. Доситејеве и ул. М. Луковића (преко пута локације  33) испред 
дворишта индив. стамбеног објекта број 44 (кп.бр. 205 КО КВ), Киоск поставити уз  
ивицу тротоара  ул. Доситејеве, односно на 6,5м од коловоза ул. М. Луковића, к.п. 
1478/1 КО Краљево (прва зона-6,5м²). 

ком. 1 (32/1) 
локација бр. 33 
Раскрсница  ул. Доситејеве  и ул. М. Луковића  уз двориште  ЕТШ "Никола Тесла", 
Киоске поставити  уз тротоар  ул. Доситејеве, односно на 1,5м од коловоза ул . М 
Луковића, к.п. 1478/1 КО Краљево (прва зона-6,5м²). 

ком. 2 (33/1 и 33/2) 
 

локација бр. 34 
Ул. Карађорђева, поред Дома Војске, односно аутобуског стајалишта. Киоске 
поставити на тротоару ул. Карађорђеве у правцу постојећих рундела, к.п. 675 КО 
Краљево (прва зона-6,5м²). 

                                                                                                ком. 2 (34/1 и 34/2) 
 

локација бр. 35 
Ул. В. Степе,на платоу испред стамб. зграде В. Степе бр. 16.Киоск поставити на 1,0м 
од  тротоараул. Војводе Степе, односно у правцу пешачке стазе за прилаз локалима 
приземља зграде В. Степе бр. 14, к.п. 91/1 и 88/3 КО Краљево (прва зона-6,5м²). 
 

ком. 2 (35/1 и 35/2) 
 

локација бр. 36 
Ул.  Зелена  гора, код броја 17, односно 19Б (у правцу раскрснице  ул. 16 октобра и 
З. Гора) на слободној површини. Киоск поставити уз ивицу тротоара  ул. З. Гора, к.п. 
91/1 КО Краљево (прва зона-6,5м²). 

ком. 1 (36/1) 
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локација бр. 37 
Ул. Зелена  Гора, код броја 13, односно код раскрснице са ул. Светог Николаја 
Жичког (преко пута  паркинга код улаза у Старо  гробље). Киоск поставити уз ивицу 
тротоара ул. З. Гора, к.п. 93 КО Краљево (прва зона-6,5м²). 

ком. 1 (37/1) 
 

локација бр. 38 
Ул. Зелена Гора, у близини раскрснице са улицом 16. Октобра (на к.п. број 2231 КО 
Краљево.) поред аутобуског стајалишта у ул. Зелена Гора. Киоск поставити уз ивицу 
тротоара ул Зелене горе односно у правцу ограде Старог гробља, к.п. 2231 КО 
Краљево (прва зона-6,5м²). 

ком. 1 (38/1) 
 

локација бр. 39 
Улица  Индустријска, код улаза  за  капелу  на Старом  гробљу, лево и десно у 
односу на колску капију - приступне  саобраћајнице за  капелу, Киоске поставитиуз 
ивицу тротоара ул. Индустријске, к.п. 4242/1 КО Краљево (прва зона-6,5м²). 

 

ком. 3 (39/1, 39/2 и 39/3) 
  

локација бр. 40 
Код раскрснице ул. Т. Рајића и  ул. З. Гора (к.п. бр 1 КО КВ) на слободној површини. 
Киоск поставити уз ивицу тротоара ул. З. Гора, односно на 5,0м од коловоза 
приступне саобраћајнице за јавно паркиралиште на к.п. бр. 1, к.п. 1 КО Краљево 
(прва зона-6,5м²). 

ком. 1 (40/1) 
 

локација бр. 41 
Триангл - раскрсница Ул. Зелена гора, Карађорђева и В. Караџића, испред стамбене 
зграде З. Гора бр. 56. Киоске поставити уз ивицу тротоара ул. З. Гора, односно 
Карађорђева, к.п. 3286/1 КО Краљево (прва зона-6,5м²). 

ком. 3 (41/1, 41/2 и 41/3) 
 

локација бр. 42 
Ул. Карађорђева, путно земљиште код ОШ „Чибуковачки партизани“. Киоске 
поставити уз ивицу тротоара Ул. Карађорђеве, односно на 2,0м (лево и десно) од 
улазних капија у школско двориште, к.п. 4199/34 КО Краљево (друга  зона). 

 

                                                                                                ком. 2 (45/1 и  45/2) 
 

локација бр. 43 
Ул. Карађорђева („Војно насеље“), код броја 222 и 224, односно код раскрснице са 
ул. Његошевом и поред зграде Карађорђева бр. 224. Киоске поставити уз ивицу 
тротоара ул. Карађорђеве,  на кп 4199/34, а у правцу кп 2981/2 2981/3 обе КО 
Краљево (друга  зона-6,5м²). 

ком. 3 (43/1, 43/2 и 43/3) 
 

локација бр. 44 
Улица Мирка Белобрка „Коље“ (к.п. број 1971/3 КО Краљево.), са леве стране 
посматрано од улице Блажићеве. Кисок поставити уз (планирани) тротоар улице 
Мирка Белобрка и јавног паркинга испред гробља „Барутане“, к.п. 1971/3 КО 
Краљево (друга  зона-8 м²).            

                                                                                                            ком.  1 (44/1) 
 

локација бр. 45 
Јавна површина на раскрсници ул. Доситејеве и стамбене улице за Војни хотел – 
испред јавног паркиралишта. Киоск поставити уз ивицу тротоара ул. Доситејеве, к.п. 
3359/1 КО Краљево (друга  зона-6,5м²). 

ком. 1 (45/1) 
 

локација бр. 46 
Јавна површина у ул. Доситејевој преко пута прилаза за Машински факултет, са 
десне стране колског приступа, посматрано према згради у Улици Доситејевој бр. 
176.Киоск поставити уз ивицу тротоара ул. Доситејеве, к.п. 3361 КО Краљево (друга  
зона-6,5м²). 

                                                                                                                     ком. 1 (46/1) 
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локација бр. 47 
Јавна површина у ул. Доситејевој преко пута прилаза за Машински факултет, са 
леве стране колског приступа, посматрано према згради у Улици Доситејевој бр. 
176. Киоск поставити уз ивицу тротоара ул. Доситејеве, к.п. 3361 КО Краљево (друга  
зона-6,5м²). 

ком. 1 (47/1) 
 

локација бр. 48 
Раскрсница улица Душана Поповића и Пролетерске (код поште у Рибници испред бр 
22в и 22г). Киоске поставити уз тротоар ул. Д. Поповића, к.п. 3567 КО Краљево 
(друга  зона-6,5м²). 

ком. 2 (48/1 и 48/2) 
 

локација бр. 49 
Ул. Д. Поповића, код Спортске хале, уз ивицу тротоара, на зеленој површини, а у 
правцу линије улазне (западне) фасаде хале, к.п. 4201/2 КО Краљево (друга  зона-
6,5м²). 

ком. 2 (49/1 и 49/2) 
 

локација бр. 50 
Ул. IV Црногорска, преко пута улаза у касарну. Киоск поставити на слободној 
површини између стамбене  зграде бр 5 и мини тржног центра, на ивици тротоара, у 
правцу мини тржног центра број 5А, к.п.3724/1 КО Краљево (друга  зона-6,5м²).  

ком. 1 (50/1) 
 

локација бр. 51 
Ул. Излетничка бр. 2 – код Дома културе Рибница, низ киоска ближи згради Поште 
Србије. Киоске поставити на јавној површини, на растојању од 1,5м од ивице 
коловоза аутобуског стајалишта, а први (ознаке 51/1) у низу у правцу југозападне 
фасаде објекта Дома културе у Рибници, к.п. 4171/1 КО Краљево (друга  зона-6,5м²). 
 

ком. 4 (51/1, 51/2, 51/3 и 51/4) 
 

локација бр. 52 
Ул. Излетничка бр. 2 -– код Дома културе Рибница, низ киоска ближи улици 
Прешерновој, односно наспрам просторија Културног центра „Рибница“. Киоске 
поставити на јавној површини, на растојању од 1,5м од ивице коловоза аутобуског 
стајалишта у ул. Излетничкој, а последњи (ознаке 52/5) у низу у правцу 
североисточне фасаде објекта Дома културе у Рибници, к.п.  4171/1 КО Краљево 
(друга  зона-6,5м²). 

ком. 5 (52/1, 52/2...52/5) 
 

локација бр. 53 
Насеље Воћареве ливаде, раскрсница Ул. Жана Николића и Зорана Петрушевског,  
Киоск поставити на 2,0м од ивице тротоара улице Зорана Птерушевског и на 8,0м од 
ивице коловоза улице Жана Николића, к.п. 246/219 КО Ковачи (друга  зона-8 м²). 

ком. 1 (53/1) 
 

локација бр. 54 
Раскрсница Ул. Излетничка, Иве Андрића и Зеке Николајевића, слободна површина 
поред приземног пословног објекта – продавнице. Киоск поставити у правцу улазне 
фасаде продавнице, к.п. 4296 КО Краљево (друга  зона-8 м²).  

ком. 2 (54/1 и 54/2) 
 

локација бр. 55 
Ул. Првомајска, на Берановцу, слободна-зелена површина, са леве стране 
посматрано из правца центра града, после школе Вук Караџић и поред новог вртића 
„Миломир“. Киоск поставити на 2,00м од тротоара улице Првомајске, к.п. 450/120 КО 
Кованлук (трећа зона-10,5 м²). 

ком. 1 (55/1) 

локација бр. 56 
Јавна површина код раскрснице ул. Јована Бојовића и ул. Драгослава Миљковића, 
код кафане  „Европа”. Киоск поставити на 2,0м од коловоза ул. Д. Миљковића, к.п. 
371/2 КО Јарчујак (трећа зона-6,5м²). 

ком. 1 (56/1) 
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локација бр. 57 
У Матарушкој Бањи, јавна површина на платоу и уз тротоар приступне 
саобраћајнице перонима аутобуске станице, к.п. 201/1 КО Матаруге (друга зона-
6,5м²). 

ком. 2 (57/1и 57/2) 
 

локација бр.58 
У Матарушкој Бањи, јавна површина са леве стране улице Жичке, испред бр. 33, а 
поред приватног колског пролаза. Киоске поставити на 2,0м од тротоара улице 
Жичке, на к.п. 448/1 и 223 КО Матаруге, у правцу кп 293/1 КО Матаруге (друга зона-
6,5м²). 

 

ком. 2 (58/1 и  58/2)  
 

локација бр. 59 
У Матарушкој Бањи, јавна површина поред улаза у Специјалну болницу за 
рехабилитацију „Агенс”, к.п. 190/4 КО Матаруге (трећа зона-8 м²). 

ком. 1 (59/1) 
 
локација бр. 60 
У Ушћу, јавна  површина  испред Месне канцеларије Ушће, улица 23. Новембар бр. 
1. Киоск поставити уз тротоар улице 23. Новембар, к.п. 8766/4 КО Ушће (трећа зона-
6,5м².  

                                                                                                                   ком. 1 (60/1) 
 
локација бр. 61 
У Ушћу, улица Милуна Ивановића, преко пута броја 2 на платоу поред перона  
аутобуског стајалишта Ушће, к.п. 8767 КО Ушће (трећа зона-6,5м²). 

ком. 2 (61/1 и 61/2) 
 

локација бр. 62 
У Ушћу, јавна површина у Ул.  Милуна Ивановића, код стамбене зграде кућни број 6. 
Киоск поставити уз тротоар улице Милуна Ивановића, к.п. 8776  КО Ушће (трећа 
зона-6,5м²). 

ком. 2 (62/1 и 62/2) 
 

НАПОМЕНЕ :  
-Одређују се локације бр. 9, 18, 38, 44, 52, као локације за постављање киоска за 
потребе традиционалних цркви и традиционалних верских заједница. 
- Одређују се додатна 2 места на Локацији бр. 26 за потребе привременог/трајног 
измештања киоска. 
 -Бројеви к.п. који су дати у тексту Програма, утврђени су на основу расположивих 
катастарских подлога које су служиле као основ за израду урбанистичких планова. 
Уколико је дошло до промене појединих бројева к.п. у односу на овај Програм, тачни 
бројеви утврдиће се у поступку закључивања уговора о закупу и издавања решења о 
постављању сваког појединачног киоска достављањем одговарајуће Законом 
прописане документације. 
-Зоне за постављање киоска на јавним површинама утврђене су посебном одлуком 
којом се уређује накнада за коришћење јавних површина. 
-Закључени уговори, као и решења којим су додељене локације, тј. локације 
нумерисане по претходном Програму за постављање киоска на јавним површинама 
ће у погледу нумерације истих важити до истека Уговора односно престанка важења 
решења.   
-Расхладни уређаји се поред киоска могу поставити у складу са одредбама одлуке 
која уређује постављање киоска на јавним површинама. 
 

СПРОВОЂЕЊЕ ПРОГРАМА 

       Након усвајања Програма Градско веће града Краљева донеће посебну  одлуку, 
односно расписати јавни оглас за давање на коришћење јавне површине за 
постављање киоска (за све локације одједном или по фазама) који припрема 
организациона јединица Градске управе града Краљева надлежна за комуналне 
послове. 
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        Програм је сачињен у три примерка, од чега једна примерак трајно чува Градско 
веће града Краљева, а два примерка Одељење за урбанизам, грађевинарство и 
стамбено – комуналне делатности Градске управе града Краљева, односно 
организациона јединица Градске управе града Краљева надлежна за комуналне 
послове органa. 
        Саставни део овог  Програма је  и графички део. 
 

ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 
              

Овај Програм ступа  на снагу  осмог дана од дана објављивања у „Службеном  
листу  града  Краљева“. 

Ступањем на снагу овог Програма престаје да важи Програм за постављање 
киоска на територији града Краљева („Службени лист града Краљева“, број 7/12, 
25/15 и 15/18). 

 
 
ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА КРАЉЕВА 
Број: 011-315/2021-I 
Дана: 22. 10. 2021. године 
 
 
 
                                                                                 Председник Градског већа 
                                                                градоначелник града Краљева 
                                                                      др Предраг Терзић, дипл.политиколог, с.р. 
 

 
 
 

 
 

 



                        
На основу члана 61. став 12 и 13. 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 
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 63. тачка 2), члана 87. став 3. 
и члана 121. став 1. Статута града Краљева („Службени лист града Краљева“, број 
6/19-пречишћен текст), члана 20. и члана 39. Одлуке о буџету града Краљева за 2021. 
годину („Службени лист града Краљева“, број  52/20 и 20/21),  
  

 ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА КРАЉЕВА, на Педесетој (ванредној) седници 
одржаној 22. октобра 2021. године, донело је  

 
Р Е Ш Е Њ Е 

о преусмеравању  апропријација  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 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 59.500.000,00 динара, умањењем 
апропријација у оквиру: 

- Раздела 5, Глава 01 – Градска управа, Програм 1101 – Становање, 
урбанизам и просторно планирање, Функција 620 – Развој заједнице, 
Програм. актив/Пројекат 0003 – Управљање грађевинским 
земљиштем, Позиција 54, Економска класификација 425 – Текуће 
поправке и одржавање, за износ од 5.000.000,00 динара.  

- Раздела 5, Глава 01 – Градска управа, Програм 1101 – Становање, 
урбанизам и просторно планирање, Функција 620 – Развој заједнице, 
Програм. актив/Пројекат 0003 – Управљање грађевинским 
земљиштем, Позиција 57, Економска класификација 511 – Зграде и 
грађевински објекти, за износ од 15.000.000,00 динара.  

- Раздела 5, Глава 01 – Градска управа, Програм 0401 – Заштита 
животне средине, Функција 520 – Управљање отпадним водама, 
Програм. актив/Пројекат 0004 – Управљање отпадним водама и 
канализациона инфраструктура, Позиција 110, Економска 
класификација 425 – Текуће поправке и одржавање, за износ од 
500.000,00 динара.  

- Раздела 5, Глава 01 – Градска управа, Програм 0701 – Организација 
саобраћаја и саобраћајна инфраструктура, Функција 450 – Саобраћај, 
Програм. актив/Пројекат 0002 – Управљање и одржавање саобраћајне 
инфраструктуре, Позиција 121, Економска класификација 511 – Зграде 
и грађевински објекти, за износ од 39.000.000,00 динара.  

 

  2. Из средстава текуће буџетске резерве, Раздео 5, Глава 01 – Градска 
управа, Програм 0602 - Опште 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 59.500.000,00 динара повећањем апропријација у оквиру: 

-  Раздела 5, Глава 01 – Градска управа, Програм 0401 – Заштита 
животне средине, Функција 520 – Управљање отпадним водама, 
Програм. актив/Пројекат 0004 – Управљање отпадним водама и 
канализациона инфраструктура, Позиција 112, Економска 
класификација 511  – Зграде и грађевински објекти за износ од 
19.500.000,00 динара. 

-  Раздела 5, Глава 01 – Градска управа, Програм 0701 – Организација 
саобраћаја и саобраћајна инфраструктура, Функција 450 – Саобраћај, 
Програм. актив/Пројекат 0002 – Управљање и одржавање саобраћајне 
инфраструктуре, Позиција 119, Економска класификација 425  – Текуће 
поправке и одржавање за износ од 40.000.000,00 динара. 
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  3. Преусмеравање  апропријација  извршених у тачкама  1. и 2. овог 
решења односи се на уравнотежење расхода у погледу недостајућих средстава за 
реконструкцију фекалне канализације у Жичкој улици и обезбеђење додатних 
финансијских средстава за текуће поправке и одржавање јавних путева у 
надлежности ЛС и некатегорисаних путева у границама ГУП Краљево,  ургентно 
одржавање неасфалтираних некатегорисаних путева и пресвлачење асфалтом јавних 
путева у надлежности ЛС у насељу и некатегорисаних асфалтних путева. 
  4. О извршењу овог решења стараће се Одељење за привреду и 
финансије Градске управе града Краљева и Јавно предузеће за уређивање 
грађевинског земљишта „Краљево“. 
  5.  Решење објавити у „Службеном листу града Краљева“. 
 

Образложење 
    
  Градоначелник града Краљева поднео је захтев Одељењу за привреду и 
финансије Градске управе града Краљева број 2725/21 од 15.10.2021. године за 
предузимање активности на стварању услова за завршетак започетих инвестиција на 
изградњи фекалне и атмосферске канализације као и радова на одржавању саобраћајне 
инфраструктуре. Укупан износ потребних средстава је 59.500.000,00 динара. 
  Јавно предузеће за уређивање грађевинског земљишта „Краљево“ се 
дописом број 4110-1/21 од 19.10.2021. године изјаснило да се у Програму уређивања 
грађевинског земљишта за 2021. годину неће реализовати инвестиције и радови у износу 
од 63.700.000,00 динара до краја 2021. године. 
  На основу напред изнетог, Одељење за привреду и финансије Градске 
управе града Краљева дало је предлог из тачке 1. и 2. овог решења.  
  Правни основ за доношење овог решења садржан је у члану 61. став 12. и 
13. 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 и 
31/19) којим је прописано да ако у току године дође до промене околности која не 
угрожава утврђене приоритете унутар буџета, Влада, односно надлежни извршни орган 
локалне власти, доноси одлуку да се износ апропријације који није могуће искористити, 
преноси у текућу буџетску резерву и може се користити  за намене које  нису предвиђене 
буџетом или за намене за које нису превиђена средства у довољном обиму и да укупан 
износ преусмеравања из напред изнетог, почев од буџета Републике Србије за 2015. 
годину, не може бити већи од износа и буџетом одобрених средстава текуће буџетске 
резерве, као и члану 20. и 39. Одлуке о буџету града Краљева за 2021. годину („Службени 
лист града Краљева“, број 52/20 и 20/21) којим је прописано да ако у току године дође до 
промене околности која не угрожава утврђене приоритете унутар буџета, Градско веће 
града Краљева доноси одлуку да се износ апропријације који није могуће искористити, 
преноси у текућу буџетску резерву и може се користити  за намене које  нису предвиђене 
буџетом или за намене за које нису предвиђена средства у довољном обиму и да је 
Градско веће града Краљева одговорно за спровођење фискалне политике и управљање 
јавном имовином, приходима и примањима и расходима и издацима буџета на начин који 
је у складу са Законом.  

Решење доставити: Одељењу за привреду и финансије Градске управе града 
Краљева, Одељењу за послове органа града Краљева Градске управе града 
Краљева, Јавном предузећу за уређивање грађевинског земљишта „Краљево“, 
Управи за трезор - Филијала Краљево  и архиви. 

   
Градско веће града Краљева 
Број: 011-312/2021-І      
Дана: 22. 10. 2021. године 
 
                                                                  Председник Градског већа 
             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, на Педесетој (ванредној) седници одржаној             
22. октобра 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 
 

       Мења се став I 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 који гласи: 
 
       „УТВРЂУЈЕ СЕ распоред коришћења буџетских средстава Основног образовања 
и васпитања за текући трансфер нивоу Републике у укупном износу од 234.341.000,00 
динара и капитални трансфер нивоу Републике у укупном износу од 64.363.000,00 
динара, планираних чланом 8. Одлуке о изменама и допунама Одлуке о буџету града 
Краљева за 2021. годину за сваку школу појединачно на следећи начин: 
 

Ред. 
број 

 
Назив школе 

План буџета града за 2021. годину 

Екон. 
клас. 

Текући 
трансфер 

нивоу 
Републике 

Екон. 
клас. 

Капитални 
трансфер 

нивоу 
Републике 

 
Свега 

1. ОШ "Милунка Савић" 
Витановaц, Стубал, 
Чукојевац, Милавчићи, 
Шумарице 

 
 
 

463111 7.741.000 

 
 
 

463211 2.300.000 10.041.000 
2 . ОШ "Бранко Радичевић" 

Витковац, Закута, 
Милаковац, Печеног 

 
463111 6.085.000 

 
 

463211 1.836.000 7.921.000 
3. ОШ "Браћа Вилотијевић" 

Грдица, Јарчујак, Дракчићи 
 
463111 13.169.000 

 
463211 3.180.000 16.349.000 

4. ОШ "Вук Караџић" 
Рибница,Берановац, 
Каменица, Змајевац 

 
 

463111 21.162.000 

 
 

463211 2.000.000 23.162.000 
5. ОШ "Димитрије Туцовић" 

Краљево 
 
463111 10.822.000 

 
463211 2.500.000 13.322.000 

6. ОШ"Доситеј Обрадовић" 
Врба, Ратина,  Драгосињци 

 
463111 13.415.000 

 
463211 3.450.000 16.865.000 

7. ОШ "Драган Ђоковић-Уча" 
Лађевци, Г.Лађевци, Обрва, 
Тавник, Милочај, Цветке 

 
 

463111 11.785.000 

 
 

463211 3.400.000 15.185.000 
8. ОШ "Драган Маринковић" 

Адрани, Поповићи 
 

463111 5.127.000 
 

463211 1.100.000 6.227.000 
9. ОШ "Ђура Јакшић" 

Конарево, Матаруге, 
Богутовац, Толишница, 
Пропљеница, Лопатница 

 
 

463111 12.513.000 

 
 
 

463211 2.565.000 15.078.000 
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10. ОШ "Живан Маричић" 

Жича 
 

463111 9.180.000 
 

463211 2.900.000 12.080.000 
11. ОШ "Јован Цвијић" 

Сирча 
 

463111 6.904.000 
 

463211 2.650.000 9.554.000 
12. ОШ "Јово Курсула" 

Краљево 
 

463111 11.705.000 
 

463211 2.990.000 14.695.000 
13. ОШ "Милун Ивановић" 

Ушће, Гокчаница, Полумир, 
Лозно, Борово 

 
 

463111 10.867.000 

 
 

463211 2.800.000 13.667.000 
14. ОШ "Олга Милутиновић" 

Годачица, Раваница, 
Лешево 

 
463111 6.810.000 

 
463211 966.000 7.776.000 

15. ОШ "Петар Николић" 
Самаила, Лазац, Мрсаћ, 
Буковица 

 
 

463111 10.690.000 

 
 

463211 2.620.000 13.310.000 
16. ОШ "Свети Сава" 

Рибница – Краљево 
 

463111 6.570.000 
 

463211 13.870.000 20.440.000 
17. ОШ "Светозар Марковић" 

Краљево 
 

463111 9.506.000 
 

463211 3.450.000 12.956.000 
18. ОШ "Јован Дучић" 

Роћевићи, Врдила, Дедевци 
 

463111 6.030.000 
 

463211 1.340.000 7.370.000 
19. ОШ "Стефан Немања" 

Студеница, Бзовик, Рудно, 
Река, Мланча 

 
 

463111 10.007.500 

 
 

463211 1.850.000 11.857.500 
20. ОШ "ІV краљевачки 

батаљон" Краљево 
 

463111 19.032.000 
 

463211 2.000.000 21.032.000 
21. ОШ "Чибуковачки 

партизани" Краљево 
 

463111 9.781.000 
 

463211 2.000.000 11.781.000 
22. ОШ "Иво Лола Рибар" 

Краљево 
 

463111 5.265.500 
 

463211 1.296.000 6.561.500 
23. ОШ "Стеван Мокрањац" 

Краљево 
 

463111 10.174.000 
 

463211 1.300.000 11.474.000 

 
 ЗБИР ПЛАНОВА  2021.  

 
 
234.341.000 

 
 64.363.000 298.704.000 

 
 
и гласи: 
 
 
      „УТВРЂУЈЕ СЕ распоред коришћења буџетских средстава Основног образовања 
и васпитања за текући трансфер нивоу Републике у укупном износу од 234.341.000,00 
динара и капитални трансфер нивоу Републике у укупном износу од 69.600.000,00 
динара, планираних чланом 8. Одлуке о изменама и допунама Одлуке о буџету града 
Краљева за 2021. годину за сваку школу појединачно на следећи начин: 
 

Ред. 
број Назив школе 

План буџета града за 2021. годину 

Екон. 
клас. 

Текући 
трансфер 

нивоу 
Републике 

Екон. 
клас. 

Капитални 
трансфер 

нивоу 
Републике 

 
Свега 

1. ОШ "Милунка Савић" 
Витановaц, Стубал, 
Чукојевац, Милавчићи, 
Шумарице 

 
 
 

463111 7.741.000 

 
 
 

463211 2.300.000 10.041.000 
2 . ОШ "Бранко Радичевић" 

Витковац, Закута, 
Милаковац, Печеног 463111 6.085.000 463211 1.836.000 7.921.000 

3. ОШ "Браћа Вилотијевић" 
Грдица, Јарчујак, Дракчићи 

 
463111 13.169.000 

 
463211 3.180.000 16.349.000 
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4. ОШ "Вук Караџић" 

Рибница,Берановац, 
Каменица, Змајевац 

 
 

463111 21.162.000 

 
 

463211 2.867.000 24.029.000 
5. ОШ "Димитрије Туцовић" 

Краљево 
 
463111 10.822.000 

 
463211 2.500.000 13.322.000 

6. ОШ"Доситеј Обрадовић" 
Врба, Ратина,  Драгосињци 

 
463111 13.415.000 

 
463211 3.450.000 16.865.000 

7. ОШ "Драган Ђоковић-Уча"  
Лађевци, Г.Лађевци, Обрва, 
Тавник, Милочај, Цветке 

 
 

463111 11.785.000 

 
 

463211 3.400.000 15.185.000 
8. ОШ "Драган Маринковић" 

Адрани, Поповићи 
 

463111 5.127.000 
 

463211 1.100.000 6.227.000 
9. ОШ "Ђура Јакшић" 

Конарево, Матаруге, 
Богутовац, Толишница, 
Пропљеница, Лопатница 

 
 

463111 12.513.000 

 
 
 

463211 2.565.000 15.078.000 
10. ОШ "Живан Маричић" 

Жича 
 

463111 9.180.000 
 

463211 2.900.000 12.080.000 
11. ОШ "Јован Цвијић" 

Сирча 
 

463111 6.904.000 
 

463211 2.650.000 9.554.000 
12. ОШ "Јово Курсула" 

Краљево 
 

463111 11.705.000 
 

463211 2.990.000 14.695.000 
13. ОШ "Милун Ивановић" 

Ушће, Гокчаница, Полумир, 
Лозно, Борово 

 
 

463111 10.867.000 

 
 

463211 2.800.000 13.667.000 
14. ОШ "Олга Милутиновић" 

Годачица, Раваница, 
Лешево 

 
463111 6.810.000 

 
463211 966.000 7.776.000 

15. ОШ "Петар Николић" 
Самаила, Лазац, Мрсаћ, 
Буковица 

 
 

463111 10.690.000 

 
 

463211 2.730.000 13.420.000 
16. ОШ "Свети Сава" 

Рибница – Краљево 
 

463111 6.570.000 
 

463211 13.870.000 20.440.000 
17. ОШ "Светозар Марковић" 

Краљево 
 

463111 9.506.000 
 

463211 3.450.000 12.956.000 
18. ОШ "Јован Дучић" 

Роћевићи, Врдила, Дедевци 
 

463111 6.030.000 
 

463211 1.340.000 7.370.000 
19. ОШ "Стефан Немања" 

Студеница, Бзовик, Рудно, 
Река, Мланча 

 
 

463111 10.007.500 

 
 

463211 1.850.000 11.857.500 
20. ОШ "ІV краљевачки 

батаљон" Краљево 
 

463111 19.032.000 
 

463211 2.000.000 21.032.000 
21. ОШ "Чибуковачки 

партизани" Краљево 
 

463111 9.781.000 
 

463211 6.260.000 16.041.000 
22. ОШ "Иво Лола Рибар" 

Краљево 
 

463111 5.265.500 
 

463211 1.296.000 6.561.500 
23. ОШ "Стеван Мокрањац" 

Краљево 
 

463111 10.174.000 
 

463211 1.300.000 11.474.000 

 
 ЗБИР ПЛАНОВА  2021. 

 
 
 

 
234.341.000 

 
 69.600.000 303.941.000 

 
ІІ 

       У Прегледу капиталног трансфера нивоу Републике у 2021. години, Основно 
образовање и васпитање, ОШ „Вук Караџић“, који 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: 
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„Вук Караџић 

 
511- 800.000 динара реализација пројекта дојаве пожаре  
      - 900.000 динара замена столарије у матичној школи  
512 - 300.000 динара набавкa намештаја за учионице“ 
Укупно: 2.000.000,00 динара“ 
 
            замењује се текстом: 
 
„Вук Караџић 
 
511- 800.000 динара реализација пројекта дојаве пожаре  
      - 900.000 динара замена столарије у матичној школи 
       -867.000 динара санација једног дела крова на фискултурној сали, као и за 
промену олука 
512 - 300.000 динара набавкa намештаја за учионице 
Укупно: 2.867.000,00 динара“. 

III 
          У Прегледу капиталног трансфера нивоу Републике у 2021. години, Основно 
образовање и васпитање, ОШ „Петар Николић“, који 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: 

 
„Петар Николић 
 
511 – 570.000,00 динара радови на замени фасадне и унутрашње столарије у Мрсаћу 
         -  1.750.000,00 динара санација ученичких тоалета и дотрајале унутрашње 
столарије у матичној школи 
         - 300.000,00 динара скидање ламперије у ходнику, стављање кнауф табли и 
кречење масном фарбом 
Укупно: 2.620.000,00 динара“ 
 
 замењује се текстом: 
 
„Петар Николић 
 
 511  – 570.000,00 динара радови на замени фасадне и унутрашње столарије у Мрсаћу 
         -  1.750.000,00 динара санација ученичких тоалета и дотрајале унутрашње 
столарије у матичној школи 
         - 300.000,00 динара скидање ламперије у ходнику, стављање кнауф табли и 
кречење масном фарбом 
 512 - 110.000,00 динара набавка 4 пећи за издвојена одељења у Ласцу и Буковици. 
Укупно: 2.730.000,00 динара“. 
 

IV 
          У Прегледу капиталног трансфера нивоу Републике у 2021. години, Основно 
образовање и васпитање, ОШ „Чибуковачки партизани“, који 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: 
 
 „Чибуковачки партизани 
  
 511 – 2.000.000 динара реконструкција пода у фискултурној сали и учионицама“ 
Укупно: 2.000.000,00 динара“ 
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 замењује се текстом: 
 
„Чибуковачки партизани 
 
511-  2.000.000 динара реконструкција пода у фискултурној сали и учионицама  и  
512- 4.260.000,00 динара за набавку и монтажу котла. 
Укупно: 6.260.000,00 динара“. 
 

V 
У Прегледу капиталног трансфера нивоу Републике у 2021. години, који 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,  Основно образовање и 
васпитање, текст : 
 
„ОСНОВНО УКУПНО: 64.363.000 ДИНАРА 
 511 000 – 34.810.000  
512 000 – 29.232.000  
515000 -   321.000“  
 
замењује се текстом: 
 
„ОСНОВНО УКУПНО: 69.600.000 ДИНАРА 
511 000 –  35.677.000,00 
512 000 –  33.602.000,00 
515 000-    321.000,00“. 
  

VI 
 У осталом  делу текста наведено решење остаје на снази. 
 

VII 
О извршењу овог решења стараће се Одељење за друштвене делатности 

Градске управе града Краљева. 
 
 

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

IX 
      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 
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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. 
        Основна школа „Вук Караџић“ је поднела Одељењу за друштвене делатности 
захтев број 857 од 12.07.2021. године за додатна недостајућа средства за капиталне 
трансфере, за санацију дела крова на фискултурној сали, као и за промену олука, а на 
основу добијања пописа радова од стране ДОО „РВИ Профил“. 

          Основна школа „Чибуковачки партизани“ је поднела Одељењу за друштвене 
делатности захтев број 1094 од 04.10.2021. године за додатна недостајућа средства за 
капиталне трансфере, за набавку и уградњу котла на чврста горива, а на основу 
стручног мишљења „Шуком“ ДОО Књажевац и Одговора на захтев за добијање пописа 
радова за набавку и замену котла од ЈКП „Топлана“ Краљево бр. 1517/2 од 01.10.2021. 
године.  
       Основна школа „Петар Николић“ Самаила је поднела Одељењу за друштвене 
делатности захтев број 1210 од 20.09.2021. године за додатна недостајућа средства за 
капиталне трансфере, за нбавку 4 пећи за издвојена одељења  у Ласцу и Буковици, а 
на основу записника ЈП „Градско стамбено“ Краљево о чишћењу димовних и ложних 
објеката бр. 1593 и 1549 од 15.09.2021. године којим је констатовано да постојеће пећи 
нису у функцији и профактуре за набавку нових понуђача „Фантазија“ Краљево бр. 
37/2021 од 21.09.2021. године. 
      Како Одлуком о буџету града Краљева за 2021. годину („Службени лист града 
Краљева“, број 52/20 и 20/21) нису планирана средства у довољном износу за описане 
намене Градско веће града Краљева је донело Решење о коришћењу средстава текуће 
буџетске резерве број 011-215/2021-I од19.07.2021. године у износу од 867.000,00 
динара за потребе Основног образовања. Градоначелник града Краљева у складу са 
својим овлашћењима  је донео Решење о промени апропијације корисника буџета, број 
2719/2021 од 15.10.2021. године, тако што ће се укупан износ 4.370.000,00 динара (за 
ОШ „Чибуковачки партизани“ износ 4.260.000,00 динара, за ОШ „Петар Николић“ износ 
од 110.000,00 динара) апропријација издвојених за активности Основног образовања 
увећати, односно смањити износ средстава намењених на позицији учешћу града у 
осталим пројектима за износ од 4.370.000,00 динара. 
  
 
ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА КРАЉЕВА 
Број: 011-313/2021-I 
Дана: 22.10.2021. године 
 
           ПРЕДСЕДНИК ГРАДСКОГ ВЕЋА 
                                                                                             ГРАДОНАЧЕЛНИК 
                        др Предраг Терзић, дипл. политиколог, с.р. 



На основу члана 46. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, број 129/07 
и 83/2014-др.закон, 101/2016-др закон, 47/2018), члана 63. Статута града Краљева 
(„Службени лист града Краљева“, број 6/19–пречишћен текст) и чланова 8. и 9. Правилника 
о додели подстицајних средстава за развој сеоског туризма на територији града Краљева 
(„Службени лист града Краљева“, број 19/2017 и 41/2020),  

Градско веће града Краљева, на Педесетој (ванредној) седници, одржаној дана 22. 
октобра 2021. године, донело је 

РЕШЕЊЕ 
 

о образовању Комисије за спровођење конкурса за  доделу подстицајних средстава  
за развој сеоског туризма на територији града Краљева у 2021. години 

 
I 

Образује се Комисија за спровођење конкурса за доделу подстицајних средстава за 
развој сеоског туризма на територији града Краљева у 2021. години (у даљем тексту: 
Комисија), у следећем саставу: 

1. Игор Цветковић, члан Градског већа – председник Комисије, 
2. Миљан Васиљевић , члан Градског већа –  члан Комисије, 
3. Мирјана Продановић, представник Градске управе града Краљева – заменик члана 

Комисије, 
4. Никола Радевић, представник Градске управе града Краљева –  члан Комисије, 
5. Снежана Капларевић, представник Градске управе града Краљева – заменик члана 

Комисије. 
 

Техничке и административне послове за потребе Комисије обављаће Служба за 
управљање пројектима и локално-економски развоj Градске управе града Краљева. 
 

II 
Задатак Комисије је да у складу са Правилником о додели подстицајних средстава за 

развој сеоског туризма на територији града Краљева („Службени лист града Краљева“, број 
19/2017 и 41/2020), спроведе конкурс у 2021. години, изврши оцену поднетих захтева у 
складу са критеријумима утврђеним Правилником, утврди предлог за доделу подстицајних 
средстава из Буџета града Краљева и исти упути Градском већу града Краљева на 
одлучивање. 

 

III 
О извршењу овог решења стараће се Служба за управљање пројектима и локално- 

економски развој града Краљева. 
 

IV 
Ово решење ступа на снагу даном објављивања у „Службеном листу града Краљева“. 

 
 

О б р а з л о ж е њ е 
 

Правни основ за доношење овог решења садржан је у члановима  8. и 9. Правилника о 
додели подстицајних средстава за развој сеоског туризма на територији града Краљева 
(„Службени лист града Краљева“, број 19/2017 и 41/2020), који дефинишу спровођење 
Правилника образовањем Комисије и расписивањем Јавног конкурса. 
 

Чланом 9. Правилника, дефинисано је да Комисија за спровођење конкурса за  доделу 
подстицајних средстава за развој сеоског туризма на територији града Краљева има 
председника и два члана који имају заменике. 

Истим чланом дефинисани су послови и задаци Комисије:  
- спровођење конкурса,  
- оцена поднетих захтева у складу са критеријумима утврђеним Правилником; 
- утврђивање предлога за доделу подстицајних средстава из буџета града Краљева; 
- упућивање предлога Градском већу града Краљева на одлучивање. 

 

Техничку и административну помоћ Комисији пружа Служба за управљање пројектима и 
локално-економски развоj Градске управе града Краљева. 
 
Градско веће града Краљева                                     
Број: 011-316/2021-I                                                    ПРЕДСЕДНИК ГРАДСКОГ ВЕЋА                         
Дана: 22. 10. 2021. године                                             градоначелник града Краљева           

                  др Предраг Терзић, дипл. политиколог, с.р. 
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На основу члана 46. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, број 129/07 
и 83/2014-др.закон, 101/2016-др закон, 47/2018), члана 63. Статута града Краљева 
(„Службени лист града Краљева“, број 6/19–пречишћен текст) и чланова 8. и 9. Правилника 
о додели подстицајних средстава за развој сеоског туризма на територији града Краљева 
(„Службени лист града Краљева“, број 19/2017 и 41/2020),  

Градско веће града Краљева, на Педесетој (ванредној) седници, одржаној дана 22. 
октобра 2021. године, донело је 

РЕШЕЊЕ 
 

о образовању Комисије за спровођење конкурса за  доделу подстицајних средстава  
за развој сеоског туризма на територији града Краљева у 2021. години 

 
I 

Образује се Комисија за спровођење конкурса за доделу подстицајних средстава за 
развој сеоског туризма на територији града Краљева у 2021. години (у даљем тексту: 
Комисија), у следећем саставу: 

1. Игор Цветковић, члан Градског већа – председник Комисије, 
2. Миљан Васиљевић , члан Градског већа –  члан Комисије, 
3. Мирјана Продановић, представник Градске управе града Краљева – заменик члана 

Комисије, 
4. Никола Радевић, представник Градске управе града Краљева –  члан Комисије, 
5. Снежана Капларевић, представник Градске управе града Краљева – заменик члана 

Комисије. 
 

Техничке и административне послове за потребе Комисије обављаће Служба за 
управљање пројектима и локално-економски развоj Градске управе града Краљева. 
 

II 
Задатак Комисије је да у складу са Правилником о додели подстицајних средстава за 

развој сеоског туризма на територији града Краљева („Службени лист града Краљева“, број 
19/2017 и 41/2020), спроведе конкурс у 2021. години, изврши оцену поднетих захтева у 
складу са критеријумима утврђеним Правилником, утврди предлог за доделу подстицајних 
средстава из Буџета града Краљева и исти упути Градском већу града Краљева на 
одлучивање. 

 

III 
О извршењу овог решења стараће се Служба за управљање пројектима и локално- 

економски развој града Краљева. 
 

IV 
Ово решење ступа на снагу даном објављивања у „Службеном листу града Краљева“. 

 
 

О б р а з л о ж е њ е 
 

Правни основ за доношење овог решења садржан је у члановима  8. и 9. Правилника о 
додели подстицајних средстава за развој сеоског туризма на територији града Краљева 
(„Службени лист града Краљева“, број 19/2017 и 41/2020), који дефинишу спровођење 
Правилника образовањем Комисије и расписивањем Јавног конкурса. 
 

Чланом 9. Правилника, дефинисано је да Комисија за спровођење конкурса за  доделу 
подстицајних средстава за развој сеоског туризма на територији града Краљева има 
председника и два члана који имају заменике. 

Истим чланом дефинисани су послови и задаци Комисије:  
- спровођење конкурса,  
- оцена поднетих захтева у складу са критеријумима утврђеним Правилником; 
- утврђивање предлога за доделу подстицајних средстава из буџета града Краљева; 
- упућивање предлога Градском већу града Краљева на одлучивање. 

 

Техничку и административну помоћ Комисији пружа Служба за управљање пројектима и 
локално-економски развоj Градске управе града Краљева. 
 
Градско веће града Краљева                                     
Број: 011-316/2021-I                                                    ПРЕДСЕДНИК ГРАДСКОГ ВЕЋА                         
Дана: 22. 10. 2021. године                                             градоначелник града Краљева           

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



         На основу члана 24. став 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. 
Одлуке о буџету града Краљева за 2021.годину („Службени лист града Краљева“, 
број 52/20 и 20/21), 
         Градско веће града Краљева, на Педесетој (ванредној) седници одржаној 22. 
октобра 2021.године, донело је 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
о измени Решења о распореду коришћења буџетских средстава  

за Градску управу, у оквиру програма 15-Опште услуге локалне самоуправе, 
број 011-203/2021-I од 19. 07. 2021. године 

 

I 

           У Решењу број 011-203/2021-I, које је донело Градско веће града Краљева на 
Тридесет осмој седници одржаној 19. јула 2021. године, МЕЊА СЕ тачка I, Програм 
15: Опште услуге локалне самоуправе, Раздео 05, Глава 01, Програм 0602, Функција 
130, Програмска активност 0001, Позиција 174. Економска класификација 511, 
Домови културе, тако што се бришу речи: „Месна заједница Тепечи-1.000.000,00“; у 
истом делу, у алинеји „Месна заједница Цветке“, износ „1.000.000,00“  замењује се 
износом „2.000.000,00“. 

II 
 У осталом делу Решење број 011-203/2021-I од 19. јула 2021. године остаје у 
неизмењеном облику.  
 

III 
 О извршењу овог решења стараће се Одељење за привреду и финансије 
Градске управе града Краљева.  
 

IV 
 Решење доставити: начелнику Градске управе града Краљева, Одељењу за 
привреду и финансије Градске управе града Краљева, Одељењу за заједничке 
послове 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 
 
           С обзиром да тренутно нема могућности за реализацију буџетских средстава 
која су по Решењу број 011-203/2021-I од 19. јула 2021. године додељена Месној 
заједници Тепечи (Дом културе – МЗ), то се иста одобравају Месној заједници 
Цветке због наставка радова на Дому културе. 
 
 
Градско веће града Краљева 
Број: 011-318/2021-І      
Дана: 22.10.2021. године                                      Председник Градског већа                                                                 
                                       градоначелник града Краљева 
                                                                   др Предраг Терзић, дипл. политиколог, с.р. 
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На основу члана 42. Закона о смањењу ризика од катастрофа и управљању 
ванредним ситуацијама („Службени гласник РС“, број 87/18), члана 63. став 1. тачка 28. 
Статута града Краљева („Сл. лист града Краљева“, број 6/19– пречишћен текст) и 
члана 2. и 3. Одлуке о образовању Штаба за ванредне ситуације града Краљева („Сл. 
лист града Краљева“, број 52/20), 

Градско веће града Краљева, на Педесет првој (ванредној) седници одржаној 
дана 29. октобра 2021.године, донело је 

 
РЕШЕЊЕ 

О ИЗМЕНИ РЕШЕЊА  О ПОСТАВЉЕЊУ ЗАМЕНИКА КОМАНДАНТА,  
НАЧЕЛНИКА И ЧЛАНОВА ШТАБА ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ ГРАДА КРАЉЕВА 

 
I 

Мења се Решење о постављењу заменика команданта, начелника и чланова 
Штаба за ванредне ситуације града Краљева, Градског већа града Краљева број 011-
4/2021-I од 18.01.2021. године, у ставу II тако што се уместо Александра Несторовића, 
за члана Штаба ПОСТАВЉА  Марица Мијајловић, в.д. директора Јавног предузећа за 
уређивање грађевинског земљишта „Краљево“ - за заштиту и спасавање од поплава и 
несрећа на води. 

 

II 

У осталом, остаје да важи Решење о постављењу заменика команданта, 
начелника и чланова Штаба за ванредне ситуације града Краљева, Градског већа 
града Краљева број 011-4/2021-I од 18.01.2021. године. 

 
III 

Ово решење ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у „Службеном листу 
града Краљева“. 

 

Образложење 
 

Правни основ за доношење Решења о измени Решења о постављењу заменика 
команданта, начелника и чланова Штаба за ванредне ситуације града Краљева садржан је 
у члану 63. став 1. тачка 28. Статута града Краљева и члану 3. Одлуке о образовању 
Штаба за ванредне ситуације града Краљева („Сл. лист града Краљева“, број 52/20), који 
утврђују надлежност Градског већа града Краљева да доноси решење о постављењу и 
разрешењу заменика команданта, начелника и чланова Штаба, на предлог команданта 
Штаба.  

У складу са чланом 42. Закона о смањењу ризика од катастрофа и управљању 
ванредним ситуацијама и чланом 2. Одлуке о образовању Штаба за ванредне ситуације 
града Краљева, градоначелник града Краљева је командант Штаба. 

Чланом 4. став 1. тачка 3. Пословника о раду Штаба за ванредне ситуације града 
Краљева број 2-3/20-XI од 30.01.2020. године, прописано је да члану Штаба престаје 
мандат ако му престане радни однос у предузећу или другом правном лицу из кога се 
именује. У складу са персоналним променама у оквиру Јавног предузећа за уређивање 
грађевинског земљишта „Краљево“, командант Штаба је дао предлог за измену члана 
Штаба. 

На основу предлога команданта Штаба за ванредне ситуације града Краљева, 
Градско веће града Краљева је донело Решење о измени Решења о постављењу заменика 
команданта, начелника и чланова Штаба за ванредне ситуације града Краљева. 

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА КРАЉЕВА 
Број: 011-320/2021-I 
Дана: 29. 10. 2021. године 
                                                                                    Председник Градског већа 
                                                                                   градоначелник града Краљева 
                                                                        др Предраг Терзић, дипл. политиколог,с.р. 
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На основу члана 42. Закона о смањењу ризика од катастрофа и управљању 
ванредним ситуацијама („Службени гласник РС“, број 87/18), члана 63. став 1. тачка 28. 
Статута града Краљева („Сл. лист града Краљева“, број 6/19– пречишћен текст) и 
члана 2. и 3. Одлуке о образовању Штаба за ванредне ситуације града Краљева („Сл. 
лист града Краљева“, број 52/20), 

Градско веће града Краљева, на Педесет првој (ванредној) седници одржаној 
дана 29. октобра 2021.године, донело је 

 
РЕШЕЊЕ 

О ИЗМЕНИ РЕШЕЊА  О ПОСТАВЉЕЊУ ЗАМЕНИКА КОМАНДАНТА,  
НАЧЕЛНИКА И ЧЛАНОВА ШТАБА ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ ГРАДА КРАЉЕВА 

 
I 

Мења се Решење о постављењу заменика команданта, начелника и чланова 
Штаба за ванредне ситуације града Краљева, Градског већа града Краљева број 011-
4/2021-I од 18.01.2021. године, у ставу II тако што се уместо Александра Несторовића, 
за члана Штаба ПОСТАВЉА  Марица Мијајловић, в.д. директора Јавног предузећа за 
уређивање грађевинског земљишта „Краљево“ - за заштиту и спасавање од поплава и 
несрећа на води. 

 

II 

У осталом, остаје да важи Решење о постављењу заменика команданта, 
начелника и чланова Штаба за ванредне ситуације града Краљева, Градског већа 
града Краљева број 011-4/2021-I од 18.01.2021. године. 

 
III 

Ово решење ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у „Службеном листу 
града Краљева“. 

 

Образложење 
 

Правни основ за доношење Решења о измени Решења о постављењу заменика 
команданта, начелника и чланова Штаба за ванредне ситуације града Краљева садржан је 
у члану 63. став 1. тачка 28. Статута града Краљева и члану 3. Одлуке о образовању 
Штаба за ванредне ситуације града Краљева („Сл. лист града Краљева“, број 52/20), који 
утврђују надлежност Градског већа града Краљева да доноси решење о постављењу и 
разрешењу заменика команданта, начелника и чланова Штаба, на предлог команданта 
Штаба.  

У складу са чланом 42. Закона о смањењу ризика од катастрофа и управљању 
ванредним ситуацијама и чланом 2. Одлуке о образовању Штаба за ванредне ситуације 
града Краљева, градоначелник града Краљева је командант Штаба. 

Чланом 4. став 1. тачка 3. Пословника о раду Штаба за ванредне ситуације града 
Краљева број 2-3/20-XI од 30.01.2020. године, прописано је да члану Штаба престаје 
мандат ако му престане радни однос у предузећу или другом правном лицу из кога се 
именује. У складу са персоналним променама у оквиру Јавног предузећа за уређивање 
грађевинског земљишта „Краљево“, командант Штаба је дао предлог за измену члана 
Штаба. 

На основу предлога команданта Штаба за ванредне ситуације града Краљева, 
Градско веће града Краљева је донело Решење о измени Решења о постављењу заменика 
команданта, начелника и чланова Штаба за ванредне ситуације града Краљева. 

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА КРАЉЕВА 
Број: 011-320/2021-I 
Дана: 29. 10. 2021. године 
                                                                                    Председник Градског већа 
                                                                                   градоначелник града Краљева 
                                                                        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 Педесет првој (ванредној) 
седници одржаној 29. 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: 264/21 од 26.10.2021. године, ОДОБРАВАЈУ СЕ 
средства у износу од 550.000,00 динара за потребе промотивних активности 
Туристичке организације Краљева.  

 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 12 – Туристичка организација Краљева, Програм 1502 – Развој 
туризма, Функција 473, Програм. актив./Пројекат  0002 – Промоција туристичке понуде, 
увећава се Позиција 436, Економска класификација 423 – Услуге по уговору у износу 
од 550.000,00 динара за потребе промотивних активности Туристичке организације 
Краљева. 
  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 Туристичка организација Краљева.  
   4.  Решење објавити у „Службеном листу града Краљева“. 
 

                             Образложење 
 

Одељење за друштвене делатности Градске управе града Краљева је на основу 
дописа Туристичке организације Краљева од 21.10.2021. године, поднело захтев за 
ангажовање средстава из текуће буџетске резерве III Број: 264/21 дана 26.10.2021. године за 
износ од 550.000,00 динара Одељењу за привреду и финансије Градске управе града 
Краљева за додатне промотивне активности  на позиционирању Краљева на туристичкој мапи 
Србије. 

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, Туристичкој организацији Краљева,  Управи за 
трезор  и архиви. 

 
Градско веће града Краљева                                     
Број: 011-328/2021-І                      Председник Градског већа  
Дана: 29.10.2021. године                                         градоначелник града Краљева 
                                                                         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 Педесет првој (ванредној) 
седници одржаној 29. 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: 264/21 од 26.10.2021. године, ОДОБРАВАЈУ СЕ 
средства у износу од 550.000,00 динара за потребе промотивних активности 
Туристичке организације Краљева.  

 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 12 – Туристичка организација Краљева, Програм 1502 – Развој 
туризма, Функција 473, Програм. актив./Пројекат  0002 – Промоција туристичке понуде, 
увећава се Позиција 436, Економска класификација 423 – Услуге по уговору у износу 
од 550.000,00 динара за потребе промотивних активности Туристичке организације 
Краљева. 
  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 Туристичка организација Краљева.  
   4.  Решење објавити у „Службеном листу града Краљева“. 
 

                             Образложење 
 

Одељење за друштвене делатности Градске управе града Краљева је на основу 
дописа Туристичке организације Краљева од 21.10.2021. године, поднело захтев за 
ангажовање средстава из текуће буџетске резерве III Број: 264/21 дана 26.10.2021. године за 
износ од 550.000,00 динара Одељењу за привреду и финансије Градске управе града 
Краљева за додатне промотивне активности  на позиционирању Краљева на туристичкој мапи 
Србије. 

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, Туристичкој организацији Краљева,  Управи за 
трезор  и архиви. 

 
Градско веће града Краљева                                     
Број: 011-328/2021-І                      Председник Градског већа  
Дана: 29.10.2021. године                                         градоначелник града Краљева 
                                                                         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 Педесет првој (ванредној) седници 
одржаној 29. 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: 265/21 од 27.10.2021. године, ОДОБРАВАЈУ СЕ средства у износу од 2.350.000,00 
динара за потребе хитне санације плафона у просторијама вртића „Лане“ у Матарушкој 
Бањи који је у саставу Предшколске установе „Олга Јовичић Рита“ Краљево.  

 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 10 – Предшколска установа „Олга Јовичић Рита“ Краљево, Програм 2001 – 
Предшколско образовање и васпитање, Функција 911, Програм. актив./Пројекат  0001 – 
Функционисање и остваривање предшколског васпитања и образовања, увећава се 
Позиција 396, Економска класификација 511 – Зграде и грађевински објекти у износу од 
2.350.000,00 динара за потребе хитне санације плафона у просторијама вртића „Лане“ у 
Матарушкој Бањи. 

 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 Предшколска установа „Олга Јовичић Рита“ Краљево.  
   4.  Решење објавити у „Службеном листу града Краљева“. 
 

                             Образложење 
 

             Одељење за друштвене делатности Градске управе града Краљева је на 
основу дописа Предшколске установе „Олга Јовичић-Рита“ Краљево број 9400 од 27.10.2021. 
године, поднело захтев за ангажовање средстава из текуће буџетске резерве III Број: 265/21 
дана 27.10.2021. године за износ од 2.350.000,00 динара Одељењу за привреду и финансије 
Градске управе града Краљева, за хитну санацију плафона у просторијама вртића „Лане“ у 
Матарушкој Бањи. Уз захтев је достављен Предмер и предрачун радова на хитној 
интервенцији - санацији плафона број 1920/1 од 26.10.2021. године који је по захтеву 
Предшколске установе урадило Јавно предузеће „Градско стамбено“ Краљево. 

 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, Предшколској установи „Олга Јовичић-Рита“ 
Краљево, Управи за трезор  и архиви. 

 
Градско веће града Краљева                                      
Број: 011-329/2021-І                                Председник Градског већа  
Дана: 29.10.2021. године                                         градоначелник града Краљева 
                                                                         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 Педесет првој (ванредној) седници 
одржаној 29. 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: 265/21 од 27.10.2021. године, ОДОБРАВАЈУ СЕ средства у износу од 2.350.000,00 
динара за потребе хитне санације плафона у просторијама вртића „Лане“ у Матарушкој 
Бањи који је у саставу Предшколске установе „Олга Јовичић Рита“ Краљево.  

 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 10 – Предшколска установа „Олга Јовичић Рита“ Краљево, Програм 2001 – 
Предшколско образовање и васпитање, Функција 911, Програм. актив./Пројекат  0001 – 
Функционисање и остваривање предшколског васпитања и образовања, увећава се 
Позиција 396, Економска класификација 511 – Зграде и грађевински објекти у износу од 
2.350.000,00 динара за потребе хитне санације плафона у просторијама вртића „Лане“ у 
Матарушкој Бањи. 

 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 Предшколска установа „Олга Јовичић Рита“ Краљево.  
   4.  Решење објавити у „Службеном листу града Краљева“. 
 

                             Образложење 
 

             Одељење за друштвене делатности Градске управе града Краљева је на 
основу дописа Предшколске установе „Олга Јовичић-Рита“ Краљево број 9400 од 27.10.2021. 
године, поднело захтев за ангажовање средстава из текуће буџетске резерве III Број: 265/21 
дана 27.10.2021. године за износ од 2.350.000,00 динара Одељењу за привреду и финансије 
Градске управе града Краљева, за хитну санацију плафона у просторијама вртића „Лане“ у 
Матарушкој Бањи. Уз захтев је достављен Предмер и предрачун радова на хитној 
интервенцији - санацији плафона број 1920/1 од 26.10.2021. године који је по захтеву 
Предшколске установе урадило Јавно предузеће „Градско стамбено“ Краљево. 

 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, Предшколској установи „Олга Јовичић-Рита“ 
Краљево, Управи за трезор  и архиви. 

 
Градско веће града Краљева                                      
Број: 011-329/2021-І                                Председник Градског већа  
Дана: 29.10.2021. године                                         градоначелник града Краљева 
                                                                         др Предраг Терзић, дипл. политиколог,с.р.   
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         На основу члана 24. став 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. 
Одлуке о буџету града Краљева за 2021.годину („Службени лист града Краљева“, 
број 52/20 и 20/21), 
         Градско веће града Краљева, на Педесет првој (ванредној) седници одржаној 
29. октобра 2021.године, донело је 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
о измени Решења о распореду коришћења буџетских средстава за Градску управу,  

у оквиру програма 15-Опште услуге локалне самоуправе, број 011-203/2021-I 
од 19. 07. 2021. године и број 011-318/2021-I од 22.10.2021.године 

 

I 
           У Решењу Градског већа града Краљева број 011-203/2021-I од 19.07.2021. 
године и број 011-318/2021-I од 22.10.2021. године, МЕЊА СЕ тачка I, Програм 15: 
Опште услуге локалне самоуправе, Раздео 05, Глава 01, Програм 0602, Функција 
130, Програмска активност 0001, Позиција 174. Економска класификација 511, 
Домови културе, тако што се бришу речи: „Месна заједница Витановац-200.000,00“; у 
истом делу, у алинеји „Месна заједница Лешево“, износ „500.000,00“  замењује се 
износом „700.000,00“. 

II 
 У осталом делу Решење број 011-203/2021-I од 19.07.2021. године и број 011-
318/2021-I од 22.10.2021. године остаје у неизмењеном облику.  
 

III 
 О извршењу овог решења стараће се Одељење за привреду и финансије 
Градске управе града Краљева.  
 

IV 
 Решење доставити: начелнику Градске управе града Краљева, Одељењу за 
привреду и финансије Градске управе града Краљева, Одељењу за заједничке 
послове 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 
 
           Председник Савета Месне заједнице Лешево се дана 05.10.2021. године обратио 
Градоначелнику града Краљева захтевом за малтерацију једне просторије новог Дома 
културе у МЗ Лешево. Јавно предузеће „Градско стамбено“ Краљево је дана 
25.10.2021.године доставило предмер и предрачун грађевинско-занатских и електро 
радова у канцеларији објекта Дома културе у МЗ Лешево. Планирана средства од 
200.000,00 динара на економској класификацији 511 – Домови културе – МЗ Витановац 
неће бити реализована у овој години с обзиром да се одустало у овом тренутку (биће 
планирана у наредној буџетској години) и иста се одобравају МЗ Лешево због горе 
наведених радова у канцеларији објекта Дома културе у МЗ Лешево. 
 
Градско веће града Краљева 
Број: 011-330/2021-І      
Дана: 29.10.2021. године                                       Председник Градског већа                                                                 
                                        градоначелник града Краљева 
                                                                     др Предраг Терзић, дипл. политиколог,с.р. 
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На основу члана 29. став 1, тачка 4, члана 31. став 1. и ставова 4–9. Закона о 
смањењу ризика од катастрофа и управљању ванредним ситуацијама („Службени 
гласник РС“, број 87/2018), члана 63. тачка 10. и члана 121. Статута града Краљева 
(„Службени лист града Краљева“, бр. 6/19 - пречишћен текст) и Закључка Штаба за 
ванредне ситуације града Краљева број 2-12/21-XI од 27.10.2021. године,  

Градско веће града Краљева, на Педесет првој (ванредној) седници одржаној 
дана 29. октобра 2021. године, донело је 

ЗАКЉУЧАК 
о изменама и допунама Закључка о одређивању субјеката од посебног значаја за 

заштиту и спасавање на територији града Краљева 
 

I 

Мења се став II Закључка о одређивању субјеката од посебног значаја за заштиту 
и спасавање на територији града Краљева број 06-31/2021–I од 17.02.2021. године, тако 
што се у табели, након броја 16, додаје: 

Р.бр. НАЗИВ ПРАВНОГ ЛИЦА НАЗИВ ДЕЛАТНОСТИ 
17 

Предузеће за производњу, трговину 
и услуге „ГИР“ доо Адрани 

Послови заштите и спасавања од катастрофа и 
пријем и дистрибуција опреме личне, узајамне и 
колективне заштите. 
Учешће у припреми и спровођењу вежби цивилне 
заштите. 

18 

Аеро клуб „МИХАИЛО ПЕТРОВИЋ“ 

Послови заштите и спасавања од катастрофа и 
аеро осматрање и извиђање. Транспорт 
настрадалих и евакуисаних лица, пријем и 
дистрибуција опреме личне, узајамне и колективне 
заштите. 
Учешће у припреми и спровођењу вежби цивилне 
заштите. 

19 

Национални кластер беспилотних 
летелица и блиских сектора, 
Београд 

Послови заштите и спасавања од катастрофа и 
аеро осматрање и извиђање. Подршка у изради 
Процене ризика од катастрофа и планова заштите 
и спасавања (карте ризика, геореференцирање 
подлога, шумски пожари, критичне локације, 
путеви, мостови итд.). Реаговање у случају 
потребе. 
Учешће у припреми и спровођењу вежби цивилне 
заштите. 

 

II 

У осталом остаје да важи Закључак о одређивању субјеката од посебног значаја 
за заштиту и спасавање на територији града Краљева број 06-31/2021–I од 17.02.2021. 
године. 

III  

Овај закључак ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном 
листу града Краљева“. 

О б р а з л о ж е њ е 

На основу члана 29. став 1, тачка 4. Закона о смањењу ризика од катастрофа и 
управљање ванредним ситуацијама, предвиђено је да јединица локалне самоуправе (у 
овом случају град Краљево, односно, Градско веће) у оквиру својих надлежности, у 
области смањења ризика од катастрофа и управљања ванредним ситуацијама одређује 
субјекте од посебног значаја за заштиту и спасавање јединице локалне самоуправе на 
предлог надлежног штаба (у овом случају на предлог Штаба за ванредне ситуације града 
Краљева града Краљева). 

Чланом 31. ставом 1. и ставовима 4-9. Закона о смањењу ризика од катастрофа и 
управљање ванредним ситуацијама, предвиђено је следеће: 
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На основу члана 29. став 1, тачка 4, члана 31. став 1. и ставова 4–9. Закона о 
смањењу ризика од катастрофа и управљању ванредним ситуацијама („Службени 
гласник РС“, број 87/2018), члана 63. тачка 10. и члана 121. Статута града Краљева 
(„Службени лист града Краљева“, бр. 6/19 - пречишћен текст) и Закључка Штаба за 
ванредне ситуације града Краљева број 2-12/21-XI од 27.10.2021. године,  

Градско веће града Краљева, на Педесет првој (ванредној) седници одржаној 
дана 29. октобра 2021. године, донело је 

ЗАКЉУЧАК 
о изменама и допунама Закључка о одређивању субјеката од посебног значаја за 

заштиту и спасавање на територији града Краљева 
 

I 

Мења се став II Закључка о одређивању субјеката од посебног значаја за заштиту 
и спасавање на територији града Краљева број 06-31/2021–I од 17.02.2021. године, тако 
што се у табели, након броја 16, додаје: 

Р.бр. НАЗИВ ПРАВНОГ ЛИЦА НАЗИВ ДЕЛАТНОСТИ 
17 

Предузеће за производњу, трговину 
и услуге „ГИР“ доо Адрани 

Послови заштите и спасавања од катастрофа и 
пријем и дистрибуција опреме личне, узајамне и 
колективне заштите. 
Учешће у припреми и спровођењу вежби цивилне 
заштите. 

18 

Аеро клуб „МИХАИЛО ПЕТРОВИЋ“ 

Послови заштите и спасавања од катастрофа и 
аеро осматрање и извиђање. Транспорт 
настрадалих и евакуисаних лица, пријем и 
дистрибуција опреме личне, узајамне и колективне 
заштите. 
Учешће у припреми и спровођењу вежби цивилне 
заштите. 

19 

Национални кластер беспилотних 
летелица и блиских сектора, 
Београд 

Послови заштите и спасавања од катастрофа и 
аеро осматрање и извиђање. Подршка у изради 
Процене ризика од катастрофа и планова заштите 
и спасавања (карте ризика, геореференцирање 
подлога, шумски пожари, критичне локације, 
путеви, мостови итд.). Реаговање у случају 
потребе. 
Учешће у припреми и спровођењу вежби цивилне 
заштите. 

 

II 

У осталом остаје да важи Закључак о одређивању субјеката од посебног значаја 
за заштиту и спасавање на територији града Краљева број 06-31/2021–I од 17.02.2021. 
године. 

III  

Овај закључак ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном 
листу града Краљева“. 

О б р а з л о ж е њ е 

На основу члана 29. став 1, тачка 4. Закона о смањењу ризика од катастрофа и 
управљање ванредним ситуацијама, предвиђено је да јединица локалне самоуправе (у 
овом случају град Краљево, односно, Градско веће) у оквиру својих надлежности, у 
области смањења ризика од катастрофа и управљања ванредним ситуацијама одређује 
субјекте од посебног значаја за заштиту и спасавање јединице локалне самоуправе на 
предлог надлежног штаба (у овом случају на предлог Штаба за ванредне ситуације града 
Краљева града Краљева). 

Чланом 31. ставом 1. и ставовима 4-9. Закона о смањењу ризика од катастрофа и 
управљање ванредним ситуацијама, предвиђено је следеће: 

 које привредно друштво и друго правно лице може бити одређено као субјект од 
посебног значаја; 

 који орган јединице локалне самоуправе одређује субјекте од посебног значаја (у 
овом случају то је Градско веће града Краљева); 

 ко и у коју сврху/намену може ангажовати субјекте од посебног значаја (у овом 
случају то је Штаб); 

 ко и када може изузетно ангажовати субјекте од посебног значаја (у овом случају 
то је начелник Штаба који може ангажовати субјекте услед хитности спровођења 
мера заштите и спасавања); 

 начин уређивања односа града са субјектима од посебног значаја, односно, 
трошкови који настају услед стављања у приправност, односно, ангажмана 
субјеката од посебног значаја (у овом случају, градоначелник града Краљева 
уговором уређује односе са субјектима од посебног значаја, а сви трошкови, који 
се надокнађују по економским ценама, падају на терет буџета града Краљева). 

Чланом 63. тачка 10. Статута града Краљева утврђена је надлежност Градског већа, 
да одређује субјекте од посебног значаја за заштиту и спасавање на предлог Градског 
штаба, у складу са законом. 

Чланом 121. Статута града Краљева, између осталог, утврђени су правни акти града, 
где је између осталог изнето да органи града, у овом случају Градско веће града, у 
вршењу својих послова доноси закључке као један од могућих правних аката. 

На седници Штаба за ванредне ситуације града Краљева, одржаној 27.10.2021. 
године, донет је Закључак којим је утврђен предлог додатних субјеката од посебног 
значаја на територији града Краљева. На овој седници је разматрана потреба да се, у 
складу са Законом, а на основу указане потребе, када је у питању систем смањења 
ризика од катастрофа и управљање ванредним ситуацијама, утврди предлог додатних 
субјеката од посебног значаја за заштиту и спасавање на територији града Краљева. 
Поред основних функција ових субјеката у циљу заштите и спасавања, односно, 
ангажмана од стране Штаба за ванредне ситуације и градоначелника као команданта 
Градског штаба, ови субјекти се могу ставити и у функцију (ангажовати) и за потребе 
вежби цивилне заштите када ванредна ситуација није проглашена, тј. када уопште не 
постоје претње по животе и здравље људи, односно материјална, природна и културна 
добра. 

У складу са својом надлежношћу, као и предлогом Штаба за ванредне ситуације града 
Краљева, садржаним у Закључку бр.2-12/21-XI од 27.10.2021. године, Градско веће града 
Краљева је одлучило као у диспозитиву. 

 

Градско веће града Краљева 
Број: 06-339/2021-I 
Дана: 29.10.2021. године 

 
                                                                     Председник Градског већа 

                                                                      градоначелник града Краљева 
                                                                              др Предраг Терзић, дипл. политиколог,с.р. 
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 који орган јединице локалне самоуправе одређује субјекте од посебног значаја (у 
овом случају то је Градско веће града Краљева); 

 ко и у коју сврху/намену може ангажовати субјекте од посебног значаја (у овом 
случају то је Штаб); 

 ко и када може изузетно ангажовати субјекте од посебног значаја (у овом случају 
то је начелник Штаба који може ангажовати субјекте услед хитности спровођења 
мера заштите и спасавања); 

 начин уређивања односа града са субјектима од посебног значаја, односно, 
трошкови који настају услед стављања у приправност, односно, ангажмана 
субјеката од посебног значаја (у овом случају, градоначелник града Краљева 
уговором уређује односе са субјектима од посебног значаја, а сви трошкови, који 
се надокнађују по економским ценама, падају на терет буџета града Краљева). 

Чланом 63. тачка 10. Статута града Краљева утврђена је надлежност Градског већа, 
да одређује субјекте од посебног значаја за заштиту и спасавање на предлог Градског 
штаба, у складу са законом. 

Чланом 121. Статута града Краљева, између осталог, утврђени су правни акти града, 
где је између осталог изнето да органи града, у овом случају Градско веће града, у 
вршењу својих послова доноси закључке као један од могућих правних аката. 

На седници Штаба за ванредне ситуације града Краљева, одржаној 27.10.2021. 
године, донет је Закључак којим је утврђен предлог додатних субјеката од посебног 
значаја на територији града Краљева. На овој седници је разматрана потреба да се, у 
складу са Законом, а на основу указане потребе, када је у питању систем смањења 
ризика од катастрофа и управљање ванредним ситуацијама, утврди предлог додатних 
субјеката од посебног значаја за заштиту и спасавање на територији града Краљева. 
Поред основних функција ових субјеката у циљу заштите и спасавања, односно, 
ангажмана од стране Штаба за ванредне ситуације и градоначелника као команданта 
Градског штаба, ови субјекти се могу ставити и у функцију (ангажовати) и за потребе 
вежби цивилне заштите када ванредна ситуација није проглашена, тј. када уопште не 
постоје претње по животе и здравље људи, односно материјална, природна и културна 
добра. 

У складу са својом надлежношћу, као и предлогом Штаба за ванредне ситуације града 
Краљева, садржаним у Закључку бр.2-12/21-XI од 27.10.2021. године, Градско веће града 
Краљева је одлучило као у диспозитиву. 
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