
                          На основу члана 46. у вези са чланом 66. став 5. Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласник РС“ , број 129/07, 83/14-др. закон, 101/16-др. 
закон, 47/18 и 111/21-др.закон), члана 24. став 2. и члана 121. став 1. Статута 
града Краљева („Службени лист града Краљева“, број 6/19-пречишћен текст) и 
члана 39. и став 1. и став 2. Пословника о раду Градског већа града Краљева 
(„Службени лист града Краљева“, број 21/19- пречишћен текст),  

                        Градско веће града Краљева, на Педесет осмој (ванредној) седници 
одржаној дана 23. децембра 2021. године, донело је 
 

З А К Љ У Ч А К 
 

I 
Даје се сагласност МЗ Самаила да се из сопствених средстава од 

давања у закуп просторија у Дому културе Самаила плате трошкови штампања 
плаката и захвалница и трошкови горива на име превоза штандова, котлића и 
опреме за озвучење у оба правца на име организовања манифестације 
„САЧУВАЈМО СРПСКУ ТРАДИЦИЈУ“ у износу од 14.100,23 динара. 

 

II 
Саставни део овог закључка је: Одлука  председника МЗ Самаила број 

20/2021 од 30.09.2021. године, Одлука  председника МЗ Самаила број 21/2021 од 
05.11.2021. године, молба председника МЗ Самаила број 22/2021 од 05.11.2021. 
године, предрачун број 30/21 од 13.10.2021. године од ФОТОКОПИРНИЦЕ 
СКРИПТАРНИЦЕ, улица Доситејева 19, Краљево и рачун број 38705 од 
03.11.2021.године од Р.Ј. „TRM CO-PETROL“ Конарево, Б.С. Самаила. 

 

III 
Закључак доставити: начелнику Градске управе града Краљева, 

Одељењу за заједничке послове Градске управе града Краљева, Одељењу за 
послове органа града Краљева, Савету МЗ Самаила  и уз материјал седнице. 
 

 

О б р а з л о ж е њ е 

Председник Савета Месне заједнице Самаила је доставио молбу Градском већу 
града Краљева број 22/21 од 05.11.2021. године у вези са давањем сагласности и 
изналажењем могућности да им се одобри плаћање са рачуна МЗ Самаила на име 
трошкова штампања плаката и захвалница износа од 5.600,00 динара и трошкова 
горива на име превоза штандова, котлића и опреме за озвучење у оба правца у 
износу од 8.500,23 динара, на име организовања манифестације „САЧУВАЈМО 
СРПСКУ ТРАДИЦИЈУ“ која се одржала 03.10.2021. године.  
 
 

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА КРАЉЕВА 
Број: 06-439/2021-I  
Дана: 23. 12. 2021. године 
 

                                                                                         Председник Градског већа 
                                                                                Градоначелник града Краљева 
 

                                                                         Др Предраг Терзић, дипл. политиколог 


