
 На основу члана 24. став 2. Статута града Краљева („Службени лист града Краљева“, број 
6/2019-пречишћен текст), у вези са Програмом подршке за спровођење пољопривредне политике и 
политике руралног развоја за 2022. годину на територији града Краљева, део II. Опис планираних 
мера, 2.5. Назив и шифра мере: 402 Подстицаји за промотивне активности у пољопривреди и 
руралном развоју (''Службени лист града Краљева'', број 10/2022), 

  ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА КРАЉЕВА, на Осамдесет трећој (ванредној) седници одржаној 30. 
јуна 2022. године, донело је 

Р Е Ш Е Њ Е 

1. Даје се сагласност за коришћење дела средстава за реализацију мере из Програма 
подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја за 2022. годину на 
територији града Краљева, део II. Опис планираних мера, 2.5. Назив и шифра мере: 402 Подстицаји 
за промотивне активности у пољопривреди и руралном развоју („Службени лист града Краљева“, 
број 10/22) у износу од 350.000,00 динара које би користио „Центар за културу, омладину и спорт“, 
Заклопача 138 А, ради организовања сајма пољопривреде у Врби који ће се одржати од 16. до 
18.09.2022. године у оквиру манифестације „Сабор традиције и културе Врба 2022“.  

2. Корисник додељених средстава из тачке 1. овог решења је у обавези да пренета средства 
користи искључиво за финансирање трошкова организације сајма пољопривреде у Врби који ће се 
одржати од 16. до 18.09.2022. године, као и да преко Одељења за привреду и финансије Градске 
управе града Краљева достави наративни и финансијски извештај (фактуре-рачуне, доказе о 
извршеном плаћању фактуре - рачуна, и то: потврду о преносу средстава или извод банке за 
плаћање са наменског рачуна „Центра за културу, омладину и спорт“, Заклопача 138 А, а у случају 
да је плаћање извршено готовински или платном картицом доставити фискални исечак, односно 
готовински рачун који гласи на „Центар за културу, омладину и спорт“, Заклопача 138 А) о 
реализацији сајма из тачке 1. овог решења, у року од 10 (десет) дана од дана завршетка сајма, а у 
складу са закљученим Уговором. 

          Неутрошена средства, као и средства која нису правдана на начин описан у тачки 2. 
овог решења, „Центар за културу, омладину и спорт“, Заклопача је у обавези да врати Граду 
Краљеву у року од 15 (петнаест) дана од дана завршетка сајма. 

      3. Средства за реализацију мере из члана 1. овог решења планирана су Одлуком о буџету 
града Краљева за 2022. годину („Службени лист града Краљева“, број 43/2022) у оквиру Раздела 
05, Глава 01 - Градска управа, Програм 0101 -  Пољопривреда и рурални развој. 

Образложење 

„Центар за културу, омладину и спорт“, Заклопача 138 А, поднео је захтев за коришћење дела 
средстава из Програма подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног 
развоја за 2022. годину на територији града Краљева, део II. Опис планираних мера, 2.5. Назив и 
шифра мере: 402 Подстицаји за промотивне активности у пољопривреди и руралном развоју, у 
износу од 350.000,00 динара које би користио ради организовања сајма пољопривреде у Врби који 
ће се одржати од 16. до 18.09.2022. године у оквиру манифестације „Сабор традиције и културе 
Врба 2022“.  

Програмом подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја за 
2022. годину на територији града Краљева, део II. Опис планираних мера, 2.5. Назив и шифра мере: 
402 Подстицаји за промотивне активности у пољопривреди и руралном развоју, планирана су 
средства у висини до 1.000.000,00 динара за организовање информативних активности: сајмови, 
изложбе, манифестације и студијска путовања. 

Средства за реализацију мере из члана 1. овог закључка планирана су Одлуком о буџету града 
Краљева за 2022. годину у оквиру Раздела 05, Глава 01 - Градска управа, Програм 0101 -  
Пољопривреда и рурални развој. 

Правни основ за доношење овог решења садржан је у Програму подршке за спровођење 
пољопривредне политике и политике руралног развоја за 2022. годину на територији града 
Краљева, део II. Опис планираних мера, 2.5. Назив и шифра мере: 402 Подстицаји за промотивне 
активности у пољопривреди и руралном развоју којом је прописано да сагласност за коришћење 
средстава по овој мери даје Градско веће града Краљева, на образложени предлог Савета за 
пољопривреду града Краљева. 

Имајући у виду Програмом планирани износа средстава и чињеницу да је део планираних 
средстава већ одобрен или ће бити одобрен до краја текуће године и другим субјектима за 
организовање информативних активности: сајмови, изложбе, манифестације и студијска путовања, 
Градско веће града Краљева донело је решење као у диспозитиву. 

 
ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА КРАЉЕВА                                         Председник Градског већа 
Број: 011-218/2022-І                                                                   градоначелник града Краљева  
Дана: 30. 06. 2022. године                                                                 
                                        др Предраг Терзић, дипл. политиколог 


