
 

             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 
и 47/18), члана 24.  став  2. и члана 121. став 1. Статута града Краљева 
(„Службени лист града Краљева“, број 6/19-пречишћен текст) и члана 39. 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 четвртој (ванредној) седници 
одржаној дана 28.новембра 2021. године донело је 
 

З А К Љ У Ч А К 
 

I 
Даје се сагласност Месној заједници Рибница да из сопствених 

средстава закупа изврши плаћање новогодишњих пакетића за децу-ученике 
основних школа и вртића са територије МЗ Рибница у износу од 60.000,00 динара. 

 

                                                  II 
Саставни део овог закључка су Одлука председника Савета Месне 

заједнице Рибница број 100/2021 од 08.11.2021. године и захтев председника 
Савета Месне заједнице Рибница број 101/2021 од 15.11.2021. године. 

 

III 

Закључак доставити: начелнику Градске управе града Краљева, 
Одељењу за заједничке послове Градске управе града Краљева, Одељењу за 
послове органа Града, Савету Месне заједнице Рибница и уз материјал седнице. 
 
 

О б р а з л о ж е њ е 

 

                   Председник Савета Месне заједнице Рибница се обратио захтевом 
Градском већу града Краљева број 101/21 од 15.11.2021. године у вези са 
давањем сагласности за исплату рачуна и то да им се са сопствених средстава 
закупа, одобри плаћање новогодишњих пакетића за децу-ученике основних школа 
и вртића са територије Месне заједнице Рибница у 2021. години у укупном износу 
од 60.000,00 динара. Наведена активност је хуманитарног карактера и односи се 
на децу која немају једног или оба родитеља (децу без родитељског старања) као 
и децу са посебним потребама. Поменута активност се реализује у сарадњи са 
директорима основних школа и управницима вртића. Уз захтев достављена је 
Одлука Савета МЗ Рибница број 100/2021 од 08.11.2021. године а све на основу 
члана 7. став 2. Статута МЗ Рибница, број 47/20 од 12.06.2020. године. 
 
Градско веће града Краљева 
Број:06-380/2021-I 
Дана: 28.11.2021.године                                   Председник Градског већа 

             градоначелник града Краљева 

 
 др Предраг Терзић, дипл. политиколог 
                   


