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 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, 149/20 и 
118/21), 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 111/2021- 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 2022. годину („Службени 
лист града Краљева", број 43/21 и 28/22),     

 
 

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 културе и информисања Републике Србије, 
заведеног под бројем 631-02-00106/2022-02 дана 06.10.2022. године и Народног музеја 
Краљево, заведеног под бројем 01-390 дана 06.10.2022. године и Решења о преносу 
средстава Министарства културе и информисања Републике Србије број 631-02-
00106/2022-02 од 06.10.2022. године пренета у корист буџета града Краљева на 
уплатни рачун јавних прихода број 840-733144843-53 код Управе за трезор дана 
24.10.2022. године као текући наменски трансфер од Републике у корист нивоа градова 
(извод 27) у износу од 400.000,00 динара, распоређују се Народном музеју Краљево за 
суфинансирање послова територијално надлежних музеја у 2022. години (куповина 
фотоапарата SONY ALPHA A7RM4A). 

2. По основу уплате наменских средстава из тачке 1. овог решења у Одлуци о 
буџету града Краљева за 2022. годину („Службени лист града Краљева", број 43/21 и 
28/22) у оквиру Раздела 5, Глава 02 – Народни музеј Краљево, Програм 1201 – Развој 
културе и информисања, Функција 820, Програм.актив./Пројекат 0002 – Јачање 
културне продукције и уметничког стваралаштва, увећава се: 

            - Позиција 222, Економска класификација 512 – Машине и опрема, у 
износу од 400.000,00 динара (Извор 07). 

3. Обавезује се корисник одобрених наменских средстава – Народни музеј 
Краљево да средства у износу од 400.000,00 динара користи искључиво за 
суфинансирање послова територијално надлежних музеја у 2022. години (куповина 
фотоапарата SONY ALPHA A7RM4A). 

4. Обавезује се Народни музеј Краљево као корисник средстава да Извештај о 
реализацији пројекта из тачке 1. овог решења са доказима о наменском коришћењу 
финансијских средстава поднесе Министарству културе и информисања Републике у 
року од 15 дана по завршетку Пројекта, односно до 31. децембра текуће године у 
случају да је завршетак реализације Пројекта у другој половини децембра месеца. 
 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 Народни музеј Краљево. 
  6. Ово решење објавити у „Службеном листу града Краљева". 
 
 
 
 
 

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ
ГРАДА КРАЉЕВА

БРОЈ 20 - 30. ЈУН 2022. ГОДИНЕ

АКТИ ГРАДОНАЧЕЛНИКА ГРАДА КРАЉЕВА
340.

БРОЈ 32 - 21. НОВЕМБАР 2022. ГОДИНЕ
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Образложење 

 
 На основу Уговора закљученог између Министарства културе и информисања 
Републике Србије и Народног музеја Краљево и Решења о преносу средстава 
Министарства културе и информисања Републике Србије број 631-02-00106/2022-02 од 
06.10.2022. године пренета су средства у корист буџета града Краљева на уплатни 
рачун јавних прихода број 840-733144843-53 код Управе за трезор дана 24.10.2022. 
године као текући наменски трансфер од Републике у корист нивоа градова (извод 27) у 
износу од 400.000,00 динара, која се распоређују Народном музеју Краљево за 
суфинансирање послова територијално надлежних музеја у 2022. години (куповина 
фотоапарата SONY ALPHA A7RM4A). 

Народни музеј Краљево се дописом број 01-406 од 27.10.2022. године изјаснио о 
расподели пренетих средстава на одговарајућу економску класификацију у складу са 
закљученим предметним Уговором.  

Правни основ за доношење овог решења садржан је у одредбама члана 24. 
Одлуке о буџету града Краљева за 2022. годину 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, Народном музеју Краљево,  
Управи за трезор и архиви. 
 
 
 
ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА КРАЉЕВА 
Број: 3037/2022 
Дана: 31. октобра 2022. године 
    
                                                                                    

                                                                               ГРАДОНАЧЕЛНИК 
                                   др Предраг Терзић, дипл. политиколог,с.р. 
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         На основу члана 46, у вези са чланом 66. став 5. Закона о локалној самоуправи 
(„Службени гласник РС“, број 129/07 и 83/14- др. закон, 101/16 и 47/18), члана 63. и 
121. став 1. Статута града Краљева („Службени лист града Краљева“, број 6/19-
пречишћен текст), чланова 114,118,137,138. и 141. Закона о спорту („Службени 
гласник РС“, број 10/16), члана 7. Одлуке о обезбеђивању средстава за остваривање 
потреба и интереса у области спорта на територији града Краљева („Службени лист 
града Краљева“, број 32/14), члана 11. Правилника о начину и поступку доделе 
средстава из буџета града Краљева за реализацију програма којим се остварују 
потребе и интереси грађана у области спорта („Службени лист града Краљева“, број 
18/15), члана 8. Одлуке о буџету града Краљева за 2022. годину („Службени лист 
града Краљева", број 43/21 и 28/22) и Решења о распоређивању средстава дотација 
спортским организацијама и спортским удружењима за 2022. годину број 011-
325/2022-I од 13.10.2022. године („Службени лист града Краљева“, број 29/22), 
          Градско веће града Краљева, на Сто другој (ванредној) седници одржаној  25. 
октобра 2022. године, донело је 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
О ИЗМЕНИ РЕШЕЊА О ОДОБРЕЊУ ГОДИШЊИХ ПРOГРАМА У ОБЛАСТИ 
СПОРТА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА КРАЉЕВА И УТВРЂИВАЊУ ИЗНОСА 

СРЕДСТАВА ЗА ЊИХОВУ РЕАЛИЗАЦИЈУ ЗА 2022. ГОДИНУ  
БРОЈ 011-90/2022-I ОД 09.03.2022. ГОДИНЕ 

I 
 У Решењу о одобрењу годишњих прoграма у области спорта на територији 
града Краљева и утврђивању износа средстава за њихову реализацију за 2022. 
годину број 011-90/2022-I од 09.03.2022. године табела: 

СПОРТСКА УДРУЖЕЊА (КЛУБОВИ) ПРЕДЛОГ 2022 2022 
КОШАРКАШКИ СПОРТ  33.600.000,00 
Прволигашки ранг 30.250.000,00  
КК „Слога1“ 18.000.000,00  
ЖКК  „Краљево“ 12.250.000,00  
Међурегионална лига 2.150.000,00  
ОКК Слога Елит 1.400.000,00  
КК Плеј 750.000,00  
Регионална лига 1.200.000,00  
КК Машинац 200.000,00  
ОКК КВ 600.000,00  
РКМ кошаркашки савез 400.000,00  
ФУДБАЛСКИ СПОРТ  8.740.000,00 
Фудбалски савез 5.100.000,00  
Зонска лига „Морава“ 3.640.000,00  
ФК „Радник“ Ушће 1.000.000,00  
ФК „Полет“ Ратина 1.000.000,00  
КМФ „Карановац“ Краљево 960.000,00  
ФК „Кикер“ 680.000,00  
ОДБОЈКАШКИ СПОРТ  15.600.000,00 
Супер лига Србије 13.000.000,00  
ОК „Рибница“ 13.000.000,00  
Прволигашки ранг 1.000.000,00  
ОК „Гимназијалац“ 1.000.000,00  
Српсколигашки ранг 1.400.000,00  
ОК Врба 2019 200.000,00  
ОК „Техничар“ 1.200.000,00  
Општинска лига 200.000,00  
ЖОК „Ушће“ 200.000,00  

         На основу члана 46, у вези са чланом 66. став 5. Закона о локалној самоуправи 
(„Службени гласник РС“, број 129/07 и 83/14- др. закон, 101/16 и 47/18), члана 63. и 
121. став 1. Статута града Краљева („Службени лист града Краљева“, број 6/19-
пречишћен текст), чланова 114,118,137,138. и 141. Закона о спорту („Службени 
гласник РС“, број 10/16), члана 7. Одлуке о обезбеђивању средстава за остваривање 
потреба и интереса у области спорта на територији града Краљева („Службени лист 
града Краљева“, број 32/14), члана 11. Правилника о начину и поступку доделе 
средстава из буџета града Краљева за реализацију програма којим се остварују 
потребе и интереси грађана у области спорта („Службени лист града Краљева“, број 
18/15), члана 8. Одлуке о буџету града Краљева за 2022. годину („Службени лист 
града Краљева", број 43/21 и 28/22) и Решења о распоређивању средстава дотација 
спортским организацијама и спортским удружењима за 2022. годину број 011-
325/2022-I од 13.10.2022. године („Службени лист града Краљева“, број 29/22), 
          Градско веће града Краљева, на Сто другој (ванредној) седници одржаној  25. 
октобра 2022. године, донело је 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
О ИЗМЕНИ РЕШЕЊА О ОДОБРЕЊУ ГОДИШЊИХ ПРOГРАМА У ОБЛАСТИ 
СПОРТА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА КРАЉЕВА И УТВРЂИВАЊУ ИЗНОСА 

СРЕДСТАВА ЗА ЊИХОВУ РЕАЛИЗАЦИЈУ ЗА 2022. ГОДИНУ  
БРОЈ 011-90/2022-I ОД 09.03.2022. ГОДИНЕ 

I 
 У Решењу о одобрењу годишњих прoграма у области спорта на територији 
града Краљева и утврђивању износа средстава за њихову реализацију за 2022. 
годину број 011-90/2022-I од 09.03.2022. године табела: 

СПОРТСКА УДРУЖЕЊА (КЛУБОВИ) ПРЕДЛОГ 2022 2022 
КОШАРКАШКИ СПОРТ  33.600.000,00 
Прволигашки ранг 30.250.000,00  
КК „Слога1“ 18.000.000,00  
ЖКК  „Краљево“ 12.250.000,00  
Међурегионална лига 2.150.000,00  
ОКК Слога Елит 1.400.000,00  
КК Плеј 750.000,00  
Регионална лига 1.200.000,00  
КК Машинац 200.000,00  
ОКК КВ 600.000,00  
РКМ кошаркашки савез 400.000,00  
ФУДБАЛСКИ СПОРТ  8.740.000,00 
Фудбалски савез 5.100.000,00  
Зонска лига „Морава“ 3.640.000,00  
ФК „Радник“ Ушће 1.000.000,00  
ФК „Полет“ Ратина 1.000.000,00  
КМФ „Карановац“ Краљево 960.000,00  
ФК „Кикер“ 680.000,00  
ОДБОЈКАШКИ СПОРТ  15.600.000,00 
Супер лига Србије 13.000.000,00  
ОК „Рибница“ 13.000.000,00  
Прволигашки ранг 1.000.000,00  
ОК „Гимназијалац“ 1.000.000,00  
Српсколигашки ранг 1.400.000,00  
ОК Врба 2019 200.000,00  
ОК „Техничар“ 1.200.000,00  
Општинска лига 200.000,00  
ЖОК „Ушће“ 200.000,00  

АКТИ ГРАДСКОГ ВЕЋА ГРАДА КРАЉЕВА
341.
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БОРИЛАЧКИ СПОРТОВИ  6.300.000,00 
„Ипон“ Врба 415.000,00  
СУ „Чингелић“ 600.000,00  
Карате клуб „Шампион“ 100.000,00  
Боксерски клуб „Металац“ 1.500.000,00  
Кик бокс клуб „Краљево“ 950.000,00  
Џудо клуб „Машинац“ 480.000,00  
Џудо клуб „Партизан“ 500.000,00  
СУ „Суплекс“ 180.000,00  
СУ„Слога“ Краљево 525.000,00  
Теквондо клуб „Круна“ 250.000,00  
Карате клуб „Кинг“ 400.000,00  
Карате клуб „Реикон“ 100.000,00  
Карате клуб „СА-ТА-МИ“ 100.000,00  
Карате клуб „Анима Сан“ 100.000,00  
Карате клуб „Динамик“ 100.000,00  
АТЛЕТИКА  2.500.000,00 
АК „Карановац Маратон“ 550.000,00  
АК „Краљево“ 1.950.000,00  
РУКОМЕТНИ СПОРТ  9.150.000,00 
РК „Металац“ 5.000.000,00  
ЖРК „Металац“ 2.950.000,00  
РК „Слога“ 1.200.000,00  
БИЦИКЛИСТИЧКИ СПОРТ  1.400.000,00 
БК „Металац“ 1.200.000,00  
БК „ Чикер“ 200.000,00  
ПЛИВАЊЕ И ВАТЕРПОЛО  2.000.000,00 
Пливачки ватерполо клуб „Краљево“ 1.500.000,00  
СУ „Делфин“ 500.000,00  
КАЈАК  1.110.000,00 
Кајак клуб „Ибар“ 860.000,00  
Кајак клуб „Студеница“ 250.000,00  
ШАХ  1.350.000,00 
ШК „Слога“ 1.350.000,00  
СТРЕЉАШТВО  300.000,00 
СД  „Рибница“ 100.000,00  
Стрељачко-стреличарски клуб „Центар“ 
Краљево 100.000,00  

Стрељачко-стреличарски клуб „Краљево“ 100.000,00  
ТЕНИС  100.000,00 
СУ „Топ тенис“ 100.000,00  
СТОНИ ТЕНИС  250.000,00 
Стонотениски клуб „Металац“ 250.000,00  
КУГЛАШКИ СПОРТ  680.000,00 
Куглашки клуб „Краљево“ 490.000,00  
Куглашки клуб „Ибар“ 190.000,00  
САВЕЗ ЗА ШКОЛСКИ СПОРТ  600.000,00 
ПЛАНИНАРЕЊЕ  600.000,00 
ПСД „Гвоздац“ 100.000,00  
Планинарски клуб „Железничар“ 200.000,00  
ПСД „Пак“ 100.000,00  
Планинарско друштво „Радочело“ Ушће 100.000,00  
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Спортско удружење бициклиста и 
планинара „Краљевачки екстрим тим“ 100.000,00  

ВАЗДУХОПЛОВСТВО  300.000,00 
Аеро клуб „Михајло Петровић“ 300.000,00  
АУТО МОТО СПОРТ Награда Краљева  2.875.000,00 
АМСКВ „Racing team“ 1.300.000,00  
АМСК „GTC-Racing KV“ Жича 1.250.000,00  
„Beep beep” racing team 325.000,00  
ОСТАЛИ СПОРТОВИ  7.545.000,00 
Параглајдинг клуб „ЕОЛ“ 300.000,00  
УВФР „Партизан“ 200.000,00  
ТГ Сибокс 100.000,00  
Бадминтон клуб Краљево 150.000,00  
СУ Хика 150.000,00  
СУ Фокус 850.000,00  
Спортски савез Града 5.165.000,00  
Маратон тим КВ 630.000,00  
УКУПНО:  95.000.000,00 

 

замењује се табелом: 

СПОРТСКА УДРУЖЕЊА (КЛУБОВИ) ПРЕДЛОГ 
2022 2022 

КОШАРКАШКИ СПОРТ  44.550.000,00 
Прволигашки ранг 40.250.000,00  
КК „Слога1“ 25.000.000,00 

 ЖКК  „Краљево“ 15.250.000,00 
 Међурегионална лига 2.400.000,00  

ОКК Слога Елит 1.650.000,00  
КК Плеј 750.000,00  
Регионална лига 1.900.000,00  
КК Пoлет 700.000,00  
КК Машинац 200.000,00  
ОКК КВ 600.000,00  
РКМ кошаркашки савез 400.000,00  
ФУДБАЛСКИ СПОРТ  34.800.000,00 
Фудбалски савез 9.100.000,00  
ФК „Слога“ 19.410.000,00  
Зонска лига „Морава“ 6.290.000,00  
ФК „Карађорђе“   1.300.000,00  
ФК „Полет“ Ратина 1.000.000,00  
КМФ „Карановац“ Краљево 960.000,00  
ФК „Кикер“ 1.280.000,00 

 ФК Радник - Ушће 300.000,00 
 ФК Рибница - Јовац 200.000,00 
 ФК Пролетер - Печеног 50.000,00 
 ФК Милаковац 50.000,00 
 ФК Лазац 100.000,00 
 ФК Морава - Мрсаћ 150.000,00 
 ФК Прогорелица 200.000,00 
 ФК Борац - Адрани 100.000,00 
 ФК Млада Крила - Метикоши 250.000,00 
 ФК Милочајац - Милочај 200.000,00 
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ФК Магнохром 150.000,00 
 ОДБОЈКАШКИ СПОРТ  19.600.000,00 

Супер лига Србије 16.500.000,00  
ОК „Рибница“ 16.500.000,00  
Прволигашки ранг 1.000.000,00  
ОК „Гимназијалац“ 1.000.000,00  
Српсколигашки ранг 1.900.000,00  
ОК Врба 2019 200.000,00  
ОК „Техничар“ 1.700.000,00  
Општинска лига 200.000,00  
ЖОК „Ушће“ 200.000,00  
БОРИЛАЧКИ СПОРТОВИ  8.460.000,00 
„Ипон“ Врба 415.000,00  
СУ „Чингелић“ 600.000,00  
Карате клуб „Шампион“ 100.000,00  
Боксерски клуб „Металац“ 1.700.000,00 

 Кик бокс клуб „Краљево“ 950.000,00 
 Џудо клуб „Машинац“ 880.000,00 
 Џудо клуб „Партизан“ 650.000,00 
 СУ „Суплекс“ 180.000,00  

СУ„Слога“ Краљево 1.525.000,00 
 Теквондо клуб „Круна“ 300.000,00 
 Карате клуб „Кинг“ 400.000,00  

Карате клуб „Реикон“ 100.000,00  
Карате клуб „СА-ТА-МИ“ 100.000,00  
Карате клуб „Анима Сан“ 100.000,00  
Карате клуб „Динамик“ 100.000,00  
АТЛЕТИКА  3.200.000,00 
АК „Карановац Маратон“ 550.000,00  
АК „Краљево“ 1.950.000,00  
РУКОМЕТНИ СПОРТ  11.150.000,00 
РК „Металац“ 7.000.000,00  
ЖРК „Металац“ 2.950.000,00  
РК „Слога“ 1.200.000,00  
БИЦИКЛИСТИЧКИ СПОРТ  1.400.000,00 
БК „Металац“ 1.200.000,00  
БК „ Чикер“ 200.000,00  
ПЛИВАЊЕ И ВАТЕРПОЛО  2.350.000,00 
Пливачки ватерполо клуб „Краљево“ 1.500.000,00  
СУ „Делфин“ 850.000,00  
КАЈАК  1.110.000,00 
Кајак клуб „Ибар“ 860.000,00  
Кајак клуб „Студеница“ 250.000,00  
ШАХ  1.350.000,00 
ШК „Слога“ 1.350.000,00  
СТРЕЉАШТВО  420.000,00 
СД  „Рибница“ 220.000,00  
Стрељачко-стреличарски клуб „Центар“ 
Краљево 100.000,00  

Стрељачко-стреличарски клуб „Краљево“ 100.000,00  
ТЕНИС  200.000,00 
СУ „Топ тенис“ 100.000,00  
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Тениски клуб - Краљево 100.000,00  
СТОНИ ТЕНИС  250.000,00 
Стонотениски клуб „Металац“ 250.000,00  
КУГЛАШКИ СПОРТ  680.000,00 
Куглашки клуб „Краљево“ 490.000,00  
Куглашки клуб „Ибар“ 190.000,00  
САВЕЗ ЗА ШКОЛСКИ СПОРТ  600.000,00 
ПЛАНИНАРЕЊЕ  600.000,00 
ПСД „Гвоздац“ 100.000,00  
Планинарски клуб „Железничар“ 200.000,00  
ПСД „Пак“ 100.000,00  
Планинарско друштво „Радочело“ Ушће 100.000,00  
Спортско удружење бициклиста и 
планинара „Краљевачки екстрим тим“ 100.000,00  

ВАЗДУХОПЛОВСТВО  800.000,00 
Аеро клуб „Михајло Петровић“ 800.000,00  
АУТО МОТО СПОРТ Награда Краљева  3.485.000,00 
АМСКВ „Racing team“ 1.300.000,00  
АМСК „GTC-Racing KV“ Жича 1.860.000,00  
„Beep beep” racing team 325.000,00  
ОСТАЛИ СПОРТОВИ  9.995.000,00 
Параглајдинг клуб „ЕОЛ“ 600.000,00 

 УВФР „Партизан“ 200.000,00 
 ТГ Сибокс 100.000,00 
 Бадминтон клуб Краљево 150.000,00 
 СУ Хика 150.000,00 
 СУ Фокус 850.000,00 
 Спортски савез Града 7.115.000,00 

 Маратон тим КВ 630.000,00 
 КАФ Краљевске круне   200.000,00 
 УКУПНО:  145.000.000,00 

 
II 

           У текстуалном делу, наведено Решење остаје на снази. 

III 
О извршењу овог Решења стараће се Одељење за друштвене делатности 

Градске управе града Краљева и Одељење за привреду и финансије Градске управе 
града Краљева. 

IV 
Решење објавити у „Службеном листу града Краљева“ и на званичном 

интернет сајту града Краљева. 

 

О б р а з л о ж е њ е 

На основу члана 7. Oдлуке о обезбеђивању средстава за остваривање 
потреба и интереса у области спорта на територији града Краљева, Комисија за 
избор годишњих и посебних програма у области спорта града Краљева, образована 
од стране градоначелника града Краљева Решењем о образовању и именовању 
Комисије за избор годишњих и посебних програма у области спорта I број 2837/16 од 
31.08.2016. године, на својој 7. седници од 24.10.2022. године утврдила је предлог 
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Градском већу града Краљева везан за расподелу средстава у области годишњих 
програма спортских удружења, организација и клубова на територији града Краљева 
за 2022. годину у складу са Одлуком о буџету града Краљева („Службени лист града 
Краљева“, број 43/21 и 28/22). Овај предлог ће се финансирати са буџета града 
Краљева средствима у укупном износу од 145.000.000,00 динара. То су средства 
која је својим решењем о распоређивању средстава дотација спортским 
организацијама и спортским удружењима за 2022. годину број 011-325/2022-I од 
13.10.2022. године („Службени лист града Краљева“, број 29/22), Градско веће града 
Краљева утврдило за финансирање годишњих програма у буџетској 2022. години. 

Након потпуно и правилно утврђеног чињеничног стања, Градско веће града 
Краљева је одлучило као у диспозитиву овог решења, сходно члану 9. Одлуке о 
обезбеђивању средстава за остваривање потреба и интереса у области спорта на 
територији града Краљева. 

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

 

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА КРАЉЕВА 
Број: 011-340/2022-I 
Датум: 25. 10. 2022. године                                                              
                                                                            ПРЕДСЕДНИК ГРАДСКОГ ВЕЋА 
                                                                               Градоначелник града Краљева 
                                                                     др Предраг Терзић,  дипл. политиколог,с.р. 
 

Тениски клуб - Краљево 100.000,00  
СТОНИ ТЕНИС  250.000,00 
Стонотениски клуб „Металац“ 250.000,00  
КУГЛАШКИ СПОРТ  680.000,00 
Куглашки клуб „Краљево“ 490.000,00  
Куглашки клуб „Ибар“ 190.000,00  
САВЕЗ ЗА ШКОЛСКИ СПОРТ  600.000,00 
ПЛАНИНАРЕЊЕ  600.000,00 
ПСД „Гвоздац“ 100.000,00  
Планинарски клуб „Железничар“ 200.000,00  
ПСД „Пак“ 100.000,00  
Планинарско друштво „Радочело“ Ушће 100.000,00  
Спортско удружење бициклиста и 
планинара „Краљевачки екстрим тим“ 100.000,00  

ВАЗДУХОПЛОВСТВО  800.000,00 
Аеро клуб „Михајло Петровић“ 800.000,00  
АУТО МОТО СПОРТ Награда Краљева  3.485.000,00 
АМСКВ „Racing team“ 1.300.000,00  
АМСК „GTC-Racing KV“ Жича 1.860.000,00  
„Beep beep” racing team 325.000,00  
ОСТАЛИ СПОРТОВИ  9.995.000,00 
Параглајдинг клуб „ЕОЛ“ 600.000,00 

 УВФР „Партизан“ 200.000,00 
 ТГ Сибокс 100.000,00 
 Бадминтон клуб Краљево 150.000,00 
 СУ Хика 150.000,00 
 СУ Фокус 850.000,00 
 Спортски савез Града 7.115.000,00 

 Маратон тим КВ 630.000,00 
 КАФ Краљевске круне   200.000,00 
 УКУПНО:  145.000.000,00 

 
II 

           У текстуалном делу, наведено Решење остаје на снази. 

III 
О извршењу овог Решења стараће се Одељење за друштвене делатности 

Градске управе града Краљева и Одељење за привреду и финансије Градске управе 
града Краљева. 

IV 
Решење објавити у „Службеном листу града Краљева“ и на званичном 

интернет сајту града Краљева. 

 

О б р а з л о ж е њ е 

На основу члана 7. Oдлуке о обезбеђивању средстава за остваривање 
потреба и интереса у области спорта на територији града Краљева, Комисија за 
избор годишњих и посебних програма у области спорта града Краљева, образована 
од стране градоначелника града Краљева Решењем о образовању и именовању 
Комисије за избор годишњих и посебних програма у области спорта I број 2837/16 од 
31.08.2016. године, на својој 7. седници од 24.10.2022. године утврдила је предлог 
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         На основу члана 46. у вези са чланом 66. став 5. Закона о локалној самоуправи 
(„Службени гласник РС“, број 129/07 и 83/14- др. закон, 101/16 и 47/18), члана 63. и 
121. став 1. Статута града Краљева („Службени лист града Краљева“, број 6/19-
пречишћен текст), чланова 114,118,137,138. и 141. Закона о спорту („Службени 
гласник РС“, број 10/16), члана 7. Одлуке о обезбеђивању средстава за остваривање 
потреба и интереса у области спорта на територији града Краљева („Службени лист 
града Краљева“, број 32/14), члана 11. Правилника о начину и поступку доделе 
средстава из буџета града Краљева за реализацију програма којим се остварују 
потребе и интереси грађана у области спорта („Службени лист града Краљева“, број 
18/15), члана 8. Одлуке о буџету града Краљева за 2022. годину („Службени лист 
града Краљева", број 43/21 и 28/22) и Решења о распоређивању средстава дотација 
спортским организацијама и спортским удружењима за 2022. годину број 011-
325/2022-I од 13.10.2022. године („Службени лист града Краљева“, број 29/22), 
          Градско веће града Краљева, на Сто трећој (ванредној) седници одржаној  28. 
октобра 2022. године, донело је 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
О ИЗМЕНИ РЕШЕЊА ГРАДСКОГ ВЕЋА ГРАДА КРАЉЕВА  

БРОЈ 011-340/2022-I ОД 25.10.2022. ГОДИНЕ 

I 
 У ставу I Решења о измени Решења о одобрењу годишњих прoграма у 
области спорта на територији града Краљева и утврђивању износа средстава за 
њихову реализацију за 2022. годину број 011-340/2022-I, донетог на Сто другој 
седници Градског већа града Краљева одржаној 25.10.2022. године, у табели којом 
се замењује претходна табела, у колони БОРИЛАЧКИ СПОРТОВИ, 5. ред - Кик бокс 
клуб „Краљево“, износ: „950.000,00“ замењује се износом: „1.310.000,00“. 

 У истој табели, у колони АТЛЕТИКА, 2. Ред - АК „Краљево“, износ: 
„1.950.000,00“ замењује се износом: „2.650.000,00“. 
 

II 
          У осталом делу, Решење број 011-340/2022-I од 25.10.2022. године остаје у 
неизмењеном облику. 

III 
О извршењу овог решења стараће се Одељење за друштвене делатности 

Градске управе града Краљева и Одељење за привреду и финансије Градске управе 
града Краљева. 

IV 
Решење објавити  у „Службеном листу града Краљева“ и на званичном 

интернет сајту града Краљева. 

 

О б р а з л о ж е њ е 

  Комисија за избор годишњих и посебних програма у области спорта града 
Краљева (у даљем тексту: Комисија) је на својој 7. седници одржаној 24.10.2022. 
године утврдила предлог у вези са расподелом средстава у области годишњих 
програма спортских удружења, организација и клубова на територији града Краљева 
за 2022. годину у складу са Одлуком о буџету града Краљева („Службени лист града 
Краљева“, број 43/21 и 28/22). Градско веће града Краљева је претходно својим 
решењем о распоређивању средстава дотација спортским организацијама и 
спортским удружењима за 2022. годину број 011-325/2022-I од 13.10.2022. године 
(„Службени лист града Краљева“ број 29/22) утврдило потребна средства у укупном 

342.
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износу од 145.000.000,00 динара за финансирање годишњих програма у буџетској 
2022. години. 
           У складу са ребалансом буџета града Краљева за 2022. годину и предлогом 
Комисије, Градско веће града Краљева је дана 25.10.2022.године донело Решење о 
измени Решења о одобрењу годишњих прoграма у области спорта на територији 
града Краљева и утврђивању износа средстава за њихову реализацију за 2022. 
годину, број 011-340/2022-I. Накнадно је уочено да су у предлогу решења, у табели 
којом се замењује претходна табела, у два случаја грешком остали износи које је 
садржала претходна табела, иако је предлог Комисије садржао одговарајуће 
увећање средстава. Тако је за Кик бокс клуб „Краљево“ у претходној табели из 
основног Решења број 011-90/2022-I од 09.03.2022.године утврђен износ од 
950.000,00 динара, док је предлог Комисије садржао увећање за 360.000,00 динара, 
што у збиру даје износ од 1.310.000,00 динара, који је требало да буде садржан у 
предлогу решења, али је у истом грешком остао износ из основног решења. Такође, 
за АК „Краљево“ је у претходној табели из основног решења утврђен износ од 
1.950.000,00 динара, док је предлог Комисије предвидео увећање за 700.000,00 
динара, што у збиру даје износ од 2.650.000,00 динара, али је у предлогу решења 
грешком остао ранији износ. Укупан износ средстава предвиђен за борилачке 
спортове и атлетику је исправно утврђен и обухвата предлог Комисије у потпуности, 
тако да се у том делу Решење број 011-340/2022-I не мења. 
          Имајући у виду да су грешке уочене по одржаној седници Градског већа, на 
овај начин се исте формалноправно отклањају, чиме се омогућује благовремено 
закључивање уговора са спортским удружењима и клубовима. 

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

 

 

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА КРАЉЕВА 
Број: 011-343/2022-I 
Датум: 28. 10. 2022. године                                                              
                                                                            ПРЕДСЕДНИК ГРАДСКОГ ВЕЋА 
                                                                               Градоначелник града Краљева 
                                                                     др Предраг Терзић,  дипл. политиколог,с.р. 

         На основу члана 46. у вези са чланом 66. став 5. Закона о локалној самоуправи 
(„Службени гласник РС“, број 129/07 и 83/14- др. закон, 101/16 и 47/18), члана 63. и 
121. став 1. Статута града Краљева („Службени лист града Краљева“, број 6/19-
пречишћен текст), чланова 114,118,137,138. и 141. Закона о спорту („Службени 
гласник РС“, број 10/16), члана 7. Одлуке о обезбеђивању средстава за остваривање 
потреба и интереса у области спорта на територији града Краљева („Службени лист 
града Краљева“, број 32/14), члана 11. Правилника о начину и поступку доделе 
средстава из буџета града Краљева за реализацију програма којим се остварују 
потребе и интереси грађана у области спорта („Службени лист града Краљева“, број 
18/15), члана 8. Одлуке о буџету града Краљева за 2022. годину („Службени лист 
града Краљева", број 43/21 и 28/22) и Решења о распоређивању средстава дотација 
спортским организацијама и спортским удружењима за 2022. годину број 011-
325/2022-I од 13.10.2022. године („Службени лист града Краљева“, број 29/22), 
          Градско веће града Краљева, на Сто трећој (ванредној) седници одржаној  28. 
октобра 2022. године, донело је 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
О ИЗМЕНИ РЕШЕЊА ГРАДСКОГ ВЕЋА ГРАДА КРАЉЕВА  

БРОЈ 011-340/2022-I ОД 25.10.2022. ГОДИНЕ 

I 
 У ставу I Решења о измени Решења о одобрењу годишњих прoграма у 
области спорта на територији града Краљева и утврђивању износа средстава за 
њихову реализацију за 2022. годину број 011-340/2022-I, донетог на Сто другој 
седници Градског већа града Краљева одржаној 25.10.2022. године, у табели којом 
се замењује претходна табела, у колони БОРИЛАЧКИ СПОРТОВИ, 5. ред - Кик бокс 
клуб „Краљево“, износ: „950.000,00“ замењује се износом: „1.310.000,00“. 

 У истој табели, у колони АТЛЕТИКА, 2. Ред - АК „Краљево“, износ: 
„1.950.000,00“ замењује се износом: „2.650.000,00“. 
 

II 
          У осталом делу, Решење број 011-340/2022-I од 25.10.2022. године остаје у 
неизмењеном облику. 

III 
О извршењу овог решења стараће се Одељење за друштвене делатности 

Градске управе града Краљева и Одељење за привреду и финансије Градске управе 
града Краљева. 

IV 
Решење објавити  у „Службеном листу града Краљева“ и на званичном 

интернет сајту града Краљева. 

 

О б р а з л о ж е њ е 

  Комисија за избор годишњих и посебних програма у области спорта града 
Краљева (у даљем тексту: Комисија) је на својој 7. седници одржаној 24.10.2022. 
године утврдила предлог у вези са расподелом средстава у области годишњих 
програма спортских удружења, организација и клубова на територији града Краљева 
за 2022. годину у складу са Одлуком о буџету града Краљева („Службени лист града 
Краљева“, број 43/21 и 28/22). Градско веће града Краљева је претходно својим 
решењем о распоређивању средстава дотација спортским организацијама и 
спортским удружењима за 2022. годину број 011-325/2022-I од 13.10.2022. године 
(„Службени лист града Краљева“ број 29/22) утврдило потребна средства у укупном 
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 На основу члана 63. тачка 29. Статута града Краљева („Службени лист 
града Краљева“, број 6/19- пречишћен текст), у вези са чланом 38. став 2. 
Одлуке о буџету града Краљева за 2022. годину („Службени лист града 
Краљева“, број 43/21 и 28/22), 
 Градско веће града Краљева, на Сто трећој (ванредној) седници одржаној 
дана 28. октобра 2022. године, донело је 
 
 
 

ЗАКЉУЧАК 
 

I 
 Даје се сагласност на Решење начелника Градске управе града Краљева 
број 2578/22 од 26.10.2022. године о измени Решења број 2390/22 од 
04.10.2022. године, којим је извршена пренамена буџетских средстава за 
капиталне трансфере за Основно образовање и васпитање, ОШ „Јован Цвијић“.
 Саставни део овог закључка је Решење начелника Градске управе града 
Краљева број 2578/22 од 26.10.2022. године, којим је утврђена пренамена 
буџетских средстава за капиталне трансфере за Основно образовање и 
васпитање, ОШ „Јован Цвијић“, а при чему се планирани износ средстава неће 
променити.  
 

II 
 Закључак доставити: Начелнику Градске управе града Краљева, 
Одељењу за друштвене делатности Градске управе града Краљева, Одељењу 
за послове органа Града Градске управе града Краљева и уз материјал 
седнице. 
 

III 
            Овај закључак и Решење начелника Градске управе града Краљева број 
2578/22 од 26.10.2022. године објавити у „Службеном листу града Краљева“. 
 
 
 
ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА КРАЉЕВА 
Број: 06-340/2022-I 
Датум: 28. 10. 2022. године 
 
 

                                                              ПРЕДСЕДНИК ГРАДСКОГ ВЕЋА                                                                                                                              
                                                                        Градоначелник града Краљева 
                                                              др Предраг Терзић, дипл. политиколог,с.р. 

343.
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344.

 На основу члана 58. 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, 149/20 и 118/21), 
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, 47/18 и 111/21- др. закон), 
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 2022. годину („Службени лист града Краљева“, 
број 43/21 и 28/22),  
 Градско веће града Краљева, на Сто шестој (ванредној) седници одржаној 10. 
новембра 2022. 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 2022. годину 
(„Службени лист града Краљева“, број 43/21 и 28/22) - 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 179, Економска класификација 499 - Текућа 
буџетска резерва, на основу захтева градоначелника града Краљева Број: 3088-1/22 
од 7. новембра 2022. године, одобравају се средства у износу од 7.000.000,00 динара 
за покривање вишкова радова кошења травнатих површина, као и вишкова радова на 
позицији - Одлука о комуналном уређењу града и за набавку садног материјала и 
новогодишње декорације, а на основу Измене програма одржавања и чишћења 
зелених површина за 2022. годину ЈКП „Чистоћа“ Краљево број 5308 од 25.10.2022. 
године и ЈП за уређење грађевинског земљишта „Краљево“ број 3967/22 од 
25.10.2022. године, Измене програма обнављана и формирања нових зелених 
површина и дрвореда за 2022. годину ЈКП „Чистоћа“ Краљево број 5309 од 
25.10.2022. године и ЈП за уређење грађевинског земљишта „Краљево“ број 3968/22 
од 25.10.2022. године и Измене програма декорисања и уређивања града за 2022. 
годину ЈКП „Чистоћа“ Краљево број 5310 од 25.10.2022. године и ЈП за уређење 
грађевинског земљишта „Краљево“ број 3969/22 од 25.10.2022. године. 
 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 01 - Градска управа, Програм 1102 - Комуналне 
делатности, Функција 540 - Заштита биљног света, Програмска 
активност/Пројекат 0002 - Одржавање јавних зелених површина, 
Позиција 76, Економска класификација 424 - Специјализоване услуге, у 
износу од 7.000.000,00 динара. 

 3. О извршењу овог решења стараће се Одељење за привреду и финансије 
Градске управе града Краљева, ЈКП „Чистоћа“ Краљево и ЈП за уређење грађевинског 
земљишта „Краљево“. 
  4.  Решење објавити у „Службеном листу града Краљева“. 
 
 

                             Образложење 
 

           На основу захтева за одобрење средстава по основу вишка радова приказаних 
од стране извођача радова ЈКП „Чистоћа“ Краљево поднетог од стране ЈП за уређење 
грађевинског земљишта „Краљево“ дана 03.11.2022. године, а заведеног под бројем 
4100/22, градоначелник града Краљева поднео је захтев за ангажовање текуће 
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буџетске резерве дана 07.11.2022. године, а заведеног под бројем 3088-1/22 за 
покривање вишкова радова кошења травнатих површина, као и вишкова радова на 
позицији- Одлука о комуналном уређењу града и за набавку садног материјала и 
новогодишње декорације, у висини од 7.000.000,00 динара. 

Правни основ за доношење овог решења садржан је у одредбама члана 22. 
Одлуке о буџету града Краљева за 2022. годину („Службени лист града Краљева“, 
број 43/21 и 28/22) којима је прописано да ако се у току године обим пословања или 
овлашћења директног, односно његовог индиректног корисника буџетских средстава 
повећа, средства ће се обезбедити из текуће буџетске резерве, 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 послове органа града Градске управе града Краљева, ЈКП 
„Чистоћа“ Краљево, ЈП за уређење грађевинског земљишта „Краљево“, Управи за 
трезор  и архиви. 

 
 

Градско веће града Краљева 
Број: 011-351/2022-І      
Дана: 10. 11. 2022. године 
 
                                                                Председник Градског већа 
            градоначелник града Краљева 
                       др Предраг Терзић, дипл. политиколог,с.р.
                     

 На основу члана 58. 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, 149/20 и 118/21), 
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, 47/18 и 111/21- др. закон), 
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 2022. годину („Службени лист града Краљева“, 
број 43/21 и 28/22),  
 Градско веће града Краљева, на Сто шестој (ванредној) седници одржаној 10. 
новембра 2022. 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 2022. годину 
(„Службени лист града Краљева“, број 43/21 и 28/22) - 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 179, Економска класификација 499 - Текућа 
буџетска резерва, на основу захтева градоначелника града Краљева Број: 3088-1/22 
од 7. новембра 2022. године, одобравају се средства у износу од 7.000.000,00 динара 
за покривање вишкова радова кошења травнатих површина, као и вишкова радова на 
позицији - Одлука о комуналном уређењу града и за набавку садног материјала и 
новогодишње декорације, а на основу Измене програма одржавања и чишћења 
зелених површина за 2022. годину ЈКП „Чистоћа“ Краљево број 5308 од 25.10.2022. 
године и ЈП за уређење грађевинског земљишта „Краљево“ број 3967/22 од 
25.10.2022. године, Измене програма обнављана и формирања нових зелених 
површина и дрвореда за 2022. годину ЈКП „Чистоћа“ Краљево број 5309 од 
25.10.2022. године и ЈП за уређење грађевинског земљишта „Краљево“ број 3968/22 
од 25.10.2022. године и Измене програма декорисања и уређивања града за 2022. 
годину ЈКП „Чистоћа“ Краљево број 5310 од 25.10.2022. године и ЈП за уређење 
грађевинског земљишта „Краљево“ број 3969/22 од 25.10.2022. године. 
 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 01 - Градска управа, Програм 1102 - Комуналне 
делатности, Функција 540 - Заштита биљног света, Програмска 
активност/Пројекат 0002 - Одржавање јавних зелених површина, 
Позиција 76, Економска класификација 424 - Специјализоване услуге, у 
износу од 7.000.000,00 динара. 

 3. О извршењу овог решења стараће се Одељење за привреду и финансије 
Градске управе града Краљева, ЈКП „Чистоћа“ Краљево и ЈП за уређење грађевинског 
земљишта „Краљево“. 
  4.  Решење објавити у „Службеном листу града Краљева“. 
 
 

                             Образложење 
 

           На основу захтева за одобрење средстава по основу вишка радова приказаних 
од стране извођача радова ЈКП „Чистоћа“ Краљево поднетог од стране ЈП за уређење 
грађевинског земљишта „Краљево“ дана 03.11.2022. године, а заведеног под бројем 
4100/22, градоначелник града Краљева поднео је захтев за ангажовање текуће 
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На основу члана 36. тачка 9. Одлуке о Градској управи града Краљева 
(„Службени лист града Краљева", број 22/21- пречишћен текст), у вези са чланом  38. 
став 2. Одлуке о буџету града Краљева за 2022. годину („Службени лист града 
Краљева", број 43/21, 28/22), 

Начелник Градске управе града Краљева доноси 
 
 

РЕШЕЊЕ О ИЗМЕНИ Решења  
број 2390/22 од 04.10.2022. године 

 
 

І 
 

 У Прегледу капиталног трансфера нивоу Републике у 2022. години, Основно 
образовање и васпитање, ОШ „Јован Цвијић“, који је саставни део Решења број 2390/22 
од 04.10.2022. године, текст: 
 
„ ОШ„Јован Цвијић“ 
 511–200.000,00 динара за технички пријем дела старе школске зграде (вртић и 2 
учионице за кабинетску наставу за физику и хемију)  
        - 2.200.000,00 динара за 1. фаза   замена подних облога у учионицама и ходницима  
укупно: 2.400.000 динара 
 
 замењује се текстом: 
 
„ ОШ„Јован Цвијић“ 
 511–126.000,00 динара за технички пријем дела старе школске зграде (вртић и 2 
учионице за кабинетску наставу за физику и хемију)  
        - 1.915.000,00 динара за 1. фаза   замена подних облога у учионицама и ходницима  
512      -359.000,00 динара за набавку 3 климе 
укупно: 2.400.000 динара 
а текст: 
„ОСНОВНО УКУПНО: 55.960.000,00 ДИНАРА 
    
 511000- 35.381..000,00 
 
 512000- 20.479.000,00 
 
 515000- 100.000,00“. 
 
замењује се текстом: 
 
„ОСНОВНО УКУПНО: 55.960.000,00 ДИНАРА 
    
 511000- 35.022..000,00 
 
 512000- 20.838.000,00 
 
 515000- 100.000,00“. 

АКТИ ГРАДСКЕ УПРАВЕ ГРАДА КРАЉЕВА
345.
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ІІ 
 

 У осталом  делу текста наведено решење остаје на снази. 
 

III 
 

           Ово Решење доставити Градском већу града Краљева на сагласност. 
   
 

О б р а з л о ж е њ е 
 

 Дана 24. децембра 2021. године Скупштина града Краљева донела је Одлуку о 
буџету града Краљева за 2022. годину („Службени лист града Краљева“, број 
43/21,28/22). Поступајући у складу са одредбама члана 13. и 38. став 2. поменуте 
одлуке, а сагледавајући извршење буџета града Краљева у току 2020. и 2021. године и 
обим расположивих средстава за 2022. годину, као и уважавајући предлоге корисника 
буџетских средстава из области основног и средњег образовања и васпитања, 
Начелник Градске управе града Краљева донео је дана 04.10.2022. године Решење о 
распореду коришћења буџетских средстава Основног и Средњег образовања и 
васпитања за текуће и капиталне трансфере нивоу Републике за 2022. годину број 
2390/22. Њиме су свим основним и средњим школама са територије града Краљева 
појединачно и по утврђеним наменама опредељена буџетска средства, између осталог 
и за капитална улагања у 2022. години, а по основу Одлуке о буџету града Краљева за 
2022. годину. На ово Решење добијена је сагласност Закључком Градског већа града 
Краљева, број 06-322/2020-I од 13.10.2022. године 

ОШ „Јован Цвијић“ је дана 20.10.2022. године поднела Одељењу за друштвене 
делатности Градске управе града Краљева захтев број 710 од 20.10.2022. године за 
пренамену средстава за капиталне трансфере, у коме је образложила неопходност 
промене у делу добијених средстава за набавку три климе. Дакле, усвајањем овог 
предлога корисника буџетских средстава Града, планирани износ средстава се неће 
променити, већ само извршити његова пренамена, што се није знало нити се могло 
поступити у моменту израде распоредног решења за област образовања по доношењу 
Одлуке о буџета града. 
 
 
Број: 2578/22 
Дана: 26.10.2022. године 
 
              НАЧЕЛНИК ГРАДСКЕ УПРАВЕ 
                                                                                Јелена Бекчић, дипл. правник,с.р. 
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На основу члана 1, 3, 240. и 247. Закона о раду („Службени гласник РС", број 
24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14, 13/17- Одлука УС, 113/17 и 95/18 аутентично 
тумачење) репрезентативни синдикати Синдикална организација Савеза 
самосталних синдиката ЈКП „Чистоћа“ Краљево и Грански синдикат јавних 
саобраћајних и комуналних делатности „Независност“ ЈКП „Чистоћа“ Краљево, в.д. 
директора ЈКП „Чистоћа“ Краљево и градоначелник града Краљева закључују 
 

АНЕКС II 
КОЛЕКТИВНИ УГОВОР 

ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА „ЧИСТОЋА" КРАЉЕВО 
 
 

I ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ 
 

Члан 1. 
 

У Колективном уговору ЈКП „Чистоћа“ Краљево („Службени лист града 
Краљева“, број 33/21 и 40/21) члан 29. став 6. мења се и гласи: 

 
„Послови које запослени обављају у предузећу разврставају се по групама и за 

исте се утврђују следећи распони коефицијената: 
 
Прва група 
Обухвата најједноставније послове неквалификованог запосленог који се 

обављају по једноставном поступку и са једноставним средствима рада, као што су 
послови: одржавање хигијене пословних просторија; чишћење комуналних објеката и 
других најједноставнијих послова из области делатности. 

Коефицијент за ову групу послова утврђује се у распону од 1,000 - 1,022. 
 
Друга група 
Обухвата послове  неквалификованог и полуквалификованог запосленог као 

што су: послови чишћења и прања јавних површина, изношење и депоновање 
отпадака, сахрањивање, помоћни послови у производњи, уређењу и одржавању и 
других сродних послова. 

Коефицијент за ову групу послова утврђује се у распону од 1,023-1,093. 
 
Трећа група 
Обухвата средње сложене послове КВ запосленог у производњи и пружању 

комуналних услуга, уређењу и одржавању комуналних објеката и послове руковања 
средствима рада. 

Коефицијент за ову групу послова утврђује се у распону од 1,163 – 1,279. 
 
Четврта група 
Обухвата средње сложене и разноврсне послове средње стручне спреме 

везане за припрему и праћење процеса рада укључујући и административно-
техничке послове. 

Коефицијент за ову групу послова утврђује се у распону од 1,186 - 1,326. 
 
 

КОЛЕКТИВНИ УГОВОРИ
346.
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Пета група 
Обухвата сложене послове средње стручне спреме, висококвалификованих 

запослених у производњи и пружању комуналних услуга, уређењу и одржавању 
комуналних објеката који подразумевају одговарајући степен 
специјализације,руковођење радним целинама и слично. 

Коефицијент за ову групу послова утврђује се у распону од 1,302 – 1,465. 
 

Шеста група 
Обухвата сложене и специјализоване послове  високoг образовања на 

студијама првог степена (основне академске односно струковне студије) студијама у 
трајању од три године, више образовање и специјалистичко образовање након 
средњег образовања, везане за организационо, оперативно и стручно вођење 
процеса рада, сложене послове на припреми, праћењу и анализирању процеса рада, 
послове руковођења одговарајућим деловима рада и слично. 

Коефицијент за ову групу послова утврђује се у распону од 1,419 - 1,698. 
 
Седма група 
Обухвата сложене послове за које је предвиђено високо образовање на 

студијама другог степена (мастер академске студије, специјалистичке академске 
студије или специјалистичке струковне студије) и основним студијама у трајању од 
четири године високе стручне спреме као што су: послови стручног вођења процеса 
рада, анализе и контроле и руковођења процеса рада, припреме стручних предлога 
за унапређење процеса рада и слично. 

Коефицијент за ову групу послова утврђује се у распону од 1,744 - 2,023. 
 

Осма група 
Обухвата најсложеније послове за које је предвиђено високо образовање на 

студијама другог степена (мастер академске студије, специјалистичке академске 
студије или специјалистичке струковне студије) и основним студијама у трајању од 
четири године, магистерија, доктората у процесу рада комуналних делатности као и 
најсложенији руководећи послови као што су: руководиоци организационих целина, 
извршни директори, као и други сродни послови. 

Коефицијент за ову групу послова утврђује се у распону од 2,070 - 2,442. 
Ако се актом послодавца за обављање послова на одређеном радном месту 

предвиђају алтернативни захтеви стручности зарада за то радно место се утврђује за 
већи степен стручности предвиђене тим захтевом.“   

 
 

Члан 2. 
 

У члану 32. мења се коефицијент и гласи „3,000“. 
 

Члан 3. 
 

У члану 44. став 1. мењају се тачке 5. и 6. и гласе: 
„5. За месечну исхрану у току рада, за дане проведене на раду, са 

припадајућим порезима и доприносима у износу 250,00 динара дневно;                                                                                                        
6. За регрес за коришћење годишњег одмора, ако запослени има право на пун 

годишњи одмор - у висини 75% просечно исплаћене зараде по запосленом у 
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Републици Србији према последњем објављеном податку републичког органа 
надлежног за послове статистике за предходну годину, са припадајућим порезима и 
доприносима, а сразмерни део регреса за коришћење годишњег одмора, ако 
запослени нема право на пун годишњи одмор. 

Годишњи износ регреса, утврђен на начин из става 1.ове тачке, увећава се за 
фиксни износ од 33.000,00 динара, без пореза и доприноса. 

Регрес се исплаћује запосленом у 12 месечних рата;“ 
 

Члан 4. 
 

 
Овај анекс колективног уговора ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у „Службеном листу града Краљева“, а примењиваће се од 01.01.2023. 
године. 
 
 
ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА КРАЉЕВА 
Број:3137/22 
Датум:14.новембар 2022. године 
 
 
СО САВЕЗА САМОСТАЛНИХ                                               В.Д. ДИРЕКТОРА                              
СИНДИКАТА ЈКП „ЧИСТОЋА“                                   ЈКП „ЧИСТОЋА“  КРАЉЕВО               
      П Р Е Д С Е Д Н И К              
                                                                                           
      Љуба Рангелов,с,р.                                                       Новица Лишанин,с.р.  
                      
ГРАНСКИ СИНДИКАТ ЈАВНИХ  
САОБРАЋАЈНИХ И КОМУНАЛНИХ 
ДЕЛАТНОСТИ„НЕЗАВИСНОСТ“ 
 ЈКП „ЧИСТОЋА“ КРАЉЕВО 
         П Р Е Д С Е Д Н И К 
                                                                            ГРАДОНАЧЕЛНИК   
                  ГРАДА  КРАЉЕВА 
     Верица Милановић,с.р. 
                                                                                              
                                                                                             др Предраг Терзић,с.р. 

  

Пета група 
Обухвата сложене послове средње стручне спреме, висококвалификованих 

запослених у производњи и пружању комуналних услуга, уређењу и одржавању 
комуналних објеката који подразумевају одговарајући степен 
специјализације,руковођење радним целинама и слично. 

Коефицијент за ову групу послова утврђује се у распону од 1,302 – 1,465. 
 

Шеста група 
Обухвата сложене и специјализоване послове  високoг образовања на 

студијама првог степена (основне академске односно струковне студије) студијама у 
трајању од три године, више образовање и специјалистичко образовање након 
средњег образовања, везане за организационо, оперативно и стручно вођење 
процеса рада, сложене послове на припреми, праћењу и анализирању процеса рада, 
послове руковођења одговарајућим деловима рада и слично. 

Коефицијент за ову групу послова утврђује се у распону од 1,419 - 1,698. 
 
Седма група 
Обухвата сложене послове за које је предвиђено високо образовање на 

студијама другог степена (мастер академске студије, специјалистичке академске 
студије или специјалистичке струковне студије) и основним студијама у трајању од 
четири године високе стручне спреме као што су: послови стручног вођења процеса 
рада, анализе и контроле и руковођења процеса рада, припреме стручних предлога 
за унапређење процеса рада и слично. 

Коефицијент за ову групу послова утврђује се у распону од 1,744 - 2,023. 
 

Осма група 
Обухвата најсложеније послове за које је предвиђено високо образовање на 

студијама другог степена (мастер академске студије, специјалистичке академске 
студије или специјалистичке струковне студије) и основним студијама у трајању од 
четири године, магистерија, доктората у процесу рада комуналних делатности као и 
најсложенији руководећи послови као што су: руководиоци организационих целина, 
извршни директори, као и други сродни послови. 

Коефицијент за ову групу послова утврђује се у распону од 2,070 - 2,442. 
Ако се актом послодавца за обављање послова на одређеном радном месту 

предвиђају алтернативни захтеви стручности зарада за то радно место се утврђује за 
већи степен стручности предвиђене тим захтевом.“   

 
 

Члан 2. 
 

У члану 32. мења се коефицијент и гласи „3,000“. 
 

Члан 3. 
 

У члану 44. став 1. мењају се тачке 5. и 6. и гласе: 
„5. За месечну исхрану у току рада, за дане проведене на раду, са 

припадајућим порезима и доприносима у износу 250,00 динара дневно;                                                                                                        
6. За регрес за коришћење годишњег одмора, ако запослени има право на пун 

годишњи одмор - у висини 75% просечно исплаћене зараде по запосленом у 
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С А Д Р Ж А Ј

Рег. бр 

АКТИ ГРАДОНАЧЕЛНИКА ГРАДА КРАЉЕВА

340. Решење о отварању апропријације по основу наменског трансфера добијеног 
од другог нивоа власти, број:3037/2022 од 31. октобра 2022. године ...............

АКТИ ГРАДСКОГ ВЕЋА ГРАДА КРАЉЕВА

341. Решење о измени Решења о одобрењу годишњих програма у области  спорта 
на територији града Краљева и утврђивању износа средстава за њихову 
реализацију за 2022. годину, број:011-90/2022-I од 09.03.2022. године ............

342. Решење о измени Решења Градског већа града Краљева, број:011-340/2022 
- I од 25.10.2022. године ........................................................................................

343. Закључак о давању сагласности на Решење начелника Градске управе града 
Краљева, број 2578/22 од 26.10.2022. године о измени решења којим је утврђен 
распоред коришћења буџетских средстава код индиректних корисника буџета 
из области Основног и Средњег образовања за 2022. годину (пренамена 
буџетских средстава за капиталне трансфере за Основно образовање, ОШ 
„Јован Цвијић“) .......................................................................................................

344. Решење о коришћењу средстава текуће буџетске резерве у износу од 
7.000.000,00 динара за покривање вишкова радова кошења травнатих 
површина, набавке садног материјала и новогодишње декорације .................

АКТИ ГРАДСКЕ УПРАВЕ ГРАДА КРАЉЕВА

345. Решење начелника Градске управе града Краљева број: 2578/2022 од 
26.10.2022. године о измени Решења, број: 2390/22 од 04.10.2022. године .....

КОЛЕКТИВНИ УГОВОРИ

346. Анекс II Колективног уговора Јавног комуналног предузећа “Чистоћа“ Краљево

Страна
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Издавач: Скупштина града Краљева - Година издања: педесет пета - Главни и одговорни уредник
Драгана Петвокић, секретар Скупштине града Краљева - Телефон 036/306-020

Текући рачун: 840-733152843-12 за претплатнике који су финансирани из буџета Републике Србије
840-745151843-03 за претплатнике који се финансирају из буџета локалне самоуправе и остале

претплатнике
Штампа: „Graficolor” д.о.о. Краљево - е пошта: graficolor.cv@gmail.com


