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БРОЈ 20 - 30. ЈУН 2022. ГОДИНЕ

АКТИ ГРАДОНАЧЕЛНИКА ГРАДА КРАЉЕВА
377.

БРОЈ 34 - 13. ДЕЦЕМБАР 2022. ГОДИНЕ

На основу члана 46. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, број 
129/2007,  83/2014 – др. закон, 101/2016 – др. закон, 47/2018 и 111/2021-др. закон), члана 
58. Статута града Краљева („Службени лист града Краљева“, број 6/19 – пречишћен 
текст) и члана 5. Одлуке о изради Плана развоја града Краљева за период 2022-2030. 
године („Службени лист града Краљева“, број 29/2021), 

Градоначелник града Краљева, дана 24. новембра 2022. године, доноси 
 

РЕШЕЊЕ  
О ОБРАЗОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА КООРДИНАЦИЈУ И ИЗРАДУ  

ПЛАНА РАЗВОЈА ГРАДА КРАЉЕВА ЗА ПЕРИОД 2022-2030. ГОДИНЕ 
 
I 

ОБРАЗУЈЕ СЕ Комисија за координацију и израду Плана развоја града Краљева за 
период 2022-2030. године (у даљем тексту: Комисија), у коју се именују: 

1) др Предраг Терзић, градоначелник града Краљева -  председник Комисије, 
2) Вукман Ракочевић, заменик градоначелника града Краљева – заменик председника 

Комисије, 
3) Ненад Марковић, председник Скупштине града Краљева– члан Комисије, 
4) Стефан Аџић, одборник у Скупштини града Краљева – члан Комисије, 
5) Марија Ђусић Јовановић, одборник у Скупштини града Краљева – члан Комисије, 
6) Александар Цветковић, члан Градског већа града Краљева– члан Комисије, 
7) Владимир Баралић, члан Градског већа града Краљева– члан Комисије, 
8) Марица Мијајловић, директор ЈП за уређивање грађевинског земљишта „Краљево“ – 

члан Комисије, 
9) Јелена Бекчић, начелник Градске управе града Краљева- члан Комисије, 
10) Светомир Моравчић, руководилац Одељења за привреду и финансије – члан 

Комисије, 
11) Звонко Ковачевић, руководилац Одељења за урбанизам, грађевинарство и стамбено 

комуналне делатности – члан Комисије, 
12) Биљана Ђуровић, руководилац Одељења за друштвене делатности – члан Комисије, 
13) Сања Матовић, руководилац Одељења за послове органа Града – члан Комисије, 
14) Мирјана Продановић, руководилац Службе за управљање пројектима и локално 

економски развој – члан и координатор Комисије. 

II 

Задаци Комисије су:  

- организивање и координирање свим активностима у вези са израдом Плана 
развоја града Краљева за период 2022-2030. године (у даљем тексту: План 
развоја), праћење редоследа и динамике активности за израду Плана развоја, 

- утврђивање обухвата тематских радних група и надзор над њиховим радом, 
одлучивање о формирању ужих тимова унутар тематских радних група, по 
потреби, 

- осигуравање и заступање интереса града и пружање информација јавности у 
процесу израде Плана развоја,  
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- разматрање и давање сагласности на предлоге тематских радних група за 
садржину Плана развоја (преглед и анализа стања, приоритети, циљеви, мере) 

- информисање Градског већа и Скупштине градао процесу израде Плана развоја и 
давање инструкција тематским радним групама у складу са ставовима Градског 
већа града Краљева и Скупштине града Краљева и  

- обезбеђивање укључености организационих јединица Градске управе града 
Краљева, односно осигуравање несметаног прослеђивања информација од 
значаја за израду Плана развоја од стране управе ка тематским радним групама. 

Задаци координатора Комисије су: 

- организовање процеса анализе заинтересованих страна у оквиру координационог 
тима ради утврђивања састава тематских радних група и управљање контактима, 

- непосредна координација са опредељеним руководиоцима тематских радних 
група, утврђивање динамике и начина комуникације са руководиоцима тематских 
радних група ради информисања о напретку у спровођењу задатака тематских 
радних група, организовање документације процеса, 

- усклађивање рада тематских радних група, обједињавање и усклађивање 
материјала и организовање заједничких састанака тематских радних група, 

-  информисање координационог тима о раду тематских радних група, 
-  преношење инструкција координационог тима тематским радним групама, 
- предлагање организовања састанака координационог тима радиодлучивања о 

конкретним питањима, по потреби и на иницијативутематских радних група 
- представљање координационог тима у процесу јавне расправе о Нацрту Плана 

развоја, 
- извршавање других задатака по налогу координационог тима. 

III 

 Доношењем овог решења престаје да важи Решење о образовању Комисије за 
координацију и израду Плана развоја града Краљева за период 2021-2030. године, број 
011-299/2020-I од 30.10.2020. године и број 011-218/2021-I од 21.07.2021. године. 

IV 

Ово решење објавити у „Службеном листу града Краљева“.  
 

 

ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА КРАЉЕВА 
Број: 011-355/2022-I 
Дана: 24.11.2022. године 
 

                                                                        ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА КРАЉЕВА 
                                                                               др Предраг Терзић, дипл. политиколог, с.р. 
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 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 2022. године, донео је  
 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
 
 
I 

 
 Утврђује се годишња претплатна цена „Службеног листа града Краљева“ за 
2023. 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 2023. 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 2023. 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:011-381/2022-I 
Дана: 6. децембра 2022. године 
 
 
                     Градоначелник града Краљева         
                     др Предраг Терзић, дипл. политиколог,с.р. 
 

378.
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379.
   
 

              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 о додели бесповратних средстава закљученог између Министарства за бригу о 
селу Републике Србије (заведен под бројем 276-401-00-1023/2/2022-01, дана 25. 
новембра 2022. године), Града Краљева (заведен под бројем 3265/22 дана 25. 
новембра 2022. године) и Марије Љубичић и Милоша Љубичића, као корисника 
бесповратних средстава из Краљева, улица Рудничка број 65,  Решења Министарства 
за бригу о селу Републике Србије број 276-401-00-1023/1/2022-01 од 24. новембра 2022. 
године и Уговора о додели бесповратних средстава закљученог између Министарства 
за бригу о селу Републике Србије (заведен под бројем 276-401-00-1084/2/2022-01, дана 
25. новембра 2022. године), Града Краљева (заведен под бројем 3266/22 дана 25. 
новембра 2022. године) и Александре Кочић и Ђорђа Кочића, као корисника 
бесповратних средстава са пребивалиштем у месту Ћеновац, општина Лебане,  
Решења Министарства за бригу о селу Републике Србије број 276-401-00-1084/1/2022-
01 од 24. новембра 2022. године пренета на подрачун извршења буџета града Краљева 
број 840-733144843-53 код Управе за трезор дана 02.12.2022. године као текући 
наменски трансфер од Републике у корист нивоа градова (извод 31) у укупном износу 
од 2.345.523,60 динара, користиће се за куповину сеоских кућа са окућницом. 

 2. По основу уплате наменских средстава из тачке 1. овог решења, 
УВЕЋАВАЈУ СЕ планирани буџетски приходи и примања Одлуке о буџету града 
Краљева за 2022. годину ("Службени лист града Краљева", број број 43/21 и 28/22) за 
износ наменског трансфера од  2.345.523,60 динара (извор 07). 

 3. Средства у износу од 2.345.523,60 динара РАСПОРЕЂУЈУ СЕ у оквиру 
члана 13. Одлуке о буџету града Краљева за 2022. годину, Раздео 05, Глава 01 -
Градска управа, Програм 1101 – Становање, урбанизам и просторно планирање, 
Функциja 620, Програмска актив./пројекат 0004 – Стамбена подршка, Позиција 62, 
Економска класификација 472 – Накнада за социјалну заштиту из буџета, УВЕЋАЊЕМ 
планираних расхода апропријације за износ наменског трансфера од другог нивоа 
власти (извор 07). 

 4. ОБАВЕЗУЈЕ СЕ корисник одобрених наменских средстава да средства у 
износу од 2.345.523,60 динара користи искључиво за куповину сеоских кућа са 
окућницом корисницима бесповратних средстава из тачке 1. овог решења. 

  5. ОБАВЕЗУЈЕ СЕ Градска управа да у име Града Краљева изврши све 
преузете обавезе из закључених Уговора из тачке 1. овог решења.  
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  6. О извршењу овог решења стараће се Одељење за привреду и 
финансије Градске управе града Краљева. 

  7. Ово решење објавити у "Службеном листу града Краљева". 
                                                

Образложење 
 

 На основу Уговора о додели бесповратних средстава закљученог између 
Министарства за бригу о селу Републике Србије, Града Краљева  и Марије Љубичић и 
Милоша Љубичића, као корисника бесповратних средстава из Краљева, улица 
Рудничка број 65,  Решења Министарства за бригу о селу Републике Србије број 276-
401-00-1023/1/2022-01 од 24. новембра 2022. године и Уговора о додели бесповратних 
средстава закљученог између Министарства за бригу о селу Републике Србије, Града 
Краљева  и Александре Кочић и Ђорђа Кочића, као корисника бесповратних средстава 
са пребивалиштем у месту Ћеновац, општина Лебане,  Решења Министарства за бригу 
о селу Републике Србије број 276-401-00-1084/1/2022-01 од 24. новембра 2022. године 
пренета су на подрачун извршења буџета града Краљева број 840-733144843-53 код 
Управе за трезор дана 02.12.2022. године као текући наменски трансфер од Републике 
у корист нивоа градова (извод 31) средства у износу од 1.173.903,60, односно 
1.171.620,00 динара, (укупно 2.345.523,60 динара), која ће се користити за куповину 
сеоских кућа са окућницом. 
  Правни основ за доношење овог решења садржан је у одредбама члана 
24. Одлуке о буџету града Краљева за 2022. годину ("Службени лист града Краљева", 
број 43/21 и 28/22) 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,   
Служби за управљање и локално економски развој Градске управе града Краљева, 
Управи за трезор и архиви. 
 
ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА КРАЉЕВА 
Број: 3356/2022 
Дана: 6. децембра 2022. године 
    
 
 

                                                                                            ГРАДОНАЧЕЛНИК 
                                    др Предраг Терзић, дипл. политиколог, с.р. 
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380.

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

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 2022. годину („Службени лист града Краљева", број 43/21 
и 28/22) Раздео 05, 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 179, Економска 
класификација 499 – Текућа буџетска резерва, ПРЕНОСЕ СЕ средства у износу од 
100.000,00 динара, ради уравнотежења расхода буџета, умањењем апропријације у 
оквиру: 

- Раздела 5, Глава 04 – Народна библиотека ''Стефан 
Првовенчани'' Краљево, Програм 1201 – Развој културе и 
информисања, Функција 820 – Услуге културе, 
Програм.актив./Пројекат 0001 – Функционисање локалних 
установа културе, Позиција 255, Економска класификација 424 – 
Специјализоване услуге, за износ од 100.000,00 динара.  

   2. Из средстава текуће буџетске резерве, Раздео 05, 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 179, Економска класификација 499 – Текућа 
буџетска резерва, ПОВЕЋАВА СЕ апропријација у оквиру: 

 - Раздела 5, Глава 04 – Народна библиотека ''Стефан 
Првовенчани'' Краљево, Програм 1201 – Развој културе и 
информисања, Функција 820 – Услуге културе, 
Програм.актив./Пројекат 0001 – Функционисање локалних 
установа културе, Позиција 254, Економска класификација 423 – 
Услуге по уговору, за износ од 100.000,00 динара. 

           3. Промена  у апропријацијама  извршена у тачкама  1. и 2. овог 
решења односи се на уравнотежење расхода у погледу недостајућих средстава 
намењених за измирење обавеза према запосленом по основу уговора о 
привременим и повременим пословима,  а за чије финансирање Одлуком о буџету 
града Краљево за 2022. годину нису планирана довољна средства за корисника 
Народну библиотеку ''Стефан Првовенчани'' Краљево.  
           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 Народна библиотека ''Стефан Првовенчани'' 
Краљево. 
           5.  Решење објавити у "Службеном листу града Краљева". 
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Образложење 
    

  Одељење за друштвене делатности Градске управе града Краљева је 
на основу дописа Народне библиотеке ''Стефан Првовенчани'' Краљево број 991 од 
02.12.2022. године, поднело Одељењу за привреду и финансије Градске управе 
града Краљева захтев за промену у апропријацији III број 246/22 дана 05.12.2022. 
године за измирење обавеза према запосленом по основу уговора о привременим и 
повременим пословима,  а за чије финансирање Одлуком о буџету града Краљево 
за 2022. годину нису планирана довољна средства за корисника Народну 
библиотеку ''Стефан Првовенчани'' Краљево, у износу од 100.000,00 динара.  
  Правни основ за доношење овог решења садржан је у члану 21. 
Одлуке о буџету града Краљева за 2022. годину ("Службени лист града Краљева", 
број 43 /21 и 28/22) 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, Народнoj библиотеци ''Стефан Првовенчани'' Краљево, Управи за трезор 
- Филијала Краљево  и архиви. 
   
ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА КРАЉЕВА 
Број: 3357/2022 
Дана: 6. децембра 2022. године 
 

       
            Градоначелник града Краљева                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

                                                                   др Предраг Терзић, дипл. политиколог, с.р. 
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381.
   
 

              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 о додели бесповратних средстава закљученог између Министарства за бригу о 
селу Републике Србије (заведен под бројем 276-401-00-1514/2/2022-01, дана 8. 
децембра 2022. године), Града Краљева (заведен под бројем 3370/22 дана 8. децембра 
2022. године) и Лазара Живковића, као корисника бесповратних средстава из Краљева, 
Поповићи, улица Др. Илије Благојевића број 35,  пренета на подрачун извршења буџета 
града Краљева број 840-733144843-53 код Управе за трезор дана 09.12.2022. године 
као текући наменски трансфер од Републике у корист нивоа градова (извод 33) у износу 
од 1.173.116,60 динара, користиће се за куповину сеоске куће са окућницом. 

 2. По основу уплате наменских средстава из тачке 1. овог решења, 
УВЕЋАВАЈУ СЕ планирани буџетски приходи и примања Одлуке о буџету града 
Краљева за 2022. годину ("Службени лист града Краљева", број број 43/21 и 28/22) за 
износ наменског трансфера од  1.173.116,60 динара (извор 07). 

 3. Средства у износу од 1.173.116,60 динара РАСПОРЕЂУЈУ СЕ у оквиру 
члана 13. Одлуке о буџету града Краљева за 2022. годину, Раздео 05, Глава 01 -
Градска управа, Програм 1101 – Становање, урбанизам и просторно планирање, 
Функциja 620, Програмска актив./пројекат 0004 – Стамбена подршка, Позиција 62, 
Економска класификација 472 – Накнада за социјалну заштиту из буџета, УВЕЋАЊЕМ 
планираних расхода апропријације за износ наменског трансфера од другог нивоа 
власти (извор 07). 

 4. ОБАВЕЗУЈЕ СЕ корисник одобрених наменских средстава да средства у 
износу од 1.173.116,60 динара користи искључиво за куповину сеоске куће са 
окућницом кориснику бесповратних средстава из тачке 1. овог решења. 

  5. ОБАВЕЗУЈЕ СЕ Градска управа да у име Града Краљева изврши све 
преузете обавезе из закључених Уговора из тачке 1. овог решења.  
  6. О извршењу овог решења стараће се Одељење за привреду и 
финансије Градске управе града Краљева и Служба за управљање и локално 
економски развој Градске управе града Краљева,. 

  7. Ово решење објавити у "Службеном листу града Краљева". 
                                                

Образложење 
 

 На основу Уговора о додели бесповратних средстава закљученог између 
Министарства за бригу о селу Републике Србије, Града Краљева и Лазара Живковића, 
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као корисника бесповратних средстава из Краљева, Поповићи, улица Др. Илије 
Благојевића број 35,  пренета су на подрачун извршења буџета града Краљева број 
840-733144843-53 код Управе за трезор дана 09.12.2022. године као текући наменски 
трансфер од Републике у корист нивоа градова (извод 33) средства у износу од 
1.173.116,60 динара, која ће се користити за куповину сеоске куће са окућницом. 
  Правни основ за доношење овог решења садржан је у одредбама члана 
24. Одлуке о буџету града Краљева за 2022. годину ("Службени лист града Краљева", 
број 43/21 и 28/22) 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,   
Служби за управљање и локално економски развој Градске управе града Краљева, 
Управи за трезор и архиви. 
 
ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА КРАЉЕВА 
Број: 3385/2022 
Дана: 12. децембра 2022. године 
    
 
 

                                                                                            ГРАДОНАЧЕЛНИК 
                               др Предраг Терзић, дипл. политиколог, с.р. 
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382.

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

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 2022. годину („Службени лист града Краљева", број 43/21 
и 28/22) Раздео 05, 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 179, Економска 
класификација 499 – Текућа буџетска резерва, ПРЕНОСЕ СЕ средства у износу од 
1.450.000,00 динара, ради уравнотежења расхода буџета, умањењем апропријације 
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 162,  Економска 
класификација 421 – Стални трошкови, за износ од 1.450.000,00 
динара. 

                        2. Из средстава текуће буџетске резерве, Раздео 05, 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 179, Економска класификација 499 – Текућа 
буџетска резерва, ПОВЕЋАВА СЕ апропријација у износу од 1.450.000,00 динара у 
оквиру: 

      -    Раздела 05, Глава 01 – Градска управа,  Програм 2003 – 
Основно образовање, Функција 912 – Основно образовање, 
Програм. актив./Пројекат 0001 – Реализација делатности 
основног образовања, Позиција 138,  Економска класификација  
463 – Трансфери осталим нивоима власти,  за износ од 
1.450.000,00 динара. 

           3. Промена  у апропријацијама  извршена у тачкама  1. и 2. овог 
решења односи се на уравнотежење расхода у погледу недовољно планираних 
средстава за плаћање ПДВ-а у укупном износу од 1.450.000,00 динара за извођење 
радова за измештање трасе топловода у Основној школи ''Димитрије Туцовић'' 
Краљево, а за чије финансирање Одлуком о буџету града Краљево за 2022. годину 
нису планирана довољна средства.  
           4. О извршењу овог решења стараће се Одељење за привреду и 
финансије Градске управе града Краљева и Одељење за друштвене делатности 
Градске управе града Краљева.  
           5.  Решење објавити у "Службеном листу града Краљева". 
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Образложење 
 

              На основу дописа Основне школе ''Димитрије Туцовић'' Краљево број 615 
од 09.12.2022. године, Одељење за друштвене делатности Градске управе града 
Краљева поднело је Одељењу за привреду и финансије Градске управе града 
Краљева захтев III Број: 250/22 дана 09.12.2022. године за плаћање ПДВ-а у 
укупном износу од 1.450.000,00 динара за извођење радова за измештање трасе 
топловода у Основној школи ''Димитрије Туцовић'' Краљево, а за чије финансирање 
Одлуком о буџету града Краљево за 2022. годину нису планирана довољна 
средства. 
   Правни основ за доношење овог решења садржан је у члану 21. Одлуке о 
буџету града Краљева за 2022. годину ("Службени лист града Краљева", број 43 /21 
и 28/22) 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 и да Градоначелник града Краљева доноси решење о промени 
апропријације којим се износ апропријације преноси у текућу буџетску резерву и 
може се користити за намене за које нису предвиђене средствима у довољном 
обиму.  

 Решење доставити: Одељењу за привреду и финансије Градске управе 
града Краљева, Одељењу за друштвене делатности Градске управе града Краљева 
Одељењу за послове органа града Градске управе града Краљева, Основној школи 
''Димитрије Туцовић'' Краљево, Управи за трезор - Филијала Краљево  и архиви. 
 
Градоначелник града Краљева 
Број: 3437/2022 
Дана: 13. децембра 2022. године 
 
 

       
            Градоначелник града Краљева                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

                                                               др Предраг Терзић, дипл. политиколог, с.р. 
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АКТИ ГРАДСКОГ ВЕЋА ГРАДА КРАЉЕВА
383.

 На основу члана 65. и 91. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник 
РС“, број 72/09, 81/09–исправка, 64/10–одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13–одлука УС, 
50/13–одлука УС, 98/13–одлука УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19–др.закон, 
09/20 и 52/2021), члана 24. став 2. Статута града Краљева („Службени лист града 
Краљева“, број 6/2019–пречишћен текст) и члана 4. Одлуке о грађевинском 
земљишту („Службени лист града Краљева“, број 11/2015 и 31/2019), 
 
 ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА КРАЉЕВА, на Сто једанаестој (ванредној) седници 
одржаној 8. децембра 2022. године, донело је 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
 

Члан 1. 
 

 ДАЈЕ СЕ сагласност за парцелацију и препарцелацију кат. парцела број 
1002/3 и 1002/2 КО Краљево. 
 

Члан 2. 
 

 Сагласност се даје ГП „Лешевић“ д.о.о из Краљева, инвеститору изградње 
стамбено-пословног објекта на кп. 1003 КО Краљево, ради откупа делова кп. 1002/3 
и 1002/2 КО Краљево, у циљу формирања грађевинске парцеле, у складу са 
важећим планским документом и потврђеним Урбанистичким пројектом за изградњу 
стамбено-пословног објекта на кп. бр. 1003, 1002/3 и 1002/2 КО Краљево,  број: 350-
60/2022-6 од 12. 08. 2022.године.  
  

Члан 3. 
 

 Катастарске парцеле број 1002/3 и 1002/2 КО Краљево су јавна својина града 
Краљева. 

Парцелацијом ће се одвојити делови кат. парцела број 1002/3 и 1002/2 КО 
Краљево, до регулационе линије, у површини од око 114м2, ради припајања делу кп. 
1003 КО Краљево.  
 

Члан 4. 
 

 Ово решење ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у 
„Службеном листу града Краљева“. 
 

Образложење 
 

Градском већу града Краљева обратило се ГП „Лешевић“ д.о.о из Краљева,  
захтевом за давање претходне сагласности за парцелацију кп. 1002/3 и 1002/2 КО 
Краљево. 
 

Катастарске парцеле број 1002/3 и 1002/2 КО Краљево су јавна својина града 
Краљева. 

Катастарске парцеле број 1002/3 и 1002/2 КО Краљево, које су предмет 
предлога парцелације, обухваћене су Планом детаљне регулације „Центар града 
Краљева“ („Сл. лист града Краљева“, број 12/2011, 8/2012, 21/2017, 23/2017, 8/2021 и 
9/2021). Наменом су предвиђене једним делом за јавну саобраћајницу у површини 
од 65м2 а другим делом за вишепородично становање са пословањем, у површини 
од 114м2.  
 

Циљ израде пројекта парцелације је одвајање делова парцела 1002/3 и 
1002/2 КО Краљево, који су важећим планским документом предвиђени за 
вишепородично становање са пословањем, у површини од 114м2, за потребе 
формирања грађевинске парцеле, а у складу са важећим планским документом и 
потврђеним Урбанистичким пројектом за изградњу стамбено-пословног објекта на 
кп. бр. 1003, 1002/3 и 1002/2 КО Краљево,  број: 350-60/2022-6 од 12. 08. 2022. 
године. 
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Након решавања имовинских односа, од наведених делова кп. број 1002/3 и 
1002/2 КО Краљево и дела кп. 1003 КО Краљево, препарцелацијом ће се формирати 
јединствена катастарско грађевинска парцела. 

 

Правни основ за израду пројекта парцелације је члан 65. Закона о планирању 
и изградњи („Службени гласник РС“, број 72/09, 81/09–исправка, 64/10 – одлука УС, 
24/11, 121/12, 42/13 – одлука УС, 50/13 – одлука УС, 98/13 – одлука УС, 132/14, 
145/14, 83/18, 31/19, 37/19 – др. закон, 09/20 и 52/2021). 

 

 У складу са чланом 4. Одлуке о грађевинском земљишту („Службени лист 
града Краљева“, број 11/2015 и 31/2019) давање претходне сагласности за 
парцелацију предметних парцела је надлежност Градског већа.  
 
 
       
 
ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА КРАЉЕВА 
Број: 011-383/2022-I 
Дана: 08. 12. 2022. године 
 
 
 
            Председник Градског већа 
                    Градоначелник града Краљева 
         др Предраг Терзић, дипл. политиколог, с.р. 
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384.

 На основу члана 45. став 7. у вези са чланом 66. став 5. Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласник РС“, број 129/07, 83/14-др.закон, 101/16-др.закон, 47/18 
и 111/21-др.закон), члана 61. став 1. Статута града Краљева („Службени лист града 
Краљева“, број 6/19-пречишћен текст), члана 2. став 4. и 5. 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 Сто једанаестој (ванредној) седници одржаној 8. 
децембра  2022.године, донело је 
 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
О ИЗМЕНАМА РЕШЕЊА О УТВРЂИВАЊУ ПОЈЕДИНАЧНИХ РЕСОРНИХ 

ЗАДУЖЕЊА ЧЛАНОВА ГРАДСКОГ ВЕЋА ГРАДА КРАЉЕВА 
 
I 

  

У Решењу Градског већа града Краљева о утврђивању појединачних ресорних 
задужења чланова Градског већа града Краљева, број 011-206/2020-I од 7.09.2020. 
године и број 011-158/2022-I од 20.05.2022.године, у ставу II у табели тачка 3. 

3. Владимир Баралић Члан Градског 
већа 

- урбанизам, грађевинарство и 
стамбено-комунална делатност 
- рад са месним заједницама 

 
мења се тако да гласи: 
 

3. Владимир Баралић Члан Градског 
већа 

- урбанизам, грађевинарство и 
стамбено-комунална делатност 

 
II 
 

У истом решењу, у ставу II у табели тачка 6. 

6. Иван Бунарџић Члан Градског 
већа 

- међународна сарадња и 
приступни фондови 
- спорт 

 
мења се тако да гласи: 
 

6. Зоран Бојанић Члан Градског 
већа - рад са месним заједницама 

 
III 

 
Ово решење објавити у „Службеном листу града Краљева“. 

 
 

О  б  р  а  з  л  о  ж  е  њ  е 
 

Правни основ за доношење овог решења садржан је у одредбама члана 45. став 7. у 
вези са чланом 66. став 5. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, број 
129/07, 83/14-др.закон, 101/16-др.закон, 47/18 и 111/21-др.закон) и члана 61. став 1. 
Статута града Краљева („Службени лист града Краљева“, број 6/19-пречишћен текст) по 
којој чланови општинског односно градског већа могу бити задужени за једно или више 
одређених подручја из надлежности општине/града, као и у одредбама члана 2. став 4. и 5. 
Пословника о раду Градског већа града Краљева („Службени лист града Краљева“, број 
21/19-пречишћен текст), којима је утврђено да се, у циљу остваривања надлежности и 
ефикасности рада Већа, могу утврдити појединачна ресорна задужења његових чланова, 
која се утврђују решењем Већа, по претходно извршеним консултацијама и прибављању 
изјашњења чланова Већа.   
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С обзиром да је на 16. седници Скупштине града Краљева одржаној 29. новембра 
2022. године члан Градског већа града Краљева Иван Бунарџић разрешен на лични захтев, 
и да је за члана Градског већа града Краљева изабран Зоран Бојанић, те имајући у виду 
обављене консултације са председником Градског већа у погледу прерасподеле ресорних 
задужења, одлучено је као у диспозитиву. 

 
 
 
Градско веће града Краљева 
Број: 011-386/2022-I                                                    Председник Градског већа 
Дана: 08. 12. 2022. године                                      градоначелник града Краљева 
               др Предраг Терзић, дипл.политиколог , с.р. 
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385.

           На основу члана 46. став 1. тачка 2. 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 2. Закона о јавним предузећима („Службени 
гласник РС“, број 15/16 и 88/19), члана 36. став 2. Одлуке о буџету града Краљева 
за 2022.годину („Службени лист града Краљева“, број 43/21 и 28/22) и члана 63. 
став 1. тачка 2. Статута града Краљева („Службени лист града Краљева“, број 
6/19-пречишћен текст) и члана 39. став 1 Пословника о раду Градског већа града 
Краљева („Службени лист града Краљева“, број 21/19-пречишћен текст), 
           Градско веће града Краљева, на Сто једанаестој (ванредној) седници 
одржаној дана 8. децембра 2022. године, донело је 
 

З А К Љ У Ч А К 
 

I 
            Даје се сагласност Јавном комуналном предузећу „Путеви“ за ослобађање 
уплате дела добити оснивачу у износу од 12.695.676,00 динара, исказане по 
финансијском извештају за 2021.годину, која је Одлуком Надзорног одбора број 
936 од 27.06.2022.године расподељена, и на коју је Скупштина града Краљева 
дала сагласност решењем број 011-241/2022-I од 08.07.2022.године. 
 

II 
             Закључак објавити у „Службеном листу града Краљева“. 
 

Образложење 
 

Правни основ за доношење закључка је члан 58. став 2. Закона о јавним 
предузећима („Службени гласник РС“, број 15/16 и 88/19) који предвиђа да се 
висина и рок за уплату добити утврђују законом, односно одлуком о буџету за 
наредну годину, као и члан 36. став 2. Одлуке о буџету града Краљева за 
2022.годину („Службени лист града Краљева“, број 43/21 и 26/22), који предвиђа 
да се „изузетно, јавно предузеће и други облици организовања чији је оснивач 
град Краљево, ослобађају од обавезе уплате дела добити од 50% по завршном 
рачуну за 2021.годину у случају дате сагласности Градског већа града Краљева за 
коришћење дела добити напред наведених субјеката за покриће губитака или 
финансирање капиталних инвестиција“. 

На основу изјашњења Одељења за привреду и финансије Градске управе 
града Краљева број 2216/2022-IV од 04.11.2022.године, које је дато на основу 
поднетог захтева са образложењем Јавног комуналног предузећа „Путеви“ 
Краљево број 1801 од 31.10.2022. године, а које је мишљења „да је могуће да 
Градско веће у складу са чланом 36. став 2. Одлуке о буџету града Краљева за 
2022.годину („Службени лист града Краљева“, број 43/21 и 26/22) дā сагласност за 
ослобађање обавезе уплате дела добити која припада оснивачу ради 
финансирања капиталних инвестиција“, донет је закључак као у диспозитиву. 

 
 
 
Градско веће града Краљева                             
Број:06-398/2022-I                             Председник Градског већа 
Дана: 08.12.2022.године                          Градоначелник града Краљева                       
                                                              др Предраг Терзић, дипл. политиколог ,с.р.                                                                   
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АКТИ ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ ГРАДА КРАЉЕВА
386. 

 
На основу члана 72. став 1. Закона о локалним изборима („Службени 

гласник РС“, број 14/2022),  
       Изборна комисија града Краљева, на седници одржаној 06. децембра 2022. 
године, донела је 

 Р Е Ш Е Њ Е 
 

I 
На место одборника Скупштине града Краљева Зорана Бојанића, изабраног 

на изборима одржаним 21. јуна 2020. године са Изборне листе ,,АЛЕКСАНДАР 
ВУЧИЋ – ЗА НАШУ ДЕЦУ.“ коме је одборнички мандат престао избором на 
функцију члана Градског већа града Краљева, одборнички мандат се додељује 
Милошу Чоловићу, по занимању машински техничар, рођен 1967.године, са 
пребивалиштем у Дедевцима, Краљево, Његошева 7б, кандидату са Изборне 
листе ,,АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ – ЗА НАШУ ДЕЦУ“. 
 

II 
            Мандат новом одборнику траје до истека мандата одборника коме је 
престао мандат.  

 
III 

Одборнику коме је овим решењем додељен мандат издати уверење о 
избору за одборника Скупштине града Краљева.  

 
IV 

Ово решење објавити у „Службеном листу града Краљева“. 
 

 О б р а з л о ж е њ е 
Изборној комисији града Краљева је достављена Одлука Скупштине града 

Краљева број: 011-377/2022-I од 30.новембра 2022.године, којом је утврђено да је 
Зорану Бојанићу престао мандат одборника у Скупштини града Краљева избором 
за члана Градског већа града Краљева а наведена Одлука објављена је у 
„Службеном листу града Краљева“ и на веб презентацији. 

Одредбом члана 67. став 1. тачка 8. Закона о локалним изборима 
(„Службени гласник РС“, број 14/2022), предвиђено је да одборнику престаје мадат 
пре истека времена на које је изабран ако је преузео функцију која је по Уставу и 
закону неспојива са функцијом одборника. Одредбом члана 30. став 2. Статута 
града Краљева („Службени лист града Краљева“, број 06/19 –пречишћен текст) 
прописано је да мандат одборнику почиње и престаје под условима и на начин 
утврђен законом. 

Милош Чоловић, кандидат за одборника Изборне листе ,,АЛЕКСАНДАР 
ВУЧИЋ – ЗА НАШУ ДЕЦУ”, дана 05. децембра 2022.године, дао је писану изјаву 
да прихвата одборнички мандат. 

Одредбом члана 72. Закона о локалним изборима предвиђен је поступак у 
случају престанка мандата одборнику пре истека времена на које је изабран.  

Имајући у виду напред наведено, стекли су се услови за доделу 
одборничког мандата кандидату из диспозитива овог решења. 

  
ИЗБОРНА КОМИСИЈА ГРАДА КРАЉЕВА 
Број: 1116-1/2022,  
Дана: 06. децембра 2022. године 
 

      Председник Изборне комисије  
          Данијела Мајсторовић, дипл.правник, с.р. 
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387.

На основу члана 2. и 9. Закона о платама у државним органима и јавним 
службама („Службени гласник РС“ број 34/01, 62/06-др.закон, 63/06-испр.др.закона, 
116/08-др.закони, 92/11, 99/11-др.закон, 10/13, 55/13, 99/14, 21/16-др.закон, 113/17-
др.закони, 95/18-др.закони, 86/19-др.закони, 157/2020-др.закони и 123/2021-
др.закони), члана 4. став 8. Закона о запосленима у аутономним покрајинама и 
јединицама локалне самоуправе („Службени гласник РС“ бр. 21/2016, 
113/2017,113/2017-др.закон, 95/2018, 86/19-др.закон, 157/20-др.закон, 114/21 и 
123/21-др.закон), члана 4. и 5. Уредбе о коефицијентима за обрачун и исплату 
плата именованих и постављених лица и запослених у државним органима 
(„Службени гласник РС“, број 44/2008-пречишћен текст, 2/2012, 113/2017-др.закон, 
23/2018, 95/2018-др.закон, 86/2019-др.закон, 157/2020-др.закон и 123/2021-
др.закон), члана 36. тачка 3. и члана 51. став 2. Одлуке о Градској управи града 
Краљева („Службени лист града Краљева“, број 22/21-пречишћен текст), 

 начелник Градске управе града Краљева, дана 12.12.2022. године, доноси 
 
 

ПРАВИЛНИК 

О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ПРАВИЛНИКА О КОЕФИЦИЈЕНТИМА 
ЗА ОБРАЧУН И ИСПЛАТУ ПЛАТА ЗАПОСЛЕНИХ У ГРАДСКОЈ 

УПРАВИ ГРАДА КРАЉЕВА 

 

члан 1. 

 
У Правилнику о коефцијентима за обрачун и исплату плата запослених у 

Градској управи града Краљева („Службени лист града Краљева“, број 5/18, 9/18 и 
16/19), члан 6. став 2. мења се и гласи: 

 

„Коефицијенти из претходног става увећавају се по основу сложености и 
одговорности послова за додатни коефицијент и то: 

- 12,60 за руководиоца Одељења и начелника Одељења комуналне милиције, 

- 12,24 за заменика руководиоца Одељења, руководиоца Службе и шефа кабинета, 

- 12,00 за шефа Одсека на пословима извршења решења и шефове Одсека у 
Одељењу за пореску администрацију, 

- 11,20 за шефа Одсека и шефа подручне организационе јединице, 

- 9,00 за извршиоца на пословима извршења решења и пословима инспекције у 
Одељењу за пореску администрацију у звању самосталног стручног сарадника, 

-10,28 за извршиоца на пословима извршења решења и пословима инспекције у 
Одељењу за пореску администрацију у звању вишег стручног сарадника, 

- 8,63 за извршиоца на пословима извршења решења и пословима инспекције у 
Одељењу за пореску администрацију у звању стручног сарадника, 
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- 6,80 за остале извршиоце у звању самосталног стручног сарадника, 

- 8,08 за извршиоце на пословима инспекције у звању стручног сарадника, 

- 8,08 за остале извршиоце у звању вишег стручног сарадника, 

- 7,40 за остале извршиоце у звању стручног сарадника, 

- 5,10 за вишег сарадника, 

- 4,70 за сарадника и висококвалификованог радника, 

- 2,00 за вишег референта, 

- 1,80 за референта и дактилографа, 

- 1,00 за квалификованог радника, 

- 1,00 за неквалификованог радника.“ 

члан 2. 
 

Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања  у 
„Службеном листу града Краљева“, а примењиваће се почев од обрачуна и исплате 
плата за месец јануар 2023. године. 

 

 
ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА КРАЉЕВА 
Број: 110-1/2022 
Датум: 12.12.2022. године  
 
 

       НАЧЕЛНИК ГРАДСКЕ УПРАВЕ 
                                                                           Јелена Бекчић, дипл. правник, с.р. 
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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


