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АКТИ ГРАДОНАЧЕЛНИКА 
ГРАДА КРАЉЕВА

224.

На основу члана 5. став 6. члана 58. 
став 1. и члана 61. став 1.  Закона о буџет-
ском систему («Службени гласник РС», 
број 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 
62/13, 63/13 испр., 108/13,142/14, 68/2015 
– др. закон, 103/15, 99/16 и 113/17), члана 
44. тачка 3. и 5, а у вези са чланом 66. став 
4. Закона о локалној самоуправи («Служ-
бени гласник РС», број 129/07, 83/14-др. 
закон, 101/16-др. закон и 47/18), члана 
58. став 1, тачка 3. и 5. члана 87. став 3. 
и члана 121. став 1. Статута града Краље-
ва («Службени лист града Краљева», број 
7/18 - пречишћен текст), члана 12. чла-
на 14. и члана 40. Одлуке о буџету града 
Краљева за 2018. годину («Службени лист 
града Краљева», број 32/17 и 16/18),  

градоначелник града Краљева, доноси

Р Е Ш Е Њ Е

о отварању - промени апропријације 
по основу наменског трансфера 

добијеног од другог нивоа власти

 
1. Наменска трансферна средства од дру-
гог нивоа власти, Решењем о додели сред-
става издавачима, дистрибутерима и ауто-
рима који самостално издају своје књиге 
по Конкурсу за откуп публикација за би-

блиотеке за 2018. годину Министарства 
културе и информисања Републике Србије, 
број 401-01-333/2018-03 од 18.06.2018. го-
дине и Уговором о oткупу публикација, 
закљученим између Министарства култу-
ре и информисања Републике Србије (за-
веденог под бројем 650-00-119/2018-03 од 
02.07.2018. године) и Народне библиотеке 
‘’Стефан Првовенчани’’ Краљево (заведе-
ног под бројем 510 дана 11.07.2018. годи-
не), пренета на подрачун извршења буџе-
та града Краљева број 840-17640-73 код 
Управе за трезор, дана 31.07.2018. годи-
не, као текући наменски трансфер од Ре-
публике у корист нивоа градова изводом 
број 144, у укупном износу од 361.147,20 
динара, распоређују се Народној библио-
теци ‘’Стефан Првовенчани’’ из Краљева  
за реализацију уговорених послова по на-
пред наведеном уговору.

2. По основу уплата наменских сред-
става из тачке 1. овог решења, увећавају 
се планирани буџетски приходи и при-
мања Одлуке о буџету града Краљева 
за 2018. годину («Службени лист града 
Краљева», број 32/17 и 16/18) за износ на-
менског трансфера од 361.147,20 динара 
(извор 07).

3. Средства у укупном износу од 361. 
147,20 динара распоређују се у оквиру 
члана 14. Одлуке о буџету града Краље-
ва за 2018. годину («Службени лист гра-
да Краљева», број 32/17 и 16/18), раздео 
5, глава 06, програм 1201-Развој културе и 
информисања, функционална класифика-
ција 820, прогрмска актив./пројекат 0002, 
позиција 223, економска класификација 
423000 – Услуге по уговору, увећањем 
планираних расхода апропријације за из-
нос наменског трансфера од другог нивоа 
власти (извор 07).
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4. Обавезује се корисник одобрених 
наменских средстава Народна библиоте-
ка ’’Стефан Првовенчани’’, да средства у 
износу од 361.147,20 динара, користи ис-
кључиво за реализацију уговорених по-
слова по закљученом уговору из тачке 1. 
овог решења.

5.  О извршењу овог решења стараће се 
Одељење за привреду и финансије Град-
ске управе града Краљева и Одељење за 
друштвене делатности Градске управе 
града Краљева и Народна библиотека 
’’Стефан Првовенчани’’ Краљево.

 6. Ово решење објавити у «Службеном 
листу града Краљева».

7. Решење доставити: Одељењу за 
привреду и финансије Градске управе 
града Краљева, Одељењу за послове ор-
гана града Градске управе града Краљева, 
Одељењу за друштвене делатности Град-
ске управе града Краљева, Народној би-
блиотеци ’’Стефан Првовенчани’’, Управи 
за трезор и архиви. 

                             
               

О  б  р  а  з  л  о  ж  е  њ  е

Република Србија - Министарство кул-
туре и информисања Републике Србије и 
Народне библиотеке ‘’Стефан Првовен-
чани’’ Краљево, закључили су Уговор о 
oткупу публикација након доношења Ре-
шења о додели средстава издавачима, дис-
трибутерима и ауторима који самостално 
издају своје књиге по Конкурсу за откуп 
публикација за библиотеке за 2018. годи-
ну Министарства културе и информисања 
Републике Србије, број 401-01-333/2018-
03 од 18.06.2018. године, на основу кога 
су пренета средства на рачун извршења 
буџета, број 840-17640-73 код Управе за 
трезор, дана 31. 07. 2018. године, као те-
кући наменски трансфер од Републике у 
корист нивоа градова укупном износу од 
361.147,20 динара, која ће се користити за 
откуп публикација, односно књига за би-
блиотеку ‘’Стефан Првовенчани’’ Краље-
во.

Народна библиотека ’’Стефан Прво-
венчани’’ Краљево, дописом број 573 дана 
02.07.2018. године, доставила је Одељењу 
за привреду и финансије Градске управе 
града Краљева Уговор о откупу публика-
ција у циљу спровођења потребних про-
цедура и стварања услова за реализацију 
уговорених обавеза у укупном износу од 
361.147,20 динара.                                                    

Правни основ за доношење овог ре-
шења садржан је у члану 40. Одлуке о 
буџету града Краљева за 2018. годину 
(«Службени лист града Краљева», број 
32/17 и 16/18), којим је прописано да у 
случају када виши ниво власти својим 
актом определи нижем нивоу власти на-
менска средства за надокнаду штета услед 
елементарних непогода, односно друга 
наменска трансферна средства, као и у 
случају уговарања донација, а чији износи 
нису могли бити познати у поступку до-
ношења буџета, на предлог Одељења за 
привреду и финансије Градске управе гра-
да Краљева, градоначелник града Краљева 
доноси решење о извршењу издатака по 
том основу.

Решење доставити: Одељењу за 
привреду и финансије Градске управе 
града Краљева, Одељењу за послове ор-
гана града Градске управе града Краљева, 
Одељењу за друштвене делатности Град-
ске управе града Краљева, Народној би-
блиотеци ‘’Стефан Првовенчани’’,  Упра-
ви за трезор и архиви. 

Градоначелник града Краљева
IV Број: 403-21/2018
Дана: 10. август 2018. године

   

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



20. август 2018. године СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА КРАЉЕВА                 Број 20 - Страна 3

225.

На основу члана 61. став 1. Закона о 
буџетском систему («Службени гласник 
РС», број 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 
93/12, 62/13, 63/13 испр, 108/13,142/14, 
68/2015 – др. закон, 103/15, 99/16 и 113/17), 
члана 44. тачка 5) и члана 66. став 4. За-
кона о локалној самоуправи («Службени 
гласник РС», број 129/07, 83/14-др. закон 
и 101/16-др. закон), члана 58. тачка 5), чла-
на 87. став 3. и члана 121. став 1. Стату-
та града Краљева («Службени лист града 
Краљева», број 7/18 - пречишћен текст), 
члана 12, 14. и  20. Одлуке о буџету града 
Краљева за 2018. годину («Службени лист 
града Краљева», број 32/17 и 16/18),  

градоначелник града Краљева, доноси

Р Е Ш Е Њ Е

о промени  апропријација корисника 
буџета

1. У текућу буџетску резерву утврђену
чланом 14. Одлуке о  буџету града Краље-
ва за 2018. годину («Службени лист гра-
да Краљева», број 32/17 и 16/18), Раздео 
5, Глава 01 – Градска управа, Програм 
0602-Опште јавне услуге локалне само-
управе, Функција 130 – Опште услуге, 
Програм.актив/Пројекат 0009, Позиција 
137, Економска класификација 499 – Те-
кућа буџетска резерва, преносе се сред-
ства у износу од 230.000,00 динара, ради 
уравнотежења расхода буџета, умањењем 
апропријације у оквиру:

- Раздела 5, Глава 16 – Центар локал-
них услуга, Програм 0602, Функција 160, 
Програм./актив./Пројекат 0001 – Функци-
онисање локалне самоуправе и градских 
општина, Позиција 403, Економска класи-
фикација 421 – Стални трошкови, за износ 
од 200.000,00 динара и Позиција 408, Еко-

номска класификација 426 – Материјал, за 
износ од 30.000,00 динара. 

2. Из средстава текуће буџетске резер-
ве, Раздео 5, Глава 01 – Градска управа, 
Програм 0602 - Опште јавне услуге ло-
калне самоуправе, Функција 130 – Опште 
услуге, Програм.актив/Пројекат 0009, 
Позиција 137, Економска класификација 
499 –Текућа буџетска резерва, повећава се 
апропријација у оквиру:

- Раздела 5, Глава 16 – Центар локал-
них услуга, Програм 0602, Функција 160, 
Програм./актив./Пројекат 0001 – Функ-
ционисање локалне самоуправе и град-
ских општина, Позиција 407, Економска 
класификација 425 – Текуће поправке и 
одржавање, за износ од 30.000,00 динара 
и Позиција 412, Економска класифика-
ција 512 – Машине и опрема, за износ од 
200.000,00 динара.

3. Промена  у апропријацијама  изврше-
ним у тачкама  1. и 2. овог решења, одно-
си се на уравнотежење расхода у погледу 
недостајућих средстава за опремање и до-
вођење просторија Центра локалних услу-
га Краљево у стање које омогућава норма-
лан рад ове установе, а на основу захтева 
Одељења за друштвене делатности Град-
ске управе града Краљева, III број: 384/18 
од 08.08.2018. године.

4. О извршењу овог решења стараће се
Одељење за привреду и финансије Град-
ске управе града Краљева, Одељење за 
друштвене делатности Градске управе 
града Краљева и установа ,,Ценатр локал-
них услуга Краљево“.

5. Решење објавити у «Службеном ли-
сту града Краљева».

О  б  р  а  з  л  о  ж  е  њ  е

Одељење за друштвене делатности 
Градске управе града Краљева, као над-
лежно одељење за индиректне буџет-
ске кориснике, поднело је Одељењу за 
привреду и финансије Градске управе гра-
да Краљева захтев за промену апроприја-
ција дана 08.08.2018. године за опремање 
и довођење просторија Центра локалних 
услуга Краљево у стање које омогућава 
нормалан рад ове установе за износ од 
230.000,00 динара. 
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Правни основ за доношење овог ре-
шења садржан је у члану 20. Одлуке о 
буџету града Краљева за 2018. годину 
(«Службени лист града Краљева», број 
32/17 и 16/18),  којим је прописано да гра-
доначелник града Краљева може у складу 
са законом вршити преусмеравање у апро-
пријацијама решењем, у току буџетске го-
дине, у случају да се обим пословања или 
овлашћења директног, односно његовог 
индиректног корисника буџетских сред-
става промени, тако што ће износ апро-
пријација издвојених за активности тог 
корисника увећати, односно смањити.

Решење доставити: Одељењу за 
привреду и финансије Градске управе 
града Краљева, Одељењу за послове ор-
гана града Градске управе града Краљева, 
Одељењу за друштвене делатности Град-
ске управе града Краљева, Управи за тре-
зор - Филијала Краљево  и архиви.

 

Градоначелник града Краљева
IV Број: 403-22/2018
Дана: 14. август 2018. године

   

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

АКТИ ГРАДСКОГ ВЕЋА 
ГРАДА КРАЉЕВА

226.

На основу члана 65. и 91. Закона о пла-
нирању и изградњи („Службени гласник 
РС“, број 72/09, 81/09–исправка, 64/10–
одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13–одлука 
УС, 50/13–одлука УС, 98/13–одлука УС, 
132/14 и 145/14), члана 24. став 2. Стату-
та града Краљева („Службени лист града 
Краљева“, број 7/18–пречишћен текст) и 
члана 4. Одлуке о грађевинском земљишту 
(„Службени лист града Краљева“, број 
11/15),

Градско веће града Краљева, на Шезде-
сет петој (редовној) седници, одржаној 20. 
августа 2018. године, донело је

Р Е Ш Е Њ Е

Члан 1.

Даје се сагласност за препарцелацију 
кат. парцела број 3839/3, 3845/1 и 3845/2 
КО Краљево.

Члан 2.

Сагласност се даје Тулумбић Јордану, 
власнику к.п. број 3845/1 КО Краљево, 
који је и сувласник к.п. број 3845/2 КО 
Краљево, ради формирања грађевинске 
парцеле у складу са важећим планским 
документом. 

Члан 3.

Катастарска парцела број 3839/3 КО 
Краљево је јавна својина града Краљева.

Грађевинска парцела се формира та-
ко што се кат. парцели број 3845/1 КО 
Краљево припајају делови к.п. број 3839/3 
и 3845/2 КО Краљево. Део к.п. број 3839/3 
КО Краљево, који улази у састав новофор-
миране грађевинске парцеле, износи око 
31м2.

Члан 4.

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

О  б  р  а  з  л  о  ж  е  њ  е

Одељењу за урбанизам, грађевинар-
ство и стамбено-комуналне делатности 
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Градске управе града Краљева прослеђен 
је захтев Тулумбић Јордана, власника к.п. 
број 3845/1 КО Краљево, који је и сувлас-
ник к.п. број 3845/2 КО Краљево, за да-
вање претходне сагласности за препарце-
лацију к.п. број 3839/3, 3845/1 и  3845/2 
КО Краљево.

Циљ израде пројекта препарцелације је 
формирање грађевинске парцеле у складу 
са важећим планским документом.

Катастарска парцела број 3839/3 КО 
Краљево је јавна својина града Краљева.

Катастарске парцеле број 3839/3, 
3845/1 и  3845/2 КО Краљево, које су пред-
мет предлога препарцелације, обухваћене 
су Планом генералне регулације „Рибни-
ца“ („Службени лист града Краљева“, број 
13/13, 24/13, 32/14 и 6/15). 

Кат. парцела број 3839/3 КО Краљево 
је јавна својина града Краљева и наменом 
је предвиђена делом за вишепородично 
становање, а делом за јавну намену – са-
обраћајницу. Кат. парцела број 3845/1 КО 
Краљево је наменом предвиђена за више-
породично становање. Кат. парцела број 
3845/2 КО Краљево је наменом предвиђе-
на делом за вишепородично становање а 
делом за јавну намену – саобраћајницу.

Правни основ за израду пројекта пре-
парцелације је члан 65. Закона о плани-
рању и изградњи („Службени гласник 
РС“, број 72/09, 81/09–исправка, 64/10–
одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13–одлука 
УС, 50/13–одлука УС, 98/13–одлука УС, 
132/14 и 145/14).

У складу са чланом 4. Одлуке о грађе-
винском земљишту („Службени лист гра-
да Краљева“, број 11/15), давање претход-
не сагласности за препарцелацију наведе-
них парцела је надлежност Градског већа. 

Градско веће града Краљева
Број: 011-249/2018-I 
Дана: 20. 08. 2018. године

 
Председник Градског већа,

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

227.

На основу члана 46. тачка 2. Закона о 
локалној самоуправи („Службени гласник 
РС“, број 127/09, 83/14-др.закон, 101/16-
др.закон и 47/18), члана 4. Одлуке о грађе-
винском земљишту („Службени лист 
града Краљева“, број 11/15) и члана 63. 
тачка 2. Статута града Краљева („Служ-
бени лист града Краљева“, број 7/18-пре-
чишћен текст),

Градско веће града Краљева, на Шез-
десет петој (редовној) седници, одржаној 
дана 20. августа 2018. године, донело је 

З А К Љ У Ч А К

I

Даје се сагласност на Измене Програ-
ма одржавања улица, јавних површина, 
градских и некатегорисаних путева на 
територији града Краљева за 2018. годи-
ну, донете Одлуком Надзорног одбора 
Јавног предузећа за уређивање грађевин-
ског земљишта „Краљево“, број: 2992/3 од 
30.07.2018. године. 

II

Овај закључак објавити у „Службеном 
листу града Краљева“.

О  б  р  а  з  л  о  ж  е  њ  е

Правни основ за доношење овог 
закључка је члан 4. Одлуке о грађевинском 
земљишту („Службени лист града Краље-
ва“, број 11/15), који предвиђа да Градско 
веће доноси одлуке везане за располагање 
и управљање грађевинским земљиштем, 
што је, поред Закона о планирању и из-
градњи, основ за доношење Програма 
уређивања грађевинског земљишта, као 
и члан 63. тачка 2. Статута града Краље-
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ва („Службени лист града Краљева“, број 
7/18-пречишћен текст), који предвиђа 
да Градско веће непосредно извршава и 
стара се о извршавању одлука и других 
аката Скупштине, у овом случају Изменā 
и допунā Програма уређивања грађевин-
ског земљишта за 2018. годину из којих 
су изведене Измене Програма одржавања 
улица, јавних површина, градских и нека-

тегорисаних путева на територији града 
Краљева за 2018. годину.

Градско веће града Краљева
Број: 06-270/2018-I  
Дана: 20. 08. 2018. године

Председник Градског већа,
градоначелник града Краљева

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

С А Д Р Ж А Ј
  
    Рег. бр.                                                                                                                                 Страна

224.

225.

226.

227.

АКТИ ГРАДОНАЧЕЛНИКА ГРАДА КРАЉЕВА

Решење о отварању-промени  апропријације по основу намен-
ског трансфера добијеног од другог нивоа власти, IV број: 403-
21/2018 од 10. августа 2018. године. ..............................................

Решење о промени  апропријација корисника буџета, IV број: 
403-22/2018 од 14. августа 2018. године .......................................

АКТИ ГРАДСКОГ ВЕЋА ГРАДА КРАЉЕВА

Решење о давању сагласности на препарцелацију кат.парце-
ла број 3839/3, 3845/1 и 3845/2 КО Краљево, ради формирања 
грађевинске парцеле ........................................................................

Закључак о давању сагласности на Измене Програма одржавања 
улица, јавних површина, градских и некатегорисаних путева на 
територији града Краљева за 2018. годину .....................................
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