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На основу члана 137. и 138. Закона о спорту („Службени гласник РС“, број 
10/16), члана 23. Одлуке о о обезбеђивању средстава за остваривање општих 
интереса у области спорта на територији града Краљева („Службени лист града 
Краљева“, број 36/22) 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 шеснаестој (редовној) седници одржаној                            

16. јануара 2023. године, донело је 
 

 
 

П Р А В И Л Н И К 
О НАЧИНУ И ПОСТУПКУ ДОДЕЛЕ СРЕДСТАВА ИЗ БУЏЕТА ГРАДА 

КРАЉЕВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОГРАМА КОЈИМ СЕ ОСТВАРУЈУ ОПШТИ 
ИНТЕРЕСИ ГРАЂАНА У ОБЛАСТИ СПОРТА 

 
 

I  ОПШТА ОДРЕДБА 
 
 

Члан 1. 
Овим правилником ближе се уређују начин и поступак доделе средстава из 

буџета града Краљева (у даљем тексту: Град) за реализацију програма којима се 
остварују општи интереси грађана у области спорта, односно одобравање  
програма, начин јавног објављивања података о предложеним и одобреним 
програмима за финансирање, закључивање уговора, као и реализација  програма, 
извештавање, контрола реализације одобрених програма и друга питања којима се 
ближе уређује поступак одобравања програма и доделе средстава из буџета Града. 

 
 
 

II  НАЧИН И ПОСТУПАК ДОДЕЛЕ СРЕДСТАВА ИЗ БУЏЕТА ГРАДА   ЗА 
РЕАЛИЗАЦИЈУ ГОДИШЊИХ ПРОГРАМА КОЈИМА СЕ ОСТВАРУЈУ ОПШТИ 

ИНТЕРЕСИ ГРАЂАНА У ОБЛАСТИ СПОРТА 
 
 

Члан 2. 
На основу годишњих програма којима се остварују општи интереси грађана у 

области спорта, средства буџета Града обезбеђују се за: 
1) обезбеђивање услова за припрему, учешће и остваривање врхунских 

спортских резултата спортиста на олимпијским играма, параолимпијским играма и 
другим великим међународним спортским такмичењима; 

2) активности територијалног спортског савеза, преко кога се остварује општи 
интерес у области спорта, укључујући и унапређење заштите здравља спортиста, 
унапређење стручног рада и стручног оспособљавања у спорту; 

3) изградњу, опремање и одржавање спортских објеката који су од посебног 
значаја за развој спорта на подручју Града, водећи рачуна о месној покривености; 

4) доделу стипендија за спортско усавршавање врхунских спортиста аматера 
и новчану помоћ врхунским спортистима са посебним заслугама; 

5) доделу националних признања и награда за посебан допринос развоју и 
афирмацији спорта; 

6) активности спортских кампова за перспективне спортисте, који су од 
посебног значаја за Град; 

7) организацију општинских, међуопштинских, регионалних  и националних 
спортских такмичења од значаја за Град, међудржавна и међународна спортска 
сарадња; 

8) обезбеђивање услова за организовање и одржавање школских и 
студентских спортских такмичења на нивоу Града. 1 
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извештавање, контрола реализације одобрених програма и друга питања којима се 
ближе уређује поступак одобравања програма и доделе средстава из буџета Града. 

 
 
 

II  НАЧИН И ПОСТУПАК ДОДЕЛЕ СРЕДСТАВА ИЗ БУЏЕТА ГРАДА   ЗА 
РЕАЛИЗАЦИЈУ ГОДИШЊИХ ПРОГРАМА КОЈИМА СЕ ОСТВАРУЈУ ОПШТИ 

ИНТЕРЕСИ ГРАЂАНА У ОБЛАСТИ СПОРТА 
 
 

Члан 2. 
На основу годишњих програма којима се остварују општи интереси грађана у 

области спорта, средства буџета Града обезбеђују се за: 
1) обезбеђивање услова за припрему, учешће и остваривање врхунских 

спортских резултата спортиста на олимпијским играма, параолимпијским играма и 
другим великим међународним спортским такмичењима; 

2) активности територијалног спортског савеза, преко кога се остварује општи 
интерес у области спорта, укључујући и унапређење заштите здравља спортиста, 
унапређење стручног рада и стручног оспособљавања у спорту; 

3) изградњу, опремање и одржавање спортских објеката који су од посебног 
значаја за развој спорта на подручју Града, водећи рачуна о месној покривености; 

4) доделу стипендија за спортско усавршавање врхунских спортиста аматера 
и новчану помоћ врхунским спортистима са посебним заслугама; 

5) доделу националних признања и награда за посебан допринос развоју и 
афирмацији спорта; 

6) активности спортских кампова за перспективне спортисте, који су од 
посебног значаја за Град; 

7) организацију општинских, међуопштинских, регионалних  и националних 
спортских такмичења од значаја за Град, међудржавна и међународна спортска 
сарадња; 

8) обезбеђивање услова за организовање и одржавање школских и 
студентских спортских такмичења на нивоу Града. 
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Члан 3. 
Спортском удружењу, клубу и организацији (у даљем тексту: носилац 

програма) могу да се доделе средства из буџета Града, на основу поднетог 
предлога годишњег програма, под условом да је: 

- уписан у регистар код надлежног органа, 
- послује на недобитној основи, 
- има седиште и своју активност реализује на територији Града, 
-није у поступку ликвидације, стечаја и под привременом забраном обављања 

делатности, 
-нема блокаду пословног рачуна, пореске дугове или дугове према 

организацијама социјалног осигурања, 
- није у последње две године правноснажном одлуком кажњено за прекршај 

или привредни преступ у вези са својом делатношћу, 
- директно одговорно за припрему и извођење програма, 
- претходно обављало делатност најмање годину дана, 
- са успехом реализовало одобрени програм претходне године, 
-ангажовало најмање једног спортског стручњака који има законом 

предвиђене квалификације за рад у спорту и 
- има обезбеђен простор за реализацију програма. 

 
Члан 4. 

Годишњи програми се извршавају по следећој динамици:  
 

1) у року од 30 дана од усвајања буџета Градско веће објављује јавно 
обавештење о максимално расположивом износу у буџету за финансирање 
годишњих и посебних програма, 

2)  20.04. организације у области спорта (носиоци програма) достављају своје 
предлоге годишњих програма Спортском савезу Града, 

3)  до 15.05. градоначелник града Краљева образује стручну комисију за 
изборпрограма и пројеката, 

4) 01.06. Спортски савез разматра приспеле предлоге организација из 
области спорта и сву документацију доставља стручној комисији, која анализира и 
утврђује поднете предлоге, 

5)  01.07. комисија утврђује коначне предлоге годишњих програма који би се 
финансирали из буџета Града и врши ревизију предлога, 

6) комисија сачињава обједињени прелиминарни предлог годишњих програма 
7) 31.01. Градско веће одлучује о одобравању програма и обавештава 

носиоце програма о висини одобрених средстава по годишњим програмима, 
8) 15.02. носиоци програма врше ревидирање својих програма у складу са 

опредељеним средствима за наредну годину.  
  

Рокови из става 1. овог члана представљају крајњи рок у Програмском 
календару. 
 

Члан 5. 
Носиоци програма достављају своје предлоге годишњих програма Спортском 

савезу града Краљева на посебним обрасцима који су саставни део овог 
правилника. 

 
Члан 6. 

Анализу и оцену поднетих предлога годишњих програма врши стручна 
Комисија. 

 
Члан 7. 

Анализа и оцена поднетих предлога годишњих програма врши се на основу 
општих и посебних критеријума. 
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Члан 8. 
Општи критеријуми на основу којих Комисија врши анализу и оцену поднетих 

предлога годишњих програма су: 
- утицај годишњег програма на развој, афирмацију и унапређење спорта у 

Граду и 
- сразмера између могуће реализације циљева програма и трошкова његове 

реализације. 
 

Члан 9. 
Посебни критеријуми на основу којих Комисија врши оцену поднетих предлога 

годишњих програма дати су у Правилнику о категоризацији спортских удружења, 
клубова и организација града Краљева и он је саставни део овог правилника.  
 

Члан 10. 
Након извршене анализе и оцене поднетих предлога годишњих програма 

Комисија сачињава образложен предлог годишњих програма у области спорта на 
територији Града за наредну буџетску годину који могу да се финансирају из буџета 
Града и предлаже износ средстава за сваки појединачни програм. 

 
Члан 11. 

Образложен предлог годишњих програма у области спорта из члана 10. овог 
правилника објављује се на званичном сајту Града www. kraljevo.rs 
 

Члан 12. 
Градско веће, на предлог Комисије, доноси решење о одобрењу годишњих 

програма у области спорта на територији Града, којим се одобравају годишњи 
програми и утврђује износ средстава за њихову реализацију. 
 

Члан 13. 
Решење о одобрењу годишњих програма у области спорта на територији 

Града из члана 12. овог правилника, објављује се у „Службеном листу града 
Краљева“ и на званичном сајту Града.  

 
Члан 14. 

Град са носиоцима одобрених годишњих програма закључује појединачне 
уговоре о реализовању годишњег програма који садрже: назив и седиште носиоца 
програма, врсту и садржину програма, врсте трошкова који су нужни за обављање 
одобрених пројеката, време реализације годишњег програма, односно обављања 
активности, циљеве и очекиване резултате, износ добијених средстава, временски 
план употребе средстава, начин надзора над одвијањем реализације програма, 
обавезе носиоца програма у погледу подношења извештаја о реализацији програма, 
доказивање реализације програма и наменског коришћења средстава, медијског 
представљања програма и учешћа Града у његовом финансирању. 

 
Члан 15. 

Средства из буџета Града за реализацију годишњег програма преносиће се 
носиоцу одобреног годишњег програма на основу решења о одобрењу годишњих 
програма у области спорта на територији Града из члана 12. овог правилника и 
уговора о реализовању годишњег програма из члана 14. овог правилника, у складу 
са Законом. 

 
 



16. јануар 2023. годинеБрој 1 - Страна 4 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА КРАЉЕВА

III НАЧИН И ПОСТУПАК ДОДЕЛЕ СРЕДСТАВА ИЗ БУЏЕТА ГРАДА ЗА 
РЕАЛИЗАЦИЈУ ПОСЕБНИХ ПРОГРАМА КОЈИМА СЕ ОСТВАРУЈУ ОПШТИ 

ИНТЕРЕСИ ГРАЂАНА У ОБЛАСТИ СПОРТА 
 
 

Члан 16. 
На основу посебних програма средства буџета Града обезбеђују се за 

следеће активности: 
1) испуњавање међуградских обавеза у спорту и развијање спорта и сарадње 

са организацијама на републичком нивоу; 
2) спречавање негативних појава у спорту (допинг, насиље и недолично 

понашање); 
3) организовање научних скупова, истраживачко-развојне и научно-

истраживачке пројекте у спорту и издавање спортских публикација од националног 
значаја; 

4) унапређење рекреативног спорта, промоцију и подстицање бављења 
спортом свих грађана Града, а нарочито деце, жена, омладине и особа са 
инвалидитетом; 

5) делатност и програми организација у области спорта чији је оснивач Град. 
 

Члан 17. 
Носиоцу програма могу да се доделе средства из буџета Града, на основу 

поднетог предлога посебног програма, под условом да je: 
- уписан у регистар код надлежног органа, 
- послује на недобитној основи, 
- има седиште и своју активност реализује на територији Града, 
-није у поступку ликвидације, стечаја и под привременом забраном обављања 

делатности, 
 -нема блокаду пословног рачуна, пореске дугове или дугове према 

организацијама социјалног осигурања, 
- није у последње две године правноснажном одлуком кажњен за прекршај 

или привредни преступ у вези са својом делатношћу, 
- директно одговоран за припрему и извођење програма, 
- претходно обављао делатност најмање годину дана, 
- са успехом реализовао одобрени програм претходне године, 
- ангажовао најмање једног спортског стручњака који има законом предвиђене 

квалификације за рад у спорту и 
- обезбедио простор за реализацију програма. 

 
Члан 18. 

Јавни позив за финансирање посебних програма расписује Град, уз 
сагласност градоначелника града Краљева у року усклађеном са Одлуком о 
обезбеђивању средстава за остваривање општих интереса у области спорта на 
територији града Краљева. 
 

Члан 19. 
Посебни програм извршава се по јавном позиву, а према следећој динамици: 
- 15. јануар – Градско веће утврђује оквирне износе за финансирање 

програма од општег интереса у спорту по ближим наменама, 
- 01. фебруар – Град објављује јавни позив и утврђује рок до 30 дана за 

достављање предлога програма за реализацију општег интереса у области 
спорта, а градоначелник образује стручну Комисију, 

- 15. април – Комисија даје оцену поднетих предлога и доставља Градском 
већу предлог за одобрење програма, 
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- 15. мај – Градско веће одлучује о одобрењу програма којима се остварује 
општи интерес, 

- 01. јун – Градско веће обавештава носиоце програма о одобреним 
програмима. 
Рокови из става 1. овог члана представљају крајњи рок у Програмском 

календару. 
 

Члан 20. 
Јавни позив из става 1. овог члана објављује се у средствима јавног 

информисања и на званичном сајту Града www.kraljevo.rs.  
Јавни позив из става 1. овог члана садржи: 
-  активности за које се јавни позив спроводи, 
-  датум објављивања јавног позива, 
-  могуће учеснике јавног позива, 
-  рок за подношење пријаве на јавни позив, 
-  податке о документацији коју је потребно приложити уз пријаву на јавни 

позив, 
-  образац предлога посебних програма, 
-  обавештење о начину попуњавања обрасца предлога посебних 

програма и о документацији коју је потребно приложити. 
 

Члан 21. 
Документација потребна за јавни позив садржи: 
1. образац пријаве за учешће на конкурсу, 
2. решење о регистрацији код надлежног органа, фотокопију решења 

Министарства, а након тога и фотокопију решења АПР, 
3. ПИБ, број рачуна и име банке код које се организација води (копија  

потврде о извршеној регистрацији и копија рачуна банке), 
4. билтен такмичења надлежног Савеза за такмичарску годину, 
5. копију Статута, овереног од стране надлежног државног органа, 
6. копије лиценци за тренере, тренерске легитимације и дипломе   тренера, 
7. копију књиге чланова са категоријом чланства, 
8. списак лиценцираних играча, са укупном бројем, 
9. записник са последње годишње скупштине – копија, 

10. циљ пројекта, опис пројекта, финансијски план и податке о особи одговорној 
за спровођење пројекта, 

11. копије захтева за финансирање код других инстанци, односно потврде 
одобрених финансијских средстава - уколико их подносиоци поседују, као и 
ангажовање средстава. 
 

Члан 22. 
Документација за јавни позив, може се наћи на званичном сајту Града, на 

адреси: www.kraljevo.rs. 
Пријаве које се не доставе на прописаним обрасцима, неће се разматрати. 
Непотпуне и неблаговремене пријаве, као и пријаве које нису достављене у 

складу са јавним позивом, неће се разматрати. 
Неће се разматрати ни пријаве подносилаца који нису испунили обавезе о 

извештавању о утрошку средстава добијених из буџета Града, односно који нису 
испунили обавезе из уговора закључених са Градом. 
 

Члан 23. 
Анализу и оцену поднетих предлога посебних програма врши Комисија. 
Анализа и оцена поднетих предлога посебних програма врши се на основу 

општих и посебних критеријума. 
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Члан 24. 
Општи критеријуми на основу којих Комисија врши анализу и оцену поднетих 

предлога посебних програма су: 
- утицај посебног програма на развој, афирмацију и унапређење спорта у 

Граду, 
- могућност реализације посебног програма у току буџетске године и 
- сразмера између могуће реализације циљева програма и трошкова његове 

реализације. 
 

Члан 25. 
Посебни критеријуми на основу којих Комисија врши оцену поднетих предлога 

посебних програма утврђени су Правилником о категоризацији спортских удружења, 
клубова и организација града Краљева.  

Након извршене анализе и оцене поднетих предлога посебних програма 
Комисија сачињава образложен предлог посебних програма у области спорта на 
територији Града који могу да се финансирају из буџета Града и предлаже износ 
средстава за сваки појединачни програм. 
    

Члан 26. 
Градско веће, на предлог Комисије, доноси решење о одобрењу посебних 

програма у области спорта на територији Града, којим се одобравају посебни 
програми и утврђује износ средстава за њихову реализацију. 
 

Члан 27. 
Решење о одобрењу посебних програма у области спорта на територији 

Града из члана 25. овог правилника, објављује се у „Службеном листу града 
Краљева” и на званичном сајту Града.  
 

Члан 28. 
По доношењу решења о одобрењу посебних програма у области спорта на 

територији Града, градоначелник ће закључити уговоре о додели средстава за 
реализацију програма са подносиоцима одобрених програма. 

Уговором се обавезно уређује: назив и седиште носиоца програма, врста и 
садржина програма, време реализације програма, односно обављања одређене 
активности, циљеви и очекивани резултати, висина додељених средстава, 
временски план употребе средстава, начин контроле над реализацијом програма, 
обавезе носиоца програма у погледу подношења извештаја о реализацији програма, 
начин доказивања реализације програма и наменског коришћења средстава, 
обавезу корисника да током реализације пројекта, у свим штампаним и 
електронским публикацијама, као и медијским појављивањима, наведе да је његову 
реализацију подржао Град. 

Уколико се подносилац одобреног програма не одазове позиву за 
закључивање уговора у року од 8 дана од дана пријема позива, сматраће се да је 
одустао од предлога програма. 

Уговор о реализовању програма којим се остварује општи интерес у области 
спорта који је закључен супротно одредбама Закона ништав је. 
  

Члан 29. 
Средства из буџета Града за реализацију посебних програма преносиће се 

носиоцу одобреног посебног програма на основу решења о одобрењу посебног 
програма у области спорта на територији Града из члана 25. овог правилника и 
уговора о реализовању посебног програма из члана 27. овог правилника, у складу са 
Законом. 
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IV ОБАВЕЗЕ КОРИСНИКА СРЕДСТАВА ИЗ БУЏЕТА ГРАДА ЗА 
РЕАЛИЗАЦИЈУ ГОДИШЊИХ И ПОСЕБНИХ ПРОГРАМА КОЈИМА СЕ ОСТВАРУЈУ 

ОПШТИ ИНТЕРЕСИ ГРАЂАНА У ОБЛАСТИ СПОРТА 
 
 

Члан 30. 
Корисник средстава је обавезан да средства за реализацију пројекта троши 

наменски, за намену наведену у захтеву и која је одобрена од стране Градског већа, 
а дефинисана уговором о реализацији програма у складу са законом којим се 
уређују јавне набавке. 

Наменско коришћење средстава контролише Спортски центар „Ибар“ 
Краљево, на основу извештаја које им корисници подносе. Извештај се подноси 
квартално или на захтев даваоца средстава. По завршетку програма, носилац 
одабраног програма дужан је да  поднесе завршни извештај у року од 15 дана од 
завршетка програма. 

Уколико корисник средстава у уговореном року не поднесе извештај о 
реализацији пројекта или се на основу достављеног извештаја и увида у пратећу 
документацију утврди да пројекат није реализован у складу са одредбама уговора, 
корисник средстава обавезан је да врати примљена средства. 

Град може обуставити даље финансирање програма, односно једнострано 
раскинути уговор о реализовању програма, ако подносилац одобреног програма не 
достави извештај у предвиђеном року. 

 
Члан 31. 

Подносиоцу одобреног програма неће бити одобрена средства за реализацију 
новог програма пре него што поднесе завршни извештај у складу са претходним 
чланом. 

Подносилац одобреног програма дужан је да чува документацију која се 
односи на реализовање тог програма, у складу са Законом. 

 
Члан 32. 

Носиоци одобрених програма најмање једном годишње чине доступним 
јавности извештаје о свом раду . 

Извештај из претходног става може се објавити и на интернет сајту носиоца 
програма, или на интернет сајту Спортског савеза града Краљева. 

На свим документима и медијским промоцијама везаним за реализовање 
програма, мора бити истакнуто да се програм финансира средствима из буџета 
града Краљева. 
 

Члан 33. 
Изузетно, спортском удружењу, клубу и организацији могу да се доделе 

средства за реализацију посебних програма из члана 16. овог правилника и на 
основу поднетог предлога посебног програма у току године, без јавног позива, 
уколико предлог програма из објективних разлога није могао да буде поднет у 
роковима утврђеним чланом 4. и 19. овог правилника, а предмет и садржај програма 
је такав да може бити успешно реализован само од стране одређеног носиоца 
програма. 

Решењем о одобрењу програма из става 1. овог члана, које доноси Градско 
веће града Краљева на образложен предлог Комисије, утврђује се и износ средстава 
за његову реализацију. 

Међусобна права и обавезе између спортског удружења, клуба и организације 
чији је програм одобрен решењем из става 2. овог члана и Града, уређују се 
уговором о додели средстава за реализацију програма. 

Уговор из става 3. овог члана садржи: назив и седиште носиоца програма, 
врсту и садржину програма, време реализације посебног програма, односно 
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МАНИФЕСТАЦИЈЕ 
 

 
 
 

 
НАЗИВ СПОРТСКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ:   
АДРЕСА КЛУБА:  
ДАТУМ ОСНИВАЊА КЛУБА:  
ГРАНА СПОРТА:  
НАЗИВ ГРАНСКОГ САВЕЗА:  
ТЕКУЋИ РАЧУН КЛУБА:  
ОТВОРЕН КОД УПРАВЕ ЗА ТРЕЗОР:  

 
 
 
 
 
НАЗИВ МАНИФЕСТАЦИЈЕ:  
 

 
 

МЕСТО ОДРЖАВАЊА:  
ДАТУМ ОДРЖАВАЊА:  
 
КАРАКТЕР И СВРХА ОДРЖАВАЊА 
МАНИФЕСТАЦИЈЕ: 

 
 
 
 
 

ПЛАНИРАНИ БРОЈ УЧЕСНИКА:  
ПЛАНИРАНИ БРОЈ ГЛЕДАЛАЦА:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

обављања активности, циљеве и очекиване резултате, износ добијених средстава, 
временски план употребе средстава, начин надзора над одвијањем реализације 
програма, обавезе носиоца програма у погледу подношења извештаја о реализацији 
програма, доказивање реализације програма, наменског коришћења средстава, 
медијског представљања програма и учешћа Града у његовом финансирању. 

Средства из буџета Града за реализацију посебних програма из става 1. овог 
члана преносиће се носиоцу одобреног посебног програма на основу решења из 
става 2. овог члана и уговора из става 3. овог члана, у складу са Законом. 
 

Члан 34. 
Град може да буде покровитељ програма, односно пројекта, манифестације 

или друге активности из области спорта без расписивања јавног позива, уколико је 
пројекат, манифестација или друга активност од посебног значаја за Град, развој 
међународне сарадње или је од изузетно високог међународног или државног 
реномеа. 

Акт о прихватању покровитељства, у смислу претходног става овог члана, 
доноси Градоначелник на основу прибављене сагласности Градског већа. 

Актом о прихватању покровитељства утврђује се и износ буџетских средстава 
за реализацију пројекта, манифестације или друге активности из става 1. овог члана. 

Буџетска средства за пројекат, манифестацију или другу активност из става 1. 
овог члана, преносе се кориснику на основу уговора који закључује Градоначелник 
са носиоцем пројекта, односно са организатором манифестације или друге 
активности. 

Уговором из става 4. овог члана, ближе се уређују међусобна права и обавезе 
и начин контроле извршења уговора. 

 
 
 

V  ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 
 
 

Члан 35. 
Стручно административне послове за потребе спровођења овог правилника 

обавља Одељење за друштвене делатности Градске управе града Краљева. 
 

Члан 36. 
Ступањем на снагу овог правилника престаје да важи Правилник 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). 
 

Члан 37. 
Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у 

„Службеном листу града Краљева“. 
 
 

 
ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА КРАЉЕВА  
Број: 011-19/2023-I 
Датум: 16. 01. 2023. године 
 

                                                     ПРЕДСЕДНИК ГРАДСКОГ ВЕЋА 
                                                    градоначелник града Краљева 

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

 
 
 

 
НАЗИВ СПОРТСКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ:   
АДРЕСА КЛУБА:  
ДАТУМ ОСНИВАЊА КЛУБА:  
ГРАНА СПОРТА:  
НАЗИВ ГРАНСКОГ САВЕЗА:  
ТЕКУЋИ РАЧУН КЛУБА:  
ОТВОРЕН КОД УПРАВЕ ЗА ТРЕЗОР:  

 
 
 
 
 
НАЗИВ МАНИФЕСТАЦИЈЕ:  
 

 
 

МЕСТО ОДРЖАВАЊА:  
ДАТУМ ОДРЖАВАЊА:  
 
КАРАКТЕР И СВРХА ОДРЖАВАЊА 
МАНИФЕСТАЦИЈЕ: 

 
 
 
 
 

ПЛАНИРАНИ БРОЈ УЧЕСНИКА:  
ПЛАНИРАНИ БРОЈ ГЛЕДАЛАЦА:  
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 ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН МАНИФЕСТАЦИЈЕ 

А ПЛАНИРАНИ ПРИХОДИ 
  Износ у динарима 
1. СОПСТВЕНИ ПРИХОДИ  

2. ЛОКАЛНА САМОУПРАВА ( БУЏЕТ ГРАДА КРАЉЕВА-
МАНИФЕСТАЦИЈЕ )  

3. ДОНАТОРИ/СПОНЗОРИ  
4. ОСТАЛО:  

 УКУПНО ПРИХОДИ :  

Б ПЛАНИРАНИ РАСХОДИ 

 Врста расхода Износ у динарима 
1.   
2.   
3.   
4.   
5.   
6.   
7.   
8.   
9.   

10.   

 УКУПНО РАСХОДИ :  
 

 
У ____________________ , 20 __ године 
 
 
         Образац попунио:                                           Одговорно лице спорт.организације: 
 
_________________________        М.П.                         __________________________ 
           Име и презиме Име и презиме 
 
                                                                                                                
__________________________                                      ___________________________ 
               Потпис Потпис 
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ОСНОВНИ ТРОШКОВИ КЛУБОВА 

 
 
 

ОПШТИ ПОДАЦИ: 
 
 

Назив спортске организације:  
Адреса седишта:  
Датум оснивања:  
Грана спорта:  
Назив гранског спортског савеза:  
 

 
Име и презиме заступника по решењу 
АПР-а: 

 

Адреса становања:  
Телефон и мобилни телефон:  
e-mail:  

 
 

Секретар или овлашћено лице за 
контактирање: 

 
 

Адреса на коју спортска орг. прима 
пошту: 

 

Телефон и мобилни телефон:  
e-mail:  
 
Текући рачун спортске организације:  
Отворен код Управе за трезор:  
 
 
 
 
 

ПОДАЦИ О РЕГИСТРАЦИЈИ: 
 
 

Број решења АПР-а:  
Датум издавања решења:  
ПИБ ( порески идентификациони број ):  
Матични број ( статистика ):  
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Чланство спортске организације: 
 
Број регистрованих сениора: М) Ж) 
Број регистрованих јуниора: М)  Ж) 
Број регистрованих кадета: М) Ж) 
Број регистрованих пионира: М) Ж) 
Укуоно регистрованих: М) Ж) 
 
 
 
Обавезне чланарине: 
 
Обавезне чланарине за 
сениоре 

Месечно:               дин, или годишње:                    
дин 

Обавезне чланарине за 
јуниоре 

Месечно:               дин, или годишње:                    
дин 

Обавезне чланарине за 
кадете 

Месечно:               дин, или годишње:                    
дин 

Обавезне чланарине за 
пионире 

Месечно:               дин, или годишње:                    
дин 

 
 
 
 
 
 
У _____________________, 20__ године 
 
            Образац попунио:                                          Заступник спорт.организације 
 
__________________________          м.п.          __________________________ 
  Име и презиме             Име и презиме               
__________________________                        _______________________                                    
Потпис                                                                                                       Потпис 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Page 2 of 10 
 

ОСТАЛИ ПОДАЦИ: 
 
 

Спортски објекти у којима спортска 
 организација обавља делатност 
 ( тренинзи, утакмице и такмичења ) 

 Заокружите: 

 

Да ли спорт. организација има уговор о 
коришћењу спорт.објекта у ком обавља 
делат. 

1. Да 
2. Не 

Да ли спорт.организација има уговор о 
закупу спорт.објекта у ком обавља 
делатност 

1. Да 
2. Не 

Колико и како плаћа закуп (попуњавају 
спорт. Организације које имају уговор о 
закупу) 

1. Месечно:                 дин. 
2. Годишње:                дин. 
3. На други начин (описати): 

 
 

Број тренера у спорт.организацији:  
Име и презиме тренера:  
 
Стручно звање  

 заокружите: 
1. Оперативни тренер 
2. Спортски тренер 
3. Спортски тренер специјалиста 
4. Спортски тренер-дипл.проф.физ. 

васптања и спорта 
5. Ништа од наведеног 

Да ли тренер поседује важећу 
лиценцу 

 заокружите: 

1.  Да 
2.  Не 

Којег гранског спорт.савеза поседује 
лиценцу: 

 
 

 
 
 
У случају да спортска организација има више тренера, приложити исте податке 
и за остале тренере. 
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Чланство спортске организације: 
 
Број регистрованих сениора: М) Ж) 
Број регистрованих јуниора: М)  Ж) 
Број регистрованих кадета: М) Ж) 
Број регистрованих пионира: М) Ж) 
Укуоно регистрованих: М) Ж) 
 
 
 
Обавезне чланарине: 
 
Обавезне чланарине за 
сениоре 

Месечно:               дин, или годишње:                    
дин 

Обавезне чланарине за 
јуниоре 

Месечно:               дин, или годишње:                    
дин 

Обавезне чланарине за 
кадете 

Месечно:               дин, или годишње:                    
дин 

Обавезне чланарине за 
пионире 

Месечно:               дин, или годишње:                    
дин 

 
 
 
 
 
 
У _____________________, 20__ године 
 
            Образац попунио:                                          Заступник спорт.организације 
 
__________________________          м.п.          __________________________ 
  Име и презиме             Име и презиме               
__________________________                        _______________________                                    
Потпис                                                                                                       Потпис 
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КАДЕТИ: 

 
Назив лиге у којој се спортска 
организација такмичи у 20___год.: 

 
 

Да ли је то званична лига гран. 
спортског савеза чији је члан 
спорт.организација: 

 заокружите 

1. Да 

2. Не 

Колико клубова броји лига:  
Пласман на крају 20___ год.:  
Тренер:  

 
КАДЕТКИЊЕ: 

 
Назив лиге у којој се спортска 
организација такмичи у 20___год.: 

 
 

Да ли је то званична лига гран. 
спортског савеза чији је члан 
спорт.организација: 

 заокружите 

1. Да 

2. Не 

Колико клубова броји лига:  
Пласман на крају 20___год.:  
Тренер:  
 

ПИОНИРИ: 
 
Назив лиге у којој се спортска 
организација такмичи у 20___год.: 

 
 

Да ли је то званична лига гран. 
спортског савеза чији је члан 
спорт.организација: 

 заокружите 

1. Да 

2. Не 

Колико клубова броји лига:  
Пласман на крају 20__ год.:  
Тренер:  

 
ПИОНИРКЕ: 

 
Назив лиге у којој се спортска 
организација такмичи у 20___год.: 

 
 

Да ли је то званична лига гран. 
спортског савеза чији је члан 
спорт.организација: 

 заокружите 

1. Да 

2. Не 

Колико клубова броји лига:  
Пласман на крају 20___ год.:  
Тренер:  
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ЕКИПНИ СПОРТОВИ 
 

- Страну: 4 и 5 попуњавају спортске организације које се баве: 
1. Екипним спортовима и 
2. Екипним и појединачним спортовима 
 

СЕНИОРИ: 
 

Назив лиге у којој се спортска 
организација такмичи у 20__год.: 

 
 

У ком рангу се такмичи у 20__ год.: 
 

ЗАОКРУЖИТЕ:  
 

I II III IV V VI 
 

Колико клубова броји лига:  
Пласман на крају 20__. год.:  
Тренер:  
 
 
 

СЕНИОРКЕ: 
 

Назив лиге у којој се спортска 
организација такмичи у 20__год.: 

 
 

У ком рангу се такмичи у 20__ год.: 
 

ЗАОКРУЖИТЕ:  
 

I II III IV V VI 
 

Колико клубова броји лига:  
Пласман на крају 20__ год.:  
Тренер:  

 
ЈУНИОРИ: 

 
Назив лиге у којој се спортска 
организација такмичи у 20__год.: 

 
 

Да ли је то званична лига гран. 
спортског савеза чији је члан 
спорт.организација: 

 заокружите 

1. Да 

2. Не 

Колико клубова броји лига:  
Пласман на крају 20___ год.:  
Тренер:  
 
 

ЈУНИОРКЕ: 
 

Назив лиге у којој се спортска 
организација такмичи у 20__год.: 

 
 

Да ли је то званична лига гран. 
спортског савеза чији је члан 
спорт.организација: 

 заокружите 

1. Да 

2. Не 

Колико клубова броји лига:  
Пласман на крају 20___ год.:  
Тренер:  
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КАДЕТИ: 

 
Назив лиге у којој се спортска 
организација такмичи у 20___год.: 

 
 

Да ли је то званична лига гран. 
спортског савеза чији је члан 
спорт.организација: 

 заокружите 

1. Да 

2. Не 

Колико клубова броји лига:  
Пласман на крају 20___ год.:  
Тренер:  

 
КАДЕТКИЊЕ: 

 
Назив лиге у којој се спортска 
организација такмичи у 20___год.: 

 
 

Да ли је то званична лига гран. 
спортског савеза чији је члан 
спорт.организација: 

 заокружите 

1. Да 

2. Не 

Колико клубова броји лига:  
Пласман на крају 20___год.:  
Тренер:  
 

ПИОНИРИ: 
 
Назив лиге у којој се спортска 
организација такмичи у 20___год.: 

 
 

Да ли је то званична лига гран. 
спортског савеза чији је члан 
спорт.организација: 

 заокружите 

1. Да 

2. Не 

Колико клубова броји лига:  
Пласман на крају 20__ год.:  
Тренер:  

 
ПИОНИРКЕ: 

 
Назив лиге у којој се спортска 
организација такмичи у 20___год.: 

 
 

Да ли је то званична лига гран. 
спортског савеза чији је члан 
спорт.организација: 

 заокружите 

1. Да 

2. Не 

Колико клубова броји лига:  
Пласман на крају 20___ год.:  
Тренер:  
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ЕКИПНИ СПОРТОВИ 
 

- Страну: 4 и 5 попуњавају спортске организације које се баве: 
1. Екипним спортовима и 
2. Екипним и појединачним спортовима 
 

СЕНИОРИ: 
 

Назив лиге у којој се спортска 
организација такмичи у 20__год.: 

 
 

У ком рангу се такмичи у 20__ год.: 
 

ЗАОКРУЖИТЕ:  
 

I II III IV V VI 
 

Колико клубова броји лига:  
Пласман на крају 20__. год.:  
Тренер:  
 
 
 

СЕНИОРКЕ: 
 

Назив лиге у којој се спортска 
организација такмичи у 20__год.: 

 
 

У ком рангу се такмичи у 20__ год.: 
 

ЗАОКРУЖИТЕ:  
 

I II III IV V VI 
 

Колико клубова броји лига:  
Пласман на крају 20__ год.:  
Тренер:  

 
ЈУНИОРИ: 

 
Назив лиге у којој се спортска 
организација такмичи у 20__год.: 

 
 

Да ли је то званична лига гран. 
спортског савеза чији је члан 
спорт.организација: 

 заокружите 

1. Да 

2. Не 

Колико клубова броји лига:  
Пласман на крају 20___ год.:  
Тренер:  
 
 

ЈУНИОРКЕ: 
 

Назив лиге у којој се спортска 
организација такмичи у 20__год.: 

 
 

Да ли је то званична лига гран. 
спортског савеза чији је члан 
спорт.организација: 

 заокружите 

1. Да 

2. Не 

Колико клубова броји лига:  
Пласман на крају 20___ год.:  
Тренер:  
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ЈУНИОРИ И ЈУНИОРКЕ: 
 

Име и презиме јуниора/ке са најбољим 
резултатом у 20__год и 
постиг.резултат: 

 
 

Где и када је такмичење одржано: Датум: 
Град:                              Држава: 

Ниво такмичења 
 Заокружите: 

 

1. ОИ и пара ОИ 
2. Светско првенство у 

Ол.спортовима 
3. Светко првенство у не 

Ол.спортовима 
4. Светко првенство по слободној 

пријави 
5. Европско првенство у Ол. 

спортовима 
6. Европско првенство у не 

Ол.спортовима 
7. Европско првенство по 

слободној пријави 
8. Универзијада 
9. Медитеранске игре 
10. Балканијада 
11. Првенство Србије 
12. Првенство Војводине 

Колико је земаља или такмичара 
учествовало у дисц.или категорији: 

 

Да ли је такмичар наступио за клуб 
или репрезентацију Србије: 

 

Тренер (име и презиме ):  
 
 
 
 
 
 

КАДЕТИ И КАДЕТКИЊЕ: 
 

Име и презиме кадети/ње са 
најбољим резултатом у 20__год и 
постиг.резултат: 

 
 

Где и када је такмичење одржано: Датум: 
Град:                              Држава: 

Ниво такмичења 
 Заокружите: 

 

 
1. Светско првенство у 

Ол.спортовима 
2. Светко првенство у не 

Ол.спортовима 
3. Светко првенство по слободној 

пријави 
4. Европско првенство у Ол. 

спортовима 
5. Европско првенство у не 

Ол.спортовима 
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ЈУНИОРИ И ЈУНИОРКЕ: 
 

Име и презиме јуниора/ке са најбољим 
резултатом у 20__год и 
постиг.резултат: 

 
 

Где и када је такмичење одржано: Датум: 
Град:                              Држава: 

Ниво такмичења 
 Заокружите: 

 

1. ОИ и пара ОИ 
2. Светско првенство у 

Ол.спортовима 
3. Светко првенство у не 

Ол.спортовима 
4. Светко првенство по слободној 

пријави 
5. Европско првенство у Ол. 

спортовима 
6. Европско првенство у не 

Ол.спортовима 
7. Европско првенство по 

слободној пријави 
8. Универзијада 
9. Медитеранске игре 
10. Балканијада 
11. Првенство Србије 
12. Првенство Војводине 

Колико је земаља или такмичара 
учествовало у дисц.или категорији: 

 

Да ли је такмичар наступио за клуб 
или репрезентацију Србије: 

 

Тренер (име и презиме ):  
 
 
 
 
 
 

КАДЕТИ И КАДЕТКИЊЕ: 
 

Име и презиме кадети/ње са 
најбољим резултатом у 20__год и 
постиг.резултат: 

 
 

Где и када је такмичење одржано: Датум: 
Град:                              Држава: 

Ниво такмичења 
 Заокружите: 

 

 
1. Светско првенство у 

Ол.спортовима 
2. Светко првенство у не 

Ол.спортовима 
3. Светко првенство по слободној 

пријави 
4. Европско првенство у Ол. 

спортовима 
5. Европско првенство у не 

Ол.спортовима 
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ПОЈЕДИНАЧНИ СПОРТОВИ 
 
 
 

- Страну: 6, 7 и 8 попуњавају клубови који се баве: 
 
 
1. Појединачним спортовима 
2. Појединачним и екипним спортовима 
НАПОМЕНА: 
1. У свакој узрасној категорији вреднује се само један резултат ( најбољи ) 
постигнут у 20__ години. 
2. Резултати једног спортисте могу се вредновати само у једној узрасној 
категорији. 
3. У прилогу доставити за сваки наведени резултат потврду одговарајућег 
гранског савеза ( Покрајинског или Републичког ) или званични записник са 
такмичења.  
 

СЕНИОРИ И СЕНИОРКЕ: 
 

Име и презиме сениора/ке са 
најбољим резултатом у 20__ год и 
постиг.резултат: 

 
 

Где и када је такмичење одржано: Датум: 
Град:                              Држава: 

Ниво такмичења 
 Заокружите: 

 

1. ОИ и пара ОИ 
2. Светско првенство у 

Ол.спортовима 
3. Светко првенство у не 

Ол.спортовима 
4. Светко првенство по слободној 

пријави 
5. Европско првенство у Ол. 

спортовима 
6. Европско првенство у не 

Ол.спортовима 
7. Европско првенство по 

слободној пријави 
8. Универзијада 
9. Медитеранске игре 
10. Балканијада 
11. Првенство Србије 
12. Првенство Војводине 

Колико је земаља или такмичара 
учествовало у дисц.или категорији: 

 

Да ли је такмичар наступио за клуб 
или репрезентацију Србије: 

 

Тренер (име и презиме ):  
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ЈУНИОРИ И ЈУНИОРКЕ: 
 

Име и презиме јуниора/ке са најбољим 
резултатом у 20__год и 
постиг.резултат: 

 
 

Где и када је такмичење одржано: Датум: 
Град:                              Држава: 

Ниво такмичења 
 Заокружите: 

 

1. ОИ и пара ОИ 
2. Светско првенство у 

Ол.спортовима 
3. Светко првенство у не 

Ол.спортовима 
4. Светко првенство по слободној 

пријави 
5. Европско првенство у Ол. 

спортовима 
6. Европско првенство у не 

Ол.спортовима 
7. Европско првенство по 

слободној пријави 
8. Универзијада 
9. Медитеранске игре 
10. Балканијада 
11. Првенство Србије 
12. Првенство Војводине 

Колико је земаља или такмичара 
учествовало у дисц.или категорији: 

 

Да ли је такмичар наступио за клуб 
или репрезентацију Србије: 

 

Тренер (име и презиме ):  
 
 
 
 
 
 

КАДЕТИ И КАДЕТКИЊЕ: 
 

Име и презиме кадети/ње са 
најбољим резултатом у 20__год и 
постиг.резултат: 

 
 

Где и када је такмичење одржано: Датум: 
Град:                              Држава: 

Ниво такмичења 
 Заокружите: 

 

 
1. Светско првенство у 

Ол.спортовима 
2. Светко првенство у не 

Ол.спортовима 
3. Светко првенство по слободној 

пријави 
4. Европско првенство у Ол. 

спортовима 
5. Европско првенство у не 

Ол.спортовима 
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ЈУНИОРИ И ЈУНИОРКЕ: 
 

Име и презиме јуниора/ке са најбољим 
резултатом у 20__год и 
постиг.резултат: 

 
 

Где и када је такмичење одржано: Датум: 
Град:                              Држава: 

Ниво такмичења 
 Заокружите: 

 

1. ОИ и пара ОИ 
2. Светско првенство у 

Ол.спортовима 
3. Светко првенство у не 

Ол.спортовима 
4. Светко првенство по слободној 

пријави 
5. Европско првенство у Ол. 

спортовима 
6. Европско првенство у не 

Ол.спортовима 
7. Европско првенство по 

слободној пријави 
8. Универзијада 
9. Медитеранске игре 
10. Балканијада 
11. Првенство Србије 
12. Првенство Војводине 

Колико је земаља или такмичара 
учествовало у дисц.или категорији: 

 

Да ли је такмичар наступио за клуб 
или репрезентацију Србије: 

 

Тренер (име и презиме ):  
 
 
 
 
 
 

КАДЕТИ И КАДЕТКИЊЕ: 
 

Име и презиме кадети/ње са 
најбољим резултатом у 20__год и 
постиг.резултат: 

 
 

Где и када је такмичење одржано: Датум: 
Град:                              Држава: 

Ниво такмичења 
 Заокружите: 

 

 
1. Светско првенство у 

Ол.спортовима 
2. Светко првенство у не 

Ол.спортовима 
3. Светко првенство по слободној 

пријави 
4. Европско првенство у Ол. 

спортовима 
5. Европско првенство у не 

Ол.спортовима 

Page 6 of 10 
 

ПОЈЕДИНАЧНИ СПОРТОВИ 
 
 
 

- Страну: 6, 7 и 8 попуњавају клубови који се баве: 
 
 
1. Појединачним спортовима 
2. Појединачним и екипним спортовима 
НАПОМЕНА: 
1. У свакој узрасној категорији вреднује се само један резултат ( најбољи ) 
постигнут у 20__ години. 
2. Резултати једног спортисте могу се вредновати само у једној узрасној 
категорији. 
3. У прилогу доставити за сваки наведени резултат потврду одговарајућег 
гранског савеза ( Покрајинског или Републичког ) или званични записник са 
такмичења.  
 

СЕНИОРИ И СЕНИОРКЕ: 
 

Име и презиме сениора/ке са 
најбољим резултатом у 20__ год и 
постиг.резултат: 

 
 

Где и када је такмичење одржано: Датум: 
Град:                              Држава: 

Ниво такмичења 
 Заокружите: 

 

1. ОИ и пара ОИ 
2. Светско првенство у 

Ол.спортовима 
3. Светко првенство у не 

Ол.спортовима 
4. Светко првенство по слободној 

пријави 
5. Европско првенство у Ол. 

спортовима 
6. Европско првенство у не 

Ол.спортовима 
7. Европско првенство по 

слободној пријави 
8. Универзијада 
9. Медитеранске игре 
10. Балканијада 
11. Првенство Србије 
12. Првенство Војводине 

Колико је земаља или такмичара 
учествовало у дисц.или категорији: 

 

Да ли је такмичар наступио за клуб 
или репрезентацију Србије: 

 

Тренер (име и презиме ):  
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- Попуњавају сви клубови! 

 
ФИНАНСИЈСКИ  ИЗВЕШТАЈ  ЗА  20___ годину 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
У _____________________, 20__ године 
 
            Образац попунио:                                          Заступник спорт.организације 
 
__________________________          м.п.          __________________________ 
  Име и презиме             Име и презиме                                                                                                        
__________________________                        _______________________                                    
Потпис                                                                                                       Потпис 
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6. Европско првенство по 
слободној пријави 

7. Олимпијски дани младих 
Европе 

8. Медитеранске игре 
9. Балканијада 
10. Првенство Србије 
11. Првенство Војводине 

Колико је земаља или такмичара 
учествовало у дисц.или категорији: 

 

Да ли је такмичар наступио за клуб 
или репрезентацију Србије: 

 

Тренер (име и презиме ):  
 
 
 
 

ПИОНИРИ И ПИОНИРКЕ: 
 

Име и презиме кадети/ње са 
најбољим резултатом у 20___год и 
постиг.резултат: 

 
 

Где и када је такмичење одржано: Датум: 
Град:                              Држава: 

Ниво такмичења 
 Заокружите: 

 
 
 

 
1. Светко првенство по слободној 

пријави 
2. Европско првенство по 

слободној пријави 
3. Балканијада 
4. Првенство Србије 
5. Првенство Војводине 

Колико је земаља или такмичара 
учествовало у дисц.или категорији: 

 

Да ли је такмичар наступио за клуб 
или репрезентацију Србије: 

 

Тренер (име и презиме ):  
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- Попуњавају сви клубови! 

 
ФИНАНСИЈСКИ  ИЗВЕШТАЈ  ЗА  20___ годину 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
У _____________________, 20__ године 
 
            Образац попунио:                                          Заступник спорт.организације 
 
__________________________          м.п.          __________________________ 
  Име и презиме             Име и презиме                                                                                                        
__________________________                        _______________________                                    
Потпис                                                                                                       Потпис 
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ПОСЕБНИ ПРОГРАМИ КЛУБOВА  
 

ОПШТИ ПОДАЦИ: 
 

Назив спортске организације:  
Адреса седишта:  
Датум оснивања:  
Грана спорта:  
Назив гранског спортског савеза:  
 

 
Име и презиме заступника по решењу 
АПР-а: 

 

Адреса становања:  
Телефон и мобилни телефон:  
e-mail:  

 
 

Секретар или овлашћено лице за 
контактирање: 

 
 

Адреса на коју спортска орг. прима 
пошту: 

 

Телефон и мобилни телефон:  
e-mail:  
 
Текући рачун спортске организације:  
Отворен код управе за трезор:  
 
 

ПОДАЦИ О РЕГИСТРАЦИЈИ: 
 

Број решења АПР-а:  
Датум издавања решења:  
ПИБ ( порески идентификациони број ):  
Матични број ( статистика ):  
 
 

ОСТАЛИ ПОДАЦИ: 
 

Спортски објекти у којима спортска 
 организација обавља делатност 
 ( тренинзи, утакмице и такмичења ) 

 Заокружите: 

 
 
 
 
 
 

Да ли спорт. организација има уговор о 
коришћењу спорт.објекта у ком обавља 
делатност 

1. Да 
2. Не 

Да ли спорт.организација има уговор о 
закупу спорт. објекта у ком обавља 
делатност 

1. Да 
2. Не 

Колико и како плаћа закуп (попуњавају 
спорт. организације које имају уговор о 
закупу) 

1. Месечно:                 дин. 
2. Годишње:                дин. 
3. На други начин (описати): 
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- Попуњавају сви клубови! 
 

ФИНАСИЈСКИ  ПЛАН  ЗА  20__ годину 
 

 

 
 
У _____________________, 20__ године 
 
            Образац попунио:                                          Заступник спорт.организације 
 
__________________________          м.п.          __________________________ 
  Име и презиме             Име и презиме                                                                                                                      
__________________________                        _______________________                                    
Потпис                                                                                                       Потпис 
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ПОСЕБНИ ПРОГРАМИ КЛУБOВА  
 

ОПШТИ ПОДАЦИ: 
 

Назив спортске организације:  
Адреса седишта:  
Датум оснивања:  
Грана спорта:  
Назив гранског спортског савеза:  
 

 
Име и презиме заступника по решењу 
АПР-а: 

 

Адреса становања:  
Телефон и мобилни телефон:  
e-mail:  

 
 

Секретар или овлашћено лице за 
контактирање: 

 
 

Адреса на коју спортска орг. прима 
пошту: 

 

Телефон и мобилни телефон:  
e-mail:  
 
Текући рачун спортске организације:  
Отворен код управе за трезор:  
 
 

ПОДАЦИ О РЕГИСТРАЦИЈИ: 
 

Број решења АПР-а:  
Датум издавања решења:  
ПИБ ( порески идентификациони број ):  
Матични број ( статистика ):  
 
 

ОСТАЛИ ПОДАЦИ: 
 

Спортски објекти у којима спортска 
 организација обавља делатност 
 ( тренинзи, утакмице и такмичења ) 

 Заокружите: 

 
 
 
 
 
 

Да ли спорт. организација има уговор о 
коришћењу спорт.објекта у ком обавља 
делатност 

1. Да 
2. Не 

Да ли спорт.организација има уговор о 
закупу спорт. објекта у ком обавља 
делатност 

1. Да 
2. Не 

Колико и како плаћа закуп (попуњавају 
спорт. организације које имају уговор о 
закупу) 

1. Месечно:                 дин. 
2. Годишње:                дин. 
3. На други начин (описати): 
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ПОСЕБНИ ПРОГРАМИ КЛУБOВА  
 

ОПШТИ ПОДАЦИ: 
 

Назив спортске организације:  
Адреса седишта:  
Датум оснивања:  
Грана спорта:  
Назив гранског спортског савеза:  
 

 
Име и презиме заступника по решењу 
АПР-а: 

 

Адреса становања:  
Телефон и мобилни телефон:  
e-mail:  

 
 

Секретар или овлашћено лице за 
контактирање: 

 
 

Адреса на коју спортска орг. прима 
пошту: 

 

Телефон и мобилни телефон:  
e-mail:  
 
Текући рачун спортске организације:  
Отворен код управе за трезор:  
 
 

ПОДАЦИ О РЕГИСТРАЦИЈИ: 
 

Број решења АПР-а:  
Датум издавања решења:  
ПИБ ( порески идентификациони број ):  
Матични број ( статистика ):  
 
 

ОСТАЛИ ПОДАЦИ: 
 

Спортски објекти у којима спортска 
 организација обавља делатност 
 ( тренинзи, утакмице и такмичења ) 

 Заокружите: 

 
 
 
 
 
 

Да ли спорт. организација има уговор о 
коришћењу спорт.објекта у ком обавља 
делатност 

1. Да 
2. Не 

Да ли спорт.организација има уговор о 
закупу спорт. објекта у ком обавља 
делатност 

1. Да 
2. Не 

Колико и како плаћа закуп (попуњавају 
спорт. организације које имају уговор о 
закупу) 

1. Месечно:                 дин. 
2. Годишње:                дин. 
3. На други начин (описати): 
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ЕКИПНИ СПОРТОВИ 

 
 Страну: 3 и 4 попуњавају спортске организације које се баве: 
1. Екипним спортовима и 
2. Екипним и појединачним спортовима 
 

СЕНИОРИ: 
 

Назив лиге у којој се спортска 
организација такмичи у 20__год.: 

 
 

У ком рангу се такмичи у 20__ год.: 
 

ЗАОКРУЖИТЕ:  
 

I II III IV V VI 
 

Колико клубова броји лига:  
Пласман на крају 20__ год.:  
Тренер:  
 
 

СЕНИОРКЕ: 
 

Назив лиге у којој се спортска 
организација такмичи у 20__год.: 

 
 

У ком рангу се такмичи у 20__ год.: 
 

ЗАОКРУЖИТЕ:  
 

I II III IV V VI 
 

Колико клубова броји лига:  
Пласман на крају 20__ год.:  
Тренер:  
 

ЈУНИОРИ: 
 

Назив лиге у којој се спортска 
организација такмичи у 20__год.: 

 
 

Да ли је то званична лига гран. 
спортског савеза чији је члан 
спорт.организација: 

 заокружите 

1. Да 

2. Не 

Колико клубова броји лига:  
Пласман на крају 20___ год.:  
Тренер:  
 
 

ЈУНИОРКЕ: 
 

Назив лиге у којој се спортска 
организација такмичи у 20__год.: 

 
 

Да ли је то званична лига гран. 
спортског савеза чији је члан 
спорт.организација: 

 заокружите 

1. Да 

2. Не 

Колико клубова броји лига:  
Пласман на крају 20___ год.:  
Тренер:  
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Број тренера у спорт.организацији:  
Име и презиме тренера:  
 
 
Стручно звање  

 заокружите: 
1. Оперативни тренер 
2. Спортски тренер 
3. Спортски тренер специјалиста 
4. Спортски тренер - дипл.проф. физ. 

васпитања и спорта 
5. Ништа од наведеног 

Да ли тренер поседује важећу 
лиценцу 

 заокружите: 

1.  Да 
2.  Не 

Којег гранског спорт.савеза поседује 
лиценцу: 

 
 

 
У случају да спортска организација има више тренера, приложити исте податке 
и за остале тренере. 
Чланство спортске организације: 
 
Број регистрованих сениора: М) Ж) 
Број регистрованих јуниора: М)  Ж) 
Број регистрованих кадета: М) Ж) 
Број регистрованих пионира: М) Ж) 
Укуоно регистрованих: М) Ж) 
 
Обавезне чланарине: 
 
Обавезне чланарине за сениоре Месечно:               дин, или годишње:                    

дин 
Обавезне чланарине за јуниоре Месечно:               дин, или годишње:                    

дин 
Обавезне чланарине за кадете Месечно:               дин, или годишње:                    

дин 
Обавезне чланарине за пионире Месечно:               дин, или годишње:                    

дин 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

У _____________________, 20__ године 
 
            Образац попунио:                                                       Заступник спорт.организације 
 
__________________________         м.п.         __________________________ 
                 Име и презиме                                                                                         Име и презиме 
 
_______________________________                                                        ______________________________ 
                         Потпис                                                                                                       Потпис 
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ЕКИПНИ СПОРТОВИ 

 
 Страну: 3 и 4 попуњавају спортске организације које се баве: 
1. Екипним спортовима и 
2. Екипним и појединачним спортовима 
 

СЕНИОРИ: 
 

Назив лиге у којој се спортска 
организација такмичи у 20__год.: 

 
 

У ком рангу се такмичи у 20__ год.: 
 

ЗАОКРУЖИТЕ:  
 

I II III IV V VI 
 

Колико клубова броји лига:  
Пласман на крају 20__ год.:  
Тренер:  
 
 

СЕНИОРКЕ: 
 

Назив лиге у којој се спортска 
организација такмичи у 20__год.: 

 
 

У ком рангу се такмичи у 20__ год.: 
 

ЗАОКРУЖИТЕ:  
 

I II III IV V VI 
 

Колико клубова броји лига:  
Пласман на крају 20__ год.:  
Тренер:  
 

ЈУНИОРИ: 
 

Назив лиге у којој се спортска 
организација такмичи у 20__год.: 

 
 

Да ли је то званична лига гран. 
спортског савеза чији је члан 
спорт.организација: 

 заокружите 

1. Да 

2. Не 

Колико клубова броји лига:  
Пласман на крају 20___ год.:  
Тренер:  
 
 

ЈУНИОРКЕ: 
 

Назив лиге у којој се спортска 
организација такмичи у 20__год.: 

 
 

Да ли је то званична лига гран. 
спортског савеза чији је члан 
спорт.организација: 

 заокружите 

1. Да 

2. Не 

Колико клубова броји лига:  
Пласман на крају 20___ год.:  
Тренер:  
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ПОЈЕДИНАЧНИ СПОРТОВИ 
 

 Страну: 5, 6 и 7 попуњавају клубови који се баве: 
 
1. Појединачним спортовима 
2. Појединачним и екипним спортовима 
НАПОМЕНА: 
1. У свакој узрасној категорији вреднује се само један резултат ( најбољи ) 
постигнут у 20__ години. 
2. Резултати једног спортисте могу се вредновати само у једној узрасној 
категорији. 
3. У прилогу доставити за сваки наведени резултат потврду одговарајућег 
гранског савеза ( Покрајинског или Републичког ) или званични записник са 
такмичења.  
 

СЕНИОРИ И СЕНИОРКЕ: 
Име и презиме сениора/ке са 
најбољим резултатом у 20__год и 
постиг.резултат: 

 
 

Где и када је такмичење одржано: Датум: 
Град:                              Држава: 

Ниво такмичења 
 Заокружите: 

 

1. ОИ и пара ОИ 
2. Светско првенство у 

Ол.спортовима 
3. Светко првенство у не 

Ол.спортовима 
4. Светко првенство по слободној 

пријави 
5. Европско првенство у Ол. 

спортовима 
6. Европско првенство у не 

Ол.спортовима 
7. Европско првенство по 

слободној пријави 
8. Универзијада 
9. Медитеранске игре 
10. Балканијада 
11. Првенство Србије 
12. Првенство Војводине 

Колико је земаља или такмичара 
учествовало у дисц.или категорији: 

 

Да ли је такмичар наступио за клуб 
или репрезентацију Србије: 

 

Тренер (име и презиме ):  
 
 
 

ЈУНИОРИ И ЈУНИОРКЕ: 
Име и презиме јуниора/ке са најбољим 
резултатом у 20___год и постигнути 
резултат: 

 
 

Где и када је такмичење одржано: Датум: 
Град:                              Држава: 
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КАДЕТИ: 
 

Назив лиге у којој се спортска 
организација такмичи у 20__год.: 

 
 

Да ли је то званична лига гран. 
спортског савеза чији је члан 
спорт.организација: 

 заокружите 

1. Да 

2. Не 

Колико клубова броји лига:  
Пласман на крају 20__ год.:  
Тренер:  

 
КАДЕТКИЊЕ: 

 
Назив лиге у којој се спортска 
организација такмичи у 20__.год.: 

 
 

Да ли је то званична лига гран. 
спортског савеза чији је члан 
спорт.организација: 

 заокружите 

1. Да 

2. Не 

Колико клубова броји лига:  
Пласман на крају 20__ год.:  
Тренер:  
 

ПИОНИРИ: 
 
Назив лиге у којој се спортска 
организација такмичи у 20__год.: 

 
 

Да ли је то званична лига гран. 
спортског савеза чији је члан 
спорт.организација: 

 заокружите 

1. Да 

2. Не 

Колико клубова броји лига:  
Пласман на крају 20__ год.:  
Тренер:  
 

ПИОНИРКЕ: 
 

Назив лиге у којој се спортска 
организација такмичи у 20___год.: 

 
 

Да ли је то званична лига гран. 
спортског савеза чији је члан 
спорт.организација: 

 заокружите 

1. Да 

2. Не 

Колико клубова броји лига:  
Пласман на крају 20___ год.:  
Тренер:  
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ПОЈЕДИНАЧНИ СПОРТОВИ 
 

 Страну: 5, 6 и 7 попуњавају клубови који се баве: 
 
1. Појединачним спортовима 
2. Појединачним и екипним спортовима 
НАПОМЕНА: 
1. У свакој узрасној категорији вреднује се само један резултат ( најбољи ) 
постигнут у 20__ години. 
2. Резултати једног спортисте могу се вредновати само у једној узрасној 
категорији. 
3. У прилогу доставити за сваки наведени резултат потврду одговарајућег 
гранског савеза ( Покрајинског или Републичког ) или званични записник са 
такмичења.  
 

СЕНИОРИ И СЕНИОРКЕ: 
Име и презиме сениора/ке са 
најбољим резултатом у 20__год и 
постиг.резултат: 

 
 

Где и када је такмичење одржано: Датум: 
Град:                              Држава: 

Ниво такмичења 
 Заокружите: 

 

1. ОИ и пара ОИ 
2. Светско првенство у 

Ол.спортовима 
3. Светко првенство у не 

Ол.спортовима 
4. Светко првенство по слободној 

пријави 
5. Европско првенство у Ол. 

спортовима 
6. Европско првенство у не 

Ол.спортовима 
7. Европско првенство по 

слободној пријави 
8. Универзијада 
9. Медитеранске игре 
10. Балканијада 
11. Првенство Србије 
12. Првенство Војводине 

Колико је земаља или такмичара 
учествовало у дисц.или категорији: 

 

Да ли је такмичар наступио за клуб 
или репрезентацију Србије: 

 

Тренер (име и презиме ):  
 
 
 

ЈУНИОРИ И ЈУНИОРКЕ: 
Име и презиме јуниора/ке са најбољим 
резултатом у 20___год и постигнути 
резултат: 

 
 

Где и када је такмичење одржано: Датум: 
Град:                              Држава: 
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ПОЈЕДИНАЧНИ СПОРТОВИ 
 

 Страну: 5, 6 и 7 попуњавају клубови који се баве: 
 
1. Појединачним спортовима 
2. Појединачним и екипним спортовима 
НАПОМЕНА: 
1. У свакој узрасној категорији вреднује се само један резултат ( најбољи ) 
постигнут у 20__ години. 
2. Резултати једног спортисте могу се вредновати само у једној узрасној 
категорији. 
3. У прилогу доставити за сваки наведени резултат потврду одговарајућег 
гранског савеза ( Покрајинског или Републичког ) или званични записник са 
такмичења.  
 

СЕНИОРИ И СЕНИОРКЕ: 
Име и презиме сениора/ке са 
најбољим резултатом у 20__год и 
постиг.резултат: 

 
 

Где и када је такмичење одржано: Датум: 
Град:                              Држава: 

Ниво такмичења 
 Заокружите: 

 

1. ОИ и пара ОИ 
2. Светско првенство у 

Ол.спортовима 
3. Светко првенство у не 

Ол.спортовима 
4. Светко првенство по слободној 

пријави 
5. Европско првенство у Ол. 

спортовима 
6. Европско првенство у не 

Ол.спортовима 
7. Европско првенство по 

слободној пријави 
8. Универзијада 
9. Медитеранске игре 
10. Балканијада 
11. Првенство Србије 
12. Првенство Војводине 

Колико је земаља или такмичара 
учествовало у дисц.или категорији: 

 

Да ли је такмичар наступио за клуб 
или репрезентацију Србије: 

 

Тренер (име и презиме ):  
 
 
 

ЈУНИОРИ И ЈУНИОРКЕ: 
Име и презиме јуниора/ке са најбољим 
резултатом у 20___год и постигнути 
резултат: 

 
 

Где и када је такмичење одржано: Датум: 
Град:                              Држава: 
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КАДЕТИ: 
 

Назив лиге у којој се спортска 
организација такмичи у 20__год.: 

 
 

Да ли је то званична лига гран. 
спортског савеза чији је члан 
спорт.организација: 

 заокружите 

1. Да 

2. Не 

Колико клубова броји лига:  
Пласман на крају 20__ год.:  
Тренер:  

 
КАДЕТКИЊЕ: 

 
Назив лиге у којој се спортска 
организација такмичи у 20__.год.: 

 
 

Да ли је то званична лига гран. 
спортског савеза чији је члан 
спорт.организација: 

 заокружите 

1. Да 

2. Не 

Колико клубова броји лига:  
Пласман на крају 20__ год.:  
Тренер:  
 

ПИОНИРИ: 
 
Назив лиге у којој се спортска 
организација такмичи у 20__год.: 

 
 

Да ли је то званична лига гран. 
спортског савеза чији је члан 
спорт.организација: 

 заокружите 

1. Да 

2. Не 

Колико клубова броји лига:  
Пласман на крају 20__ год.:  
Тренер:  
 

ПИОНИРКЕ: 
 

Назив лиге у којој се спортска 
организација такмичи у 20___год.: 

 
 

Да ли је то званична лига гран. 
спортског савеза чији је члан 
спорт.организација: 

 заокружите 

1. Да 

2. Не 

Колико клубова броји лига:  
Пласман на крају 20___ год.:  
Тренер:  
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Ниво такмичења 

 Заокружите: 
 

1. ОИ и пара ОИ 
2. Светско првенство у 

Ол.спортовима 
3. Светко првенство у не 

Ол.спортовима 
4. Светко првенство по слободној 

пријави 
5. Европско првенство у Ол. 

спортовима 
6. Европско првенство у не 

Ол.спортовима 
7. Европско првенство по 

слободној пријави 
8. Универзијада 
9. Медитеранске игре 
10. Балканијада 
11. Првенство Србије 
12. Првенство Војводине 

Колико је земаља или такмичара 
учествовало у дисц.или категорији: 

 

Да ли је такмичар наступио за клуб 
или репрезентацију Србије: 

 

Тренер (име и презиме ):  
 

КАДЕТИ И КАДЕТКИЊЕ: 
 

Име и презиме кадети/ње са 
најбољим резултатом у 20__год и 
постиг.резултат: 

 
 

Где и када је такмичење одржано: Датум: 
Град:                              Држава: 

Ниво такмичења 
 Заокружите: 

 

 
1. Светско првенство у 

Ол.спортовима 
2. Светко првенство у не 

Ол.спортовима 
3. Светко првенство по слободној 

пријави 
4. Европско првенство у Ол. 

спортовима 
5. Европско првенство у не 

Ол.спортовима 
6. Европско првенство по 

слободној пријави 
7. Олимпијски дани младих 

Европе 
8. Медитеранске игре 
9. Балканијада 
10. Првенство Србије 
11. Првенство Војводине 

Колико је земаља или такмичара 
учествовало у дисц.или категорији: 

 

Да ли је такмичар наступио за клуб 
или репрезентацију Србије: 

 

Тренер (име и презиме ):  
 
 

Page 6 of 9 
 

Ниво такмичења 
 Заокружите: 

 

1. ОИ и пара ОИ 
2. Светско првенство у 

Ол.спортовима 
3. Светко првенство у не 

Ол.спортовима 
4. Светко првенство по слободној 

пријави 
5. Европско првенство у Ол. 

спортовима 
6. Европско првенство у не 

Ол.спортовима 
7. Европско првенство по 

слободној пријави 
8. Универзијада 
9. Медитеранске игре 
10. Балканијада 
11. Првенство Србије 
12. Првенство Војводине 

Колико је земаља или такмичара 
учествовало у дисц.или категорији: 

 

Да ли је такмичар наступио за клуб 
или репрезентацију Србије: 

 

Тренер (име и презиме ):  
 

КАДЕТИ И КАДЕТКИЊЕ: 
 

Име и презиме кадети/ње са 
најбољим резултатом у 20__год и 
постиг.резултат: 

 
 

Где и када је такмичење одржано: Датум: 
Град:                              Држава: 

Ниво такмичења 
 Заокружите: 

 

 
1. Светско првенство у 

Ол.спортовима 
2. Светко првенство у не 

Ол.спортовима 
3. Светко првенство по слободној 

пријави 
4. Европско првенство у Ол. 

спортовима 
5. Европско првенство у не 

Ол.спортовима 
6. Европско првенство по 

слободној пријави 
7. Олимпијски дани младих 

Европе 
8. Медитеранске игре 
9. Балканијада 
10. Првенство Србије 
11. Првенство Војводине 

Колико је земаља или такмичара 
учествовало у дисц.или категорији: 

 

Да ли је такмичар наступио за клуб 
или репрезентацију Србије: 

 

Тренер (име и презиме ):  
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ПИОНИРИ И ПИОНИРКЕ: 
 

Име и презиме пионира/ке са 
најбољим резултатом у 20___ год и 
постигнути резултат: 

 
 

Где и када је такмичење одржано: Датум: 
Град:                              Држава: 

Ниво такмичења 
 Заокружите: 

 
 
 

 
1. Светко првенство по слободној 

пријави 
2. Европско првенство по 

слободној пријави 
3. Балканијада 
4. Првенство Србије 
5. Првенство Војводине 

Колико је земаља или такмичара 
учествовало у дисц.или категорији: 

 

Да ли је такмичар наступио за клуб 
или репрезентацију Србије: 

 

Тренер (име и презиме ):  
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- Попуњавају сви клубови! 
 

ФИНАНСИЈСКИ  ПЛАН  ЗА  20__ годину 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

У _____________________, 20___године 
 
            Образац попунио:                                                       Заступник спорт.организације 
 
__________________________          м.п.         __________________________ 
                 Име и презиме                                                                                         Име и презиме 
 
_______________________________                                                         ______________________________ 
                         Потпис                                                                                                       Потпис 
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- Попуњавају сви клубови! 
 

ФИНАНСИЈСКИ  ИЗВЕШТАЈ  ЗА  20___ годину 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
У _____________________, 20__ године 
 
            Образац попунио:                                                       Заступник спорт.организације 
 
__________________________         м.п.         __________________________ 
                 Име и презиме                                                                                         Име и презиме 
 
_______________________________                                                         ______________________________ 
                         Потпис                                                                                                       Потпис 
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- Попуњавају сви клубови! 
 

ФИНАНСИЈСКИ  ПЛАН  ЗА  20__ годину 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

У _____________________, 20___године 
 
            Образац попунио:                                                       Заступник спорт.организације 
 
__________________________          м.п.         __________________________ 
                 Име и презиме                                                                                         Име и презиме 
 
_______________________________                                                         ______________________________ 
                         Потпис                                                                                                       Потпис 
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- Попуњавају сви клубови! 
 

ФИНАНСИЈСКИ  ИЗВЕШТАЈ  ЗА  20___ годину 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
У _____________________, 20__ године 
 
            Образац попунио:                                                       Заступник спорт.организације 
 
__________________________         м.п.         __________________________ 
                 Име и презиме                                                                                         Име и презиме 
 
_______________________________                                                         ______________________________ 
                         Потпис                                                                                                       Потпис 
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1 
 

На основу члана 46. тачка 2. у вези са чланом 66. тачка 5. Закона о 
локалној самоуправи („Службени гласник РС“, број 127/09, 83/14-др.закон, 101/16-
др.закон, 47/18 и 111/21-др.закон), члана 141. Закона о спорту („Службени гласник 
РС“, број 10/16), Правилникa о националној категоризацији спортова („Службени 
гласник РС“, број 12/17), члана 23. Одлуке о о обезбеђивању средстава за 
остваривање општих интереса у области спорта на територији града Краљева 
(„Службени лист града Краљева“, број 36/22) 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 шеснаестој (редовној) седници 

одржаној 16. јануара 2023. године, донело је 
 

 
П Р А В И Л Н И К 

О КАТЕГОРИЗАЦИЈИ СПОРТСКИХ УДРУЖЕЊА, 
КЛУБОВА И ОРГАНИЗАЦИЈА ГРАДА КРАЉЕВА 

 
 

Члан 1. 
  Правилник о категоризацији спортских удружења, клубова и организација 

града Краљева (у даљем тексту: Правилник) утврђује категоризацију грана 
спорта, односно ранг спортских грана у граду Краљеву (у даљем тексту: Град).  
 

Члан 2. 
Категоризација се утврђује за гране спорта преко којих се остварује општи 

интерес на територији Града у складу са Правилником о националној 
категоризацији спортова. 

Категоризација се утврђује за гране спорта чија се делатност обавља 
преко клубова који су редовни чланови гранских  спортских републичких савеза 
преко којих се остварује општи интерес у области спорта у Републици Србији и 
који су у систему такмичења наведених савеза, а  који су редовни чланови 
Олимпијског комитета Србије и Спортског савеза Србије. 

 
Члан 3. 

Спортска удружења, клубови и организације чији су рад и постојање 
проглашени за интерес Града актом градоначелника на основу прибављене 
сагласности Градског већа града Краљева (у даљем тексту: Градско веће), не 
подлежу категоризацији по Правилнику, већ ће њихово финансирање (висина, 
начин и др.) бити спроведено посебним актом градоначелника града Краљева, на 
основу прибављене сагласности Градског већа. 
 

Члан 4. 
 На основу категоризације, клубови из члана 2. Правилника стичу право на 

финансирање из буџета града Краљева намењеног за редовне годишње 
програме.  

 Остала спортска удружења се не категоришу и имају право коришћења 
буџетских средстава само по основу подношења пројеката за посебне програме.  
 

Члан 5. 
 Основни критеријуми за Категоризацију грана спорта, сходно члану 2. 

Правилника су:  
1. прилагођеност националне категоризације Града у складу са  

развијеношћу грана спорта на територији Града,  
2. традиција гране спорта у Граду,  
3. ранг такмичења,   
4. постигнути резултати у последњем такмичарском циклусу,  
5. број регистрованих спортиста у претходном такмичарском циклусу у 

редовном систему такмичења, односно број спортиста у појединачним гранама 
спорта  (одвојено мушке и женске категорије) и  
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6. број ангажованих стручњака са одговарајућом лиценцом гранског 
савеза преко ког се остварује општи интерес у области спорта у Граду. 

  
  
 1. Прилагођеност националне категоризације Града у складу са  

развијеношћу грана спорта на територији Града  
  
У складу са Правилником о Националној категоризацији спортова,   

Спортски савез Србије (за неолимпијске спортове), односно Олимпијски комитет 
Србије (за олимпијске спортове) извршили су категоризацију грана спорта за 
период од две године.  

На основу развијености спортске гране на нивоу Града, спортских 
резултата клубова и спортиста, масовности спортске гране, стручног рада као и 
спортских грана од посебног значаја за Град, разврстане су спортске гране у шест 
категорија које носе одговарајући број бодова:  

 
 ПРВА категорија (50 бодова)  

- атлетика, 
- ватерполо, 
- веслање, 
- кајак – кану, 
- кошарка, 
- одбојка, 
- пливање, 
- рукомет, 
- стрељаштво, 
- тенис, 
- фудбал, 
- рвање, 
- теквондо. 

 
ДРУГА категорија (40 бодова) 

- бициклизам, 
- бокс, 
- ваздухопловни спорт, 
- гимнастика , 
- карате, 
- кик бокс, 
- куглање, 
- планинарство, 
- стони тенис, 
- спорт особа са инвалидитетом (атлетика, стони тенис, стрељаштво, 
спорт глувих и наглувих и спорт слепих и слабовидих), 
- џудо, 
- шах. 

 
ТРЕЋА категорија (35 бодова) 

-  аутомобилизам, 
-    амерички фудбал, 
-    бадминтон, 
-    боди билдинг, 
-    дизање тегова, 
-    једрење, 
-    коњички спорт (олимпијске и ФЕИ дисциплине), 
-    галопски спорт, 
-    касачки спорт, 
-    мачевање, 
-    мото спорт, 
-    савате, 
-    синхроно пливање, 
-    скијање, 
-    спортски плес, 
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-    спортски риболов, 
-    стреличарство, 
-    триатлон, 
-    хокеј на леду, 
-    џет-ски, 
-    џу-џицу, 
-    фитнес, 
-    параолимпијски спорт (одбојка седећа, Powerlifting, пливање, 
стреличарство). 

 
ЧЕТВРТА категорија (28 бодова) 

- аикидо, 
- бејзбол, 
- боћање, 
- бриџ, 
- го, 
- голф, 
- карлинг, 
- кендо, 
- кјокушинкаи, 
- клизање, 
- корфбол, 
- оријентиринг, 
- пикадо, 
- подводни спорт, 
- рафтинг, 
- рагби, 
- рагби 13, 
- самбо, 
- скокови у воду, 
- скијање на води, 
- спортско пењање, 
- хокеј на трави, 
- Tug-of-War (надвлачење конопца), 
- параолимпијски спорт (бадминтон, бициклизам, Goalball-слепи и 
слабовиди, кану, кошарка у колицима, скијање, теквондо), 
- непараолимпијски спорт особа са инвалидитетом. 

 
 

ПЕТА категорија (18 бодова) 
- аеробик, 
- Ashihara Kaikan, 
- биатлон, 
- билијар (pool), 
- боб, 
- bowling, 
- вушукунгфу, 
- крикет, 
- LifeSaving, 
- летеће мете, 
- пеинтбол, 
- Powerlifting, 
- практично стрељаштво, 
- санкашки спортови, 
- скајбол, 
- сквош, 
- снукер, 
- спортска спелеологија, 
- софтбол. 

 
 

ШЕСТА КАТЕГОРИЈА (10 бодова) 
- спортови који нису од посебног значаја за Град. 
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                     2. Традиција грана спорта у граду 
 
Редни 
број Критеријум Максималан број 

бодова 
1. Клубови основани пре 50 и више година 10 
2. Клубови од 25 до 50 година традиције 8 
3. Клубови од 10 до 25 година традиције 6 
4. Клубови од 5 до 10 година традиције 3 

 
 

 
           3. Ранг такмичења  
 
У екипним спортовима постоје следећи нивои (рангови) такмичења:  
 
I    Општинске лиге  
II   Међуопштинске лиге (окружне)  
III  Регионалне (покрајинске, међуокружне, III лиге)  
IV  II лиге  
V   I лиге  
VI  Националне лиге највишег ранга ( Супер лиге, „А“ лиге) 
 
* Напомена: У екипним спортовима где нема „Супер лиге“ и „А лиге“, као 

највиши ранг се признаје I лига Србије (V ниво) 
 

У појединачним спортовима постоје следећи нивои (рангови) такмичења:  
 

I   Градско/општинско (међуопштинско) првенство  
II  Окружно/ регионално- покрајинско првенство  
III  Државно првенство 

 
Број бодова  
 
Екипни 
спортови  

Сениори Јуниори (70%) Кадети (60%) Пионири (50%) 

VI ниво  30 21 18 15 
V  ниво  24 18 15 12 
IV ниво  18 12 12 9 
III  ниво  12 9 9 6 
II  ниво  9 6 6 5 
I   ниво  6 5 4 3 
Појединачни 
спортови  

Сениори Јуниори (70%) Кадети (60%) Пионири (50%) 

III ниво  30 21 18 15 
II ниво  20 14 12 10 
I ниво  10 7 6 5 
 
*Напомена: Бодују се посебно мушки, а посебно женски нивои такмичења. 
 
 
 
                     4. Постигнути резултати у последњем такмичарском циклусу  
 

Ред. 
Број 

Ек
ип

ни
 

сп
ор

то
ви

 Сениори Јуниори (70%) Кадети (60%) Пионири (50%) 

I м
ес

то
 

II 
м

ес
то

 

III
 м

ес
то

 

  I
 м

ес
то

 

  I
I м

ес
то

 

  I
II 

м
ес

то
 

  I
 м

ес
то

 

  I
I м

ес
то

 

  I
II 

м
ес

то
 

  I
 м

ес
то

 

  I
I м

ес
то

 

  I
II 

м
ес

то
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1. VI 
ниво  40 35 30 30 24 20 25 21 18 20 17 15 

2. V 
ниво  30 26 22 22 18 15 20 17 15 15 13 11 

3. IV 
ниво  25 20 17 18 14 12 15 12 10 12 10 7 

4. III 
ниво  20 17 14 14 12 9 12 10 8 10 8 6 

5. II 
ниво  15 12 10 10 8 6 9 7 5 8 6 4 

6. I 
ниво  10 8 6 8 6 4 7 5 3 6 4 3 

Ред. 
Број 

П
ој

ед
ин

ач
ни

 с
по

рт
ов

и Сениори Јуниори (70%) Кадети (60%) Пионири (50%) 

3 
и 

ви
ш

е 
м

ед
аљ

а 
I м

ес
то

 

2 
м

ед
аљ

е 

1 
м

ед
аљ

а 
I  

II 
м

ес
то

 

3 
и 

ви
ш

е 
м

ед
аљ

а 
I м

ес
то

 

2 
м

ед
аљ

е 

1 
м

ед
аљ

а 
I  

II 
м

ес
то

 

3 
и 

ви
ш

е 
м

ед
аљ

а 
I м

ес
то

 

2 
м

ед
аљ

е 

1 
м

ед
аљ

а 
I  

II 
м

ес
то

 

3 
и 

ви
ш

е 
м

ед
аљ

а 
I м

ес
то

 

2 
м

ед
аљ

е 

1 
м

ед
аљ

а 
I  

II 
м

ес
то

 

1. III 
ниво  30 25 20 21 16 14 18 15 12 15 12 10 

2. II 
ниво  20 15 10 14 11 7 12 9 6 10 8 5 

3. I 
ниво  10 7 4 7 5 3 6 4 2 5 3 4 

 
*Напомена: Бодују се посебно мушки, а посебно женски резултати 
 
 
 
                        5. Број регистрованих спортиста у претходном такмичарском 
циклусу у редовном систему такмичења, односно спортиста у појединачним 
гранама спорта (одвојено мушке и женске категорије)  
 
СЕНИОРИ  -     15 и мање такмичара  10 бодова, 16 и више  20 бодова  
ЈУНИОРИ   -     10 и мање такмичара  10 бодова, 11 и више  20 бодова  
КАДЕТИ      -     10 и мање такмичара  10 бодова, 11 и више  20 бодова  
ПИОНИРИ  -     20 и мање такмичара  10 бодова, 21 и више  20 бодова 
 
 
 *Напомена: Посебно се бодује школа спорта: 
 
-  20 и мање полазника       10 бодова  
-  20 до 40 полазника          15 бодова  
-  преко 40 полазника          20 бодова 
 
 
                        6. Број ангажованих стручњака са одговарајућом лиценцом 
гранског савеза преко ког се остварује општи интерес у области спорта у 
Граду 
 
Редни 
број Број стручњака Бодови 
1. 3 и више стручњака 15 
2. 2 стручњака 10 
3. 1 стручњак 5 
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Члан 6.  
  Измене и допуне Правилника врше се сваке 2 године на захтев корисника, 

о чему одлуку доноси Градско веће имајући за основ Правилник о националној 
категоризацији спортова. 

  
Члан 7. 

Стручно административне послове за потребе спровођења Правилника 
обавља Одељење за друштвене делатности Градске управе града Краљева. 
 

Члан 8. 
            Ступањем на снагу овог правилника престаје да важи Правилник о  
категоризацији спортских удружења, клубова и организација града Краљева 
(„Службени лист града Краљева“, број 18/15). 
 

Члан 9. 
Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у 

„Службеном листу града Краљева“. 
 
 
 

 
ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА КРАЉЕВА  
Број: 011-20/2023-I  
Датум: 16. 01. 2023. године 
 

 
                                                        ПРЕДСЕДНИК ГРАДСКОГ ВЕЋА 

                                                      градоначелник града Краљева 
                                                      др Предраг Терзић, дипл. политиколог, с.р. 
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На основу члана 46. тачка 2. а у вези са чланом 66. тачка 5. Закона о 
локалној самоуправи („Службени гласник РС“, број 127/09, 83/14-др.закон, 101/16-
др.закон, 47/18 и 111/21-др.закон), члана 134. Закона о спорту („Службени гласник 
РС“, број 10/16) и члана 25. Одлуке о о обезбеђивању средстава за остваривање 
општих интереса у области спорта на територији града Краљева („Службени лист 
града Краљева“, број 36/22) 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 шеснаестој (редовној) седници 
одржаној 16. јануара 2023. године, донело је 
 
 

П Р А В И Л Н И К 
О БЛИЖИМ УСЛОВИМА И КРИТЕРИЈУМИМА ЗА СТИПЕНДИРАЊЕ  
ЗА СПОРТСКО УСАВРШАВАЊЕ КАТЕГОРИСАНИХ СПОРТИСТА  

СА ТЕРИТОРИЈЕ ГРАДА КРАЉЕВА 
 
 

Члан 1. 
                Правилник о о ближим условима и критеријумима за стипендирање за 
спортско усавршавање  категорисаних спортиста са територије града Краљева (у 
даљем тексту: Правилник) утврђује ближе услове и критеријуме за стипендирање 
перспективних и талентованих спортиста са територије града Краљева (у даљем 
тексту: Град).  
 

Члан 2. 
Право на стипендирање имају спортисти узраста од 14-20 година. 
Под перспективним и талентованим спортистима подразумевају се 

спортисти који су рангирани у складу са Националном категоризацијом спортиста, 
узраста од 14 до 18 година - перспективни спортиста, односно узраста од 19 до 20 
година - талентовани спортиста. 
 

Члан 3. 
Предлог годишњег програма стипендирања перспективних и талентованих 

спортиста подноси Спортски грански савез града Краљева. 
Градски грански спортски савези достављају предлоге стипендиста за 

наредну годину из своје гране спорта за спортисте до 31. јануара текуће године. 
Уз предлоге стипендиста обавезно се доставља и документација која 

потврђује постигнуте резултате спортиста (нпр: билтени, извештаји са 
такмичења...)     
 

Члан 4. 
Перспективни и талентовани спортиста може добити стипендију за 

спортско усавршавање ако су испуњени следећи услови:  
1. остварен значајан резултат на званичним међународним 

такмичењима, 
2. пласман у текућој години од I до III места на државном првенству 

сениора, млађих сениора, јуниора и кадета, 
3. не сме имати потписан професионални уговор са одређеном 

спортском организацијом или потписан уговор са иностраним клубом, 
4. спортска организација чији је спортиста члан мора да има седиште 

на територији града Краљева, 
5. спортска организација мора бити члан надлежног градског гранског 

спортског савеза, 
6. мора испуњавати обавезе према репрезентацији надлежног 

националног гранског савеза Републике Србије, 
7. мора испуњавати критеријуме и услове из члана 2. овог Правилника, 
8. у текућој години не сме примати националну стипендију као врхунски 

спортиста. 
 

3.
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Члан 5.  
 Број стипендија које могу добити перспективни и талентовани спортисти 

истог градског спортског савеза под условом да испуњавају критеријуме, одређује 
се према рангу спорта тако што предност имају спортисти из савеза који су више 
категорисани. 
 

Члан 6. 
 Поднете предлоге разматра Комисија, која се састоји од председника и 

четири члана, коју чине спортски стручњаци са територије града Краљева. 
Комисија прегледа и вреднује поднете предлоге и доставља стручно 

мишљење Градском већу града Краљева, које доноси одлуку на основу стручног 
мишљења Комисије. 

О раду Комисије води се записник. 
  

Члан 7. 
Висину и број месечних стипендија једном годишње утврђује Градско веће 

града Краљева у складу са расположивим финансијским средствима планираним 
одлуком о буџету града Краљева за текућу буџетску годину. 

О стипендирању талентованих и перспективних спортиста за спортско 
усавршавање Град и стипендирани спортиста закључују уговор. Њиме се утврђују 
сва права и обавезе уговорних страна.  

 
Члан 8. 

Стипендија ће се спортисти укинути у следећим случајевима: 
- када престане да постоји неки од услова прописан чланом 4. Правилника,  
- у случају кршења антидопинг правила прописаних Законом, 
- ако спортисти буде изречена дисциплинска мера за тежу повреду, 
- у случају неоправданог неиспуњавања обавезе стипендираног спортисте 

садржане у ставу 2. члана 7. Правилника. 
 

Члан 9. 
Стручно административне послове за потребе спровођења Правилника 

обавља Одељење за друштвене делатности Градске управе града Краљева. 
 

Члан 10. 
Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у 

„Службеном листу града Краљева“. 
 
 
 

 
ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА КРАЉЕВА  
Број: 011-21/2023-I  
Датум: 16. 01. 2023. године 
 

 
                                                        ПРЕДСЕДНИК ГРАДСКОГ ВЕЋА 

                                                        градоначелник града Краљева 
                                                           др Предраг Терзић, дипл. политиколог, с.р. 
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На основу члана 4. став 5., члана 49. став 2., члана 51. став 1. тачка 1. и члана 

53. Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне 
самоуправе („Службени гласник РС“, број 21/16, 113/17, 113/17-др. закон, 95/18, 
86/19 – др. закон, 157/20 – др. закон, 114/21 и 123/21-др. закон), а у вези са чланом 
46. став 1. тачка 7. и члана 66. став 5. Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник 
РС“, бр. 129/2007, 83/2014 – др.закон, 101/2016 -  др.закон, 47/2018 и 111/2021 – др. 
закон), члана 63. став 1. тачка 7. Статута града Краљева („Сл. лист града Краљева“, 
број 6/19 – пречишћен текст), члана 30. Пословника о раду Градског већа града 
Краљева („Сл. лист града Краљева“, број 21/19 – пречишћен текст),  

Градско веће града Краљева, на Сто шеснаестој (редовној) седници одржаној 
дана 16. јануара 2023. године, донело је  
 

 

Р Е Ш Е Њ Е  
О УТВРЂИВАЊУ ПРЕСТАНКА РАДА НА ПОЛОЖАЈУ –  

ЗАМЕНИКА НАЧЕЛНИКА ГРАДСКЕ УПРАВЕ ГРАДА КРАЉЕВА 
 
 
  I Дејану Ћајићу УТВРЂУЈЕ СЕ престанак рада на положају заменика 
начелника Градске управе града Краљева закључно са 15.01.2023. године, протеком 
времена на које је постављен.  
 

  II Дејану Ћајићу престаје право на плату утврђено решењем Градског већа 
града Краљева број 011-140/2018-I, од 27. априла  2018. године, закључно са 15.01. 
2023. године. 
 

  III Ово решење објавити у „Службеном листу града Краљева“.  
 

О б р а з л о ж е њ е 
 

Чланом 49. став 2. Закона о запосленима у аутономним покрајинама и 
јединицама локалне самоуправе, прописано је да градско, односно општинско веће 
поставља и разрешава начелника управе и заменика начелника управе, а чланом 51. 
став 1. тачка 1. истог закона, прописано је да службенику престаје рад на положају 
протеком времена на које је постављен. Чланом 53. став 1. истог закона, прописано је 
да се престанак рада на положају утврђује решењем које доноси орган надлежан за 
постављење службеника, у року од осам дана од дана наступања разлога због којих је 
рад на положају престао. Чланом 46. став 1. тачка 7. Закона о локалној самоуправи, 
прописано је да општинско веће поставља и разрешава начелника општинске управе, 
односно начелника управе за поједине области, а чланом 66. став 5. истог закона, 
прописано је да се одредбе овог закона које се односе на општинско веће примењују на 
градско веће.  

Дејан Ћајић, решењем Градског већа града Краљева, број: 011-11/2018-I од 
15.01.2018. године, постављен је на положај заменика начелника Градске управе града 
Краљева, на период од 5 година. 

Чланом 4. став 5. Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама 
локалне самоуправе, прописано је да за службенике на положају у јединицама локалне 
самоуправе права и дужности у име послодавца врши орган јединице локалне 
самоуправе надлежан за постављење службеника на положају. 

Чланом 53. став 2. Закона о запосленима у аутономним покрајинама и 
јединицама локалне самоуправе, прописано је да решење садржи образложење са 
разлозима због којих је рад на положају престао и дан кад је престао рад на положају.  

Како је закључно са 15.01.2023. године, Дејану Ћајићу, протекао период од 5 
година на које је постављен, Градско веће града Краљева је сагласно законским 
одредбама, у складу са чланом 51. став 1. тачка 1. Закона о запосленима у аутономним 
покрајинама и јединицама локалне самоуправе („Службени гласник РС“ број 21/16, 
113/17, 113/17 - др. закон, 95/18, 86/19 – др. закон, 157/20 – др. закон, 114/21 и 123/21-

4.
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др. закон), донело решење којим се Дејану Ћајићу утврђује престанак рада службеника 
на положају – заменика начелника Градске управе града Краљева закључно са 15.01. 
2023. године, протеком времена на које је постављен, као и престанак права на плату 
утврђену решењем Градског већа града Краљева број 011-140/2018-I, од 27. априла  
2018. године,  закључно са 15.01.2023. године. 

УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Против овог решења може се покренути 
управни спор, подношењем тужбе Управном суду у Београду у року од 30 дана од дана 
пријема решења.  

 
 
ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА КРАЉЕВА 
БРОЈ: 011-2/2023-I 
ДАНА: 16. 01. 2023. године 

 
 

 
     Председник Градског већа 
   Градоначелник града Краљева  

   др Предраг Терзић, дипл.политиколог,с.р. 
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На основу члана 44. Закона о безбедности и здрављу на раду („Службени 
гласник РС“, број 101/05, 91/15, 113/17-др. закон), члана 23. и 52 став 3. 
Колективног уговора запослених у органима, стручним службама и посебним 
организацијама града Краљева („Службени лист града Краљева“, број 33/22) и 
члана 32. Пословника о раду Градског већа града Краљева („Службени лист 
града Краљева“, број 21/19-пречишћен текст), 

Градско веће града Краљева, на Сто шеснаестој (редовној) седници 
одржаној 16. јануара 2023. године, донело је 

 
РЕШЕЊЕ 

О ИМЕНОВАЊУ ОДБОРА ЗА БЕЗБЕДНОСТ И ЗДРАВЉЕ НА РАДУ 
ЗА ОРГАНЕ ГРАДА КРАЉЕВА 

 

 
1. Именује се Одбор за безбедност и здравље на раду за органе града 

Краљева (у даљем тексту: Одбор), у саставу: 
 

-за председника: 
Радоица Кочовић, члан Градског већа града Краљева, представник 
послодавца, 
 

-за чланове: 
1) Дарко Рудњанин, виши референт у Градској управи града Краљева, 
представник запослених, 
2) Александар Петровић, виши референт у Градској управи града 
Краљева, представник запослених, 
3) Зоран Туцаковић, самостални саветник у Градској управи града 
Краљева, представник запослених, 
4) Гордана Радовић, млађи саветник у Градској управи града Краљева, 
представник запослених, 
5) Кристина Марковић, помоћник градоначелника града Краљева, 
представник послодавца и  
6) др Соња Челебић, специјалиста опште медицине, представник 
послодавца. 
  

2. На основу права и овлашћења утврђених законом и колективним 
уговором, Одбор: 
- остварује увид у све акте који се односе на безбедност и здравље на 

раду, 
- даје предлоге и учествује у разматрању свих питања која се односе на 

спровођење  безбедности и здравља на раду, 
- захтева од послодавца информације о свим питањима која се односе 

на безбедност и здравље на раду,  
- захтева од послодавца да предузима одговарајуће мере за 

отклањање или смањење ризика који угрожавају безбедност и 
здравље запослених, 

- захтева вршење надзора инспекције рада ако сматра да послодавац 
није спровео прописане или неопходне мере за безбедност и здравље 
на раду, 

- упознаје се са актом инспекције рада којим су наложене мере и 
начином  на који се спроводе  наложене мере од стране послодавца, 

- даје мишљење послодавцу о захтеву запосленог за остваривање 
права на солидарну помоћ за тежу болест и набавку лекова за теже 
болести у складу са колективним уговором и 

- разматра и друга питања у складу са законом, колективним уговором и 
општим актима послодавца у области безбедности и здравља на 
раду. 
 

5.
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3.  Одбор се именује на период од четири године. 
  

4. Председнику и члановима Одбора припада право на накнаду за рад у 
Одбору у складу са Одлуком о накнадама за рад и путним трошковима 
одборника, шефова, заменика шефова, техничких секретара одборничких 
група у Скупштини града Краљева, чланова радних тела Скупштине, 
Градоначелника и Градског већа града Краљева („Службени лист града 
Краљева“, број 27/18).  
 

5. Доношењем овог решења престаје да важи Решење о именовању 
Одбора за безбедност и здравље на раду за органе града Краљева број 
011-321/2020-I од 04.12.2020. године. 

 
6. Ово решење објавити у „Службеном листу града Краљева“. 

 
О б р а з л о ж е њ е 

 
 Законом о безбедности и здрављу на раду („Службени гласник РС“, број 
101/05, 91/15, 113/17-др. закон) уређена су права, обавезе и одговорности 
послодавца и запослених, надлежности и мере чијом се применом, односно 
спровођењем осигурава безбедност и здравље на раду. Закон предвиђа право 
запослених да изаберу једног или више запослених за безбедност и здравље 
на раду, а најмање три представника запослених образују Одбор за безбедност 
и здравље на раду, док је послодавац дужан да у Одбор именује најмање једног 
свог представника.  

Чланом 23. став 1. Колективног уговора запослених у органима, стручним 
службама и посебним организацијама града Краљева („Службени лист града 
Краљева“, број 15/19, 24/19 и 35/19) прописано је да Градско веће града 
Краљева именује, на период од четири године, јединствен Одбор за безбедност 
и здравље на раду за све органе Града, који има председника и шест чланова, 
од којих четири члана предлажу репрезентативни синдикати, док је ставом 2. 
прописано да један од чланова које предлаже послодавац мора бити доктор 
медицине. 

Чланом 52. став 3. истог Колективног уговора прописано је да о праву 
запосленог на солидарну помоћ и набавку лекова за теже болести одлучује 
послодавац, а на основу мишљења Одбора за безбедност и здравље на раду. 

На основу наведеног, а у складу са предлогом репрезентативних 
синдиката од 05.01.2023. године, Градско већe града Краљева доноси решење 
којим именује Одбор за безбедност и здравље на раду за органе града 
Краљева. 
 
 
ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА КРАЉЕВА 
Број: 011-3/2023-I 
Дана: 16.01. 2023. године 

 
 
 

                                                         Председник Градског већа 
                                                          градоначелник града Краљева 

                                                              др Предраг Терзић, дипл. политиколог,с.р. 
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6.
 На основу члана 4. став 5, члана 48. став 3, чл.49. став 2, члана 97. став 2, члана 98, 

члана 99. став 1, члана 106. став 3. у вези са чланом 100. Закона о запосленима у 
аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе („Службени гласник РС“, број 
21/16, 113/17, 95/18, 114/21, 113/17-др.закон, 95/18-др.закон, 86/19-др.закон, 157/20-др.закон 
и 123/21-др.закон), члана 56. став 1. и члана 66. став 5. и 7. Закона о локалној самоуправи 
(„Службени гласник РС“, брoj 129/07, 83/14-др.закон, 101/16-др. закон, 47/18 и 111/21-
др.закон), члана 63. тачка 7. Статута града Краљева („Службени лист града Краљева“, број 
6/19-пречишћен текст), члана 32. став 1. Одлуке о Градској управи града Краљева 
(„Службени лист града Краљева“, број 22/21-пречишћен текст), члана 26. став 1, члана 29. 
став 1. и 2. и члана 39. став 4. Пословника о раду Градског већа града Краљева („Службени 
лист града Краљева“, број 21/19-пречишћен текст),   

Градско веће града Краљева, на Сто шеснаестој (редовној) седници одржаној дана 
16. јануара 2023.године, донело је 

  
Р Е Ш Е Њ Е 

О ПОСТАВЉЕЊУ НАЧЕЛНИКА ГРАДСКЕ УПРАВЕ ГРАДА КРАЉЕВА 
 
 

I Дејан Ћајић, дипломирани правник из Краљева, бира се за начелника Градске 
управе града Краљева, на основу спроведеног Јавног конкурса број 011-334/2022-I од 
21.10.2022. године.  

 
II Дејан Ћајић, дипломирани правник из Краљева, поставља се за начелника Градске 

управе града Краљева, на пет година. 
 
III Начелник Градске управе града Краљева ступа на положај даном доношења 

решења о постављењу на положај. 
 
IV Коефицијент за обрачун и исплату плате утврдиће се посебним решењем Градског 

већа града Краљева. 
 
 V Ово решење објавити у „Службеном листу града Краљева“. 
 
       О б р а з л о ж е њ е 
 

           Чланом 4. став 5. Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама 
локалне самоуправе прописано је да за службенике на положају у јединицама локалне 
самоуправе права и дужности у име послодавца, врши орган јединице локалне самоуправе 
надлежан за постављење службеника на положају, а чланом 97. став 2. истог закона да 
орган аутономне покрајине надлежан за постављење на положај, односно веће доноси 
одлуку о избору кандидата у року од 15 дана од дана пријема листе кандидата. 
           Чланом 49. став 2. Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама 
локалне самоуправе прописано је да градско веће поставља начелника и заменика 
начелника градске управе. 
           Чланом 56. став 1. Закона о локалној самоуправи прописано је да начелника 
општинске управе поставља општинско веће, на основу јавног огласа, на пет година, а 
чланом 66. став 6. и 7. да се одредбе овог закона које се односе на општинско веће 
примењују на градско веће, односно да се одредбе о општинској управи примењују и на 
градску управу. Чланом 63. тачка 7. Статута града Краљева прописано је да Градско веће 
поставља начелника Градске управе. Чланом 32. став 1. Одлуке о Градској управи града 
Краљева прописано је начелника Градске управе на положај поставља Градско веће, на 
основу јавног конкурса, на 5 година, већином гласова од укупног броја чланова Градског 
већа. 
            Чланом 48. став 3. Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама 
локалне самоуправе прописано је да у јединици локалне самоуправе, положаји, у смислу 
овог закона, су радна места начелника градске, односно општинске управе и њихових 
заменика. 

На основу члана 95. став 2. Закона о запосленима у аутономним покрајинама и 
јединицама локалне самоуправе и Уредбе о спровођењу интерног и јавног конкурса за 
попуњавање радних места у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе 
(„Службени гласник РС“, бр. 95/2016 и 12/2022), Градско веће града Краљева дана 
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18.10.2022. године донело је Решење о образовању Конкурсне комисије за спровођење 
јавног конкурса за попуњавање положаја начелника Градске управе града Краљева и 
заменика начелника Градске управе града Краљева број 011-331/2022-I (у даљем тексту: 
Конкурсна комисија). 

Чланом 101. став 3. Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама 
локалне самоуправе утврђено је да у сваком појединачном случају конкурсна комисија 
утврђује које ће се стручне оспособљености знања и вештине проверавати у изборном 
поступку и начин њихове провере, а чланом 18. Уредбе о спровођењу интерног и јавног 
конкурса за попуњавање радних места у аутономним покрајинама и јединицама локалне 
самоуправе („Службени гласник РС", број 95/16 и 12/22), утврђено је да у изборном поступку 
конкурсна комисија може да оцењује само оне стручне оспособљености, знања и вештине 
кандидата које су наведене у огласу о конкурсу и на начин који је наведен у огласу о 
конкурсу и на начин који је наведен у огласу о конкурсу. Конкурсна комисија за спровођење 
јавног конкурса за попуњавање положаја начелника Градске управе града Краљева и 
заменика начелника Градске управе града Краљева, на седници одржаној дана 20.10.2022. 
године утврдила је Стручне оспособљености, знања и вештине и начин њихове провере за 
попуњавање положаја начелника Градске управе града Краљева број 06-330-1/2022-II, које 
ће бити саставни део Јавног конкурса за попуњавање положаја начелника Градске управе 
града Краљева и то: познавање Закона о запосленима у аутономним покрајинама и 
јединицама локалне самоуправе („Службени гласник РС“, број 21/16, 113/17, 113/17-
др.закон, 95/18, 86/19-др.закон, 157/20-др.закон, 114/21 и 123/21-др.закон), познавање 
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), познавање Одлуке о Градској управи града Краљева 
(„Службени лист града Краљева“, број 22/21-пречишћен текст) - усменом симулацијом 
(давање предлога решења одређеног задатка које је типично за обављање послова на 
радном месту усменим путем); познавање рада на рачунару - решавањем задатака 
практичним радом на рачунару (кандидати који су у складу са огласом о конкурсу приложили 
одговарајући сертификат, потврду или други писани доказ о познавању рада на рачунару се 
не проверавају) и вештина комуникације, усмено, разговором са кандидатом. 

Градско веће града Краљева је на основу члана 95. Закона о запосленима у 
аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе („Службени гласник РС“, број 
21/16, 113/17, 95/18, 114/21, 113/17-др.закон, 95/18-др.закон, 86/19-др.закон, 157/20-др.закон 
и 123/21-др.закон), члана 12. став 2. Уредбе о спровођењу интерног и јавног конкурса за 
попуњавање радних места у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе 
(„Службени гласник РС“, број 95/16 и 12/22) дана 21.10.2022.године огласило Јавни конкурс 
за попуњавање положаја начелника Градске управе града Краљева број 011-334/2022-I.  

Јавни конкурс за попуњавање положаја начелника Градске управе града Краљева 
објављен је на интернет презентацији града Краљева www.kraljevo.rs и огласној табли 
Градске управе града Краљева дана 26.10.2022. године, а Обавештење о јавном конкурсу и 
адреса интернет презентације града Краљева на којој је објављен оглас објављени су у 
дневним новинама „Вечерње новости“ дана 26.10.2022. године. 

Јавним конкурсом прописани су подаци о радном месту из Правилника о 
организацији и систематизацији радних места у Градској управи града Краљева, Градском 
правобранилаштву града Краљева, Служби за буџетску инспекцију града Краљева, 
Локалном омбудсману града Краљева и Служби за интерну ревизију органа и служби града 
Краљева („Службени лист града Краљева“, број 14/21, 24/21 и 8/22), Стручне 
оспособљености, знање и вештине које се проверавају у изборном поступку и начин њихове 
провере, Општи услови за попуњавање положаја, објављивање Јавног конкурса, рок за 
подношење пријава, адреса на коју се подносе пријаве и лице задужено за давање 
обавештења о Јавном конкурсу, садржина пријаве на Јавни конкурс и докази који се прилажу 
уз пријаву на конкурс.  

У складу са чланом 103. Закона о запосленима у аутономним покрајинама и 
јединицама локалне самоуправе („Службени гласник РС“, број 21/16, 113/17, 113/17-
др.закон, 95/18, 86/19-др.закон, 157/20-др.закон, 114/21 и 123/21-др.закон) којим је прописано 
да неблаговремене, недопуштене, неразумљиве или непотпуне пријаве кандидата и пријаве 
уз које кандидати нису приложили све потребне доказе, конкурсна комисија одбацује 
решењем против кога се може изјавити жалба жалбеној комисији у року од осам дана од 
дана пријема решења, као и да жалба кандидата не одлаже извршење решења, у тексту 
Јавног конкурса наведено је да неблаговремене, непотпуне, недопуштене и неразумљиве 
пријаве, као и пријаве уз које нису приложени сви потребни докази у оригиналу или 
фотокопији овереној од стране надлежног органа (осим доказа о познавању рада на 
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рачунару), Конкурсна комисија одбацује решењем против кога се може изјавити жалба 
Жалбеној комисији у року од осам дана од дана пријема решења. 

Рок за подношење пријава истекао је дана 10.11.2022. године.  
Након истека рока за подношење пријава, Конкурсна комисија је на седници одржаној 

дана 18.11.2022. године констатовала да је на јавни конкурс за попуњавање положаја 
начелника Градске управе града Краљева приспело укупно 4 пријаве, а након тога је, у 
складу са чланом 16. Уредбе о спровођењу интерног и јавног конкурса за попуњавање 
радних места у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе („Службени 
гласник РС“, број 95/16 и 12/22), прегледала све приспеле пријаве и доказе које су 
кандидати уз пријаву доставили. Комисија је утврдила да је пријава кандидата Драгане 
Петровић, дипл.правника из Пожеге непотпуна, односно да кандидат уз пријаву није 
приложио све потребне доказе, па је сагласно члану 103. Закона о запосленима у 
аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе, Конкурсна комисија на истој 
седници донела Решење број 111-22-1/22-II, којим се одбацује пријава кандидата Драгане 
Петровић из Пожеге, број 111-22/22-II од 08.11.2022. године, поднета на Јавни конкурс за 
попуњавање положаја начелника Градске управе града Краљева, као непотпуна и као 
пријава уз коју кандидат није приложио све потребне доказе. 

Конкурсна комисија је на истој седници, одржаној дана 18.11.2022. године, на основу 
члана 104. став 1. Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне 
самоуправе и члана 16. Уредбе о спровођењу интерног и јавног конкурса за попуњавање 
радних места у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе („Службени 
гласник РС“, број 95/16 и 12/22), саставила списак кандидата међу којима се спроводи 
изборни поступак за попуњавање положаја начелник Градске управе града Краљева, по 
Јавном конкурсу број: 011-334/22-I од 21.10.2022.године и то: 

 

1. Иван Петровић, број и датум пријаве 111-18/2022-II  07.11.2022. године; 
2. Јелена Бекчић, број и датум пријаве 111-20/2022-II  07.11.2022. године; 
3. Дејан Ћајић, број и датум пријаве 111-24/2022-II  09.11.2022. године. 

 

На истој седници, Конкурсна комисија је, на основу члана 19а. став 2 и 4 Уредбе о 
спровођењу интерног и јавног конкурса за попуњавање радних места у аутономним 
покрајинама и јединицама локалне самоуправе, којим је прописано да се кандидати који су у 
складу са огласом о конкурсу приложили одговарајући сертификат, потврду или други 
писани доказ о поседовању дигиталне писмености се не проверавају и оцењују се оценом 
„задовољава“ (3), утврдила Списак кандидата који се ослобађају провере познавања рада 
на рачунару у изборном поступку за попуњавање положаја начелник Градске управе града 
Краљева и то: 

1. Иван Петровић, број и датум пријаве 111-18/2022-II  07.11.2022. године; 
2. Јелена Бекчић, број и датум пријаве 111-20/2022-II  07.11.2022. године; 
3. Дејан Ћајић, број и датум пријаве 111-24/2022-II  09.11.2022. године. 

 
Конкурсна комисија је на седници одржаној дана 06.12.2022.године сачинила и 

упутила обавештења кандидатима међу којима се спроводи изборни поступак за 
попуњавање положаја начелника Градске управе града Краљева, да изборни поступак 
отпочиње дана 15.12.2022.године и о дану, времену и месту усмене провере за сваког 
кандидата појединачно.  

Одредбама члана 104. став 2. Закона о запосленима у аутономним покрајинама и 
јединицама локалне самоуправе и члана 21. став 4. Уредбе о спровођењу интерног и јавног 
конкурса за попуњавање радних места у аутономним покрајинама и јединицама локалне 
самоуправе, утврђено је да се у изборном поступку оцењивање стручне оспособљености, 
знања и вештина кандидата који учествују у изборном поступку према критеријумима и 
мерилима прописаним за избор, као и да критеријуме конкурсна комисија унапред одређује 
најкасније 24 часа пре провере. У складу са наведеним, Конкурсна комисија је на седници 
одржаној дана 06.12.2022.године донела Критеријуме и мерила за оцењивање стручне 
оспособљености, знања и вештине кандидата који учествују у изборном поступку за 
попуњавање положаја начелника Градске управе града Краљева број 06-392-4/2022-II. 

Конкурсна комисија на седници одржаној дана 06.12.2022.године, вредновала је 
познавање рада на рачунару за кандидате за положај начелника Градске управе града 
Краљева и то: Ивана Петровића, Јелену Бекчић и Дејана Ћајића оценом „задовољава“ (3), у 
складу са чланом 19а. став 2 и 4 Уредбе о спровођењу интерног и јавног конкурса за 
попуњавање радних места у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе, 
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којим је прописано да се кандидати који су у складу са огласом о конкурсу приложили 
одговарајући сертификат, потврду или други писани доказ о поседовању дигиталне 
писмености не проверавају и оцењују се оценом „задовољава“ (3). 

Како је чланом 20. Уредбе о спровођењу интерног и јавног конкурса за попуњавање 
радних места у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе прописано да 
конкурсна комисија саставља три различита задатка за сваку усмену и писану проверу 
стручних оспособљености, знања и вештина најраније 24 часа пре почетка провере, 
Конкурсна комисија је на седници одржаној дана 15.12.2022. године саставила задатке за 
усмену проверу познавања Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама 
локалне самоуправе, Закона о локалној самоуправи и Одлуке о Градској управи града 
Краљева за кандидате за положај начелника Градске управе града Краљева. 

Усмена провера познавања Закона о запосленима у аутономним покрајинама и 
јединицама локалне самоуправе, Закона о локалној самоуправи и Одлуке о Градској управи 
града Краљева и вештине комуникације за кандидате за положај начелника Градске управе 
града Краљева одржана је на истој седници Конкурсне комисије, дана 15.12.2022. године у 
времену од 13,00 до 15,20. 

Кандидат Иван Петровић је у складу са чланом 17. став 3. Уредбе о спровођењу 
интерног и јавног конкурса за попуњавање радних места у аутономним покрајинама и 
јединицама локалне самоуправе пред почетак испитивања обавештен о томе када ће се 
обавити наредни део изборног поступка - завршни разговор. Након тога, кандидат Иван 
Петровић усмено на записник поднео је захтев да се провера одложи по основу члана 96. 
став 2. Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе, 
до добијања мишљења Градског већа града Краљева. Конкурсна комисија је обавестила 
кандидата да се усмена провера не одлаже и позвала кандидата да приступи провери, што 
кандидат није прихватио.  

Кандидат Јелена Бекчић није приступила провери. 
Кандидат Дејан Ћајић је у складу са чланом 17. став 3. Уредбе о спровођењу 

интерног и јавног конкурса за попуњавање радних места у аутономним покрајинама и 
јединицама локалне самоуправе пред почетак испитивања обавештен о томе када ће се 
обавити наредни део изборног поступка - завршни разговор. Након тога приступило се 
провери познавања прописа и вештине комуникације кандидата Дејана Ћајића. 

Након завршене провере, Конкурсна комисија приступила је вредновању познавања 
Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе, Закона 
о локалној самоуправи, Одлуке о Градској управи града Краљева  и вештине комуникације 
за кандидате за положај начелника Градске управе града Краљева. 

Чланом 21. Уредбе о спровођењу интерног и јавног конкурса за попуњавање радних 
места у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе прописано је да писани 
или усмени рад кандидата вреднује сваки члан конкурсне комисије оценама „не 
задовољава“ (1), „делимично задовољава“ (2) или „задовољава“ (3), да се кандидат који 
буде оцењен оценом „не задовољава“ (1)  у једном облику провере не позива на наредни 
облик провере, и да се кандидат који се не одазове позиву да учествује у једном облику 
провере оцењује оценом „не задовољава“ (1) и не позива се на наредни облик провере. 

Како је чланом 22. став 1. Уредбе о спровођењу интерног и јавног конкурса за 
попуњавање радних места у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе, 
прописано да се на завршни разговор са конкурсном комисијом позивају само кандидати које 
су сви чланови конкурсне комисије у свим облицима провере вредновали оценом 
„делимично задовољава“ (2) или „задовољава (3), Конкурсна комисија је на истој седници 
сачинила и упутила Обавештење кандидату Дејану Ћајићу о датуму, времену и месту 
одржавања завршног разговора. 

Завршни разговор са кандидатом Дејаном Ћајићем одржан је на седници Конкурсне 
комисије дана 27.12.2022. године. Након обављеног завршног разговора, сваки члан 
Конкурсне комисије је у наставку седнице вредновао завршни разговор са кандидатом 
Дејаном Ћајићем. 
  Чланом 23. Уредбе о спровођењу интерног и јавног конкурса за попуњавање радних 
места у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе прописано је да после 
завршног разговора са кандидатима, конкурсна комисија по окончаном изборном поступку у 
року од 15 дана сачињава листу за избор; да се резултат кандидата добија тако што се 
израчунава просечна вредност свих оцена којима је кандидат вреднован у свим облицима 
провере и у разговору са Конкурсном комисијом; да се просечна вредност рачуна само оном 
кандидату којег је сваки члан Конкурсне комисије вредновао оценом „делимично 
задовољава“ (2) и „задовољава“ (3) и да се на листу за избор увршћују највише три 
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кандидата која су с најбољим резултатом испунила мерила прописана за избор. Конкурсна 
комисија је на седници одржаној дана 05.01.2023.године, израчунала резултате кандидата и 
сачинила Листу за избор за попуњавање положаја начелника Градске управе града 
Краљева, по Јавном конкурсу број: 011-334/22-I од 21.10.2022. године, на коју је увршћен 
један кандидат и то: 
 

  1. Дејан Ћајић, просечна оцена 3,00. 
 

Чланом 106. став 3. у вези члана 100. Закона о запосленима у аутономним 
покрајинама и јединицама локалне самоуправе прописано је да образложење решења о 
избору кандидата са листе посебно садржи радње које је конкурсна комисија предузела у 
току изборног поступка. 

Конкурсна комисија је сагласно члану 97. Закона о запосленима у аутономним 
покрајинама и јединицама локалне самоуправе и члану 24. Уредбе о спровођењу интерног и 
јавног конкурса за попуњавање радних места у аутономним покрајинама и јединицама 
локалне самоуправе, доставила Градском већу града Краљева Листу за избор за 
попуњавање положаја начелника Градске управе града Краљева број: 06-2-2/2023-II од 
05.01.2023. године, са записницима о изборним радњама у току изборног поступка по 
Јавном конкурсу за попуњавање положаја начелника Градске управе града Краљева број: 
011-334/22-I од 21.10.2022. године. 

У складу са чланом 99. став 1. Закона о запосленима у аутономним покрајинама и 
јединицама локалне самоуправе службеник ступа на положај даном доношења решења о 
постављењу на положај. 

Како је чланом 100. Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама 
локалне самоуправе, прописано да се на остала питања спровођења јавног конкурса за 
попуну положаја примењују одредбе овог закона о јавном конкурсу при попуњавању 
извршилачких радних места, Решење о постављењу начелника Градске управе града 
Краљева доставља се свим кандидатима који су учествовали у изборном поступку (члан 
108), да против решења Градског већа града Краљева о постављењу на положај жалба није 
допуштена, али може да се покрене управни спор (члан 98.), то сви кандидати који су 
учествовали у изборном поступку имају право да покрену управни спор пред Управним 
судом. 

 

Коефицијент за обрачун и исплату плате, утврдиће се посебним решењем Градског 
већа града Краљева. 

 

Чланом 76. став 3. Статута града Краљева („Службени лист града Краљева“, број 
6/19-пречишћен текст), прописано је да начелника Градске управе поставља Градско веће, 
на основу јавног конкурса, већином гласова од укупног броја чланова Градског већа, на пет 
година, а исту одредбу садржи и члан 32. став 1. Одлуке о Градској управи града Краљева 
(„Службени лист града Краљева“, број 22/21-пречишћен текст). 

На основу Листе за избор, на седници Градског већа града Краљева одржаној дана 
16.01.2023. године, за избор кандидата Дејана Ћајића и његово постављење за начелника 
Градске управе гласало је тринаест чланова Градског већа. 

На основу свега наведеног, Градско веће града Краљева донело је Решење о 
постављењу Дејана Ћајића, дипломираног правника из Краљева, за начелника Градске 
управе града Краљева. 

УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Против овог решења жалба није допуштена, 
али се може покренути управни спор пред Управним судом у Београду, Немањина број 9, у 
року од 30 дана од дана пријема решења. 
  
 

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА КРАЉЕВА 
Број: 011-4/2023-I 
Дана:16. 01.2023. године 

Председник Градског већа 
                                                                                 градоначелник града Краљева 
                                                                       др Предраг Терзић, дипл.политиколог,с.р. 
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На основу члана 4. став 5, члана 48. став 3, члана 49. став 2, члана 97. став 2, члана 98, 

члана 99. став 1, члана 106. став 3. у вези са чланом 100. Закона о запосленима у аутономним 
покрајинама и јединицама локалне самоуправе („Службени гласник РС“, број 21/16, 113/17, 
95/18, 114/21, 113/17-др.закон, 95/18-др.закон, 86/19-др.закон, 157/20-др.закон и 123/21-
др.закон), члана 56. став 1. и 3. и члана 66. став 5. и 7. 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 7. Статута града Краљева („Службени лист града Краљева“, број 6/19-
пречишћен текст), члана 34. став 2. у вези са чланом 32. став 1. Одлуке о Градској управи 
града Краљева („Службени лист града Краљева“, број 22/21-пречишћен текст), члана 26. став 
1, члана 29. став 1. и 2. и члана 39. став 4. Пословника о раду Градског већа града Краљева 
(„Службени лист града Краљева“, број 21/19-пречишћен текст),   

Градско веће града Краљева, на Сто шеснаестој (редовној) седници одржаној дана 16. 
јануара 2023.године, донело је 

 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
О ПОСТАВЉЕЊУ ЗАМЕНИКА НАЧЕЛНИКА ГРАДСКЕ УПРАВЕ ГРАДА КРАЉЕВА 

 
I Ђорђе Видовић, дипломирани правник из Краљева, бира се за заменика начелника 

Градске управе града Краљева, на основу спроведеног Јавног конкурса број 011-335/2022-I од 
21.10.2022. године.  

 
II Ђорђе Видовић, дипломирани правник из Краљева, поставља се за заменика 

начелника Градске управе града Краљева, на пет година. 
 
III Заменик начелника Градске управе града Краљева ступа на положај даном 

доношења решења о постављењу на положај. 
 
IV Коефицијент за обрачун и исплату плате утврдиће се посебним решењем Градског 

већа града Краљева. 
 
 V Ово решење објавити у „Службеном листу града Краљева“. 
 
       О б р а з л о ж е њ е 
 
           Чланом 4. став 5. Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама 
локалне самоуправе прописано је да за службенике на положају у јединицама локалне 
самоуправе права и дужности у име послодавца, врши орган јединице локалне самоуправе 
надлежан за постављење службеника на положају, а чланом 97. став 2. истог Закона да орган 
аутономне покрајине надлежан за постављење на положај, односно Веће доноси одлуку о 
избору кандидата у року од 15 дана од дана пријема листе кандидата. 
           Чланом 49. став 2. Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама 
локалне самоуправе прописано је да Градско веће поставља начелника и заменика начелника 
Градске управе. 
           Чланом 56. став 1 Закона о локалној самоуправи прописано је да начелника општинске 
управе, поставља општинско веће, на основу јавног огласа, на пет година, док је ставом 3 
истог члана прописано да се заменик начелника општинске управе поставља на исти начин и 
под истим условима као начелник, а чланом 66. став 5 и 7 да се одредбе овог закона које се 
односе на општинско веће примењују на градско веће, односно да се одредбе о општинској 
управи примењују и на градску управу. Чланом 63. тачка 7. Статута града Краљева прописано 
је да Градско веће поставља заменика начелника Градске управе. Чланом 32. став 1. Одлуке о 
Градској управи града Краљева прописано је начелника Градске управе на положај поставља 
Градско веће, на основу јавног конкурса, на 5 година, већином гласова од укупног броја 
чланова Градског већа, док је чланом 34. став 2. прописано да се заменик начелника Градске 
управе поставља на исти начин и под истим условима као начелник. 
            Чланом 48. став 3. Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама 
локалне самоуправе прописано је да у јединици локалне самоуправе, положаји, у смислу овог 
закона, су радна места начелника градске, односно општиснке управе и њихових заменика. 

На основу члана 95. став 2. Закона о запосленима у аутономним покрајинама и 
јединицама локалне самоуправе и Уредбе о спровођењу интерног и јавног конкурса за 
попуњавање радних места у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе 
(„Службени гласник РС“, бр. 95/2016 и 12/2022), Градско веће града Краљева дана 18.10.2022. 
године донело је Решење о образовању Конкурсне комисије за спровођење јавног конкурса за 

7.
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попуњавање положаја начелника Градске управе града Краљева и заменика начелника 
Градске управе града Краљева број 011-331/2022-I (у даљем тексту: Конкурсна комисија). 

Чланом 101. став 3. Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама 
локалне самоуправе утврђено је да у сваком појединачном случају конкурсна комисија утврђује 
које ће се стручне оспособљености знања и вештине проверавати у изборном поступку и начин 
њихове провере, а чланом 18. Уредбе о спровођењу интерног и јавног конкурса за попуњавање 
радних места у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе („Службени 
гласник РС", број 95/16 и 12/22), утврђено је да у изборном поступку конкурсна комисија може 
да оцењује само оне стручне оспособљености, знања и вештине кандидата које су наведене у 
огласу о конкурсу и на начин који је наведен у огласу о конкурсу и на начин који је наведен у 
огласу о конкурсу. Конкурсна комисија за спровођење јавног конкурса за попуњавање положаја 
начелника Градске управе града Краљева и заменика начелника Градске управе града 
Краљева, на седници одржаној дана 20.10.2022. године утврдила је Стручне оспособљености, 
знања и вештине и начин њихове провере за попуњавање положаја заменика начелника 
Градске управе града Краљева број 06-330-2/2022-II, које ће бити саставни део Јавног конкурса 
за попуњавање положаја заменика начелника Градске управе града Краљева и то: познавање 
Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе 
(„Службени гласник РС“, број 21/16, 113/17, 113/17-др.закон, 95/18, 86/19-др.закон, 157/20-
др.закон, 114/21 и 123/21-др.закон), познавање 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), познавање 
Одлуке о Градској управи града Краљева („Службени лист града Краљева“, број 22/21-
пречишћен текст) - усменом симулацијом (давање предлога решења одређеног задатка које је 
типично за обављање послова на радном месту усменим путем); познавање рада на рачунару 
- решавањем задатака практичним радом на рачунару (кандидати који су у складу са огласом о 
конкурсу приложили одговарајући сертификат, потврду или други писани доказ о познавању 
рада на рачунару се не проверавају) и вештина комуникације, усмено, разговором са 
кандидатом. 

Градско веће града Краљева је на основу члана 95. Закона о запосленима у аутономним 
покрајинама и јединицама локалне самоуправе („Службени гласник РС“, број 21/16, 113/17, 
95/18, 114/21, 113/17-др.закон, 95/18-др.закон, 86/19-др.закон, 157/20-др.закон и 123/21-
др.закон), члана 12. став 2. Уредбе о спровођењу интерног и јавног конкурса за попуњавање 
радних места у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе („Службени 
гласник РС“, број 95/16 и 12/22) дана 21.10.2022.године огласило Јавни конкурс за попуњавање 
положаја заменика начелника Градске управе града Краљева број 011-335/2022-I.  

Јавни конкурс за попуњавање положаја заменика начелника Градске управе града 
Краљева објављен је на интернет презентацији града Краљева www.kraljevo.rs и огласној 
табли Градске управе града Краљева дана 26.10.2022.године, а Обавештење о јавном 
конкурсу и адреса интернет презентације града Краљева на којој је објављен оглас објављени 
су у дневним новинама „Вечерње новости“ дана 26.10.2022.године. 

Јавним конкурсом прописани су подаци о радном месту из Правилника о организацији и 
систематизацији радних места у Градској управи града Краљева, Градском правобранилаштву 
града Краљева, Служби за буџетску инспекцију града Краљева, Локалном омбудсману града 
Краљева и Служби за интерну ревизију органа и служби града Краљева („Службени лист града 
Краљева“, број 14/21, 24/21 и 8/22), Стручне оспособљености, знање и вештине које се 
проверавају у изборном поступку и начин њихове провере, Општи услови за попуњавање 
положаја, објављивање Јавног конкурса, рок за подношење пријава, адреса на коју се подносе 
пријаве и лице задужено за давање обавештења о Јавном конкурсу, садржина пријаве на 
Јавни конкурс и докази који се прилажу уз пријаву на конкурс.  

У складу са чланом 103. Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама 
локалне самоуправе („Службени гласник РС“, број 21/16, 113/17, 113/17-др.закон, 95/18, 86/19-
др.закон, 157/20-др.закон, 114/21 и 123/21-др.закон) којим је прописано да неблаговремене, 
недопуштене, неразумљиве или непотпуне пријаве кандидата и пријаве уз које кандидати нису 
приложили све потребне доказе, конкурсна комисија одбацује решењем против кога се може 
изјавити жалба жалбеној комисији у року од осам дана од дана пријема решења, као и да 
жалба кандидата не одлаже извршење решења, у тексту Јавног конкурса наведено је да 
неблаговремене, непотпуне, недопуштене и неразумљиве пријаве, као и пријаве уз које нису 
приложени сви потребни докази у оригиналу или фотокопији овереној од стране надлежног 
органа (осим доказа о познавању рада на рачунару), Конкурсна комисија одбацује решењем 
против кога се може изјавити жалба Жалбеној комисији у року од осам дана од дана пријема 
решења. 

Рок за подношење пријава истекао је дана 10.11.2022. године.  
Након истека рока за подношење пријава, Конкурсна комисија је на седници одржаној 

дана 18.11.2022. године констатовала да је на јавни конкурс за попуњавање положаја заменика 
начелника Градске управе града Краљева приспело укупно 5 пријава, а након тога је, у складу 
са чланом 16. Уредбе о спровођењу интерног и јавног конкурса за попуњавање радних места у 
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аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе („Службени гласник РС“, број 95/16 
и 12/22), прегледала све приспеле пријаве и доказе које су кандидати уз пријаву доставили. 
Комисија је утврдила да је пријава кандидата Драгане Петровић, дипл.правника из Пожеге 
непотпуна, односно да кандидат уз пријаву није приложио све потребне доказе, па је сагласно 
члану 103. Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне 
самоуправе, Конкурсна комисија на истој седници донела Решење број 111-23-1/22-II, којим се 
одбацује пријава кандидата Драгане Петровић из Пожеге, број 111-23/22-II од 08.11.2022. 
године, поднета на Јавни конкурс за попуњавање положаја заменика начелника Градске 
управе града Краљева, као непотпуна и као пријава уз коју кандидат није приложио све 
потребне доказе. 

Конкурсна комисија је на истој седници, одржаној дана 18.11.2022. године, на основу 
члана 104. став 1. Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне 
самоуправе и члана 16. Уредбе о спровођењу интерног и јавног конкурса за попуњавање 
радних места у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе („Службени 
гласник РС“, број 95/16 и 12/22), саставила списак кандидата међу којима се спроводи изборни 
поступак за попуњавање положаја заменик начелника Градске управе града Краљева, по 
Јавном конкурсу број: 011-335/22-I од 21.10.2022.године и то: 

 
1. Иван Петровић, број и датум пријаве 111-19/2022-II  07.11.2022. године; 
2. Јелена Бекчић, број и датум пријаве 111-21/2022-II  08.11.2022. године; 
3. Ђорђе Видовић, број и датум пријаве 111-25/2022-II  10.11.2022. године; 
4. Лидија Павловић, број и датум пријаве 111-26/2022-II  14.11.2022. године. 

 
На истој седници, Конкурсна комисија је, на основу члана 19а. став 2 и 4 Уредбе о 

спровођењу интерног и јавног конкурса за попуњавање радних места у аутономним 
покрајинама и јединицама локалне самоуправе, којим је прописано да се кандидати који су у 
складу са огласом о конкурсу приложили одговарајући сертификат, потврду или други писани 
доказ о поседовању дигиталне писмености не проверавају и оцењују се оценом „задовољава“ 
(3), утврдила Списак кандидата који се ослобађају провере познавања рада на рачунару у 
изборном поступку за попуњавање положаја заменик начелника Градске управе града 
Краљева и то: 

 

1. Иван Петровић, број и датум пријаве 111-19/2022-II  07.11.2022. године; 
2. Јелена Бекчић, број и датум пријаве 111-21/2022-II  08.11.2022. године; 
3. Ђорђе Видовић, број и датум пријаве 111-25/2022-II  10.11.2022. године, 

 

а да ће се за кандидата Лидију Павловић, из Краљева, у изборном поступку вршити 
провера познавања рада на рачунару од стране стручног лица из области информатике, с 
обзиром да је приложила неоверену фотокопију потврде о познавању рада на рачунару. 

На истој седници Конкурсна комисија сачинила је и упутила Обавештење кандидату за 
попуњавање положаја заменика начелника Градске управе града Краљева Лидији Павловић о 
отпочињању изборног поступка и дану, времену и месту провере познавања рада на рачунару. 

Такође, Конкурсна комисија на истој седници је сачинила и упутила обавештења 
кандидатима међу којима се спроводи изборни поступак за попуњавање положаја заменика 
начелника Градске управе града Краљева да изборни поступак отпочиње дана 16.12.2022. 
године и о дану, времену и месту усмене провере за сваког кандидата појединачно.  

Одредбама члана 104. став 2. Закона о запосленима у аутономним покрајинама и 
јединицама локалне самоуправе и члана 21. став 4. Уредбе о спровођењу интерног и јавног 
конкурса за попуњавање радних места у аутономним покрајинама и јединицама локалне 
самоуправе, утврђено је да се у изборном поступку оцењивање стручне оспособљености, 
знања и вештина кандидата који учествују у изборном поступку према критеријумима и 
мерилима прописаним за избор, као и да критеријуме конкурсна комисија унапред одређује 
најкасније 24 часа пре провере. У складу са наведеним, Конкурсна комисија је на седници 
одржаној дана 06.12.2022. године одредила Критеријуме и мерила за оцењивање стручне 
оспособљености, знања и вештине кандидата који учествују у изборном поступку за 
попуњавање положаја заменика начелника Градске управе града Краљева број 06-392-5/2022-
II. 

Конкурсна комисија је на седници одржаној дана 06.12.2022. године вредновала 
познавање рада на рачунару за кандидате за положај заменика начелника Градске управе 
града Краљева и то: Ивана Петровића, Јелену Бекчић и Ђорђа Видовића, у складу са чланом 
19а. став 2 и 4 Уредбе о спровођењу интерног и јавног конкурса за попуњавање радних места у 
аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе, којим је прописано да се 
кандидати који су у складу са огласом о конкурсу приложили одговарајући сертификат, потврду 
или други писани доказ о поседовању дигиталне писмености не проверавају и оцењују се 
оценом „задовољава“ (3). 
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На седници одржаној 12.12.2022. године Конкурсна комисија је, у складу са чланом 20. 
Уредбе о спровођењу интерног и јавног конкурса за попуњавање радних места у аутономним 
покрајинама и јединицама локалне самоуправе којим је прописано да конкурсна комисија 
саставља три различита задатка за сваку усмену и писану проверу стручних оспособљености, 
знања и вештина најраније 24 часа пре почетка провере, саставила задатке за проверу 
познавања рада на рачунару за кандидата Лидију Павловић по пријави на Јавни конкурс за 
попуњавање положаја заменика начелника Градске управе града Краљева. На истој седници 
Конкурсна комисија констатовала је да је Јелена Бекчић дана 08.12.2022. године преко 
писарнице Градске управе града Краљева упутила Конкурсној комисији обавештење да 
одустаје од пријаве по Јавном конкурсу за попуњавање положаја заменика начелника Градске 
управе града Краљева. 

На седници одржаној 13.12.2022. године Конкурсна комисија је у складу са чланом 17. 
став 3. Уредбе о спровођењу интерног и јавног конкурса за попуњавање радних места у 
аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе, пред почетак испитивања 
обавестила кандидата Лидију Павловић о томе када ће се обавити наредни део изборног 
поступка – усмена провера познавања прописа и вештине комуникације. Након тога извршена 
је провера познавања рада на рачунару за кандидата Лидију Павловић од стране стручног 
лица из области информатике, као и вредновање познавања рада на рачунару за кандидата 
Лидију Павловић на основу мишљења стручног лица из области информатике које је извршило 
проверу. 

Чланом 21. Уредбе о спровођењу интерног и јавног конкурса за попуњавање радних 
места у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе прописано је да писани 
или усмени рад кандидата вреднује сваки члан конкурсне комисије оценама „не задовољава“ 
(1), „делимично задовољава“ (2) или „задовољава“ (3). 

Како је чланом 20. Уредбе о спровођењу интерног и јавног конкурса за попуњавање 
радних места у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе прописано да 
конкурсна комисија саставља три различита задатка за сваку усмену и писану проверу 
стручних оспособљености, знања и вештина најраније 24 часа пре почетка провере, Конкурсна 
комисија је на седници одржаној дана 16.12.2022. године саставила задатке за усмену проверу 
познавања Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне 
самоуправе, Закона о локалној самоуправи и Одлуке о Градској управи града Краљева за 
кандидате за положај заменика начелника Градске управе града Краљева. 

Усмена провера познавања Закона о запосленима у аутономним покрајинама и 
јединицама локалне самоуправе, Закона о локалној самоуправи и Одлуке о Градској управи 
града Краљева и вештине комуникације за кандидате за положај заменика начелника Градске 
управе града Краљева одржана је на истој седници Конкурсне комисије, 16.12.2022.године у 
времену од 13,00 до 15,30 часова. 

Кандидат Иван Петровић је у складу са чланом 17. став 3 Уредбе о спровођењу 
интерног и јавног конкурса за попуњавање радних места у аутономним покрајинама и 
јединицама локалне самоуправе пред почетак испитивања обавештен о томе када ће се 
обавити наредни део изборног поступка - завршни разговор. Након тога, кандидат Иван 
Петровић усмено на записник поднео је захтев да се провера одложи по основу члана 96. став 
2. Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе, до 
добијања мишљења Градског већа града Краљева. Конкурсна комисија је обавестила 
кандидата да се усмена провера не одлаже и позвала кандидата да приступи провери, што 
кандидат није прихватио.  

Кандидат Лидија Павловић је у складу са чланом 17. став 3. Уредбе о спровођењу 
интерног и јавног конкурса за попуњавање радних места у аутономним покрајинама и 
јединицама локалне самоуправе, пред почетак испитивања обавештена о томе када ће се 
обавити наредни део изборног поступка - завршни разговор, а затим се  приступило се провери 
познавања прописа и вештине комуникације кандидата Лидије Павловић. 

Кандидат Ђорђе Видовић, такође је у складу са чланом 17. став 3. Уредбе о 
спровођењу интерног и јавног конкурса за попуњавање радних места у аутономним 
покрајинама и јединицама локалне самоуправе, пред почетак испитивања обавештен о томе 
када ће се обавити наредни део изборног поступка - завршни разговор, а затим се приступило 
се провери познавања прописа и вештине комуникације кандидата Ђорђа Видовића. 

Након завршене провере, Конкурсна комисија приступила је вредновању познавања 
Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе, Закона о 
локалној самоуправи, Одлуке о Градској управи града Краљева  и вештине комуникације за 
кандидате за положај заменика начелника Градске управе града Краљева. 

Чланом 21. Уредбе о спровођењу интерног и јавног конкурса за попуњавање радних 
места у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе прописано је да писани 
или усмени рад кандидата вреднује сваки члан конкурсне комисије оценама „не задовољава“ 
(1), „делимично задовољава“ (2) или „задовољава“ (3), да се кандидат који буде оцењен 
оценом „не задовољава“ (1)  у једном облику провере не позива на наредни облик провере, и 
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да се кандидат који се не одазове позиву да учествује у једном облику провере оцењује 
оценом „не задовољава“ (1) и не позива се на наредни облик провере. 

Како је чланом 22. Уредбе о спровођењу интерног и јавног конкурса за попуњавање 
радних места у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе прописано да се на 
завршни разговор са конкурсном комисијом позивају само кандидати које су сви чланови 
конкурсне комисије у свим облицима провере вредновали оценом „делимично задовољава“ (2) 
или „задовољава (3), Конкурсна комисија је на истој седници сачинила и упутила oбавештењa 
кандидатима Лидији Павловић и Ђорђу Видовићу о датуму, времену и месту одржавања 
завршног разговора. 

Завршни разговор са кандидатима за попуњавање положаја заменика начелника 
Градске управе града Краљева Лидијом Павловић и Ђорђем Видовићем одржан је на седници 
Комисије дана 27.12.2022. године у времену од 13,20 до 14,00 часова. Након обављеног 
завршног разговора, Конкурсна комисија је у наставку седнице вредновала завршни разговор 
са кандидатима Лидијом Павловић и Ђорђем Видовићем. 
          Чланом 23. Уредбе о спровођењу интерног и јавног конкурса за попуњавање радних 
места у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе прописано је да после 
завршног разговора са кандидатима, конкурсна комисија по окончаном изборном поступку у 
року од 15 дана сачињава листу за избор; да се резултат кандидата добија тако што се 
израчунава просечна вредност свих оцена којима је кандидат вреднован у свим облицима 
провере и у разговору са Конкурсном комисијом; да се просечна вредност рачуна само оном 
кандидату којег је сваки члан Конкурсне комисије вредновао оценом „делимично задовољава“ 
(2) и „задовољава“ (3) и да се на листу за избор увршћују највише три кандидата која су с 
најбољим резултатом испунила мерила прописана за избор. Конкурсна комисија је на седници 
одржаној дана 05.01.2023. године, израчунала резултате кандидата и сачинила Листу за избор 
за попуњавање положаја заменика начелника Градске управе града Краљева, на коју су 
увршћена два кандидата и то: 

1. Ђорђе Видовић, са просечном оценом 3,00, 
2. Лидија Павловић, са просечном оценом 2,66. 

            Чланом 106. став 3. у вези са чланом 100. Закона о запосленима у аутономним 
покрајинама и јединицама локалне самоуправе прописано је да образложење решења о 
избору кандидата са листе посебно садржи радње које је конкурсна комисија предузела у току 
изборног поступка. 

Конкурсна комисија је сагласно члану 97. Закона о запосленима у аутономним 
покрајинама и јединицама локалне самоуправе и члану 24. став 1. Уредбе о спровођењу 
интерног и јавног конкурса за попуњавање радних места у аутономним покрајинама и 
јединицама локалне самоуправе, доставила Градском већу града Краљева Листу за избор за 
попуњавање положаја заменика начелника Градске управе града Краљева број: 06-2-3/2023-II 
од 05.01.2023. године, са записницима о изборним радњама у току изборног поступка по 
Јавном конкурсу за попуњавање положаја заменика начелника Градске управе града Краљева 
број: 011-335/22-I од 21.10.2022. године. 

У складу са чланом 99. став 1. Закона о запосленима у аутономним покрајинама и 
јединицама локалне самоуправе службеник ступа на положај даном доношења решења о 
постављењу на положај. 

Како је чланом 100. Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама 
локалне самоуправе, прописано да се на остала питања спровођења јавног конкурса за попуну 
положаја примењују одредбе овог закона о јавном конкурсу при попуњавању извршилачких 
радних места, Решење о постављењу заменика начелника Градске управе града Краљева 
доставља се свим кандидатима који су учествовали у изборном поступку (члан 108), да против 
решења Градског већа града Краљева о постављењу на положај жалба није допуштена, али 
може да се покрене управни спор (члан 98), то сви кандидати који су учествовали у изборном 
поступку имају право да покрену управни спор пред Управним судом. 

 

Коефицијент за обрачун и исплату плате утврдиће се посебним решењем Градског већа 
града Краљева. 

 

Чланом 76. став 3. Статута града Краљева („Службени лист града Краљева“, број 6/19-
пречишћен текст), прописано је да начелника Градске управе поставља Градско веће, на 
основу јавног конкурса, већином гласова од укупног броја чланова Градског већа, на пет 
година, а ставом 5. истог члана да се заменик начелника поставља на исти начин и под истим 
условима као начелник, а исту одредбу садржи и члан 32. став 1 и 34. став 2 Одлуке о Градској 
управи града Краљева („Службени лист града Краљева“, број 22/21-пречишћен текст). 

На основу Листе за избор, на седници Градског већа града Краљева одржаној дана 
16.01.2023. године, за избор кандидата Ђорђа Видовића и његово постављење за заменика 
начелника Градске управе гласало је 13 чланова Градског већа, док за избор кандидата Лидије 
Павловић и њено постављење није било гласова ЗА. 
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На основу свега наведеног, Градско веће града Краљева донело је Решење о 
постављењу Ђорђа Видовића, дипломираног правника из Краљева, за заменика начелника 
Градске управе града Краљева. 
 

УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Против овог решења жалба није допуштена, али 
се може покренути управни спор пред Управним судом у Београду, Немањина број 9, у року од 
30 дана од дана пријема решења. 
 
  
ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА КРАЉЕВА 
Број: 011-5/2023-I 
Дана: 16. 01. 2023. године 
 
                                                                     Председник Градског већа 
                                                                   градоначелник града Краљева 
                                                         др Предраг Терзић, дипл.политиколог,с.р. 
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  На основу члана 63. тачка 29. Статута града Краљева („Службени 
лист града Краљева“, број 6/19-пречишћен текст), у вези са чланом 38. став 2. 
Одлуке о буџету града Краљева за 2023. годину („Службени лист града 
Краљева“, број 36/22), 
 

  Градско веће града Краљева, на Сто шеснаестој (редовној) 
седници одржаној дана 16. јануара 2023. године, донело је 
 
 
 

ЗАКЉУЧАК 
 

I 
  ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Решење заменикa начелника Градске 
управе града Краљева број 3261/22 од 28.12.2022. године, чији су саставни део 
Табеле број 1. и број 2. као и Прегледи капиталног трансфера Града нивоу 
Републике у 2023. години за Основно и Средње образовање, којим је утврђен 
распоред коришћења буџетских средстава код индиректних корисника буџета 
Града из области Основног и Средњег образовања за 2023. годину на основу 
Одлуке о буџету града Краљева за 2023. годину („Службени лист града 
Краљева“, број 36/22). 
  Саставни део овог закључка је Решење заменика начелника 
Градске управе града Краљева број 3261/22 од 28.12.2022. године којим је 
утврђен распоред коришћења буџетских средстава код индиректних корисника  
буџета Града из области Основног и Средњег образовања, Табеле број 1. и 
број 2. као и Прегледи капиталног трансфера Града нивоу Републике у 2023. 
години за Основно и Средње образовање. 
 

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

III 
                       Закључак и Решење са Табелама број 1. и 2., као и Прегледе 
капиталног трансфера Града нивоу Републике у 2023. години за Основно и 
Средње образовање објавити у „Службеном листу града Краљева“. 
 
 
ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА КРАЉЕВА 
Број: 06-15/2023-I 
Датум:16. 01. 2023. године 
 
 

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

8.
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  На основу члана 63. тачка 29. Статута града Краљева („Службени 
лист града Краљева“, број 6/19-пречишћен текст), у вези са чланом 38. став 2. 
Одлуке о буџету града Краљева за 2023. годину („Службени лист града Краљева“, 
број 36/22), 
 
  Градско веће града Краљева, на Сто шеснаестој (редовној) седници 
одржаној дана 16. јануара 2023. године, донело је 
 
 
 

ЗАКЉУЧАК 
 

I 
 

  ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Решење заменика начелника Градске 
управе града Краљева број 3262/22 од 28.12.2022. године са Табелом број 1. 
којим је утврђен распоред коришћења буџетских средстава код индиректних 
корисника буџета Града из области Социјалне заштите (Центар за социјални рад) 
за 2023. годину на основу Одлуке о буџету града Краљева за 2023. годину 
(„Службени лист града Краљева“, број 36/22). 
  Саставни део овог закључка је Решење заменика начелника Градске 
управе града Краљева број 3262/22 од 28.12.2022. године са Табелом број 1. 
којим је утврђен распоред коришћења буџетских средстава код индиректних 
корисника  буџета Града из области Социјалне заштите (Центар за социјални 
рад). 
 

II 
 

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

III 
 

                      Закључак и Решење са Табелом број 1. објавити у „Службеном листу 
града Краљева“. 
 
 
 
 
ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА КРАЉЕВА 
Број: 06-16/2023-I 
Датум: 16.01.2023. године 
 
 
 

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

9.
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  На основу члана 63. тачка 29. Статута града Краљева („Службени 
лист града Краљева“, број 6/19-пречишћен текст), у вези са чланом 38. став 2. 
Одлуке о буџету града Краљева за 2023. годину („Службени лист града Краљева“, 
број 36/22), 
 
  Градско веће града Краљева, на Сто шеснаестој (редовној) седници 
одржаној дана 16. јануара 2023. године, донело је 
 
 
 

ЗАКЉУЧАК 
 

I 
 

  ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Решење заменика начелника Градске 
управе града Краљева број 3263/22 од 28.12.2022. године са Табелом број 1. 
којим је утврђен распоред коришћења буџетских средстава код индиректних 
корисника буџета Града из области Примарне здравствене заштите (Апотекарска 
установа Краљево) за 2023. годину на основу Одлуке о буџету града Краљева за 
2023. годину („Службени лист града Краљева“, број 36/22). 
  Саставни део овог закључка је Решење заменика начелника Градске 
управе града Краљева број 3263/22 од 28.12.2022. године са Табелом број 1. 
којим је утврђен распоред коришћења буџетских средстава код индиректних 
корисника буџета Града из области Примарне здравствене заштите (Апотекарска 
установа Краљево). 
 

II 
 

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

III 
 

                      Закључак и Решење са Табелом број 1. објавити у „Службеном листу 
града Краљева“. 
 
 
ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА КРАЉЕВА 
Број: 06-17/2023-I 
Датум: 16. 01. 2023. године 
 
 
 

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

10.
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  На основу члана 36. тачка 9. Одлуке о Градској управи града 
Краљева („Службени лист града Краљева“, број 22/21-пречишћен текст), у вези 
са чланом 38. став 2. Одлуке о буџету града Краљева за 2023. годину 
(„Службени лист града Краљева“, број 36/22), 
  Заменик начелника Градске управе града Краљева, доноси 
 
 

РЕШЕЊЕ 
 
 
I 

 
  Утврђује се распоред коришћења буџетских средстава 
индиректним корисницима Основног образовања и васпитања по Одлуци о 
буџету града Краљева за 2023. годину („Службени лист града Краљева“, број 
36/22) у укупном износу од 313.430.000,00 динара за текући трансфер нивоу 
Републике и 59.580.000,00 динара за капитални трансфер нивоу Републике за 
сваку школу појединачно у складу са Табелом број 1. и Прегледом капиталног 
трансфера нивоу Републике у 2023. години за Основно образовање, који су 
саставни део овог решења. 
 
 

II 
 
 

                      Утврђује се распоред коришћења буџетских средстава 
индиректним корисницима Средњег образовања и васпитања по Одлуци о 
буџету града Краљева за 2023. годину („Службени лист града Краљева“, број 
36/22) у укупном износу од 146.244.000,00 динара за текући трансфер нивоу 
Републике и 25.990.000,00 динара за капитални трансфер нивоу Републике за 
сваку школу појединачно у складу са Табелом број 2. и Прегледом капиталног 
трансфера нивоу Републике у 2023. години за Средње образовање, који су 
саставни део овог решења. 
 
 

III 
 
 

  Ово решење доставити Градском већу града Краљева на 
сагласност. 
 
ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА КРАЉЕВА 
Број: 3261/22 
Датум: 28.12.2022.године 
 
 
 
                                                             ЗАМЕНИК НАЧЕЛНИКА ГРАДСКЕ УПРАВЕ 
              Дејан Ћајић, дипл. правник,с.р. 

АКТИ ГРАДСКЕ УПРАВЕ ГРАДА КРАЉЕВА
11.
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ТАБЕЛА БРОЈ 1. 
 

 

 
Ред. 
број 

Назив школе 

План буџета града за 2023. годину 

Екон. 
клас. 

Текући 
трансфер 

нивоу 
Републике 

Екон. 
клас. 

Капитални 
трансфер 

нивоу 
Републике 

Свега 

1. 
ОШ „Милунка Савић“ 
Витановaц, Стубал, 
Чукојевац, Милавчићи, 
Шумарице 

463111 10.050.000 463211 1.000.000 11.050.000 

2 . 
ОШ „Бранко Радичевић“ 
Витковац, Закута, 
Милаковац, Печеног 

463111 8.320.000 463211 2.010.000 10.330.000 

3. 
ОШ „Браћа 
Вилотијевић“ 
Грдица, Јарчујак, 
Дракчићи 

463111 16.370.000 463211 7.000.000 23.370.000 

4. 
ОШ „Вук Караџић“ 
Рибница,Берановац, 
Каменица, Змајевац 

463111 28.760.000 463211 3.250.000 32.010.000 

5. 
ОШ „Димитрије 
Туцовић“ Краљево 463111 13.440.000 463211 3.400.000 16.840.000 

6. 
ОШ“Доситеј Обрадовић“ 
Врба, Ратина,  
Драгосињци 

463111 17.885.000 463211 8.300.000 26.185.000 

7. 
ОШ „Драган Ђоковић-
Уча“, Лађевци, Г.Лађевци, 
Обрва,Тавник, Милочај, 
Цветке 

463111 13.653.000 463211 3.500.000 17.153.000 

8. 
ОШ „Драган 
Маринковић“ 
Адрани, Поповићи 

463111 8.510.000 463211 600.000 9.110.000 

9. 
ОШ „Ђура Јакшић“ 
Конарево, Матаруге, 
Богутовац, Толишница, 
Пропљеница, Лопатница 

463111 16.060.000 463211 1.270.000 17.330.000 

10. ОШ „Живан Маричић“ 
Жича 463111 12.200.000 463211 2.300.000 14.500.000 

11. ОШ „Јован Цвијић“ 
Сирча 463111 9.495.000 463211 950.000 10.445.000 

12. ОШ „Јово Курсула“ 
Краљево 463111 15.230.000 463211 3.270.000 18.500.000 

13. 
ОШ „Милун Ивановић“ 
Ушће, Гокчаница, 
Полумир, Лозно, Борово 

463111 14.810.000 463211 2.700.000 17.510.000 

14. 
ОШ „Олга Милутиновић“ 
Годачица, Раваница, 
Лешево 

463111 8.530.000 463211 830.000 9.360.000 

15. 
ОШ „Петар Николић“ 
Самаила, Лазац, Мрсаћ, 
Буковица 

463111 12.790.000 463211 2.500.000 15.290.000 

16. ОШ „Свети Сава“ 
Рибница – Краљево 463111 18.500.000 463211 2.350.000 20.850.000 
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            ТАБЕЛА број 2. 
 
 

Ред. 
број 

 
Назив школе 

План буџета града за 2023. годину 
 

Екон. 
клас. 

Текући 
трансфер 

нивоу 
Републике 

Екон. 
клас. 

Капитални 
трансфер 
нивоу  
Републике 

 
Свега 

1. Гимназија 
Краљево 463111 16.290.000 463211 5.300.000 21.590.000 

2. Економско трговинска 
школа, Краљево 

 
463111 11.395.000 463211 1.450.000 12.845.000 

3. 
Електро саобраћајна 
школа „Никола Тесла" 
Краљево 

463111 15.010.000 463211 2.100.000 17.110.000 

4. 
Машинско-техничка 
школа 
„14. октобар“ Краљево 

463111 15.175.000 463211 3.000.000 18.175.000 

5. Медицинска школа 
Краљево 463111 16.950.000 463211 2.400.000 19.350.000 

6. 
Пољопривредно-
хемијска школа „Др 
Ђорђе Радић“ Краљево 

463111 20.110.000 463211 2.800.000 22.910.000 

7. Шумарска школа 
Краљево 463111 18.160.000 463211 5.440.000 23.600.000 

8. „Стеван Мокрањац“ 
Краљево 463111 14.700.000 463211 2.800.000 17.500.000 

9. „Иво Лола Рибар" 
Краљево 463111 2.699.000 463211 0 2.699.000 

10. Уметничка школа 
Краљево 463111 15.755.000 463211 700.000 16.455.000 

 
 ЗБИР ПЛАНОВА  2023.  146.244.000  25.990.000 172.234.000 

 
 
 

 

 

2 

 
 
 
 
 

17. 
ОШ „Светозар 
Марковић“ 
Краљево 

463111 14.200.000 463211 6.900.000 21.100.000 

18. 
ОШ „Јован Дучић“ 
Роћевићи, Врдила, 
Дедевци 

463111 8.160.000 463211 2.500.000 10.660.000 

19. 
ОШ „Стефан Немања“ 
Студеница, Бзовик, Рудно, 
Река, Мланча 

463111 12.380.000 463211 1.000.000 13.380.000 

20. ОШ „ІV краљевачки 
батаљон“ Краљево 463111 22.877.000 463211 3.000.000 25.877.000 

21. ОШ „Чибуковачки 
партизани“ Краљево 463111 11.356.000 463211 0 11.356.000 

22. ОШ „Иво Лола Рибар“ 
Краљево 463111 6.110.000 463211 950.000 7.060.000 

23. ОШ „Стеван Мокрањац“ 
Краљево 463111 13.744.000 463211 0 13.744.000 

 
 ЗБИР ПЛАНОВА  2023. 

 
 
 

313.430.000  59.580.000 373.010.000 
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Преглед капиталног трансфера нивоу Републике у 2023. години 
Основно образовање и васпитање 

 

„Милунка Савић“  
512 – 1.000.000,00 намештај за учионице 

 укупно: 1.000.000 динара 

 „Бранко Радичевић“  
511- 1.500.000  санација тоалета у матичној школи 
       -   210.000,00 замена подних облога у три учионице 
512- 300.000,00 набавка рачунарске опреме за директора, секретара и                                 
                           шефа  рачуноводства 

Укупно: 2.010.000 динара  

„Браћа Вилотијевић“  
511- 3.000.000,00 динара израда електро инсталација у матичној школи 
      - 4.000.000,00 динара за замену крова у матичној школи и рушење оџака 

Укупно: 7.000.000 динара 

 „Вук Караџић“  
511-1.970.000,00 динара за  замена унутрашње столарије у преосталом делу 
матичне школе и венецијанера 
       -580.000,00 динара замена подних облога/ плочица на улазима у матичну школу 
512 - 700.000 динара за набавку калолифера 

 укупно:3.250.000 динара 

 „Димитрије Туцовић“  
511- 3.400.000,00 динара реконструкцију 28 тоалета у школи  

укупно: 3.400.000 динара 

 „Доситеј Обрадовић“  
511- 4.000.000,00 динара замена столарије 2. фаза матичне школе у Врби  
     -4.300.000,00 динара замена кровног покривача у издвојеном одељењу Ратина 

Укупно: 8.300.000,00 динара  

„Драган Ђоковић Уча“  
511 – 2.000.000,00 динара за замену умутрашње столарије у матичној школи 
       - 1.500.000,00 динара за замену спољашње столарије у Тавнику 

        Укупно: 3.500.000 динара 

 „Драган Маринковић“  
511-600.00,00 динара за санација ограде и капије 

укупно: 600.000 динара 
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 „Ђура Јакшић“  
511 –220.000,00 динара за израда пројектне документације 
512 – 200.000,00 динара набавка кацеларијског намештаја 
       -  250.000,00 динара набавка школских клупа, столица и белих табли 
       -  600.000,00 динара набавка опреме за јавну безбедност 

 укупно: 1.270.000 динара 

 „Живан Маричић“ 
 511-1.800.000,00 динара за  реконструкција котларнице 
          - 500.000,00 динара израда пројекта 

укупно: 2.300.000 динара  

„Јован Цвијић“ 
 512–500.000,00 динара набавка рачунарске опреме 
       - 450.000,00 динара набавка намештаја за учионице 

укупно: 950.000 динара 

 „Јово Курсула“  
511 – 2.500.000,00 динара за израда пројеката за санацију крова (-900.000,00 
динара); за акт о процени ризика (500.000,00 динара) , 350.000, за санацију крова 
хола и изнад канцеларија (350.000,00 динара)   и за саобраћајни полигон у школском 
дворишту (750.000,00 динара) 
 512- 420.000,00 динара   набавка копир апарата, 2 усисивача и моторна тестера 
       -  350.000,00 динара     набавка косачице, електрична ренде, компресор ваздуха 
за фарбање, и 6 комада стега за техничко и технологију 
укупно: 3.270.000 динара 

 „Милун Ивановић“  
511 –2.200.000,00 динара за замена умутрашње столарије на другом спрату у 
матичној школи и замена двоје стаклених клик клак врата у ходнику 
 512- 500.000,00 динара набавка лап топа, штампача и пројектора за наставу 

укупно: 2.700.000 динара 

 „Олга Милутиновић“ 
 511– 500.000,00 динара за израда пројекта за реконструкцију подова и степеништа у 
матичној школи, за реконтрукцију школског водовода 
          -200.000,00 динара изградња водоводне инфраструктуре -школски водовод 
 512 – 100.000,00 динара за набавку  набавка 2 комада 3д штампача 
            -30.000,00 динара набавка 1 тримера 

 укупно: 830.000 динара 

 „Петар Николић“ 
 511 – 2.500.000,00 динара за 1. фаза замене фасадне столарије у матичној школи 

укупно: 2.500.000 динара  



16. јануар 2023. године Број 1 - Страна 61СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА КРАЉЕВА

„Свети Сава“ 
 512- 2.350.000,00 динара за набавка лед монитора, намештај за холове, учионице, 
полице за библиотеку и намештај за канцеларије 

укупно: 2.550.000 динара 

„Светозар Марковић“  
511- 5.400.000,00 динара за замену подова у учионицама 
      -1.500.000,00 динара за израду пројекта за енергетску ефикасност 

укупно: 6.900.000 динара 

 „Јован Дучић“  
511- 500.000,00 динара за поправку кровног покривача на тоалетима у школи 
       -600.000,00 динара за фасадну столарије на 2 учионице 
512 -800.000,00 динара за  набавка и уградња котла у матичној школи 
       -600.000,00 динара за уградња опреме за аутоматску дојаву пожара 

укупно: 2.500.000 динара 

 „Стефан Немања“  
511 – 200.000,00 динара за замена улазних врата -3 
        -  300.000,00 динара за израда надстрешнице 

512-300.000,00 динара за  набавку спортске опреме 
      - 200.000,00 динара за набавка агрегата 

        -укупно: 1.000.000 динара 

 „IV краљевачки батаљон“  
511 –3.000.000,00 динара за изградњу станице и система за дојаву пожара 

укупно: 3.000.000 динара  

„Чибуковачки партизани“  

Укупно:0  динара 

 „Иво Лола Рибар“ 

511– 550.000,00 динара за подне облоге у боравку и санација ученичких тоалета 

 512 -400.000,00 динара за набавку опрема за образовање 

укупно: 950.000 динара  

 Музичка школа  
0 

 
ОСНОВНО УКУПНО: 59.580.000,00 ДИНАРА 

 511 000 – 49.530.000,00  

512 000 –  10.050.000,00  

515000 -        0  
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Средње образовање и васпитање 

 

Гимназија 

512-300.000,00,00 динара за набавку административне опреме  

      -5.000.000,00 динара за уградњу система за дојаву пожара 

укупно: 5.300.000 динара 

Економско – трговинска 

511-1.000.000,00 динара за замену зидних плочица на 2. Спрату 

      -  200.000,00 динара за замену улазних врата 

     - 250.000,00 динара за  замену громобранских инсталација 

 укупно: 1.450.000 динара  

ЕСТШ „Никола Тесла“ 

512–1.050.000,00 динара за набавку опреме за образовање 

       -600.000,00 динара набавка опреме за кабинет информатике 

       -450.000,00 динара набавка 5 клима 

 Укупно: 2.100.000 динара  

МТШ „14. октобар“ 

511- 1.800.000,00 динара замена паркета у фискултурној сали 
      - 700.000,00 динара за реновирање санитарног блока у приземљу и спрату 

512- 500.000,00 динара за набавку столица и ормана 

 Укупно:3.000.000 динара  

Медицинска 

511-1.200.000,00 динара замена бехатон плоча  у другом делу дворишта и уређење 
улаза у школу 

512 -1.200.000,00 динара за набавка опреме за образовање 

укупно: 2.400.000 динара 

ПХШ „Др Ђорђе Радић“ 

511 –2.800.000,00 динара за реконструкција објекта на школској економији 

      укупно: 2.800.000 динара  
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Шумарска 

511–         40.000,00 динара за набавку  ватроотпорних врата 

                -800.000,00 динара за израду металних степеница на фискултурној сали 

                -200.000,00 динара за опшивање ламперије 

             -1.000.000,00 динара подови у кабинету информатике 

512       -1.200,000,00 динара хидрантска мрежа 

             -2.200.000,00 динара за уградњу опреме за  аутоматско јављање пожара 

 укупно:5.440.000 динара 

Музичка 

 512 – 2.200.000,00 динара за набавку 3 пијанина 

        -350.000,00 динара за набавку тимпан 

        -250.000,00 динара за набавку ксилофона 

 укупно: 2.800.000 динара  

„Иво Лола Рибар“ 

0 

укупно: 0 динара  

Уметничка 

512–700.000,00 динара за  набавку набавка школског намештаја, 3д штампача и 10 
гипсаних модела    

укупно: 700.000 динара  

 

СРЕДЊЕ УКУПНО: 25.990.000 ДИНАРА 

 511 000 – 9.990.000,00 

 512 000 – 16.000.000,00  

 515000   -     0,00 
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  На основу члана 36. тачка 9. Одлуке о Градској управи града 
Краљева („Службени лист града Краљева“, број 22/21-пречишћен текст), у вези 
са чланом 38 став 2. Одлуке о буџету града Краљева за 2023. годину 
(„Службени лист града Краљева“, број 36/22), 
 
  Заменик начелника Градске управе града Краљева, доноси 
 
 

РЕШЕЊЕ 
 
 
I 

 
  Утврђује се распоред коришћења буџетских средстава 
индиректном кориснику из области Обављања делатности установа социјалне 
заштите (Центар за социјални рад) по Одлуци о буџету града Краљева за 
2023. годину („Службени лист града Краљева“, број 36/22) у укупном износу од 
32.862.000,00 динара за текући трансфер нивоу Републике и 451.000,00 динара 
за капитални трансфер нивоу Републике са Табелом број 1. која је саставни део 
овог решења. 
 
 

II 
 
 

  Ово решење доставити Градском већу града Краљева на 
сагласност. 
 
ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА КРАЉЕВА 
Број: 3262/22 
Датум: 28.12.2022. године 
 
 
 
                                                              ЗАМЕНИК  НАЧЕЛНИК ГРАДСКЕ УПРАВЕ 
                       Дејан Ћајић, дипл. правник,с.р. 

12.
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ТАБЕЛА број 1. 
 

Раз-
део Глава Функц. 

класиф. Програм Пројекат Екон. 
класиф. СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА 

5 01 070 0902 0005 463111 Текући трансфер нивоу 
Републике 32.862.000 

      41 - Расходи за запослене 23.084.000 

      42 - Расходи за коришћење 
роба и услуга 9.635..000 

      48 - Остали расходи 143.000 

     463211 Капитални трансфер нивоу 
Републике 451.000 

      51 - Издаци за нефинансијску 
имовину 451.000 

      СВЕГА: 33.313.000 

      Извори финансирања:   

     01 Примања из буџета 33.313.000 
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  На основу члана 36. тачка 9. Одлуке о Градској управи града 
Краљева („Службени лист града Краљева“, број 22/21-пречишћен текст), у вези 
са чланом 38 став 2. Одлуке о буџету града Краљева за 2023. годину 
(„Службени лист града Краљева“, број 36/22), 
  Заменик начелника Градске управе града Краљева, доноси 
 
 

РЕШЕЊЕ 
 
 
I 

 
  Утврђује се распоред коришћења буџетских средстава 
индиректном кориснику из области Обављања делатности установа примарне 
здравствене заштите (Апотекарска установа Краљево) по Одлуци о буџету 
града Краљева за 2023. годину („Службени лист града Краљева“, број 36/22) у 
укупном износу од 7.000.000,00 динара за текући трансфер нивоу Републике и 
са Табелом број 1. која је саставни део овог решења. 
 
 

II 
 
 

  Ово решење доставити Градском већу града Краљева на 
сагласност. 
 
ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА КРАЉЕВА 
Број: 3263/22 
Датум: 28.12.2022.године 
  
 
 
 
                                                            ЗАМЕНИК  НАЧЕЛНИКА ГРАДСКЕ УПРАВЕ 
                                Дејан Ћајић, дипл. правник,с.р. 

13.
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ТАБЕЛА број 1. 
 
 
 

Раз-
део Глава Функц. 

класиф. Програм Пројекат Екон. 
класиф. ПРИМАРНА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА 

5 01 740 1801 0001 464111 Текући трансфер нивоу 
Републике 7.000.000 

      421 - Расходи за закуп 5.000.000 

      425 - Расходи за коришћење 
роба и услуга 2.000.000 

      СВЕГА: 7.000.000 

      Извори финансирања:   

     01 Примања из буџета 7.000.000 
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На основу члана 72. став 1. Закона о локалним изборима („Службени 
гласник РС“, број 14/2022),  

       Изборна комисија града Краљева, на седници одржаној 12. јануара 2023. 
године, донела је 

 Р Е Ш Е Њ Е 
 

I 
На место одборника Скупштине града Краљева Милице Јелић, изабране на 

изборима одржаним 21. јуна 2020. године са Изборне листе ,,АЛЕКСАНДАР 
ВУЧИЋ – ЗА НАШУ ДЕЦУ.“ којој је одборнички мандат престао усменом оставком 
на функцију одборника у Скупштини града Краљева, одборнички мандат се 
додељује Сандри Станић, по занимању хемијски техничар, рођена 1991.године, са 
пребивалиштем у Краљеву, Кнеза Нике Милошевића 11б, кандидату са Изборне 
листе ,,АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ – ЗА НАШУ ДЕЦУ“. 
 

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

 
III 

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

 
IV 

Ово решење објавити у „Службеном листу града Краљева“. 
 

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

Краљева број: 011-416/2022-I од 24.децембра 2022.године, којом је утврђено да је 
Милици Јелић престао мандат усменом оставком на функцију одборника у 
Скупштини града Краљева а наведена Одлука објављена је у „Службеном листу 
града Краљева“ и на веб презентацији. 

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

Сандра Станић, кандидат за одборника Изборне листе ,,АЛЕКСАНДАР 
ВУЧИЋ – ЗА НАШУ ДЕЦУ”, дана 11. јануара 2023., дала је писану изјаву да 
прихвата одборнички мандат. 

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

Имајући у виду напред наведено, стекли су се услови за доделу 
одборничког мандата кандидату из диспозитива овог решења.  
 
ИЗБОРНА КОМИСИЈА ГРАДА КРАЉЕВА 
Број: 1035-1/2023, 
Дана 12. јануара 2023. године 
 

   Председник Изборне комисије  
   Данијела Мајсторовић, дипл.правник,с.р. 
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града Краљева .......................................................................................................
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8.  Закључак о давању сагласности на Решење заменика начелника Градске 
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о буџету града Краљева за 2023. годину .............................................................
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Издавач: Скупштина града Краљева - Година издања: педесет пета - Главни и одговорни уредник
Драгана Петвокић, секретар Скупштине града Краљева - Телефон 036/306-020

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

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


