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СЛУЖБЕНИ ЛИСТ 
ГРАДА КРАЉЕВА

БРОЈ 39 - 9. ДЕЦЕМБАР 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 
475.000,00 динара, ради уравнотежења расхода буџета, умањењем апропријације у 
оквиру: 

- Раздела 05, Глава 01 – Градска управа,  Програм 0101 – 
Пољопривреда и рурални развој, Функција 421 – Пољопривреда, 
Програм. актив./Пројекат 0001 – Подршка за спровођење 
пољопривредне политике у локалној заједници (Програм 
комасације), Позиција 95,  Економска класификација  424 – 
Специјализоване услуге,  за износ од 475.000,00 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 475.000,00 динара у оквиру: 

- Раздела 05, Глава 01 – Градска управа,  Програм 0602 – Опште 
услуге локалне самоуправе, Функција 130 – Опште услуге, 
Програм.актив./Пројекат 0001 – Функционисање локалне 
самоуправе и градских општина, Позиција 169,  Економска 
класификација  481 –  Дотације невладиним организацијама, за 
износ од 475.000,00 динара. 

           3. Промена  у апропријацијама  извршена у тачкама  1. и 2. овог 
решења односи се на уравнотежење расхода у погледу недостајућих средстава 
намењених за финансирање трошкова годишњих чланских доприноса од стране 
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Града Краљева активностима удружења, организација и институција (Налед, 
Стална конференција градова и општина, Регионалана агенција за просторни и 
економски развој Рашког и Моравичког округа и сл.), а за чије финансирање 
Одлуком о буџету града Краљево за 2021. годину нису планирана довољна 
средства за корисника Градску управу.  
           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 
 

              Шеф Одсека за буџетско рачуноводство Градске управе града Краљева 
поднео је захтев за промену апропријације број Сл./21-IV  дана 02.12.2021. године 
за финансирање трошкова годишњих чланских доприноса од стране Града 
Краљева активностима удружења, организација и институција (Налед, Стална 
конференција градова и општина, Регионалана агенција за просторни и економски 
развој Рашког и Моравичког округа и сл.), а за чије финансирање Одлуком о буџету 
града Краљево за 2021. годину нису планирана довољна средства за корисника 
Градску управу, у износу од 475.000,00 динара. 
   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: 3173/2021 
Дана: 2. децембра 2021. године 
 
 

       
             Градоначелник града Краљева                                                                                                                                                                                                                                             

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



  На основу члана 61. став 1. Закона о буџетском систему („Службени 
гласник РС", број 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13 испр., 
108/13,142/14, 68/2015 – др.закон, 103/15, 99/16 и 113/17, 95/18, 31/19, 72/19 и 
149/20), члана 44. тачка 5) и члана 66. став 4. Закона о локалној самоуправи 
(„Службени гласник РС", број 129/07, 83/14-др. закон, 101/16-др. закон, 47/18 и 
111/21-др. закон ), 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 
300.000,00 динара, ради уравнотежења расхода буџета, умањењем апропријације у 
оквиру: 

- Раздела 5, Глава 09 – Спортски центар „Ибар“, Програм 1301 – 
Развој спорта и омладине,  Функција 810 - Услуге рекреације и 
спорта, Програм.актив./Пројекат 0004 – Функционисање 
локалних спортских установа, Позиција 370, Економска 
класификација  423 – Услуге по уговору за износ од 300.000,00 
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 300.000,00 динара у оквиру: 

- Раздела 5, Глава 09 – Спортски центар „Ибар“, Програм 1301 – 
Развој спорта и омладине,  Функција 810 - Услуге рекреације и 
спорта, Програм.актив./Пројекат 0004 – Функционисање локалних 
спортских установа, Позиција 373, Економска класификација  426 
– Материјал за износ од 300.000,00 динара. 

           3. Промена  у апропријацијама  извршена у тачкама  1. и 2. овог 
решења односи се на уравнотежење расхода у погледу недостајућих средстава 
намењених за набавку материјала за одржавање хигијене, водоинсталационог 
материјала и за плаћање стручне литературе, а за чије финансирање Одлуком о 
буџету града Краљево за 2021. годину нису планирана довољна средства за 
буџетског корисника Спортски центар „Ибар“.  
           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 Спортски центар „Ибар“.  
           5.  Решење објавити у "Службеном листу града Краљева". 
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Образложење 

 
              На основу дописа Спортског центра „Ибар“ Краљево број 501 од 
29.11.2021. године, Одељење за друштвене делатности Градске управе града 
Краљева поднело је Одељењу за привреду и финансије Градске управе града 
Краљева захтев за промену у апропријацији III Број: 304/21 дана 03.12.2021. године 
у износу од 300.000,00 динара за набавку материјала за одржавање хигијене, 
водоинсталационог материјала и за плаћање стручне литературе, а за чије 
финансирање Одлуком о буџету града Краљево за 2021. годину нису планирана 
довољна средства за буџетског корисника Спортски центар „Ибар“. 
   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, 
Одељењу за друштвене делатности Градске управе града Краљева, Спортском 
центру „Ибар“, Управи за трезор - Филијала Краљево  и архиви. 
 
Градоначелник града Краљева 
Број: 3212/2021 
Дана: 6. децембар 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, 
47/18 и 111/21-др. закон), члана 58. став 1, тачка 3. и 5, члана 87. став 3. и члана 121. 
став 1. Статута града Краљева ("Службени лист града Краљева", број 6/19 - пречишћен 
текст), члана 11, 13. и 24. Одлуке о буџету града Краљева за 2021. годину ("Службени 
лист града Краљева", број 52/20 и 20/21),   

 
ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА КРАЉЕВА, доноси 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

о отварању апропријације по основу наменског трансфера 
добијеног од другог нивоа власти 

 
 1. Наменска трансферна средства од другог нивоа власти, на основу 

Решења о додели средстава издавачима по Конкурсу за откуп публикација за 
библиотеке за 2021. годину Министарства културе и информисања Републике Србије 
број 401-01-430/2021-03, а према Уговору број 650-00-138/2021-03 од 05.07.2021. године 
пренета у корист буџета града Краљева на уплатни рачун јавних прихода број 840-
733144843-53 код Управе за трезор дана 13.09.2021. године као текући наменски 
трансфер од Републике у корист нивоа градова (извод 22) у износу од 68.000,00 
динара, распоређују се Културном центру ''Рибница'' Краљево за откуп публикација.  
 2. По основу уплате наменских средстава из тачке 1. овог решења у Одлуци о 
буџету града Краљева за 2021. годину ("Службени лист града Краљева", број 52/20 и 
20/21) у оквиру Раздела 5, Глава 06 – Културни центар „Рибница“ Краљево, Програм 
1201 – Развој културе и информисања, функција 820 – Услуге културе, Програмска 
активност/Пројекат 0002 – Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва, 
Позиција 310, Економска класификација 423 – Услуге по уговору, у износу од 68.000,00 
динара (Извор 07). 

 3. Обавезује се корисник одобрених наменских средстава – Културни 
центар ''Рибница'' Краљево да средства у износу  од 68.000,00 динара користи 
искључиво за намене из тачке 1. овог решења. 

  4. ОБАВЕЗУЈЕ СЕ Културни центар ''Рибница'' Краљево као корисник 
средстава да изврши све преузете обавезе на начин и у роковима из Решења о додели 
средстава издавачима по Конкурсу за откуп публикација за библиотеке за 2021. годину 
Министарства културе и информисања Републике Србије број 401-01-430/2021-03, а 
према Уговору број 650-00-138/2021-03 од 05.07.2021. године. 
  5. О извршењу овог решења стараће се Одељење за привреду и 
финансије Градске управе града Краљева, Одељење за друштвене делатности Градске 
управе града Краљева и Културни центар ''Рибница'' Краљево. 
   6. Ово решење објавити у "Службеном листу града Краљева". 
                                              

Образложење 
 

  На основу Решења о додели средстава издавачима по Конкурсу за откуп 
публикација за библиотеке за 2021. годину Министарства културе и информисања 
Републике Србије број 401-01-430/2021-03, а према Уговору број 650-00-138/2021-03 од 
05.07.2021. године пренета су средства у корист буџета града Краљева на уплатни 
рачун јавних прихода број 840-733144843-53 код Управе за трезор дана 13.09.2021. 
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године као текући наменски трансфер од Републике у корист нивоа градова (извод 22) у 
износу од 68.000,00 динара, која се распоређују Културном центру ''Рибница'' Краљево 
за откуп публикација. 
  Правни основ за доношење овог решења садржан је у одредбама члана 
24. Одлуке о буџету града Краљева за 2021. годину ("Службени лист града Краљева", 
број 52/20 и 20/21) којим је прописано да у случају када виши ниво власти својим актом 
определи нижем нивоу власти наменска средства за надокнаду штета услед 
елементарних непогода, односно друга наменска трансферна средства, као и у случају 
уговарања донација, а чији износи нису могли бити познати у поступку доношења 
буџета, на предлог Одељења за привреду и финансије Градске управе града Краљева, 
Градоначелник града Краљева доноси решење о распоређивању средстава за 
извршавање рахода и издатака по том основу на одговарајуће апропријације. 
   Решење доставити: Одељењу за привреду и финансије Градске управе 
града Краљева, Одељењу за послове органа Града Градске управе града Краљева, 
Одељењу за друштвене делатности Градске управе града Краљева, Културном центру 
''Рибница'' Краљево,  Управи за трезор и архиви.  
 
 
ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА КРАЉЕВА 
Број: 3213/2020 
Дана: 6. децембра 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 
700.000,00 динара, ради уравнотежења расхода буџета, умањењем апропријације у 
оквиру: 

- Раздела 05, Глава 12 – Туристичка организација Краљево,  
Програм 1502 - Развој туризма, Функција 473 – Туризам, 
Програм.актив./Пројекат 0002 – Промоција туристичке понуде, 
Позиција 438,  Економска класификација  426 – Материјал,  за 
износ од 700.000,00 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 700.000,00 динара у оквиру: 

- Раздела 05, Глава 12 – Туристичка организација Краљево,  
Програм 1502 - Развој туризма, Функција 473 – Туризам, 
Програм.актив./Пројекат 0002 – Промоција туристичке понуде, 
Позиција 436,  Економска класификација  423 – Услуге по 
уговору,  за износ од 700.000,00 динара  

          3. Промене  у апропријацијама  извршене у тачкама  1. и 2. овог 
решења односе се на уравнотежење расхода у погледу недовољно планираних 
средстава за котизацију за учешће на Међународном сајму туризма у Београду. 
           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 Туристичка организација Краљево. 
           5. Решење објавити у "Службеном листу града Краљева". 

 
Образложење 

 
     На основу дописа Туристичкр организација Краљево број 788 од 07.12.2021. 
године, Одељење за друштвене делатности Градске управе града Краљева 
поднело је Одељењу за привреду и финансије Градске управе града Краљева 
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захтев за промену у апропријацији III Број: 309/21 дана 08.12.2021. године у износу 
од 700.000,00 динара којима се обезбеђују недостајућа средстава за котизацију за 
учешће на Међународном сајму туризма у Београду која Одлуком о буџету града 
Краљево за 2021. годину нису планирана у довољном износу код буџетског 
корисника Туристичка организација Краљево.  
 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 ако се у току године обим пословања или 
овлашћења директног односно његовог индиректног корисника буџетсих средстава 
промени, износ апропријација издвојених за активности тог корисника повећаће се, 
односно смањити, а да Градоначелник града Краљева доноси решење о промени 
апропријације којим се износ апропријације преноси у текућу буџетску резерву и 
може се користити за намене које нису предвиђене средствима у довољном обиму.  
 Решење доставити: Одељењу за привреду и финансије Градске управе града 
Краљева, Одељењу за послове органа града Краљева Градске управе града 
Краљева, Одељењу за друштвене делатности Градске управе града Краљева, 
Туристичкој организацији Краљево, Управи за трезор - Филијала Краљево  и 
архиви. 

 
 

Градоначелник града Краљева 
Број: 3270/2021 
Дана: 08.12.2021. године 
 

       
              Градоначелник града Краљева                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

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



 

 

 

  
 На основу члана 44. тачка 5. Закона о локалној самоуправи („Службени 
гласник РС“, број 129/07, 83/14-др.закон, 101/16-др.закон, 47/18, 111/21-др.закон), 
члана 58. став 1. тачка 5. Статута града Краљева („Службени лист града Краљева“, 
број 6/19-пречишћен текст), 
              градоначелник града Краљева,  дана 6. децембра 2021. године, донео је  
 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
 
 
I 

 
 Утврђује се годишња претплатна цена „Службеног листа града Краљева“ за 
2022. годину, у износу од 6.000,00 динара са порезом на промет. 
 

II 
 

 О административно-техничким и стручним пословима уређивања и издавања 
„Службеног листа града Краљева“ за 2022. годину стараће се Одељење за послове 
органа Града Градске управе града Краљева-Одсек за послове Скупштине града. 
 

III 
 
 О пословима фактурисања и наплате годишње претплатне цене „Службеног 
листа града Краљева“ за 2022. годину стараће се Одељење за привреду и 
финансије Градске управе града Краљева. 
 

IV 
 

 Ово решење објавити у „Службеном листу града Краљева“. 
 

V 
 

 Решење доставити: градоначелнику града Краљева, заменику градона-
челника града Краљева, председнику Скупштине града Краљева, заменику 
председника Скупштине града Краљева, секретару Скупштине града Краљева, 
заменику секретара Скупштине града Краљева, начелнику Градске управе града 
Краљева, заменику начелника Градске управе града Краљева, Одељењу за послове 
органа Града Градске управе града Краљева и Одељењу за привреду и финансије 
Градске управе града Краљева. 
 
Градоначелник града Краљева 
Број:011-382/2021-I 
Дана: 6. децембра 2021. године 
 
                  Градоначелник града Краљева         

                  др Предраг Терзић, дипл. политиколог, с.р. 
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На основу члана 173. став 1, члана 178. став 1, 2. и 3. и члана 179. Закона о 
запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе („Службени 
гласник РС“, број 21/2016, 113/2017, 113/2017-др. закон, 95/2018, 95/2018-др. закон, 
86/2019-др. закон и 157/2020-др.закон), члана 63. тачка 22. Статута града Краљева 
(„Службени лист града Краљева“, број 6/19-пречишћен текст) и члана 39. став 4. 
Пословника о раду Градског већа града Краљева („Службени лист града Краљева“, број 
21/19-пречишћен текст), 

Градско веће града Краљева, на Педесет петој (ванредној) седници одржаној 3. 
децембра 2021. године, донело је  

 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
О УТВРЂИВАЊУ ПРЕСТАНКА ДУЖНОСТИ И ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА 

ЖАЛБЕНЕ КОМИСИЈЕ 
 
I 
 

Утврђује се престанак дужности у Жалбеној комисији, из разлога истека периода 
на који су именовани: 
1. Дејану Миловићу, председнику, 
2. Николи Радевићу, члану, 
3. Радиши Грабовцу, члану,  
4. Милошу Ракићу, члану и 
5. Александру Драгутиновићу, члану. 
 

II 
 

Именују се у Жалбену комисију: 
за председника: 
Дејан Миловић, дипломирани правник, 
за чланове: 
1.  Милош Ракић, дипломирани правник,  
2.  Никола Радевић, дипломирани правник и 
3.  Драгана Петковић, дипломирани правник. 
 

III 
 

 Председник и чланови Жалбене комисије именују се на период од пет година, 
а период на који се именује поједини члан Жалбене комисије траје до истека мандата 
Жалбене комисије. 
 

IV 
 

 Имена председника и чланова Жалбене комисије објавити на интернет 
презентацији града Краљева www.kraljevo.rs. 
 

V 
 

Решење ступа на снагу даном доношења и објавиће се у „Службеном листу града 
Краљева“. 

 
 

О б р а з л о ж е њ е 
 

Правни основ за доношење решења садржан је у члану 63. тачка 22. Статута града 
Краљева („Службени лист града Краљева“, број 6/19-пречишћен текст), којим је прописано 
да Градско веће образује Жалбену комисију и именује и разрешава чланове, у складу са 
законом, и члану 39. став 4. Пословника о раду Градског већа града Краљева („Службени 
лист града Краљева“, број 21/19-пречишћен текст), којим је утврђено да у вршењу послова 
из свог делокруга Веће доноси наредбе, упутства, решења, закључке, препоруке и др.  

407.
АКТИ ГРАДСКОГ ВЕЋА ГРАДА КРАЉЕВА



 Чланом 173. став 1. Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама 
локалне самоуправе („Службени гласник РС“, број 21/2016, 113/2017, 113/2017-др. закон, 
95/2018, 95/2018-др. закон, 86/2019-др. закон и 157/2020-др.закон) прописано је да жалбену 
комисију, која одлучује о жалбама службеника на решења којима се одлучује о њиховим 
правима и дужностима, и о жалбама учесника интерног и јавног конкурса, образује Веће. 
 Чланом 178. став 1, 2. и 3. и чланом 179. Закона прописано је да најмање два члана 
морају имати стечено високо образовање из научне области правне науке на основним 
академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, 
мастер струковним студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким 
струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године 
или специјалистичким студијама на факултету, са најмање пет година радног искуства у 
струци; да се председник и чланови жалбене комисије именују на пет година и да могу бити 
поново именовани, као и да члану жалбене комисије дужност члана престаје кад протекне 
време на које је именован, ако поднесе писану оставку, када испуни услове за старосну 
пензију или када буде разрешен, а да се уместо члана жалбене комисије коме је дужност 
престала пре времена именује нови, до окончања мандата жалбене комисије. 

С обзиром да је протекао период на који су именовани председник и чланови 
Жалбене комисије, доноси се решење о утврђивању престанка дужности и именовању 
председника и чланова Жалбене комисије. 

 
 
Градско веће града Краљева 
Број:02-58/2021-І      
Дана: 03. 12. 2021. године 
 
 
                                                                   Председник Градског већа  
                                                                градоначелник града Краљева 
                                                                              др Предраг Терзић, дипл.политиколог, с.р. 
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 На основу члана 172. став 1, 173. став 1, члана 174. и 177. Закона о 
запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе 
(„Службени гласник РС“, број 21/2016, 113/2017, 113/2017-др. закон, 95/2018, 
95/2018-др. закон, 86/2019-др. закон и 157/2020-др.закон), члана 63. тачка 22. 
Статута града Краљева („Службени лист града Краљева“, број 6/2019-пречишћен 
текст) и члана 32. Пословника о раду Градског већа града Краљева („Службени лист 
града Краљева“, број 21/2019-пречишћен текст), 

Градско веће града Краљева, на Педесет петој (ванредној) седници одржаној 
дана 3. децембра 2021. године, донело је  
 

Р Е Ш Е Њ Е 
О ОБРАЗОВАЊУ ЖАЛБЕНЕ КОМИСИЈЕ 

 
I - Образује се Жалбена комисија као колегијални орган који у другом степену 
одлучује о жалбама службеника у Градској управи, Градском правобранилаштву, 
стручним службама и посебним организацијама града Краљева (у даљем тексту: 
Жалбена комисија).   
 

II – Жалбена комисија има председника и три члана. 
      Председник и чланови Жалбене комисије именују се посебним решењем 
Градског већа града Краљева на мандатни период од пет година. 
    

III – Задатак Жалбене комисије је да одлучује о жалбама службеника на решења 
којима се одлучује о њиховим правима и дужностима и жалбама учесника интерног и 
јавног конкурса. 
 

IV – Жалбена комисија је у свом раду самостална и одлучује у већу од три члана, 
већином од укупног броја чланова већа. 

  Жалбена комисија у свом раду примењује закон којим се уређује општи управни 
поступак. 

  Жалбена комисија доноси Пословник о раду и има свој печат, према закону 
којим се уређује печат државних органа. 

  Жалбена комисија најмање једном годишње подноси извештај о свом раду 
Градском већу града Краљева. 
 

V -  Председник Жалбене комисије има право на месечну накнаду за рад у висини 
од 40% просечне нето зараде по запосленом у Републици Србији према последњем 
објављеном податку Републичког завода за статистику. 
       Члан Жалбене комисије има право на месечну накнаду за рад у висини од 30% 
просечне нето зараде по запосленом у Републици Србији према последњем 
објављеном податку Републичког завода за статистику. 
 
VI - Стручно-техничке и административне послове за Жалбену комисију врши 
Одељење за општу управу Градске управе града Краљева. 
 

VII - Имена председника и чланова Жалбене комисије објављују се на интернет 
презентацији града Краљева www.kraljevo.rs . 
 

VIII – Доношењем овог решења престају да важе решења Градског већа града 
Краљева број 011-242/2016-I од 30.11.2016. године, број 011-237/2017-I од 
08.09.2017. године, број 011-5/2018-I од 09.01.2018. године и број 011-223/2018-I од 
12.07.2018. године. 
 

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

408.



 
О б р а з л о ж е њ е 

 
       Чланом 172. став 1. Закона о запосленима у аутономним покрајинама и 
јединицама локалне самоуправе („Службани гласник РС“, број 21/2016, 113/2017, 
113/2017-др. закон, 95/2018, 95/2018-др. закон, 86/2019-др. закон и 157/2020-
др.закон) прописано је да је жалбена комисија у једници локалне самоуправе 
колегијални орган који у другом степену одлучује о жалбама службеника. 

Чланом 173. став 1. Закона прописано је да жалбену комисију образује Веће. 
Чланом 174. Закона прописано је да жалбена комисија одлучује о жалбама 

службеника на решења којима се одлучује о њиховим правима и дужностима, као и о 
жалбама учесника интерног и јавног конкурса и да у свом раду примењује закон 
којим се уређује општи управни поступак. 

Члановима 177. и 178. Закона прописано је да жалбена комисија одлучује у већу 
од три члана, већином од укупног броја чланова већа, да доноси пословник о свом 
раду и да жалбена комисија има свој печат.  

На основу Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама 
локалне самоуправе, Градско веће града Краљева образовало је Жалбену комисију 
решењем број 011-242/2016-I од 30.11.2016. године и истим решењем именовало је 
председника и чланове Жалбене комисије на мандатни период од пер година.  

С обзиром на то да дужност члана жалбене комисије престаје када протекне 
време на које је именован, а пре истека мандата ако поднесе писмену оставку, када 
испуни услове за старосну пензију или када буде разрешен, измене у односу на 
претходно решење односе се на то што се, из разлога целисходности, прописује да 
се председник и чланови именују посебним решењем Градског већа. 

На основу овлашћења из члана 178. став 5. Закона о запосленима у аутономним 
покрајинама и јединицама локалне самоуправе, Решењем о образовању Жалбене 
комисије Градско веће града Краљева утврђује висину накнаде за рад чланова 
Жалбене комисије и то за председника у висини од 40% просечне нето зараде по 
запосленом у Републици Србији према последњем објављеном податку 
Републичког завода за статистику, односно за члана у висини од 30% просечне нето 
зараде по запосленом у Републици Србији према последњем објављеном податку 
Републичког завода за статистику. 

На основу наведеног, Градско веће града Краљева доноси Решење о 
образовању Жалбене комисије. 

 
 
 
Градско веће града Краљева 
Број: 011-370/2021-I      
Дана: 03. 12. 2021. године 
 
                                                                                      Председник Градског већа 
                                                                                        градоначелник града Краљева 
                                                                                  др Предраг Терзић, дипл. политиколог, с.р. 
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            На основу члана 63. тачка 2, члана 87. став 3. и члана 121. став 1. 
Статута града Краљева („Службени лист града Краљева“, број 6/19-пречишћен 
текст) и члана 13. и 38. став 2. Одлуке о буџету града Краљева за 2021. годину 
(„Службени лист града Краљева“, број 52/20 и 20/21), 
  Градско веће града Краљева, нa Педесет петој (ванредној) седници  
одржаној  3. децембра 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 011-313/2021-I од 22.10.2021. 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   011-313/2021-I од 22.10.2021. 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 
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 

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 
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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 
 
и гласи: 
 
      „УТВРЂУЈЕ СЕ распоред коришћења буџетских средстава Основног 
образовања и васпитања за текући трансфер нивоу Републике у укупном износу од 
236.075.000,00 динара и капитални трансфер нивоу Републике у укупном износу од 
71.220.000,00 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 2.867.000 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 3.820.000 15.605.000 

8. ОШ „Драган Маринковић“ 
Адрани, Поповићи 463111 5.127.000 463211 1.100.000 6.227.000 
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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 15.070.000 21.640.000 

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 20.766.000 463211 2.000.000 22.766.000 

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.  
 236.075.000  71.220.000 307.295.000 

 
ІІ 

    У Прегледу капиталног трансфера нивоу Републике у 2021. години, Основно 
образовање и васпитање, ОШ „Јован Цвијић“, која је саставни део Решења о 
распореду коришћења буџетских средстава Основног и Средњег образовања и 
васпитања за текуће и капиталне трансфере нивоу Републике за 2021. годину број 
011-313/2021-I од 22.10.2021. године, текст у Прегледу капиталног трансфера нивоу 
Републике у 2021. години  Основно образовање и васпитање, текст: 
 
 „ „Јован Цвијић“ 
511 –      2.650.000 динара 3. Фаза реконстукције старе школске зграде, надзор, 
технички пријем 
Укупно: 2.650.000 динара“ 

 замењује се текстом: 
 
 „ „Јован Цвијић“ 
511 –       2.160.000 динара 3. Фаза реконстукције старе школске зграде и  
512 –          490.000 динара за набавку клима уређаја 
Укупно:  2.650.000 динара“. 
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  III 
    У Прегледу капиталног трансфера нивоу Републике у 2021. години, Основно 
образовање и васпитање, ОШ „Драган Ђоковић-Уча“, која је саставни део Решења о 
распореду коришћења буџетских средстава Основног и Средњег образовања и 
васпитања за текуће и капиталне трансфере нивоу Републике за 2021. годину број 
011-313/2021-I од 22.10.2021. године, текст у Прегледу капиталног трансфера нивоу 
Републике у 2021. години  Основно обазовање и васпитање, текст: 
 
„ „Драган Ђоковић-Уча“  
511 –      1.500.000 динара реконструкција дела крова у Обрви 
       –      1.500.000 динара за замену спољне столарије у Цветкама  
512 –         200.000 динара за административну опрему 
       –         200.000 динара за опрему за образовање 
 Укупно: 3.400.000 динара“ 
 
замењује се текстом: 
 „ „Драган Ђоковић-Уча“  
511 –      1.500.000 динара реконструкција дела крова у Обрви 
       –      1.500.000 динара за замену спољне столарије у Цветкама  
512 –         200.000 динара за административну опрему 
       –         200.000 динара за опрему за образовање 
       –         420.000 динара за набавку и уградњу котла 
 Укупно: 3.820.000 динара“. 
 

IV 
У Прегледу капиталног трансфера нивоу Републике у 2021. години, Основно 
образовање и васпитање, ОШ „Свети Сава“, која је саставни део Решења о 
распореду коришћења буџетских средстава Основног и Средњег образовања и 
васпитања за текуће и капиталне трансфере нивоу Републике за 2021. годину број 
011-313/2021-I од 22.10.2021. године, текст у Прегледу капиталног трансфера нивоу 
Републике у 2021. години  Основно обазовање и васпитање, текст: 
 
„„Свети Сава“ 
 512 –        150.000 динара административна опрема (2 компјутера и 2 штампача)  
        –     1.720.000 динара опрема за образовање (5 лап топова, 1 компјутер, 1 
штампач и 1 пројектор)  
        –   12.000.000 динара набавка  административне опреме и опреме за 
образовање 
укупно: 13.870.000 динара“ 
 
замењује текстом: 
 
„„Свети Сава“ 
511 –     1.200.000 динара за стварање услова за прикључак на електричну енергију  
 512 –        150.000 динара административна опрема (2 компјутера и 2 штампача)  
        –     1.720.000 динара опрема за образовање (5 лап топова, 1 компјутер, 1 
штампач и 1 пројектор)  
        –   12.000.000 динара набавка  административне опреме и опреме за 
образовање 
укупно: 15.070.000 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 011-313/2021-I од 22.10.2021. године,  Основно образовање и 
васпитање, текст : 
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„ОСНОВНО УКУПНО: 69.600.000 ДИНАРА 
511 000 –   35.677.000  
512 000 –   33.602.000  
515 000 –        321.000“  
замењује се текстом: 
 
„ОСНОВНО УКУПНО: 71.220.000 ДИНАРА 
511 000 –  36.387.000 
512 000 –  34.512.000 
515 000-         321.000“. 
  

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, и дана 22.10.2021 године 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 
011-313/2021-I. Њиме су свим основним и средњим школама са територије града 
Краљева појединачно и по утврђеним наменама опредељена буџетска средства, 
између осталог за текући трансфер нивоу Републике и капитална улагања у 2021. 
години, а по основу Одлуке о изменама и допунама буџета града Краљева за 2021. 
годину. 

Одељењу за друштвене делатности се захтевом број 203 од 08.11.2021. године 
обратила Основна школа „IV краљевачки батаљон“ Краљево, указујући да средства 
за Текући трансфер нивоу Републике опредељена Решењем 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 од 
25.06.2021. године и Одлуком о изменама и допунама Одлуке о буџету за 2021. 
годину („Службени лист града Краљева“, број 20/21) нису довољна за измирење 
обавеза које се односе на трошкове превоза на посао и са посла, услуге електричне 
енергије, централног грејања, водовода, канализације, превоза ученика, 
образовања, репрезентације, одржавања зграда и објеката, хигијене, материјала за 
посебне намене. 
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ОШ „Јован Цвијић“ Сирча је дана 25.11.2021. године поднела Одељењу за 
друштвене делатности Градске управе града Краљева захтев број 811 од 24.11.2021. 
године за пренамену средстава за капиталне трансфере, у коме је образложила 
неопходност промене добијених средстава за 3. Фаза реконстукције старе школске 
зграде у износу од 2.650.000,00 динара. Захтев је корисник образложио тиме да ће  
по окончаној ситуацији извођачу радова бити плаћено 2.160.000,00 динара за 
извршене радове, јер је Надзорни орган умањио извођачу рачун, а технички пријем 
радова ће бити плаћен у 2022. години због кратког временског рока за прикупљање 
потребне документације у овој календарској години. С тим у вези преостала 
средства од 490.000,00 динара школа би утрошила за набавку клима уређаја за 
учионице. Дакле, усвајањем овог предлога корисника буџетских средстава Града, 
планирани износ средстава се неће променити, већ само извршити његова 
пренамена, што се није знало нити могло поступити у моменту израде распоредног 
решења за област образовања по доношењу Одлуке о ребалансу буџета града. 

Одељењу за друштвене делатности се захтевом број 1122 од 26.11.2021. године 
обратила Основна школа „Драган Ђоковић-Уча“ Краљево, указујући на потребу 
набавке и уградње котла који је процурео у издвојеном одељењу у Обрви. Захтев је 
корисник образложио тиме да је након пријаве квара произвођачу котла предузећу 
„Радијатор инжињеринг“ Д.О.О. Краљево, од стране њиховог стручног лица 
извршена је анализа котла. Том приликом је утврђено да котао цури на више места 
са унутрашње стране и да се исти не може поправити, уз напомену да котао више 
није у гаранцији. По предмеру и предрачуну ЈЕП Топлана за набавку и уградњу 
котла потребно је 420.000,00 динара са ПДВ-ом. 

Служба за управљање пројектима и локално-економски развој Градске управе 
града Краљева поднела је захтев за обезбеђење додатних новчаних средстава ОШ 
„Свети Сава“ у Краљеву за финансирање прикључка електро енергетске мреже за 
потребе ОШ „Свети Сава“ у Краљеву, на основу Уговора о правима и обавезама број 
1936/19 од 03.07.2021. године који је град Краљево закључио са Канцеларијом за 
управљање јавним улагањима Владе РС у износу од 1.200.000,00 динара.  

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, градоначелник града Краљева је, у складу са својим овлашћењима,  
донео Решење о промени апропијације корисника буџета број 2981/2021 од 
16.11.2021. године, тако што ће се укупан износ 1.734.000,00 динара (за ОШ „IV 
краљевачки батаљон“) апропријација издвојених за активности Основног 
образовања (Текући трансфер) увећати, односно смањити износ средстава 
намењених на позицији учешћу града у осталим пројектима за износ од 1.734.000,00 
динара,  Решење о промени апропијације корисника буџета број 3096/2021 од 
29.11.2021. године, тако што ће се укупан износ 420.000,00 динара (за ОШ „Драган 
Ђоковић-Уча“) апропријација издвојених за активности Основног образовања 
(Капитални трансфер) увећати, односно смањити износ средстава намењених на 
позицији учешћу града у осталим пројектима за износ од 420.000,00 динара и  
Решење о промени апропијације корисника буџета број  3155/2021 од 01.12.2021. 
године, тако што ће се укупан износ 1.200.000,00 динара (за ОШ „Свети Сава“) 
апропријација издвојених за активности Основног образовања (Капитални трансфер) 
увећати, односно смањити износ средстава намењених на позицији учешћу града у 
осталим пројектима за износ од 1.200.000,00 динара.   
 
 
 
ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА КРАЉЕВА 
Број: 011-371/2021-I 
Дана: 03. 12. 2021. године 
           Председник Градског већа 
                                                                              градоначелник града Краљева 
                   др Предраг Терзић, дипл. политиколог,с.р. 
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          На основу члана 147. став 1. Закона о општем управном поступку 
(„Службени гласник РС“, број 18/2016 и 95/2018 - аутентично тумачење), члана 24. 
став 2. и члана 121. став 1. Статута града Краљева („Службени лист града 
Краљева“, број 6/19- пречишћен текст),  
  ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА КРАЉЕВА, на Педесет шестој (ванредној)  
седници одржаној 9. децембра 2021. године, донело је 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
о измени Решења број 011-312/2021-I 

 
I 
 

             I У Решењу о преусмеравању апропријација корисника буџета 
Градског већа града Краљева број 011-312/2021-I од 22.10.2021. године, тачкa 3. 
мења се и гласи: 

            „Преусмеравање апропријација извршених у тачкама 1. и 2. овог 
решења односи се на уравнотежење расхода у погледу недостајућих средстава за 
реконструкцију атмосферске 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, редовно и 
ургентно одржавање јавних путева у надлежности ЛС и асфалтираних 
некатегорисаних путева ван граница ГУП Краљево, ургентно одржавање 
неасфалтираних некатегорисаних путева и пресвлачење асфалтом јавних путева у 
надлежности ЛС у насељу и некатегорисаних асфалтних путева.“ 

 
            II У свему осталом Решење Градског већа града Краљева број 011-

312/2021-I од 22.10.2021. године остаје непромењено. 
 

  III Решење објавити у „Службеном листу града Краљева“. 
 
                     IV Решење доставити: Одељењу за привреду и финансије Градске 
управе града Краљева, Одељењу за послове органа града Градске управе града 
Краљева, Јавном предузећу за уређивање грађевинског земљишта „Краљево“, 
Управи за трезор - Филијала Краљево  и архиви. 
 
 
Градско веће града Краљева 
Број: 011-384/2021-І      
Дана: 09. 12. 2021. године 
 
 
 
 
                                                               Председник Градског већа 
         градоначелник града Краљева 
                  др Предраг Терзић, дипл. политиколог, с.р.

                                                                                             
                                                                                                                                                                                                             
                                                                    

410.
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С А Д Р Ж А Ј 
 
 
         Рег.бр.                                                                                                         Страна                                                                                                                    
                                                                                                                          
 
            АКТИ ГРАДОНАЧЕЛНИКА ГРАДА КРАЉЕВА 
 

402. Решење о промени апропријације корисника буџета, број: 3173/2021 од 2. 
децембра 2021. године................................................................................................ 
 

403. Решење о промени апропријације корисника буџета, број: 3212/2021 од 6. 
децембра 2021. године................................................................................................ 
 

404. Решење о отварању апропријације по основу наменског трансфера добијеног 
од другог нивоа власти, број: 3173/2021 од 2. децембра 2021. године.................... 
 

405. Решење о промени апропријације корисника буџета, број: 3270/2021 од 8. 
децембра 2021. године............................................................................................ 

 
406. Решење о утврђивању годишње претплатне цене „Службеног листа града Кра-

љева“ за 2022. годину................................................................................................ 
 

АКТИ ГРАДСКОГ ВЕЋА ГРАДА КРАЉЕВА 
 

407. Решење о утврђивању престанка дужности и именовању председника и чла-
нова Жалбене комисије............................................................................................... 
 

408. Решење о образовању Жалбене комисије............................................................. 
 

409. Решење о измени и допуни Решења о распореду коришћења буџетских сре-
дстава Основног и Средњег образовања и васпитања за текуће и капиталне 
трансфере нивоу Републике за 2021. годину, број: 011-313/2021-I од 22.10.2021. 
године........................................................................................................................... 
 

410. Решење о измени Решења број:011-312/2021-I од 22.10.2021. године................. 
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