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БРОЈ 37 - 27. ДЕЦЕМБАР 2022. ГОДИНЕ

 

 

 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 и 113/17, 95/18, 31/19, 72/19, 149/20, 
118/21 и 138/22), члана 44. тачка 3. и 5, а у вези са чланом 66. став 4. Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласник РС", број 129/07, 83/14- др. закон, 101/16- др. закон, 
47/18 и 111/21- др.закон), члана 58. став 1, тачка 3. и 5, члана 87. став 3. и члана 121. 
став 1. Статута града Краљева („Службени лист града Краљева", број 6/19- пречишћен 
текст), члана 11, 13. и 24. Одлуке о буџету града Краљева за 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 

откупу публикација закљученог између Министарства културе Републике Србије 
заведен под бројем 650-00-85/2022-03 дана 14.11.2022. године и Народне библиотеке 
„Стефан Првовенчани“ заведен под бројем 950 дана 22.11.2022. године пренета у 
корист буџета града Краљева на уплатни рачун јавних прихода број 840-733144843-53 
код Управе за трезор дана 19.12.2022. године као текући наменски трансфер од 
Републике у корист нивоа градова (извод 37) у износу од 117.750,00 динара, 
распоређују се Народној библиотеци „Стефан Првовенчани“ Краљево за откуп књига за 
библиотеке.  

2. По основу уплате наменских средстава из тачке 1. овог решења у Одлуци о 
буџету града Краљева за 2022. годину Одлуке о буџету града Краљева за 2022. годину 
(„Службени лист града Краљева", број 43/21 и 28/22) у оквиру Раздела 5, Глава 04 - 
Народна библиотека „Стефан Првовенчани“ Краљево, Програм 1201 – Развој културе и 
информисања, Функција 820, Програм. актив./Пројекат  0001 – Функционисање 
локалних установа културе, увећава се Позиција 263, Економска класификација 512  – 
Машине и опрема, у износу од 117.750,00 динара (Извор 07). 

3. Обавезује се корисник одобрених наменских средстава – Народна библиотека 
„Стефан Првовенчани“ да средства у износу  од 117.750,00 динара користи искључиво 
за намене описане у тачки 1. овог решења. 

4. Обавезује се Народна библиотека „Стефан Првовенчани“ као корисник 
наменских трансферних средстава из тачке 1. овог решења да се у свему придржава 
обавеза које проистичу из предметног уговора.  
 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 Народна библиотека „Стефан Првовенчани“ Краљево. 
  6. Ово решење објавити у „Службеном листу града Краљева". 
                                              
 

Образложење 
 

 На основу Уговора о откупу публикација закљученог између Министарства 
културе Републике Србије и Народне библиотеке „Стефан Првовенчани“ пренета су у 
корист буџета града Краљева на уплатни рачун јавних прихода број 840-733144843-53 
код Управе за трезор дана 19.12.2022. године као текући наменски трансфер од 
Републике у корист нивоа градова (извод 37) средства у износу од 117.750,00 динара, 
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која се распоређују Народној библиотеци „Стефан Првовенчани“ Краљево за откуп 
књига за библиотеке.                        

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, Одељењу 
за друштвене делатности Градске управе града Краљева, Народној библиотеци 
„Стефан Првовенчани“ Краљево,  Управи за трезор и архиви.  
 
 
ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА КРАЉЕВА 
IV Број: 3512/2022 
Дана: 26. децембра 2022. године 
    
 
                                                                                    

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

 
 

        

 

 

 На основу члана 5. став 6. и члана 58. став 1. и 2. Закона о буџетском систему 
(„Службени гласник РС", број 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13 испр, 
108/13,142/14, 68/2015- др закон, 103/15, 99/16 и 113/17, 95/18, 31/19, 72/19, 149/20, 
118/21 и 138/22), члана 44. тачка 3. и 5, а у вези са чланом 66. став 4. Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласник РС", број 129/07, 83/14- др. закон, 101/16- др. закон, 
47/18 и 111/21- др.закон), члана 58. став 1, тачка 3. и 5, члана 87. став 3. и члана 121. 
став 1. Статута града Краљева („Службени лист града Краљева", број 6/19- пречишћен 
текст), члана 11, 13. и 24. Одлуке о буџету града Краљева за 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 

откупу публикација закљученог између Министарства културе Републике Србије 
заведен под бројем 650-00-85/2022-03 дана 14.11.2022. године и Народне библиотеке 
„Стефан Првовенчани“ заведен под бројем 950 дана 22.11.2022. године пренета у 
корист буџета града Краљева на уплатни рачун јавних прихода број 840-733144843-53 
код Управе за трезор дана 19.12.2022. године као текући наменски трансфер од 
Републике у корист нивоа градова (извод 37) у износу од 117.750,00 динара, 
распоређују се Народној библиотеци „Стефан Првовенчани“ Краљево за откуп књига за 
библиотеке.  

2. По основу уплате наменских средстава из тачке 1. овог решења у Одлуци о 
буџету града Краљева за 2022. годину Одлуке о буџету града Краљева за 2022. годину 
(„Службени лист града Краљева", број 43/21 и 28/22) у оквиру Раздела 5, Глава 04 - 
Народна библиотека „Стефан Првовенчани“ Краљево, Програм 1201 – Развој културе и 
информисања, Функција 820, Програм. актив./Пројекат  0001 – Функционисање 
локалних установа културе, увећава се Позиција 263, Економска класификација 512  – 
Машине и опрема, у износу од 117.750,00 динара (Извор 07). 

3. Обавезује се корисник одобрених наменских средстава – Народна библиотека 
„Стефан Првовенчани“ да средства у износу  од 117.750,00 динара користи искључиво 
за намене описане у тачки 1. овог решења. 

4. Обавезује се Народна библиотека „Стефан Првовенчани“ као корисник 
наменских трансферних средстава из тачке 1. овог решења да се у свему придржава 
обавеза које проистичу из предметног уговора.  
 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 Народна библиотека „Стефан Првовенчани“ Краљево. 
  6. Ово решење објавити у „Службеном листу града Краљева". 
                                              
 

Образложење 
 

 На основу Уговора о откупу публикација закљученог између Министарства 
културе Републике Србије и Народне библиотеке „Стефан Првовенчани“ пренета су у 
корист буџета града Краљева на уплатни рачун јавних прихода број 840-733144843-53 
код Управе за трезор дана 19.12.2022. године као текући наменски трансфер од 
Републике у корист нивоа градова (извод 37) средства у износу од 117.750,00 динара, 
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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 и 113/17, 95/18, 31/19, 72/19, 149/20, 
118/21 и 138/22), члана 44. тачка 3. и 5, а у вези са чланом 66. став 4. Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласник РС", број 129/07, 83/14- др. закон, 101/16- др. закон, 
47/18 и 111/21- др.закон), члана 58. став 1, тачка 3. и 5, члана 87. став 3. и члана 121. 
став 1. Статута града Краљева („Службени лист града Краљева", број 6/19- пречишћен 
текст), члана 11, 13. и 24. Одлуке о буџету града Краљева за 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 

сарадњи закљученог између Министарства за избеглице и миграције Републике Србије 
заведен под бројем 553-414/1-2022, дана 22. новембра 2022. године и Града Краљева 
заведен под бројем 3300/22 дана 29. новембра 2022. године пренета на подрачун 
извршења буџета града Краљева број 840-733144843-53 код Управе за трезор дана 
13.12.2022. године као текући наменски трансфер од Републике у корист нивоа градова 
(извод 34) у износу од 1.000.000,00 динара, користиће се за набавку огревног дрвета са 
превозом за породична домаћинства избеглица и интерно расељених лица на њиховој 
територији.  

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  1.000.000,00 динара (извор 07). 

3. Средства у износу од 1.000.000,00 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 1.000.000,00 динара користи искључиво за набавку огревног дрвета са 
превозом за породична домаћинства избеглица и интерно расељених лица на њиховој 
територији. 

5. ОБАВЕЗУЈЕ СЕ Градска управа као корисник средстава да у име Града 
Краљева изврши све преузете обавезе на начин и у роковима из закљученог Уговора из 
тачке 1. овог решења.  
 6.  О извршењу овог решења стараће се Одељење за привреду и финансије 
Градске управе града Краљева и Одељење за друштвене делатности Градске управе 
града Краљева. 

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

                                                

424.
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Образложење 
 

На основу Уговора о сарадњи закљученог између Министарства за избеглице и 
миграције Републике Србије и Града Краљева пренета су на подрачун извршења 
буџета града Краљева број 840-733144843-53 код Управе за трезор дана 13.12.2022. 
године као текући наменски трансфер од Републике у корист нивоа градова (извод 34) 
средства у износу од 1.000.000,00 динара, која ће се користити за набавку огревног 
дрвета са превозом за породична домаћинства избеглица и интерно расељених лица 
на њиховој територији. 
 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,   
Одељењу за друштвене делатности Градске управе града Краљева, Управи за трезор и 
архиви. 
 
 
ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА КРАЉЕВА 
Број: 3515/2022 
Дана: 26. децембра 2022. године 
    
 
 

                                                                                    ГРАДОНАЧЕЛНИК 
                           др Предраг Терзић, дипл. политиколог,с.р. 
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 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, 118/21 и 
138/22), 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 укупном износу од 58.500,00 динара, 
ради уравнотежења расхода буџета, умањењем апропријације у оквиру: 

  - Раздела 5, Глава 09 – Спортски центар ''Ибар'', Програм 1301 – 
Развој спорта и омладине, Функција 810 – Услуге рекреације и 
спорта, Програм. актив./Пројекат 0004 – Функционисање 
локалних спортских установа, Позиција 371,  Економска 
класификација 416 – Награде запосленима и остали посебни 
расходи, за износ од 58.500,00 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 укупном износу од 58.500,00 динара у оквиру: 

   - Раздела 5, Глава 09 – Спортски центар ''Ибар'', Програм 1301 – 
Развој спорта и омладине, Функција 810 – Услуге рекреације и 
спорта, Програм. актив./Пројекат 0004 – Функционисање 
локалних спортских установа, Позиција 369,  Економска 
класификација 414 – Социјална давања запосленима, за износ 
од 58.500,00 динара. 

  3. Промене у апропријацијама  извршене у тачкама  1. и 2. овог решења 
односи се на уравнотежење расхода у погледу недовољно планираних средстава 
за исплату солидарне помоћи породици због смрти запосленог, а чије финансирање 
Одлуком о буџету града Краљево за 2022. годину нису планирана довољна 
средства за корисника Спортски центар ''Ибар''. 
 4. О извршењу овог решења стараће се Одељење за привреду и финансије 
Градске управе града Краљева, Одељење за друштвене делатности Градске 
управе града Краљева и Спортски центар ''Ибар'' Краљево. 

5.  Решење објавити у „Службеном листу града Краљева". 
 

Образложење 
    

 Одељење за друштвене делатности Градске управе града Краљева је на 
основу дописа Спортског центра ''Ибар'' Краљево број 388 од 26.12.2022. године, 
поднело Одељењу за привреду и финансије Градске управе града Краљева захтев 
за промену у апропријацији III број 256/22 дана 27.12.2022. године за исплату 
солидарне помоћи породици због смрти запосленог, а за чије финансирање 

425.
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Одлуком о буџету града Краљево за 2022. годину нису планирана довољна 
средства за корисника Спортски центар ''Ибар'' Краљево, у износу од 58.500,00 
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, 
Спортском центру ''Ибар'' Краљево, Управи за трезор - Филијала Краљево  и 
архиви. 
  
  
Градоначелник града Краљева 
Број: 3531/2022 
Дана: 27. децембра 2022. године 
 

       
                    Градоначелник града Краљева                                                                                             

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

 На основу члана 61. став 1. Закона о буџетском систему („Службени гласник 
РС", број 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13 испр, 108/13,142/14, 
68/2015- др закон, 103/15, 99/16 и 113/17, 95/18, 31/19, 72/19, 149/20, 118/21 и 
138/22), 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 укупном износу од 58.500,00 динара, 
ради уравнотежења расхода буџета, умањењем апропријације у оквиру: 

  - Раздела 5, Глава 09 – Спортски центар ''Ибар'', Програм 1301 – 
Развој спорта и омладине, Функција 810 – Услуге рекреације и 
спорта, Програм. актив./Пројекат 0004 – Функционисање 
локалних спортских установа, Позиција 371,  Економска 
класификација 416 – Награде запосленима и остали посебни 
расходи, за износ од 58.500,00 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 укупном износу од 58.500,00 динара у оквиру: 

   - Раздела 5, Глава 09 – Спортски центар ''Ибар'', Програм 1301 – 
Развој спорта и омладине, Функција 810 – Услуге рекреације и 
спорта, Програм. актив./Пројекат 0004 – Функционисање 
локалних спортских установа, Позиција 369,  Економска 
класификација 414 – Социјална давања запосленима, за износ 
од 58.500,00 динара. 

  3. Промене у апропријацијама  извршене у тачкама  1. и 2. овог решења 
односи се на уравнотежење расхода у погледу недовољно планираних средстава 
за исплату солидарне помоћи породици због смрти запосленог, а чије финансирање 
Одлуком о буџету града Краљево за 2022. годину нису планирана довољна 
средства за корисника Спортски центар ''Ибар''. 
 4. О извршењу овог решења стараће се Одељење за привреду и финансије 
Градске управе града Краљева, Одељење за друштвене делатности Градске 
управе града Краљева и Спортски центар ''Ибар'' Краљево. 

5.  Решење објавити у „Службеном листу града Краљева". 
 

Образложење 
    

 Одељење за друштвене делатности Градске управе града Краљева је на 
основу дописа Спортског центра ''Ибар'' Краљево број 388 од 26.12.2022. године, 
поднело Одељењу за привреду и финансије Градске управе града Краљева захтев 
за промену у апропријацији III број 256/22 дана 27.12.2022. године за исплату 
солидарне помоћи породици због смрти запосленог, а за чије финансирање 
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На основу члана 46. став 8, 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 63. тачка 29. Статута града Краљева („Службени 
лист града Краљева“, број 6/19- пречишћен текст) и члана 39. став 4. Пословника о 
раду Градског већа града Краљева („Службени лист града Краљева“, број 21/19-
пречишћен текст), у вези чланова 35. и 36. Закона о буџетској инспекцији („Службени 
гласник РС“, број 118/21),  

Градско веће града Краљева, на Сто четрнаестој (редовној) седници одржаној 
дана 26. децембра 2022. године, донело је 

 
 

О Д Л У К У 
О ПРЕСТАНКУ ВАЖЕЊА ОДЛУКЕ О ОСНИВАЊУ СЛУЖБЕ ЗА БУЏЕТСКУ 

ИНСПЕКЦИЈУ ГРАДА КРАЉЕВА 
 
 

Члан 1. 
 

Утврђује се да Одлука о оснивању Службе за буџетску инспекцију града 
Краљева („Службени лист града Краљева“, број 22/09 и 18/18) престаје да важи 
01.01.2023.године. 
 

Члан 2. 
 

Ова одлука ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном 
листу града Краљева“. 

 
О б р а з л о ж е њ е 

 
Градско веће града Краљева донело је Одлуку о оснивању Службе за буџетску 

инспекцију града Краљева, којом се утврђени надлежност, организација и начин рада 
Службе за буџетску инспекцију града Краљева и која је објављена у „Службеном листу 
града Краљева“, број 22/09.  Градско веће града Краљева затим је 2018. године донело 
Одлуку о изменама и допунама Одлуке о оснивању Службе за буџетску инспекцију 
града Краљева, која је објављена у „Службеном листу града Краљева“, број 18/18.  

Чланом 35. Закона о буџетској инспекцији од 9.12.2021.године („Службени 
гласник РС", број 118/21) утврђено је да даном почетка примене Закона о буџетској 
инспекцији („Службени гласник РС", број 118/21) 1.јануара 2023.године престају да важе 
одредбе чланова 84-91. и члана 103. став 1. тачке 7. и 8. 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, 112/14, 68/15- др.закон, 103/15, 99/16, 113/17, 95/18, 31/19, 72/19, 149/20, 118/21, 
118/21- др.закон и 138/22), које су између осталог уређивале рад буџетске инспекције у 
аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе, као и да престаје да важи 
Уредба о раду, овлашћењима и обележјима буџетске инспекције („Службени гласник 
РС“, број 93/17). 

Чланом 36. Закона о буџетској инспекцији прописано је да ће министарство 
надлежно за послове финансија од аутономне покрајине и јединица локалне 
самоуправе преузети запослена лица која су распоређена на радним местима буџетских 
инспектора, као и права, обавезе, предмете, опрему, средства за рад и архиву у року од 
12 месеци од дана ступања на снагу овог закона.  

У складу са наведеним, и са дописом Министарства финансија број 06-00-
00022/2022-26 од 2.12.2022.године, Градско веће града Краљева донело је одлуку као у 
диспозитиву. 

 
Градско веће града Краљева 
Број: 011-417/2022-I                                                   Председник Градског већа 
Дана: 26. 12. 2022. године                                      градоначелник града Краљева 
                                                                       др Предраг Терзић, дипл.политиколог,с.р.                                                                             
              

АКТИ ГРАДСКОГ ВЕЋА ГРАДА КРАЉЕВА
426.
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На основу члана 46. став 1. тачка 2. Закона о локалној самоуправи 
(„Службени гласник РС”, број 129/07, 83/14- др.закон, 101/16, 47/18 и 111/21- др. 
закон), члана 146. став 2. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник 
РС”, број 72/09, 81/09-исп, 64/10- одлука УС, 24/11, 12/12, 42/13- одлука УС, 50/13- 
одлука УС, 98/13- одлука УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19- др. закон, 9/20 и 
52/21), члана 55. Одлуке о постављању мањих монтажних објеката на јавним 
површинама („Службени лист града Краљева”, број 17/09, 7/11 и 22/19) и члана 
63. став 1 тачка 2. Статута града Краљева („Службени лист града Краљева”, број 
6/19- пречишћен текст), 
  Градско веће града Краљева, на Сто четрнаестој (редовној) седници 
одржаној дана 26. децембра 2022. године, донело је 
                                                                                                                                                                  

П Р О Г Р А М 
ЗА  ПОСТАВЉАЊЕ ПОКРЕТНИХ ТЕЗГИ 

НА ЈАВНИМ ПОВРШИНАМА 
  

          Програмом за постављање покретних тезги на јавним површинама (у 
даљем тексту: Програм) утврђују се локације на јавним површинама за 
постављање покретних тезги, број, врста, изглед, услови, период, начин 
постављања и коришћења истих и поступак за доделу локације за постављање 
покретне тезге. 
  

I – ЛОКАЦИЈЕ И БРОЈ МЕСТА 
   

А.  Tезгe за продају кокица,  кестења и  друге зрнасте робе 
  

 К р а љ е в о 
 

Локација бр.1 – Трг светог Саве, на завршетку пешачке зоне, према улици Војводе 
Степе, завршетак коловоза слепог крака улице Војводе Степе  -  I Зона  – лист 1  
Број места:  1 
Локација бр.2 – У парку  код Духовног центра Владике Николаја Велимировића, на 
парковској стази која води од платоа ка дечјем игралишту (на крају парковске 
стазе, непосредно пре  дечјег игралишта),  уз зелену парковску површину -  I Зона 
– лист 2. 
Број места: 1 
Локација бр.3 – Улица Омладинска, између 1. и 2. рунделе посматрано од Трга 
Светог Саве - Екстра зона– лист 3. 
Број места: 1 
Локација бр.4 – Трг српских ратника, излаз ка улици Омладинској, уз зелену 
површину са десне стране посматрано од споменика (на 1,8м од кружне рунделе) 
– Екстра зона - лист 4. 
Број места: 1 
Локација бр.5 – Трг Српских ратника, излаз ка улици цара Лазара, уз зелену 
површину са десне стране посматрано од споменика – Екстра зона - лист 5. 
Број места: 2   
Локација бр. 6–  Улица Милоша великог, са леве стране посматрано од споменика 
измeђу 4. и 5. рунделе  - Екстра зона - лист 6. 
Број места: 1 

427.
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Локација бр. 7–  Трг српских ратника, излаз ка улици Милоша великог,  са леве 
стране посматрано од споменика, уз зелену парковску површину (на удаљености 
5м од постојеће полукружне рунделе)  - Екстра зона – лист 7. 
Број места: 1 
Локација бр. 8  – Улица хајдук Вељкова (до раскрснице са улицом М. Великог), код 
стамбене зграде кућног броја 14, на увученом делу тротоара – Екстра зона - лист 
8. 
Број места: 1 
Локација бр. 9  – Градска плажа, непосредно уз ограду Градског базена, удаљено 
мин. 5м од шеталишне стазе – I Зона - лист 9. 
Број места: 1 
Локација бр. 10 – У парку “Пљакин шанац”, са леве стране непосредно уз 
парковску стазу (минимум 10м од улаза из Пљакине улице у парк) – I Зона -  лист 
10. 
Број места: 1 
Локација бр. 11 – Улица 4.краљевачки батаљон, уз степениште за силазак на 
атлетски стадион и спортске терене “Под обалом” – Екстра зона - лист 11. 
Број места: 1 
Локација бр. 12 –  Шеталиште на деснообалној утврди од старог Ибарског до 
Рибничког моста, код ТЦ “Нест”, уз ивицу коловоза са десне стране косе рампе за 
прилаз шеталишту – II Зона - лист 12.  
Број места: 1 
 
М а т а р у ш к а   Б а њ а 
 

Локација бр. 13 – Улица Жичка код стамбене зграде број 19, на тротоару испред 
апотеке  – II Зона - лист 13. 
Број места: 1 
Локација бр. 14 – код специјалне болнице “Агенс”, на проширеном делу пешачке 
стазе уз зелену површину – II Зона - лист 14. 
Број места: 1 
Локација бр. 15 – на шеталишту - пешачкој стази десне обале реке Ибар, између 
висећег моста преко реке Ибар и моста преко потока Пећинац, са леве стране 
посматрано од висећег моста  – II Зона - лист 15. 
Број места: 1  
 
У ш ћ е 
 

 Локација бр. 16 – Улица Милуна Ивановића, преко пута броја 2, на платоу поред 
перона аутобуског стајалишта Ушће, к.п. 8767 КО Ушће – II Зона - лист 16. 
Број места 1 
-       Површина заузећа по тезги не може бити већа од 2 м2. 
-       Обезбедити минимум 2,20м слободног тротора за пролаз пешака.  
-       Минимална удаљеност између тезги је 1м. 
-       Типови покретне тезге : ТИП 1.  
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-       Зрнаста роба мора бити хигијенски смештена у рафове који чине додатну 
опрему тезги ТИП 1.         
-       Места одређена за постављање  тезги за продају кокица, кестења и друге 
зрнасте робе користе се у току године у периоду од 01.01. до 31.12. 
   

Б. Расхладни уређаји за индустријски пакован сладолед и самоуслужни 
апарати за безалкохолне хладне и топле напитке 

  
К р а љ е в о 
Локација бр. 1  – Улица Цара Лазара код броја 38, на проширеном делу тротоара 
преко пута Поште, уз саобраћајницу – Екстра зона - лист 17.  
Број апарата:  1 
Локација бр. 2 - Трг Српских ратника, излаз ка улици Цара Лазара, са десне 
стране посматрано од споменика  (уз зелену површину) – Екстра зона - лист 18. 
Број апарата: 2 
Локација бр. 3 - Трг Српских ратника, излаз ка улици Милана Топлице  са  леве 
стране посматрано од споменика (уз зелену површину) – Екстра зона - лист 19. 
Број апарата: 1 
Локација бр. 4 – Улица Омладинска, између 1. и 2. рунделе, са леве стране, 
посматрано од Трга Светог Саве – Екстра зона - лист 20. 
Број апарата:  1   
Локација бр. 5  -  Улица Омладинска, између 6. и 7. рунделе посматрано од Трга 
светог Саве  - Екстра зона – лист 21.    
Број апарата:  1  
Локација бр. 6  - Улица Цара Лазара, на тротоару до раскрснице са улицом Хајдук 
Вељковом, уз паркинг простор – Екстра зона - лист 22. 
Број  апарата:  2 
Локација бр. 7  – Улица Хајдук Вељкова (до раскрснице са улицом М. Великог), 
код стамбене зграде кућног броја 14  на увученом делу тротоара – Екстра зона - 
лист 23. 
Број места: 1 
Локација бр. 8 - Улица Хероја Маричића, до раскрснице са улицом Хајдук 
Вељковом, на платоу уз паркинг зграде „Шампита“  I Зона - лист 24. 
Број апарата: 1 
Локација бр. 9 -  Раскрсница Улица војводе Путника и Улице Доситејеве (преко 
пута “АМС-а”) наспрам стамбене зграде кућног броја 80 -  I Зона - лист 25.  
Број апарата:  2 
Локација бр. 10 - Улица Карађорђева, на тротоару код Дома Војске, до аутобуског 
стајалишта –  I Зона - лист 26. 
Број апарата: 1 
Локација бр. 11 - Улица Војводе Путника, на тротоару до Националне службе за 
запошљавање – Екстра зона - лист 27. 
Број  апарата: 1 
Локација бр. 12  - Улица 4.краљевачки батаљон, уз степениште за силазак на 
атлетски стадион и спортске терене «Под обалом» – Екстра зона - лист 28. 
Број апарата: 1  



27. децембар 2022. године Број 37 - Страна 11СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА КРАЉЕВА

Локација бр. 13 - У парку „Пљакин шанац“,  са леве стране непосредно уз 
парковску стазу (минимум 10м од улаза из улице Пљакине у парк) –  I Зона - лист 
29. 
Број апарата:1 
Локација бр. 14 -  У парку  код Духовног центра Владике Николаја Велимировића, 
на парковској стази која води од платоа ка дечјем игралишту (на крају парковске 
стазе, непосредно пре  дечјег игралишта), а непосредно уз зелену парковску 
површину –  I Зона - лист 30. 
Број апарата: 1 
Локација бр. 15 – Градска плажа, непосредно уз ограду Градског базена, удаљено 
мин. 5м од шеталишне стазе -  II Зона - лист 31. 
Број апарата: 1 
 

М а т а р у ш к а   Б а њ а 
Локација бр. 16 - Улица Жичка код стамбене зграде број 19, на тротоару испред 
апотеке – лист 32. 
Број апарата: 1 
Локација бр. 17 – код специјалне болнице “Агенс”, на проширеном делу пешачке 
стазе уз зелену површину- лист 33. 
Број апарата: 1 
   
У ш ћ е 
 Локација бр. 18 – Улица Милуна Ивановића на десном тротоару посматрано од 
аутобуског стајалишта (у парку код Дома културе Студница-Ушће)  – лист 34.  
Број апарата: 2 
 
-      Апарати за продају индустријски пакованог сладоледа и самоуслужни 
апарати за безалкохолне хладне и топле напитке су типски, покретни уређаји за 
хлађење, замрзавање и продају индустријски пакованог сладоледа и за продају 
хладних и топлих безалкохолних напитака, укупне површине у основи  до 1,5м2. 
-      Обезбедити минимум 2,20м слободног тротора за пролаз пешака.  
-      Поред апарата за продају индустријски пакованог сладоледе може се 
поставити сунцобран под условом да са истим чини функционалну и естетску 
целину чиме заузеће јавне површине не може бити веће од 2 м2.    
-      Апарати за продају индустријски пакованог сладоледа постављају се 
независно од киоска и других мањих монтажних објеката, на места одређена за 
постављање, и користе се у току године у периоду од 1.03. до 31.12. 
-   Самоуслужни апарати за безалкохолне хладне и топле напитке постављају се 
независно од киоска и других мањих монтажних објеката, на места одређена за 
постављање, и користе се у периоду од 1.01. до 31.12. 
 

В. Апарати за точење сладоледа: 
 К р а љ е в о 
Локација бр. 1 – Трг српских ратника излаз ка улици Омладинској са леве стране 
уз зелену површину – Екстра зона - лист 35. 
Број апарата: 1 
Локација бр. 2 –– Шеталиште на деснообалној утврди од старог Ибарског до 
Рибничког моста, код ТЦ “Нест”, уз ивицу коловоза са леве стране косе рампе за 
прилаз шеталишту - II Зона - лист 36. 
Број апарата: 1 
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 -      Апарати за точење сладоледа су типски, покретни уређаји за прављење, 
хлађење, замрзавање и точење сладоледа, укупне површине у основи до 1,5м2. 
-     Обезбедити минимум 2,20м слободног тротора за пролаз пешака.  
-     Поред апарата за точење сладоледа може се поставити сунцобран под 
условом да са истим чини функционалну и естетску целину чиме заузеће јавне 
површине не може бити веће од 2м².  
-      Апарати за продају точеног сладоледа постављају се независно од киоска и 
других мањих монтажних објеката, а места одређена  за постављање користе се у 
периоду од 01.01. до 31.12. у току године. 

Типови покретне тезге: ТИП 1 (модификован). 
 

Г.  Тезге за продају књига, новина, часописа и уметничких слика 
  

К р а љ е в о 
Локација бр. 1–Улица Омладинска, у првом пасажу са леве стране наспрам 7. 
рунделе, посматрано од Трга Светог Саве – Екстра зона - лист 37. 
Број места: 1 
Локација бр. 2 - Улица Милоша великог, у правцу дрвореда, са леве стране 
посматрано од улице Хајдук Вељкове, а наспрам првог пасажа – Екстра зона - 
лист 38. 
Број места: 1 
Локација бр. 3 - Улица Милоша великог, у другом пасажу са десне стране 
посматрано од Трга српских ратника – Екстра зона - лист 39. 
Број места: 1 
  
 М а т а р у ш к а   Б а њ а 
 Локација бр. 4 – код специјалне болнице “Агенс”, на проширеном делу пешачке 
стазе уз зелену површину – лист 40. 
Број места: 1 
Локација бр. 5 –  на шеталишту - пешачкој стази десне обале реке Ибар, између 
висећег моста преко реке Ибар и моста преко потока Пећинац, са леве стране 
посматрано од висећег моста  – лист 41. 
Број места: 1 
  

-       Површина заузећа по тезги не може бити већа од 2 м2. 
-       Обезбедити минимум 2,20м слободног тротора за пролаз пешака.  
-       Типови покретне тезге: ТИП 2. 
-       Места одређена за постављање тезги за продају књига, новина и часописа 
користе се у току године у периоду од 01.01. до 31.12.   
  
  

Д.  Тезге за продају производа  домаће радиности (сувенири, плетенине, 
дрвна галантерија...) 

К р а љ е в о 
Локација бр. 1  – Трг српских ратника, излаз ка улици Милана Топлице, са десне 
стране,  уз зелену површину посматрано од споменика (непосредно после 
рекламног паноа) – Екстра зона - лист 42.  
Број места:  1 
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 М а т а р у ш к а   Б а њ а 
Локација бр. 2  – код специјалне болнице “Агенс”, на проширеном делу пешачке 
стазе уз зелену површину – лист 43. 
Број места: 1 
Локација бр. 3  – на шеталишту - пешачкој стази десне обале реке Ибар, између 
висећег моста преко реке Ибар и моста преко потока Пећинац, са десне стране 
посматрано од висећег моста  – лист 44. 
Број места:  1 
                            
-       Површина заузећа по тезги не може бити већа од 2 м2. 
-       Обезбедити минимум 2,20м слободног тротора за пролаз пешака.  
-       Типови покретне тезге: ТИП 1 и ТИП 2. 
-       Места одређена за постављање покретних тезги за продају производа старих 
и уметничких заната  и производа домаће радиности користе се у току године у 
периоду од 01.01. до 31.12. 
 Овим програмом утврђена су 44 места - локације  са  постављање укупно 48 
привремених монтажних објеката, и то: 
-       покретне тезге  за продају кокица, кестења и друге зрнасте робе:  16  
-       апарати за индустријски пакован и апарати за точени сладолед : 24 
-       покретне тезге за продају књига, новина, часописа и уметничких слика: 5 
-      покретне тезге за продају производа старих и уметничких заната и производа 
домаће радиности: 3. 
Површина заузећа за покретне тезге из овог програма  не може бити већа од 2м² 
хоризонталне пројекције. 
На тезгама и апаратима који се постављају у складу са овим програмом обавезно 
мора бити истакнута на видном месту плочица са следећим подацима:  
а) Назив правног лица или предузетника или физичког лица регистрованог за 
обављање делатности; 
б)  Број одобрења. 
 

II - ПОСТУПАК ЗА ДОДЕЛУ ЛОКАЦИЈA 
  
   1.Локације за постављање покретних тезги из овог програма се привремено дају 
на коришћење на период највише до 10 (десет)  године, сходно зонама и то 
јавним позивом (огласом) за избором најповољнијег понуђача. 
  2.Зоне су утврђене посебном Одлуком која прописује накнаде за коришћење 
јавних површина на територији града Краљева. 
  

А. ПОСТУПАК 
  

   1.Јавна површина може се привремено користити од стране правних лица, 
предузетника  који су регистровани за обављање делатности ради постављања 
покретних тезги за продају кокица, кестења  и друге зрнасте робе, књига, новина, 
часописа, уметничких слика, производа старих и уметничких заната и производа 
домаће радиности,  апарата за продају индустријски пакованог сладоледа, 
самоуслужних апарата за безалкохолне топле и хладне напитке и сладоледа на 
точење (у даљем тексту: покретне тезге и апарати) на основу одлуке Градског 
већа града Краљева, донете након спроведеног поступка прикупљања писаних 
затворених понуда по јавном огласу. 
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   Јавна површина за намене из става 1.тачке 1. одељка А Програма,  привремено 
се даје на коришћење након спроведеног поступка прикупљања писаних 
затворених понуда по јавном огласу за екстра, прву зону Краљево, за другу зону 
за Матарушку Бању и  трећу зону за Ушће. 
  Зоне и границе зона утврђене су посебном одлуком  којом се уређују накнада  за 
коришћење јавних површина за територију града Краљева 
 2.Оглас о додели места путем прикупљања затворених понуда расписује Градско 
веће града Краљева, на предлог организационе јединице Градске управе 
надлежне за комуналне послове у периоду од 1.10. до 30.11. текуће године за 
наредни период, а поступак спроводи Комисија од најмање три члана коју именује 
Градоначелник. Изузетно, због нарочаито опрвданих разлога, јавни оглас се може 
расписати и ван одређеног рока. 
 3.Организациона јединица Градске управе надлежна за послове утврђивања, 
контроле и наплату јавних прихода и организациона јединица Градске управе 
надлежна за послове финансија, за потребе расписивања јавног огласа за 
давање на коришћење јавне површине ради постављање покретних тезги -
апарата, достављају следеће: 
-сагласност/не сагласност на предлог организационе јединице Градске управе 
надлежне за комуналне послове о висини гарантног износа за озбиљност учешћа 
у поступку по расписаном јавном позиву; 
-број жиро рачуна за уплату гарантног износа за озбиљност учешћа у поступку и 
-друге податке у делу новчаних обавеза подносиоца пријаве-учесника у поступку 
по расписаном јавном огласу за давање на коришћење јавне површине ради 
постављања киоска. 
 4.Стручне и административне послове за потребе Комисије обавља 
организациона јединица  Градске управе  надлежна  за  комуналне  послове. 
 5.Оглас за доделу места путем прикупљања затворених понуда обавезно се 
објављује електронским путем на званичној интернет презентацији града 
Краљева. 
  6.Рок за  подношење  пријава  на  објављени оглас не може бити краћи од  20 
дана од дана  објављивања  огласа на званичној интернет презентацији града 
Краљева. 
  7.Благовременом понудом сматраће се понуда која је достављена на начин и у 
року одређеном у огласу. Неблаговремена понуда се неће отварати, већ ће се, 
као затворена, вратити понуђачу. 
 8.Потпуном понудом сматраће се понуда која садржи сву документацију 
предвиђену огласом. 
  9.Исправном понудом сматраће се понуда која је благовремена, која садржи сву 
документацију предвиђену огласом и у погледу садржине документације као и која 
је попуњена на начин предвиђен огласом. Једино исправна понуда може бити 
узета у разматрање. 
  10.Оглас о прикупљању понуда нарочито садржи: локације-места јавних 
површина; време за које се јавна површина даје на коришћење; висина гарантног 
износа за учешће на огласу; подаци о документацији неопходној за учешће на 
огласу а нарочито решење надлежног органа о регистрацији за обављање 
делатности - или извод из АПР; дефинисање благовремене, потпуне и исправне 
понуде; упутство о попуњавању понуде; начин и рок подношења понуде; 
критеријуми за утврђивање најповољније понуде; обавештење учесника о 
времену и месту отварања понуда; начин и рок за обавештавање учесника 
поступка о избору најповољнијег понуђача; рок за подношење захтева за 
доношење решења и друге елементе неопходне за спровођење поступка.  
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  11.Понуде се, у затвореним ковертама подносе организационој јединици Градске 
управе надлежној за комуналне послове са назнаком „за оглас за постављање 
покретних тезги - апарата - не отварати“ и то на место одређено у огласу, а ради 
издавања потврде о пријему понуде. 
  12.Председник и чланови комисије немају право учешћа на огласу, односно 
немају право на доделу права на место – локацију . 
  13.Пре отварања приспелих понуда, комисија утврђује број достављених  
понуда, благовременост истих, као и број присутних учесника, односно  њихових  
пуномоћника са уредним овлашћењима – пуномоћјима. 
  14.Председник комисије је дужан да утврди идентитет присутних  лица  преко 
личних исправа, односно пуномоћја и да их упозна са поступком спровођења  
огласа. 
  15.Отварање понуда врши председник комисије, а потом све учеснике упознаје 
са  понудама. 
 16.О раду комисије води  се  записник. 
 17.По истеку рока за подношење понуда не може се подносити нова, нити  
допуњавати  или мењати већ поднета  понуда. 
 18.Присутни учесници, односно њихови пуномоћници, имају право да  захтевају 
да се њихове примедбе  на рад  комисије унесу у записник. 
 19.По отварању приспелих понуда, комисија утврђује редослед првенства, тј. 
најповољнију понуду за свако место, без присуства заинтересованих лица. Од 
понуде се може одустати једино у поступку отварања понуда писаном изјавом која 
се предаје комисији или изјавом на записник о отварању  понуда.  
20.Привредни субјекат је у обавези да испуњава следеће услове за учешће у 
поступку давања јавне површине на коришћење ради постављања покретне тезге 
– апарата а по расписаном јавном позиву: 

-да је привредни субјекат регистрован за обављање делатности у складу са 
одредбама овог Програма;  

-да је привредни субјекат измирио све доспеле пореске обавезе и накнаде 
према граду Краљеву закључно са даном расписивања јавног огласа и 

-да је привредни субјекат измирио све доспеле републичке пореске 
обавезе по основу обављања делатности закључно са даном расписивања јавног 
огласа. 
21. Критеријуми за бодовање у потупку избора најповољнијег понуђача су: 

-број запослених радника, 
-дужина времена непрекидног  коришћења локације до расписивања јавног 

огласа, 
-дужина времена обављања делатности  на територији града Краљева у 

складу са одредбама овог програма.  
Јавним огласом се разрађују критеријуми у погледу  бодовања. 
Уколико више понуђача има исти број бодова сходно наведеним 

критеријумима, предност има понуђач који запошљава већи број теже 
запошљивих особа на територији града Краљева а у складу са одредбама закона 
којим се уређује област запошљавања. 

 

22. Најповољнији корисник јавне површине је учесник који је у складу са 
утврђеним критеријумима  остварио највише бодова за постављање покретне 
тезге – апарата на локацији - месту означеном у понуди. 
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 23. Уколико у предвиђеном року не пристигне ни једна понуда за локацију-место 
на локацији или је пристигла понуда непотпуна и неисправна, поступак ће се  
поновити у року не дужем од 6 месеци од дана коначности одлука Градског већа.  
 24. Уколико се, путем поновљеног јавног огласа, не доделе сва места  
предвиђена Програмом, преостала места доделиће се непосредним путем. 
 25. Након окончања поступка утврђивања најповољнијих понуда, комисија  
сачињава предлог одлуке о додели на коришћење јавне површине за 
постављање покретне тезге – апарата на локацији - месту утврђеном Програмом 
за постављање покретних тезги и апарата и, заједно са записником о раду - 
извештајем, доставља Градском већу града Краљева у року од 10 дана од дана 
отварања понуда. 
 26. Градско веће града Краљева доноси одлуку о додели локације-места за 
постављање покретних тезги и апарата на основу предлога Комисије. Одлука 
Градског већа града Краљева је коначна и против ње се може поднети тужба 
Управном суду. 
 27. Одлуку о додели на коришћење јавне површине за постављање покретних 
тезги и апарата учесницима огласа доставља организациона јединица Градске 
управе надлежан за комуналне послове. 
 28. Након доношења коначне одлуке о избору најповољнијег понуђача, у року од 
8 дана од дана пријема Одлуке, изабрани корисник јавне површине је у обавези 
да поднесе захтев за издавање решење-одобрење за коришћење јавне површине 
за постављање покретне тезге, односно апарата организационој јединици Градске 
управе надлажној за комуналне послове. Уколико се захтев за издавање решења 
-одобрења за коришћење не поднесе у прописаном року сматраће се да је исти 
одустао од понуде и локација - место ће се доделити одлуком Градског већа 
првом следећем на листи реда првенства коју је утврдила комисија. 
  29. Понуђачима се не врши  повраћај  положеног  гарантног  износа. 
  30.Приликом подношења захтева за издавање одобрења-решења о коришћењу 
јавне површине понуђач је у обавези да достави доказ о уплати градске  
административне таксе, изглед покретне тезге коју поставља,а која мора бити у 
свему у складу са условима датим овим Програмом. Уколико изглед тезге не 
одговара условима предвиђеним Програмом решењем ће се одбити захтев за 
издавање решења - одобрења за постављање покретне тезге-апрата. 
  31. Решење - одобрење о коришћењу јавне површине за постављање покретне 
тезге – апарата  обавезно садржи: 
-    назив корисника, ПИБ, МБ и друге податке потребне за његову 
идентификацију; 
-    прецизно означење места  на  коме се  поставља покретна тезга, односно 
апарат (са графичким прилогом); 
-    рок на који се   даје јавна површина на коришћење  за постављања покретне 
тезге, односно апарата; 
-    обавезу корисника да покретну тезгу - апарат постави  у року од 15 дана од 
дана издавања решења-одобрења у свему у складу са Програмом; 
-обавезу корисника да отпочне са обављањем делатности најкасније у року од 45 
дана од дана издавања одобрења;  
-    oбавезу корисника да уклони покретну тезгу, односно апарат када то захтева 
извођење грађевинских или других радова и када то захтева надлежни орган због 
непредвиђених околности; 
-   разлози за престанак важења решења (престанком обављања делатности за 
које је решење издато, по истеку одобреног периода....), а може да садржи и друге 
неопходне податке. 



27. децембар 2022. године Број 37 - Страна 17СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА КРАЉЕВА

   32.Организациона јединица Градске управе надлежна за послове утврђивања, 
контроле и наплату јавних прихода води евиденцију, врши наплату и обавља 
остале послове утврђене законом и осталим важећим актима који се односе на 
накнаду за коришћење јавне површине. 
   33.Примерак решења - одобрења за коришћење јавне површине доставља се 
организационим  јединицама  Градске управе надлежним за послове: 
утврђивања, контроле и наплате јавних прихода; за послове инспекцијског 
надзора и  за комунално - милицијске послове. 

Б. Остале зоне 
  

     1. У осталим зонама (све осим Екстра, првe зонe Краљево, другe зонe за 
Матарушку Бању и  трећe зонe за Ушће)   јавне  површине  ради постављања 
покретних тезги и апарата, непосредно ће се дати   заинтересованим  лицима  
уколико су  испуњени  услови  прописани  важећом  Одлуком  о  постављању 
 мањих монтажних објеката на јавним површинама и овим програмом. 
   2.Апарати за продају индустријски пакованог сладоледа, осим на локацијама 
наведеним у овом програму и у пешачкој зони, могу се постављати искључиво  
испред пословног простора, непосредно уз свој излог, обезбеђујући најмање 
2,20м  слободног простора за пролаз пешака. 
   3.Уз захтев  за  издавање  решења – одобрења  за  постављање  покретних 
тезги и апарата  а који се  постављају  у осталим зонама односно изван простора 
утврђеног овим  програмом (све осим  Екстра, првe и другe зонe Краљево, другe 
зонe за Матарушку Бању и трећe зонe за Ушће)  доставља  се доказ да је 
привредни субјект регистрован у АПР за обављање делатности, доказ о уплати 
градске административне таксе, изјава о упознатости са условиа за постављање 
покретне тезге –апарата из овог програма и приказ  изгледа  покретне  тезге, 
односно апарата са  описом.  
  4. Решење – одобрење  за  коришћење  јавне  површине обавезно садржи: 
податке  о  кориснику (назив, ПИБ, МБ и друге  податке  потребне  за  
идентификацију ); податке о јавној површини и локацији - месту за постављање 
тезге (улица, површина изражена у м2 са скицом  која  прецизира место  за  
постављање  покретне  тезге); податке  о врсти покретне  тезге  која се  поставља 
(текстуални и графички прилог који тачно дефинишу изглед тезге); рок  за  који  је 
јавна  површина  дата  на коришћење; посебне  услове  и  начин коришћења  и  
одржавања  јавне  површине, а може да садржи и друге неопходне податке. 
 

III - СПРОВОЂЕЊЕ ПРОГРАМА 
  
  1.Програм спроводи организациона јединица Градске управе надлежна  за 
комуналне послове. 
 2. До расписивања, односно спровођења поступка доделе локација – места на 
локацијама за  постављање покретних тезги и апарата на јавним површинама  по 
овом програму, већ  додељена места  могу се дати на коришћење привредним 
субјектима  који су већ корисници те јавне површине, на основу уговора или  
решења, под  условом да  поднесу  захтев  за  издавање  решења  о  коришћењу 
јавне  површине (искључиво у контунуитету - без икаквог прекида), а најкасније 10 
дана пре истека важења уговора или решења, на период највише до 2 године. 
 3.До расписивања, односно спровођења поступка доделе места недодељене 
локације - места могу се дати  на коришћење непосредно  заинтересованим 
привредним субјектима, под  условима предвиђеним  овим програмом на период 
највише до 2 године. 
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  4.Надзор над спровођењем Програма у свему врши Градска управа града 
Краљева преко организационих јединица Градске управе надлежних за  
инспекцијске послове, као и комунална полицијске послове.  
  

IV – ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 
  
    Програм садржи текстуални, графички део и изглед и врсту покретне тезге. 
  
    Текстуални део:   I – ЛОКАЦИЈЕ И БРОЈ МЕСТА 
                                 II – ПОСТУПАК ЗА ДОДЕЛУ ЛОКАЦИЈА 
                                 III – СПРОВОЂЕЊЕ ПРОГРАМА 
    Графички део:    IV-Ситуациони приказ локација 

                      V- Изглед тезги : ТИП 1, ТИП 1 (модификован) и ТИП 2. 
  

    Oвај програм ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном 
листу града Краљева“. 
    Ступањем на снагу овог програма престаје да важи Програм за постављање 
покретних тезги на јавним површинама („Службени лист града Краљева”, број 
27/13, 19/17 и 21/18- пречишћен текст). 
  
ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА КРАЉЕВА 
Број: 011-424/2022-I 
Дана: 26. 12. 2022. године 

 

                                                                           Председник Градског већа 
         градоначелник града Краљева 
др Предраг Терзић, дипл. политиколог,с.р.  
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На основу члана 46. став 1. тачка 6, у вези са чланом 66. став 5. 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 63. став 1. тачка 23. и члана 
121. став 1. Статута града Краљева („Службени лист града Краљева“, број 6/19-
пречишћен текст), члана 5. став 3. и 4. и члана 6. Одлуке о постављању и 
одржавању споменика на територији града Краљева („Службени лист града 
Краљева“, број 21/17), 

 Градско веће града Краљева, на Сто четрнаестој (редовној) седници одржаној 
26. децембра 2022. године, донело је  
 

 
РЕШЕЊЕ  

О ИЗМЕНАМА РЕШЕЊА О ОБРАЗОВАЊУ И ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА  
И ЧЛАНОВА САВЕТА ЗА ОЧУВАЊЕ КУЛТУРНОГ И ИСТОРИЈСКОГ НАСЛЕЂА 

ГРАДА КРАЉЕВА 
 

I 
 У Решењу о образовању и именовању председника и чланова Савета за 
очување културног и историјског наслеђа града Краљева (у даљем тексту: Решење), 
број 011-355/2017-I од 22.11.2017. године и број 011-133/2021-I од 31.05.2021. године 
(„Службени лист града Краљева“, број 26/2017 и 18/2021), тачка II којом се у Савет за 
очување културног и историјског наслеђа града Краљева (у даљем тексту: Савет) 
именују председник и чланови Савета, мења се на следећи начин: 
 

 - под редним бројем 3, уместо: „Сузанa Новчић, представник Народног музеја 
Краљево“, додаје се: „Мирјана Савић, представник Народног музеја Краљево“ ; 
 - под редним бројем 6, уместо: „Драган Викторовић, представник Градске 
управе града Краљева“, додаје се: „Александар Аврамовић, представник Градске 
управе града Краљева“. 

II 
Решење о изменама Решења о образовању и именовању председника и 

чланова Савета за очување културног и историјског наслеђа града Краљева ступа на 
снагу даном доношења и објавиће се у  „Службеном листу града Краљева“.               
 
 

О б р а з л о ж е њ е  

 Правни основ за доношење Решења о измени решења о образовању и 
именовању председника и чланова Савета за очување културног и историјског наслеђа 
града Краљева је члан 5. став 4. Одлуке о постављању и одржавању споменика на 
територији града Краљева („Службени лист града Краљева“, број 21/17) којим је 
прецизирано:  

„Савет се образује решењем Градског већа, којим се утврђује надлежност, састав, 
начин рада, број чланова, мандат и др. Чланови Савета бирају се из реда стручњака из 
области културе, уметности, архитектуре, урбанизма, историје и сл. Председник Савета 
је по правилу члан Градског већа појединачно ресорно задужен за послове културе, 
односно послове урбанизма.“ 
 Такође, чланом 46. став 1. тачка 6. 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), прописано је да се општинско (градско) веће стара о извршавању 
поверених надлежности из оквира права и дужности Републике, односно аутономне 
покрајине, док су чланом 63. Статута града Краљева („Службени лист града Краљева“, 
број 6/19-пречишћен текст) утврђени послови које обавља Градско веће града Краљева, 
па је, између осталог, ставом 1. тачка 6. истог члана прописано да се Градско веће стара 
о извршавању поверених надлежности из оквира права и дужности Републике, а тачком 
23. да образује Савет за очување културног и историјског наслеђа града Краљева, 
именује председника и чланове. 
  

428.
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С тим у вези, а имајући у виду да досадашњи члан Савета Драган Викторовић, 
дипл.инж.арх, није више запослен у Градској управи града Краљева (пензионисан) од 
маја 2022. године, то је предложен Александар Аврамовић, дипл.инж.арх, представник 
Градске управе града Краљева, за члана Савета. Такође, досадашњи члан Савета 
Сузана Новчић, историчар уметности, представник Народног музеја Краљево поднела је 
оставку на место члана (дописом Кабинета градоначелника број: 1316-1/19 од 29.05. 
2019. године, иако је иницијативом број: 1284-1/21 од 20.05.2021. године и даље остала 
члан Савета), то је дописом Народног музеја Краљево број: 01-474 од 16.12.2022. 
године предложена Мирјана Савић, музејска саветница- историчарка, за члана Савета. 
 
 
 
 
 

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА КРАЉЕВА 
Број: 011-418/2022-I 
Дана: 26. 12. 2022. године 

 
                                                                                   
                                  Председник Градског већа 

                                                                            градоначелник града Краљева 
                                                                          др Предраг Терзић, дипл. политиколог,с.р. 
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 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 11/15 и 31/19), 

Градско веће града Краљева, на Сто четрнаестој (редовној) седници одржаној 
26. децембра 2021. године, донело је 
 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
 

Члан 1. 
 

 Даје се сагласност за парцелацију кат. парцелe број 3714/5 КО Краљево. 
 

Члан 2. 
 

 Сагласност се даје Савић Саши из Краљева, сувласнику кп. број 3693 и 3694 
КО Краљево, ради отуђења непосредном погодбом дела кп. 3714/5 КО Краљево, у 
циљу формирања грађевинске парцеле, у складу са важећим планским документом.  
  

Члан 3. 
 

 Катастарска парцела број 3714/5 КО Краљево је јавна својина града Краљева. 
Парцелацијом ће се одвојити део кат. парцеле број 3714/5 КО Краљево 

непосредно уз кп број 3693 и 3694 КО Краљево, до регулационе линије, у површини 
од око 27м2.  
 

Члан 4. 
 

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

Образложење 
 

Градском већу града Краљева обратио се Савић Саша из Краљева,  захтевом 
за давање претходне сагласности за парцелацију кп број 3714/5 КО Краљево. 

Катастарска парцела број 3714/5 КО Краљево је јавна својина града Краљева. 
Катастарске парцеле број 3693 и 3694 КО Краљево су сусвојина подносиоца 

захтева за давање сагласности, укупне површине 1305м2 (421м2+884м2). 
Катастарска парцела број 3714/5 КО Краљево, која је предмет захтева за 

давање претходне сагласности за парцелацију, обухваћена је Планом генералне 
регулације „Рибница“ („Службени лист града Краљева“, број 13/13, 24/13, 32/14, 6/15, 
16/18 и 19/18), наменом је предвиђена највећим делом за јавну саобраћајницу- 
постојећу и планирану улицу Мире Драгишића, а мањим делом за вишепородично 
становање.  

Циљ израде пројекта парцелације је одвајање дела парцеле 3714/5 КО 
Краљево, који је важећим планским документом предвиђен за вишепородично 
становање, у површини од око 27м2, за потребе формирања грађевинске парцеле, а 
у складу са важећим планским документом. 

Након решавања имовинских односа, од наведеног дела кп. број 3714/5 КО 
Краљево и делова кп. 3693 и 3694 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, 

429.
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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 52/21). 
 У складу са чланом 4. Одлуке о грађевинском земљишту („Службени лист 
града Краљева“, број 11/15 и 31/19) давање претходне сагласности за парцелацију 
парцеле која је у својини града, надлежност је Градског већа.  
 

        
ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА КРАЉЕВА 
Број: 011-420/2022-I 
Дана: 26. 12. 2022. године 
 
            Председник Градског већа 
                   Градоначелник града Краљева 
          др Предраг Терзић, дипл. политиколог,с.р. 
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430.

 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, 118/21 и 138/22), 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 четрнаестој (редовној)  седници одржаној 
26. децембра 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 Јавног предузећа за уређивање 
грађевинског земљишта „Краљево“ број 4869/22 од 22. децембра 2022. године, 
одобравају се средства у износу од 10.000.000,00 динара за исплату дела обавеза 
за утрошак електричне енергије за јавну расвету за месец новембар 2022. године, за 
чије финансирање Одлуком о буџету за 2022. годину нису планирана довољна 
средства за буџетског корисника Градску управу. 
 2. Средства текуће буџетске резерве из тачке 1. овог решења распоређују се 
за повећање апропријације која нису планирана у довољном износу у оквиру: 

- Раздела 05, Глава 01 – Градска управа,  Програм 1102 – 
Комуналне делатности, Функција 640 – Улична расвета, 
Програм.актив./Пројекат 0001 – Управљање/одржавање јавним 
осветљењем, Позиција 70,  Економска класификација  421 – 
Стални трошкови,  за износ од 10.000.000,00 динара. 

 3. О извршењу овог решења стараће се Одељење за привреду и финансије 
Градске управе града Краљева и Јавно предузеће за уређивање грађевинског 
земљишта „Краљево“. 
  4.  Решење објавити у „Службеном листу града Краљева“. 
 
 

                             Образложење 
 

Јавно предузеће за уређивање грађевинског земљишта „Краљево“ поднело је 
захтев Одељењу за привреду и финансије Градске управе града Краљева број 
4869/22 од 22. децембра 2022. године, како би се обезбедила недостајућа средства 
за реализацију обавеза за утрошак електричне енергије за јавну расвету за месец 
новембар 2022. године, за чије финансирње Одлуком о буџету за 2022. годину нису 
планирана довољна средства за буџетског корисника Градску управу у висини од 
10.000.000,00 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 
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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, ЈП за 
уређење грађевинског земљишта „Краљево“, Управи за трезор  и архиви. 
 

 
Градско веће града Краљева 
Број: 011-422/2022-І      
Дана: 26. 12. 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, 118/21 и 138/22), 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 четрнаестој (редовној)  седници одржаној 
26. децембра 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 Јавног предузећа за уређивање 
грађевинског земљишта „Краљево“ број 4869/22 од 22. децембра 2022. године, 
одобравају се средства у износу од 10.000.000,00 динара за исплату дела обавеза 
за утрошак електричне енергије за јавну расвету за месец новембар 2022. године, за 
чије финансирање Одлуком о буџету за 2022. годину нису планирана довољна 
средства за буџетског корисника Градску управу. 
 2. Средства текуће буџетске резерве из тачке 1. овог решења распоређују се 
за повећање апропријације која нису планирана у довољном износу у оквиру: 

- Раздела 05, Глава 01 – Градска управа,  Програм 1102 – 
Комуналне делатности, Функција 640 – Улична расвета, 
Програм.актив./Пројекат 0001 – Управљање/одржавање јавним 
осветљењем, Позиција 70,  Економска класификација  421 – 
Стални трошкови,  за износ од 10.000.000,00 динара. 

 3. О извршењу овог решења стараће се Одељење за привреду и финансије 
Градске управе града Краљева и Јавно предузеће за уређивање грађевинског 
земљишта „Краљево“. 
  4.  Решење објавити у „Службеном листу града Краљева“. 
 
 

                             Образложење 
 

Јавно предузеће за уређивање грађевинског земљишта „Краљево“ поднело је 
захтев Одељењу за привреду и финансије Градске управе града Краљева број 
4869/22 од 22. децембра 2022. године, како би се обезбедила недостајућа средства 
за реализацију обавеза за утрошак електричне енергије за јавну расвету за месец 
новембар 2022. године, за чије финансирње Одлуком о буџету за 2022. годину нису 
планирана довољна средства за буџетског корисника Градску управу у висини од 
10.000.000,00 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 
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 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, 118/21 и 138/22), 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 граад Краљева, на Сто петнаестој (ванредној)  седници одржаној 
27. децембра 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 Решења Градског већа града Краљева број 011-
423/2022-I од 26. децембра 2022. године, ОДОБРАВАЈУ СЕ средства у износу од 
7.000.000,00 динара за исплату солидарне помоћи за побољшање материјалног и 
социјалног положаја запослених у радном односу у Градској управи града Краљева 
(службеници и намештеници) и запосленог у Градском правобранилаштву града 
Краљева, у износу од 42.000,00 динара (без пореза и доприноса), за чије 
финансирање Одлуком о буџету за 2022. годину нису планирана довољна средства 
за буџетског корисника Градску управу. 
 2. Средства текуће буџетске резерве из тачке 1. овог решења распоређују се 
за повећање апропријације која нису планирана у довољном износу 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 159,  Економска класификација  414 – 
Социјална давања запосленима,  за износ од 7.000.000,00 динара. 

3. О извршењу овог решења стараће се Одељење за привреду и финансије 
Градске управе града Краљева. 
  4.  Решење објавити у „Службеном листу града Краљева“.                           

 
 
                        Образложење 
 

   Правни основ за ово решење садржан је у Решењу Градског већа града 
Краљева број 011-423/2022-I од 26.12.2022. године којим се одобравају средства за 
исплату солидарне помоћи за побољшaње материјалног и социјалног положаја 
запослених у радном односу у Градској управи града Краљева (службеници и 
намештеници) и запосленог у Градском правобранилаштву града Краљева, у износу 
од 42.000,00 динара (без пореза и доприноса), за чије финансирање Одлуком о 
буџету за 2022. годину нису планирана довољна средства за буџетског корисника 
Градску управу и 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 

431.
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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, Управи 
за трезор  и архиви. 

 
 
 

Градско веће града Краљева 
Број: 011-425/2022-І      
Дана: 27. 12. 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, 118/21 и 138/22), 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 граад Краљева, на Сто петнаестој (ванредној)  седници одржаној 
27. децембра 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 Решења Градског већа града Краљева број 011-
423/2022-I од 26. децембра 2022. године, ОДОБРАВАЈУ СЕ средства у износу од 
7.000.000,00 динара за исплату солидарне помоћи за побољшање материјалног и 
социјалног положаја запослених у радном односу у Градској управи града Краљева 
(службеници и намештеници) и запосленог у Градском правобранилаштву града 
Краљева, у износу од 42.000,00 динара (без пореза и доприноса), за чије 
финансирање Одлуком о буџету за 2022. годину нису планирана довољна средства 
за буџетског корисника Градску управу. 
 2. Средства текуће буџетске резерве из тачке 1. овог решења распоређују се 
за повећање апропријације која нису планирана у довољном износу 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 159,  Економска класификација  414 – 
Социјална давања запосленима,  за износ од 7.000.000,00 динара. 

3. О извршењу овог решења стараће се Одељење за привреду и финансије 
Градске управе града Краљева. 
  4.  Решење објавити у „Службеном листу града Краљева“.                           

 
 
                        Образложење 
 

   Правни основ за ово решење садржан је у Решењу Градског већа града 
Краљева број 011-423/2022-I од 26.12.2022. године којим се одобравају средства за 
исплату солидарне помоћи за побољшaње материјалног и социјалног положаја 
запослених у радном односу у Градској управи града Краљева (службеници и 
намештеници) и запосленог у Градском правобранилаштву града Краљева, у износу 
од 42.000,00 динара (без пореза и доприноса), за чије финансирање Одлуком о 
буџету за 2022. годину нису планирана довољна средства за буџетског корисника 
Градску управу и 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 
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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- други 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 спорта 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 петнаестој (ванредној) седници одржаној  
27. децембра 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 ФУДБАЛСКИ СПОРТ, Зонска лига „Морава“ 
8. ред – ФК „Милаковац“, назив клуба ФК „Милаковац“ замењује се називом клуба: 
Спортско удружење „Милаковац 2018“. 
 

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 седници одржаној 26.12.2022. 
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), када је утврдила да је дошло до грешке у предлогу са 
7. седнице од 24.10.2022. године у називу спортског клуба у области фудбалског 
спорта. 

Уочена грешка се исправља на начин као у диспозитиву овог решења, чиме се 
иста отклања, а укупно распоређен износ средстава остаје у непромењеном износу, 
као што је то утврђено Решењем о измени Решења број 011-340/2022-I о одобрењу 
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годишњих прoграма у области спорта на територији града Краљева и утврђивању 
износа средстава за њихову реализацију за 2022. годину. Укупан износ средстава 
предвиђен за фудбалски спорт 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 је Комисија за спорт грешку уочила по одржаној седници 
Градског већа, на овај начин се иста формалноправно отклања, чиме се омогућује 
благовремено закључивање уговора са спортским удружењем. 

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: 011-426/2022-I 
Датум: 27. 12. 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- други 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 спорта 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 петнаестој (ванредној) седници одржаној  
27. децембра 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 ФУДБАЛСКИ СПОРТ, Зонска лига „Морава“ 
8. ред – ФК „Милаковац“, назив клуба ФК „Милаковац“ замењује се називом клуба: 
Спортско удружење „Милаковац 2018“. 
 

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 седници одржаној 26.12.2022. 
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), када је утврдила да је дошло до грешке у предлогу са 
7. седнице од 24.10.2022. године у називу спортског клуба у области фудбалског 
спорта. 

Уочена грешка се исправља на начин као у диспозитиву овог решења, чиме се 
иста отклања, а укупно распоређен износ средстава остаје у непромењеном износу, 
као што је то утврђено Решењем о измени Решења број 011-340/2022-I о одобрењу 
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 На основу члана 8. став 2. Закона о безбедности саобраћаја на путевима 
(„Службени гласник РС“, број 41/09, 53/10, 101/11, 32/13- одлука УС, 55/14, 96/15- др. 
закон, 9/16- одлука УС, 24/18, 41/18, 41/18- др. закон, 87/18, 23/19 и 128/20- др.закон), 
члана 46. 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. став 1. тачка 6. и 24. Статута 
града Краљева („Службени лист града Краљева“, број 6/19- пречишћен текст) и члана 39. 
Пословника о раду Градског већа града Краљева („Службени лист града Краљева“, број 
21/19- пречишћен текст), 

Градско веће града Краљева, на Сто петнаестој (ванредној) седници одржаној 
дана 27. децембра 2022. године, донело је  
 
 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
О ИЗМЕНИ РЕШЕЊА О ОБРАЗОВАЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА САВЕТА ЗА 

КООРДИНАЦИЈУ ПОСЛОВА БЕЗБЕДНОСТИ САОБРАЋАЈА НА ПУТЕВИМА 
 
 

I 
 

 У Решењу о образовању и именовању чланова Савета за координацију послова 
безбедности саобраћаја на путевима (у даљем тексту: Решење) („Службени лист града 
Краљева“, број 41/20, 46/20, 26/21, 19/22 и 23/22), тачка I, којом се у Савет за 
координацију послова безбедности саобраћаја на путевима именују чланови Савета, 
мења се тако што: 
 
 - под редним бројем 4. уместо: „Јелена Бекчић, дипл. правник, начелник Градске 
управе града Краљева“, треба да стоји: „Дејан Ћајић, дипл. правник, заменик начелника 
Градске управе града Краљева“. 
 

II 
 

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

III 
 

 Решење доставити: Председнику, заменику председника, члановима Савета, 
руководиоцу Одељења за урбанизам, грађевинарство и стамбено-комуналне делатности 
Градске управе града Краљева, руководиоцу Одељења за послове органа Града Градске 
управе града Краљева, руководиоцу Одељења за заједничке послове Градске управе 
града Краљева, руководиоцу Одељења за привреду и финансије Градске управе града 
Краљева- шефу Одсека за буџетско рачуноводство и уз материјал. 
 
 

Образложење 
 
          Правни основ за доношење решења је члан 8. став 2. Закона о безбедности 
саобраћаја на путевима („Службени гласник РС“, број 41/09, 53/10, 101/11, 32/13- одлука 
УС, 55/14, 96/15- др. закон, 9/16- одлука УС, 24/18, 41/18, 41/18- др. закон, 87/18, 23/19 и 
128/20- др. закон) којим је прописано да извршни орган јединице територијалне 
аутономије, односно јединице локалне самоуправе, општинско, односно градско веће, 
може да оснује тело за координацију (комисија, савет и сл.), ради усклађивања послова 
безбедности саобраћаја на путевима који су из делокруга јединице територијалне 
аутономије, односно јединице локалне самоуправе. Чланом 17, 18. и 19. истог закона су 
прецизирани извори финансирања унапређења безбедности саобраћаја, као и средства 
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финансирања (по областима: Унапређење саобраћајне инфраструктуре са становишта 
унапређења безбедности саобраћаја на путевима- 50% планираних средстава, а остале 
области: Унапређење саобраћајног васпитања и образовања, Рад Савета, Превентивно-
промотивне активности из области безбедности саобраћаја, Научно- истраживачки рад у 
области безбедности саобраћаја и Техничко опремање јединица саобраћајне полиције 
које контролишу и регулишу саобраћај на путевима и других органа надлежних за 
послове безбедности саобраћаја, преосталих 50% планираних средстава), а према 
Програму коришћења буџетског фонда за саобраћај, који доноси извршни орган јединице 
локалне самоуправе, на предлог тела за координацију.  
 Чланом 46. у вези са чланом 66. став 5. Закона о локалној самоуправи („Службени 
гласник РС“, број 129/07, 83/14- др. закон, 101/16- др. закон, 47/18 и 111/21- др.закон), 
прописана је надлежност општинског односно градског већа као органа јединице локалне 
самоуправе, док су чланом 63. Статута града Краљева („Службени лист града Краљева“, 
број 6/19- пречишћен текст) утврђени послови које обавља Градско веће града Краљева, 
па је, између осталог, ставом 1. тачка 6. истог члана прописано да се Градско веће стара 
о извршавању поверених надлежности из оквира права и дужности Републике, а тачком 
24. да образује Савет за безбедност саобраћаја, именује председника и чланове и 
најмање два пута годишње подноси Скупштини извештај о стању безбедности 
саобраћаја на територији Града, који је дужно да учини доступним јавности. 

Решењем Градског већа града Краљева број: 011-388/2022-I од 15.12.2022. 
године, Јелени Бекчић је утврђен престанак рада на положају начелника Градске управе 
града Краљева, закључно са 14.12.2022. године, подношењем писмене оставке. С тим у 
вези, уместо именоване, за члана Савета за координацију послова безбедности 
саобраћаја на путевима одређује се Дејан Ћајић, дипл. правник, заменик начелника 
Градске управе града Краљева. 
 
 
 
 

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА КРАЉЕВА 
Број: 011-427/2022-I 
Дана: 27. 12. 2022. године 

 
 

                                                                                          Председник Градског већа 
                                                                                         Градоначелник града Краљева 
                                                                            др Предраг Терзић, дипл. политиколог,с.р. 

                                                                                                                                                       

 На основу члана 8. став 2. Закона о безбедности саобраћаја на путевима 
(„Службени гласник РС“, број 41/09, 53/10, 101/11, 32/13- одлука УС, 55/14, 96/15- др. 
закон, 9/16- одлука УС, 24/18, 41/18, 41/18- др. закон, 87/18, 23/19 и 128/20- др.закон), 
члана 46. 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. став 1. тачка 6. и 24. Статута 
града Краљева („Службени лист града Краљева“, број 6/19- пречишћен текст) и члана 39. 
Пословника о раду Градског већа града Краљева („Службени лист града Краљева“, број 
21/19- пречишћен текст), 

Градско веће града Краљева, на Сто петнаестој (ванредној) седници одржаној 
дана 27. децембра 2022. године, донело је  
 
 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
О ИЗМЕНИ РЕШЕЊА О ОБРАЗОВАЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА САВЕТА ЗА 

КООРДИНАЦИЈУ ПОСЛОВА БЕЗБЕДНОСТИ САОБРАЋАЈА НА ПУТЕВИМА 
 
 

I 
 

 У Решењу о образовању и именовању чланова Савета за координацију послова 
безбедности саобраћаја на путевима (у даљем тексту: Решење) („Службени лист града 
Краљева“, број 41/20, 46/20, 26/21, 19/22 и 23/22), тачка I, којом се у Савет за 
координацију послова безбедности саобраћаја на путевима именују чланови Савета, 
мења се тако што: 
 
 - под редним бројем 4. уместо: „Јелена Бекчић, дипл. правник, начелник Градске 
управе града Краљева“, треба да стоји: „Дејан Ћајић, дипл. правник, заменик начелника 
Градске управе града Краљева“. 
 

II 
 

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

III 
 

 Решење доставити: Председнику, заменику председника, члановима Савета, 
руководиоцу Одељења за урбанизам, грађевинарство и стамбено-комуналне делатности 
Градске управе града Краљева, руководиоцу Одељења за послове органа Града Градске 
управе града Краљева, руководиоцу Одељења за заједничке послове Градске управе 
града Краљева, руководиоцу Одељења за привреду и финансије Градске управе града 
Краљева- шефу Одсека за буџетско рачуноводство и уз материјал. 
 
 

Образложење 
 
          Правни основ за доношење решења је члан 8. став 2. Закона о безбедности 
саобраћаја на путевима („Службени гласник РС“, број 41/09, 53/10, 101/11, 32/13- одлука 
УС, 55/14, 96/15- др. закон, 9/16- одлука УС, 24/18, 41/18, 41/18- др. закон, 87/18, 23/19 и 
128/20- др. закон) којим је прописано да извршни орган јединице територијалне 
аутономије, односно јединице локалне самоуправе, општинско, односно градско веће, 
може да оснује тело за координацију (комисија, савет и сл.), ради усклађивања послова 
безбедности саобраћаја на путевима који су из делокруга јединице територијалне 
аутономије, односно јединице локалне самоуправе. Чланом 17, 18. и 19. истог закона су 
прецизирани извори финансирања унапређења безбедности саобраћаја, као и средства 
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На основу члана 114. став 3. Пословника о раду Скупштине града Краљева 
(„Службени лист града Краљева“, број 15/22- пречишћен текст), секретар 
Скупштине града Краљева, главни и одговорни уредник „Службеног листа града 
Краљева“, даје 

 

 И С П Р А В К У 

 

 

 У „Службеном листу града Краљева“ број 36/22 од 24.децембра 
2022.године, у акту Програм уређивања грађевинског земљишта за 2023.годину, 
регистарски број 401. исправља се грешка, тако што у делу 2. План расхода Врста 
расхода позиција Ђ Обезбеђивање земљишта (541000) на дну табеле уместо: 
„УКУПНО Д“ треба да стоји:„УКУПНО Ђ“.   

 

 

                     

Секретар Скупштине града Краљева 
Број:295/22 
Дана:27.децембра 2022.године 
 
 
        

                                                                    Секретар Скупштине града Краљева 
       Драгана Петковић, дипл. правник,с.р.       

АКТИ СЕКРЕТАРА СКУПШТИНЕ ГРАДА КРАЉЕВА
434.
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