БРОЈ 31 – 18. ДЕЦЕМБАР 2018. ГОДИНЕ

АКТИ ГРАДОНАЧЕЛНИКА ГРАДА
КРАЉЕВА
388.

На основу члана 44. тачка 5. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“,
број 129/07, 83/14-др.закон, 101/16-др.закон,
47/18), члана 58. став 1. тачка 5. Статута
града Краљева („Службени лист града Краљева“, број 7/18-пречишћен текст),
градоначелник града Краљева, дана 10.
децембра 2018. године, донео је

РЕШЕЊЕ
I
Утврђује се годишња претплатна цена
„Службеног листа града Краљева“ за 2019.
годину, у износу од 6.000,00 динара са порезом на промет.
II
О административно-техничким и стручним пословима уређивања и издавања
„Службеног листа града Краљева“ за 2019.
годину стараће се Одељење за послове органа Града Градске управе града КраљеваОдсек за послове Скупштине града.

III
О пословима фактурисања и наплате годишње претплатне цене „Службеног листа
града Краљева“ за 2019. годину стараће се
Одељење за заједничке послове Градске
управе града Краљева и Одељење за привреду и финансије Градске управе града
Краљева.
IV
Ово решење објавити у „Службеном листу града Краљева“.
V
Решење доставити: градоначелнику града Краљева, заменику градоначелника
града Краљева, председнику Скупштине
града Краљева, заменику председника Скупштине града Краљева, секретару Скупштине града Краљева, заменику секретара
Скупштине града Краљева, начелнику
Градске управе града Краљева, заменику
начелника Градске управе града Краљева,
Одељењу за послове органа Града Градске
управе града Краљева, Одељењу за заједничке послове Градске управе града Краљева и Одељењу за привреду и финансије
Градске управе града Краљева.
Градоначелник града Краљева
Број: 4204 /2018-I
Дана: 10. децембра 2018. године
Градоначелник града Краљева
Предраг Терзић, дипл. политиколог, с.р.

Број 31 – Страна 2

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА КРАЉЕВА

389.

18. децембар 2018. године

II

На основу члана 58. став 1. тачка 5. Статута града Краљева („Службени лист града
Краљева“, број 7/18-пречишћен текст),
члана 7, 13, 18. и 22. Одлуке о обезбеђивању средстава за остваривање потреба и
интереса у области спорта на територији
града Краљева („Службени лист града Краљева“, број 32/14) и Правилника о начину
и поступку доделе средстава из буџета
града Краљева за реализацију програма
којим се остварују потребе и интереси грађана у области спорта („Службени лист
града Краљева“, број 18/15),
градоначелник града Краљева, дана 11.
децембра 2018. године, донео је

РЕШЕЊЕ
О ИЗМЕНИ РЕШЕЊА
О ОБРАЗОВАЊУ И ИМЕНОВАЊУ
КОМИСИЈЕ ЗА ИЗБОР ГОДИШЊИХ
И ПОСЕБНИХ ПРОГРАМА
У ОБЛАСТИ СПОРТА
НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА КРАЉЕВА
I
У Решењу о образовању и именовању
Комисије за избор годишњих и посебних
програма у области спорта на територији
града Краљева, број 2837/16 од 31.08.2016.
године („Службени лист града Краљева“,
број 25/16), став III мења се и гласи:
„Председник и чланови Комисије немају
право на накнада за рад у Комисији, 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)“.

Ово решење објавити у „Службеном листи града Краљева“.

Образложење
Решењем градоначелника града Краљева број 2837/16 од 31.08.2016. године,
образована је Комисија за избор годишњих
и посебних програма у области спорта на
територији града Краљева. Ставом III наведеног решења утврђено је право на накнаду за рад и накаду за путне трошкове
председнику и члановима Комисије.
Скупштина града Краљева је дана 8. новембра 2018. године донела Одлуку 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) која, у
члану 7. став 2, предвиђа да члановима
радних тела Градоначелника и Градског
већа града Краљева припада накнада за рад
само у случају када је образовање радног
тела прописано одредбана закона или другог републичког прописа. Наведена Одлука
ступила је на снагу 16. новембра 2018. године.
На основу наведеног, градоначелник
града Краљева донео је Решење као у диспозитиву.

Градоначелник града Краљева
Број: 011- 372/2018-I
Дана: 11. децембра 2018. године

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

18. децембар 2018. године

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА КРАЉЕВА
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III

На основу члана 44. Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник РС“, број
129/07, 83/14- др. закон и 101/16-др.закон),
члана 58. став 1. тачка 5. Статута града
Краљева („Службени лист града Краљева“,
број 7/18- пречишћен текст) и члана 4. Одлуке о приступању реализацији Пројекта
„Урбана регенерација насеља у Доситејевој
улици“ („Службени лист града Краљева“,
број 21/13),
градоначелник града Краљева, дана 12.
децембра 2018. године, донео је

РЕШЕЊЕ
О ИЗМЕНИ РЕШЕЊА
О ОБРАЗОВАЊУ ПРОЈЕКТНЕ
КОМИСИЈЕ ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ
ПРОЈЕКТА „УРБАНА
РЕГЕНЕРАЦИЈА НАСЕЉА
У ДОСИТЕЈЕВОЈ УЛИЦИ“
I
У Решењу о образовању Пројектне комисије за реализацију Пројекта „Урбана регенерација насеља у Доситејевој улици“, број
4627/13 од 12.12.2013. године, које је измењено решењима број 2084/14 од 15.07.2014.
године, број 3178/14 од 03.10.2014. године,
број 2100/15 од 20.07.2015. године и број
2874/16 од 05.09.2016. године, тачка 1. алинеја 2. мења се и гласи:
„– Вукман Ракочевић, заменик градоначелника града Краљева, заменик председника Комисије,“

Ово решење објавити у „Службеном листу града Краљева“.
Градоначелник града Краљева
Број: 011-373/2018-I
Дана 12. децембра 2018. године
Градоначелник града Краљева
др Предраг Терзић, дипл. политиколог, с.р.

391.
На основу члана 58. став 1. тачка 5. Статута града Краљева („Службени лист града
Краљева“, број 7/18-пречишћен текст) и
члана 6. и 7. Одлуке о остваривању права
на новчану помоћ породици са више деце
са територије града Краљева („Службени
лист града Краљева“, број 4/17),
градоначелник града Краљева, дана 13.
децембра 2018. године, донео је

РЕШЕЊЕ
О ИЗМЕНИ РЕШЕЊА О
ИМЕНОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА
ДОДЕЛУ НОВЧАНЕ ПОМОЋИ
ПОРОДИЦИ СА ВИШЕ ДЕЦЕ СА
ТЕРИТОРИЈЕ ГРАДА КРАЉЕВА
I

II
У осталом делу Решење о образовању
Пројектне комисије за реализацију Пројекта „Урбана регенерација у Доситејевој
улици“, број 4627/13 од 12. децембра 2013.
године, остаје на снази.

У Решењу о именовању Комисије за доделу новчане помоћи породици са више деце
са територије града Краљева, број 0212/2017-I од 17.02.2017. године од 31.08.2016.
године („Службени лист града Краљева“,
број 5/17), став III мења се и гласи:
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„Председник и чланови Комисије немају
право на накнада за рад у Комисији, 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)“.

18. децембар 2018. године

На основу наведеног, градоначелник
града Краљева донео је Решење као у диспозитиву.
Градоначелник града Краљева
Број: 011- 374 /2018-I
Дана: 13. децембра 2018. године
Градоначелник града Краљева
др Предраг Терзић, дипл. политиколог, с.р.

II
Ово решење објавити у „Службеном листи града Краљева“.
392.
Образложење
Решењем градоначелника града Краљева, број 02-12/2017-I од 17.02.2017. године, образована је Комисија за за доделу
новчане помоћи породици са више деце са
територије града Краљева. Ставом III наведеног решења утврђено је право на накнаду за рад и накаду за путне трошкове председнику и члановима Комисије.
Скупштина града Краљева је дана 8. новембра 2018. године донела Одлуку 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) која, у
члану 7. став 2, предвиђа да члановима
радних тела градоначелника и Градског
већа града Краљева припада накнада за рад
само у случају када је образовање радног
тела прописано одредбана закона или другог републичког прописа. Наведена Одлука
ступила је на снагу 16. новембра 2018. године.

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. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“,
број 129/07, 83/14-др. закон и 101/16-др. закон), члана 58. тачка 5), члана 87. став 3. и
члана 121. став 1. Статута 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

РЕШЕЊЕ
о промени апропријација корисника
буџета
1. У текућу буџетску резерву утврђену
чланом 14. Одлуке о буџету града Краљева
за 2018. годину („Службени лист града
Краљева“, број 32/17 и 16/18), Раздео 5,

18. децембар 2018. године

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА КРАЉЕВА

Глава 01 – Градска управа, Програм 0602Опште јавне услуге локалне самоуправе,
Функција 130 – Опште услуге, Програм.актив/Пројекат 0009, Позиција 137, Економска класификација 499 – Текућа буџетска
резерва, преносе се средства у укупном износу од 661.000,00 динара, ради уравнотежења расхода буџета, умањењем апропријације у оквиру:
– Раздела 5, Глава 16 – Центар локалних
услуга, Програм 0901, Функција 070, Програм./актив./Пројекат 0008 – Подршка
особа са инвалидитетом, Позиција 414,
Економска класификација 423 – Услуге по
уговору, за укупан износ од 661.000,00 динара (извор 07).
2. Из средстава текуће буџетске резерве,
Раздео 5, Глава 01 – Градска управа, Програм 0602-Опште јавне услуге локалне 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 локалних
услуга Краљево, Програм 0901, Функција
070, Програм./актив./Пројекат 0008 – Подршка особа са инвалидитетом, Позиција
415, Економска класификација 424 – Специјализоване услуге, за износ од
166.000,00 динара (извор 07) и Позиција
416, Економска класификација 472 – Накнаде за становање, за износ од 495.000,00
динара (извор 07).
3. Промена у апропријацијама извршеним у тачкама 1. и 2. овог решења, односи
се на уравнотежење расхода у погледу недостајућих средстава ради измиривања насталих обавеза и обављања редовних
услуга Центра локалних услуга Краљево, а
на основу захтева Одељења за друштвене
делатности Градске управе града Краљева
III број: 487/18 од 23.11.2018. године.
4. О извршењу овог решења стараће се
Одељење за привреду и финансије Градске
управе града Краљева, Одељење за друштвене делатности Градске управе града Краљева и Центар локалних услуга Краљево.
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5. Решење објавити у „Службеном листу
града Краљева“.
Образложење
Одељење за друштвене делатности Градске управе града Краљева, поднело је Одељењу за привреду и финансије Градске
управе града Краљева захтев за промену
апропријација III број: 487/18 дана 23.11.2018.
године, ради измиривања насталих обавеза
и обављања редовних услуга Центра локалних услуга Краљево, за укупан износ од
661.000,00 динара.
Правни основ за доношење овог решења
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 градоначелник града
Краљева може у складу са законом вршити
преусмеравање у апропријацијама, решењем у току буџетске године у случају да се
обим пословања или овлашћења директног, односно његовог индиректног корисника буџетских средстава промени, тако
што ће износ апропријација издвојених за
активности тог корисника увећати, односно смањити.
Решење доставити: Одељењу за привреду и финансије Градске управе града
Краљева, Одељењу за послове органа Града Градске управе града Краљева, Одељењу за друштвене делатности Градске
управе града Краљева, Центру локалних
услуга Краљево, Управи за трезор - Филијала Краљево и архиви.

Градоначелник града Краљева
V Број: 403-37/2018
Дана: 4. децембра 2018. године

Градоначелник града Краљева
др Предраг Терзић, дипл. политиколог, с.р.
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393.

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. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“,
број 129/07, 83/14-др. закон и 101/16-др. закон), члана 58. тачка 5), члана 87. став 3. и
члана 121. став 1. Статута 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

РЕШЕЊЕ
о промени апропријација корисника
буџета
1. У текућу буџетску резерву утврђену
чланом 14. Одлуке о буџету града Краљева
за 2018. годину („Службени лист града
Краљева“, број 32/17 и 16/18), Раздео 5,
Глава 01 – Градска управа, Програм 0602Опште јавне услуге локалне самоуправе,
Функција 130 – Опште услуге, Програм.актив/Пројекат 0009, Позиција 137, Економска класификација 499 – Текућа буџетска
резерва, преносе се средства у укупном износу од 700.000,00 динара, ради уравнотежења расхода буџета, умањењем апропријације у оквиру:
– Раздела 5, Глава 16 – Центар локалних
услуга, Програм 0901, Функција 070, Програм./актив./Пројекат 0010 – Социјално
становање у заштићеним условима, Позиција 417, Економска класификација 423 –
Услуге по уговору, за укупан износ од
700.000,00 динара (извор 01).
2. Из средстава текуће буџетске резерве,
Раздео 5, Глава 01 – Градска управа, Про-
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грам 0602-Опште јавне услуге локалне 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 локалних
услуга Краљево, Програм 0901, Функција
070, Програм./актив./Пројекат 0010 – Социјално становање у заштићеним условима, Позиција 419, Економска класификација 472 – Накнаде за становање и живот,
за износ од 700.000,00 динара (извор 01).
3. Промена у апропријацијама извршеним у тачкама 1. и 2. овог решења, односи
се на уравнотежење расхода у погледу недостајућих средстава ради измиривања насталих обавеза и обављања редовних
услуга Центра локалних услуга Краљево, а
на основу захтева Одељења за друштвене
делатности Градске управе града Краљева
III број: 487/18 од 23.11.2018. године.
4. О извршењу овог решења стараће се
Одељење за привреду и финансије Градске
управе града Краљева, Одељење за друштвене делатности Градске управе града Краљева и Центар локалних услуга Краљево.
5. Решење објавити у „Службеном листу
града Краљева“.
Образложење
Одељење за друштвене делатности
Градске управе града Краљева, поднело је
Одељењу за привреду и финансије Градске
управе града Краљева захтев за промену
апропријација III број: 487/18 дана 23.11.2018.
године ради измиривања насталих обавеза
и обављања редовних услуга Центра локалних услуга Краљево, за укупан износ од
700.000,00 динара.
Правни основ за доношење овог решења
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 градоначелник града
Краљева може у складу са законом вршити
преусмеравање у апропријацијама, реше-
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њем у току буџетске године у случају да се
обим пословања или овлашћења директног, односно његовог индиректног корисника буџетских средстава промени, тако
што ће износ апропријација издвојених за
активности тог корисника увећати, односно смањити.
Решење доставити: Одељењу за привреду и финансије Градске управе града
Краљева, Одељењу за послове органа Града Градске управе града Краљева, Одељењу за друштвене делатности Градске
управе града Краљева, Центру локалних
услуга Краљево, Управи за трезор – Филијала Краљево и архиви.
Градоначелник града Краљева
V Број: 403-38/2018
Дана: 4. децембра 2018. године
Градоначелник града Краљева
др Предраг Терзић, дипл. политиколог, с.р.

394.

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. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“,
број 129/07, 83/14-др. закон и 101/16-др. закон), члана 58. тачка 5), члана 87. став 3. и
члана 121. став 1. Статута 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
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РЕШЕЊЕ
о промени апропријација корисника
буџета
1. У текућу буџетску резерву утврђену
чланом 14. Одлуке о буџету града Краљева
за 2018. годину („Службени лист града
Краљева“, број 32/17 и 16/18), Раздео 5,
Глава 01 – Градска управа, Програм 0602Опште јавне услуге локалне самоуправе,
Функција 130 – Опште услуге, Програм.актив/Пројекат 0009, Позиција 137, Економска класификација 499 – Текућа буџетска
резерва, преносе се средства у износу од
480.400,00 динара, ради уравнотежења расхода буџета, умањењем апропријације у
оквиру:
– Раздела 5, Глава 01 – Градска управа,
Програм 1102, Функција 510, Програм./актив./Пројекат 0002 – Одржавање јавних зелених површина, Позиција 68, Економска
класификација 423 – Услуге по уговору, за
износ од 480.400,00 динара.
2. Из средстава текуће буџетске резерве,
Раздео 5, Глава 01 – Градска управа, Програм 0602-Опште јавне услуге локалне 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 01 – Градска управа,
Програм 1102, Функција 510, Програм./актив./Пројекат 0002 – Одржавање јавних зелених површина, Позиција 69, Економска
класификација 424 – Специјализоване
услуге, за износ од 480.400,00 динара.
3. Промена у апропријацијама извршеним у тачкама 1. и 2. овог решења, односи
се на уравнотежење расхода у погледу недостајућих средстава за измиривање насталих обавеза по основу суфинансирања
пројекта „Град Краљево ботаничка башта“,
а на основу захтева Одељења за заједничке
послове Градске управе града Краљева
Број: сл. од 27.11.2018. године.
4. О извршењу овог решења стараће се
Одељење за привреду и финансије Градске
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управе града Краљева и Одељење за заједничке послове Градске управе града Краљева.
5. Решење објавити у „Службеном листу
града Краљева“.
Образложење
Одељење за заједничке послове Градске
управе града Краљева, поднело је Одељењу за привреду и финансије Градске
управе града Краљева захтев за промену
апропријација дана 27.11.2018. године за
суфинансирање пројекта „Град Краљево
ботаничка башта“ за износ од 480.400,00
динара.
Правни основ за доношење овог решења
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 Градоначелник града
Краљева може у складу са законом вршити
преусмеравање у апропријацијама, решењем у току буџетске године у случају да се
обим пословања или овлашћења директног, односно његовог индиректног корисника буџетских средстава промени, тако
што ће износ апропријација издвојених за
активности тог корисника увећати, односно смањити.
Решење доставити: Одељењу за привреду и финансије Градске управе града
Краљева, Одељењу за послове органа Града Градске управе града Краљева, Одељењу за заједничке послове Градске управе
града Краљева, Управи за трезор – Филијала Краљево и архиви.
Градоначелник града Краљева
V Број: 403-39/2018
Дана: 4. децембра 2018. године
Градоначелник града Краљева
др Предраг Терзић, дипл. политиколог, с.р.
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395.

На основу члана 5. став 6. и члана 58.
став 1. и 2. Закона о буџетском систему
(„Службени гласник РС“, број 54/09, 73/10,
101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13 испр,
108/13,142/14, 68/2015 – др закон, 103/15,
99/16 и 113/17), члана 44. тачка 3. и 5. а у
вези са чланом 66. став 4. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“,
број 129/07, 83/14-др. закон, 101/16-др. закон и 47/18), члана 58. став 1, тачка 3. и 5,
члана 87. став 3. и члана 121. став 1. Статута града Краљева („Службени лист града
Краљева“, број 7/18 - пречишћен текст),
члана 12. члана 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

РЕШЕЊЕ
о отварању - промени апропријације
по основу наменског трансфера
добијеног од другог нивоа власти
1. Наменска трансферна средства од другог нивоа власти, Уговором о суфинансирању трошкова пошумљавања на територији града Краљева, закљученим између
Министарства заштите животне средине
Републике Србије (заведен под бројем 40100-1167/18-04 дана 22.10.2018. године) и
Града Краљева, (заведен под бројем 3689
дана 22.10.2018. године) пренета на уплатни рачун јавних прихода број 73314484353 код Управе за трезор, дана 14.11.2018.
године као текући наменски трансфер од
Републике у корист нивоа градова (извод
број 226), у износу од 2.120.500,00 динара,
користиће се за реализацију пројекта „Град
Краљево ботаничка башта”.
2. По основу уплата наменских средстава
из тачке 1. овог решења, увећавају се планирани буџетски приходи и примања
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Одлуке о буџету града Краљева за 2018. годину („Службени лист града Краљева“, број
32/17 и 16/18) за износ наменског трансфера
од 2.120.500,00 динара (извор 07).
3. Средства у укупном износу од
2.120.500,00 динара распоређују се у оквиру
члана 14. Одлуке о буџету града Краљева за
2018. годину („Службени лист града Краљева“, број 32/17 и 16/18), Раздео 5, Глава 01,
Програм 1102 , Функција 510, Прогрмска актив./пројекат 0002-Одржавање јавних зелених површина, Позиција 69, Економска класификација 424 – Специјализоване услуге,
увећањем планираних расхода апропријације за износ наменског трансфера од другог
нивоа власти (извор 07).
4. Обавезује се Градска управа града Краљева, као корисник одобрених наменских
средства, средства у износу од 2.120.500,00
динара, користи искључиво за реализацију
уговорених послова по закљученом уговору из тачке 1. овог решења.
5. О извршењу овог решења стараће се
Одељење за привреду и финансије Градске
управе града Краљева и Одељење за заједничке послове Градске управе града Краљева.
6. Ово решење објавити у „Службеном
листу града Краљева“.
Образложење
Министарство заштите животне средине
Републике Србије и град Краљево, по основу расписаног конкурса за доделу средстава Зеленог фонда РС за пошумљавање
у 2018. години, закључили су Уговор о суфинансирању трошкова пошумљавања на
територији града Краљева, заведен код Министарства заштите животне средине Републике Србије под бројем 401-00-1167/1804 дана 22.10.2018. године и града Краљева
под бројем 3689 дана 22.10.2018. године,
на основу кога су пренета средства на уплатни рачун јавних прихода број 73314484353 код Управе за трезор, дана 14.11.2018.
године као текући наменски трансфер од
Републике у корист нивоа градова (извод
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број 226), у износу од 2.120.500,00 динара,
а која ће се користити се за реализацију
пројекта „Град Краљево ботаничка башта”.
Служба за управљање пројектима и локално економски развој Градске управе
града Краљева, дописом број XIII-179/18
дана 26.10.2018. године, доставила је Одељењу за привреду и финансије Градске
управе града Краљева Уговор о суфинансирању трошкова пошумљавања на територији града Краљева закључен између
Министарства заштите животне средине
Републике Србије и Града Краљева у циљу
спровођења потребних процедура и стварања услова за реализацију преноса средства у износу од 2.120.500,00 динара.
Правни основ за доношење овог решења
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 наменска средства за надокнаду штета услед елементарних непогода,
односно друга наменска трансферна средства, као и у случају уговарања донација, а
чији износи нису могли бити познати у поступку доношења буџета, на предлог Одељења за привреду и финансије Градске
управе града Краљева, градоначелник града Краљева доноси решење о извршењу издатака по том основу.
Решење доставити: Одељењу за привреду и финансије Градске управе града
Краљева, Одељењу за послове органа Града
Градске управе града Краљева, Одељењу за
заједничке послове Градске управе града
Краљева, Служби за управљање пројектима
и локално економски развој Градске управе
града Краљева, Управи за трезор и архиви.
Градоначелник града Краљева
V Број: 403-40/2018
Дана: 4. децембра 2018. године
Градоначелник града Краљева
др Предраг Терзић, дипл. политиколог, с.р.
396.
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На основу члана 61. став 1. Закона о буџетском систему („Службени гласник РС“,
број 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12,
62/13, 63/13 испр., 108/13,142/14, 68/2015 –
др закон, 103/15, 99/16 и 113/17), члана 44.
тачка 5) и члана 66. став 4. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“,
број 129/07, 83/14-др. закон и 101/16-др. закон), члана 58. тачка 5), члана 87. став 3. и
члана 121. став 1. Статута 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

РЕШЕЊЕ
о промени апропријација корисника
буџета
1. У текућу буџетску резерву утврђену
чланом 14. Одлуке о буџету града Краљева
за 2018. годину („Службени лист града
Краљева“, број 32/17 и 16/18), Раздео 5,
Глава 01 – Градска управа, Програм 0602Опште јавне услуге локалне самоуправе,
Функција 130 – Опште услуге, Програм.актив/Пројекат 0009, Позиција 137, Економска класификација 499 – Текућа буџетска
резерва, преносе се средства у укупном износу од 480.000,00 динара, ради уравнотежења расхода буџета, умањењем апропријације у оквиру:
– Раздела 5, Глава 06 – Народна библиотека „Стефан Првовенчани”, Програм 1201,
Функција 820, Програм.актив./Пројекат
0001 –Функционисање локалних установа
културе, Позиција 220, Економска класификација 511 – Зграде и грађевински објекти,
за износ од 480.000,00 динара.
2. Из средстава текуће буџетске резерве,
Раздео 5, Глава 01 – Градска управа, Програм 0602-Опште јавне услуге локалне самоуправе, Функција 130 – Опште услуге,
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Програм.актив/Пројекат 0009, Позиција
137, Економска класификација 499 –Текућа
буџетска резерва, повећава се апропријација у оквиру:
– Раздела 5, Глава 06 – Народна библиотека „Стефан Првовенчани”, Програм 1201,
Функција 820, Програм./актив./Пројекат
0001 –Функционисање локалних установа
културе, Позиција 209, Економска класификација 421 – Стални трошкови, за износ од
80.000,00 динара,
– Раздела 5, Глава 06 – Народна библиотека „Стефан Првовенчани”, Програм 1201,
Функција 820, Програм./актив./Пројекат
0001 –Функционисање локалних установа
културе, Позиција 210, Економска класификација 422 – Трошкови путовања, за износ
од 100.000,00 динара,
– Раздела 5, Глава 06 – Народна библиотека „Стефан Првовенчани”, Програм 1201,
Функција 820, Програм./актив./Пројекат
0001 –Функционисање локалних установа
културе, Позиција 211, Економска класификација 423 – Услуге по уговору, за износ од
250.000,00 динара и
– Раздела 5, Глава 06 – Народна библиотека „Стефан Првовенчани”, Програм 1201,
Функција 820, Програм./актив./Пројекат
0001 –Функционисање локалних установа
културе, Позиција 213, Економска класификација 425 – Текуће поправке и одржавање,
за износ од 50.000,00 динара.
3. Промене у апропријацијама извршеним у тачкама 1. и 2. овог решења, односе
се на уравнотежење издатака у погледу недостајућих средстава по основу обезбеђења средстава за обављање матичне функције по плану и програму, а на основу захтева Одељења за друштвене делатности
Градске управе града Краљева III број 436/18
од 22.10.2018. године.
4. О извршењу овог решења стараће се
Одељење за привреду и финансије Градске
управе града Краљева, Одељење за друштвене делатности Градске управе града Краљева и Народна библиотека „Стефан Првовенчани”.
5. Решење објавити у „Службеном листу
града Краљева“.
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Образложење
Народна библиотека „Стефан Првовенчани” поднела је захтев за промену апропријација Одељењу за друштвене делатности
Градске управе града Краљева број 736 дана
12.10.2018. године, ради измирења трошкова
закупа пословног простора у Матарушкој
Бањи, манифестације Јубилеј Карановачке
читаонице и посете Сајму књига у Београду.
Одељење за друштвене делатности Градске управе града Краљева, као надлежно
одељење за индиректне буџетске кориснике,
својим дописом III број 436/18 од 22.10.2018.
године, изјаснило се по поднетом захтеву
Народне библиотеке „Стефан Првовенчани”
са констатацијом да је неопходно извршити
промене апропријација на начин на који је
предложио буџетски корисник.
Правни основ за доношење овог решења
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 градоначелник града
Краљева може у складу са законом вршити
преусмеравање у апропријацијама, решењем у току буџетске године у случају да се
обим пословања или овлашћења директног, односно његовог индиректног корисника буџетских средстава промени, тако
што ће износ апропријација издвојених за
активности тог корисника увећати, односно смањити.
Решење доставити: Одељењу за привреду и финансије Градске управе града
Краљева, Одељењу за послове органа Града
Градске управе града Краљева, Одељењу за
друштвене делатности Градске управе
града Краљева, Народној библиотеци „Стефан Првовенчани”, Управи за трезор - Филијала Краљево и архиви.
Градоначелник града Краљева
V Број: 403-42/2018
Дана: 10. децембар 2018. године
Градоначелник града Краљева
др Предраг Терзић, дипл. политиколог, с.р.
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397.

На основу члана 5. став 6. и члана 58.
став 1. и 2. Закона о буџетском систему
(„Службени гласник РС“, број 54/09, 73/10,
101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13 испр.,
108/13,142/14, 68/2015 – др. закон, 103/15,
99/16 и 113/17), члана 44. тачка 3. и 5., а у
вези са чланом 66. став 4. Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник РС“, број
129/07, 83/14-др. закон, 101/16-др. закон и
47/18), члана 58. став 1, тачка 3. и 5, члана
87. став 3. и члана 121. став 1. Статута града
Краљева („Службени лист града Краљева“,
број 7/18 - пречишћен текст), члана 12.
члана 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
РЕШЕЊЕ
о отварању - промени апропријације по
основу наменског трансфера добијеног
од другог нивоа власти
1. Наменска трансферна средства од другог нивоа власти, Анексом Уговора о сарадњи, закљученим између града Краљева
(заведен под бројем 4058/18 дана 26.11.2018.
године), општине Врњачка Бања (заведен
под бројем 110-204/18 дана 27.11.2018. године) и општине Рашка (заведен под бројем
441 дана 27.11.2018. године), пренета на
уплатни рачун јавних прихода број 840733147843-74 код Управе за трезор, дана
30.11.2018. године, као текући трансфери од
општина у корист нивоа градова (извод број
241), у износу од 200.000,00 динара, користиће се за унапређење услова за рад регионалног саветовалишта за добровољно, поверљиво саветовање и тестирање на ХИВ и
друге полно преносиве болести Завода за
јавно здравље Краљево.
2. По основу уплата наменских средстава из тачке 1. овог решења, увећавају се
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планирани буџетски приходи и примања
Одлуке о буџету града Краљева за 2018. годину („Службени лист града Краљева“,
број 32/17 и 16/18) за износ наменског
трансфера од 200.000,00 динара (извор 07).
3. Средства у укупном износу од
200.000,00 динара распоређују се у оквиру
члана 14. Одлуке о буџету града Краљева за
2018. годину („Службени лист града Краљева“, број 32/17 и 16/18), Раздео 5, Глава
01-Градска управа, Програм 0602-Опште
услуге локалне самоуправе, Функција 130,
Програмска актив./пројекат 0001-Функционисање локалне смоуправе, Позиција 135,
Економска класификација 512–Машине и
опрема, увећањем планираних расхода апропријације за износ наменског трансфера од
другог нивоа власти (извор 07).
4. Обавезује се Градска управа града
Краљева, као корисник одобрених наменских средства, средства у износу од
200.000,00 динара, користи искључиво за
реализацију уговорених послова по закљученом анексу уговору из тачке 1. овог
решења.
5. О извршењу овог решења стараће се
Одељење за привреду и финансије Градске
управе града Краљева и Одељење за заједничке послове Градске управе града Краљева.
6. Ово решење објавити у „Службеном
листу града Краљева“.
Образложење
Уговором о сарадњи, закљученим између града Краљева (заведен под бројем
3155/18 дана 04.09.2018. године), општине
Врњачка Бања (заведен под бројем 110281/18 дана 31.08.2018. године), и општине
Рашка (заведен под бројем 280 дана
10.09.2018. године) уређена су међусобна
права и обавезе уговорних страна у реализацији заједничких активности из пројекта
„Спровођење мера популационе политике
јединица локалне смоуправе у Републици
Србији у 2018. години”.
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Полазећи од потребе додатног уређења
процедуре око реализације заједничке активности 4- Унапређење услова за рад регионалног саветовалишта за добровољно,
поверљиво саветовање и тестирање на
ХИВ и друге полно преносиве болести Завода за јавно здравље Краљево, град Краљево, општина Врњачка Бања и Општина
Рашка, закључили су Анекс Уговора о сарадњи, на основу кога су пренета на уплатни рачун јавних прихода број 840733147843-74 код Управе за трезор, дана
30.11.2018. године, као текући трансфери
од општина у корист нивоа градова (извод
број 241), средства у износу од 200.000,00
динара.
Правни основ за доношење овог решења
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 наменска средства за надокнаду штета услед елементарних непогода,
односно друга наменска трансферна средства, као и у случају уговарања донација, а
чији износи нису могли бити познати у поступку доношења буџета, на предлог Одељења за привреду и финансије Градске
управе града Краљева, градоначелник града Краљева доноси решење о извршењу издатака по том основу.
Решење доставити: Одељењу за привреду и финансије Градске управе града
Краљева, Одељењу за послове органа
Града Градске управе града Краљева, Одељењу за заједничке послове Градске
управе града Краљева, Управи за трезор и
архиви.

Градоначелник града Краљева
V Број: 403-41/2018
Дана: 4. децембра 2018. године
Градоначелник
др Предраг Терзић, дипл. политиколог, с.р.
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АКТИ ГРАДСКОГ ВЕЋА ГРАДА
КРАЉЕВА

398.
На основу члана 99. став 1, став 5, став
13. и став 14. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС“, број
72/09, 81/09–испр., 64/10–одлука УС,
24/11, 121/12, 42/13-одлука УС, 50/13-одлука УС, 98/13-одлука УС, 132/2014,
145/14 и 83/2018) члана 63. став 1. тачка 20.
Статут града Краљева („Службени лист
града Краљева“, број 7/18–пречишћен
текст), члана 4, члана 26. до члана 34. Одлуке о грађевинском земљишту („Службени лист града Краљева“, број 11/15),
Градско веће града Краљева, на Седамдесет четвртој (ванредној) седници, одржаној 11. децембра 2018. године, донело је

РЕШЕЊЕ
Члан 1.
Отуђују се кат. парцела број 224/4,
укупне површине 0.08.03 ха, и кат. парцела
број 224/5, укупне површине 0.09.09 ха,
обе КО Чибуковац, неизграђено грађевинско земљиште, које су јавна својина града
Краљева, уписане у листу непокретности
број 50 КО Чибуковац, Радојевић Владимиру из Краљева, Улица Браће Јовановића
број 148, ЈМБГ 17121973780046.
Члан 2.
Катастарска парцела број 224/4 КО Чибуковац, ближе описана у члану 1. овог решења, отуђује се по цени од 1.210.000,00
динара, катастарска парцела број 224/5 КО
Чибуковац, ближе описана у члану 1. овог
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решења, отуђује се по цени од 1.365.000,00
динара, Радојевић Владимиру из Краљева,
Улица Браће Јовановића број 148, као
најповољнијем понуђачу на основу расписаног јавног огласа од 26.10.2018. године.
Цена отуђења за катастарске парцеле
ближе описане у ставу 1. овог члана ће се
исплатити у целости пре закључења уговора.
Члан 3.
Односи између града Краљева и Радојевић Владимира из Краљева, Улица
Браће Јовановића број 148, након правноснажности овог решења, у року од 15 дана
биће уређени уговором о отуђењу грађевинског земљишта, односно предметних
катастарских парцела, који ће закључити
градоначелник у име града Краљева и исти
ће бити оверен пред Јавним бележником у
Краљеву.
Члан 4.
Ово решење ступа на снагу даном доношења и објавиће се у „Службеном листу
града Краљева“.
Образложење
Скупштина града Краљева је на седници одржаној дана 08.05.2018. године донела Програм отуђења грађевинског земљишта у јавној својини града Краљева и на
седници одржаној 21. и 24. септембра
2018. године Допуну Програма отуђења
грађевинског земљишта у јавној својини
града Краљева.
Комисија за отуђење грађевинског земљишта, формирана решењем Градског већа
града Краљева, расписала је на основу напред наведеног Програма отуђења грађевинског земљишта у јавној својини града
Краљева и Допуне Програма јавни оглас
који је објављен у недељном листу Ибарске

Број 31 – Страна 14

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА КРАЉЕВА

новости дана 26.10.2018. године за прикупљање затворених понуда у поступку отуђења грађевинског земљишта.
Комисија је пре расписивања јавног
огласа прибавила процену тржишне вредности непокретности за напред наведене
парцеле од стране Пореске управе филијала А Краљево.
Дана 27.11.2018. године са почетком у
12,00 часова Комисија је приступила отварању понуда за локацију број 2 „Мирин поток“ локација Чибуковац, где је за катастарске парцеле ближе описане у члану 1. овог
решења пристигла једна исправна и благовремена понуда.
Дана 28.11.2018. године Комисија у поступку отуђивања грађевинског земљишта
донела је одлуку да се непокретности ближе описане у члану 1. овог решења отуђе
најповољнијем понуђачу Радојевић Владимиру из Краљева.
Дана 04.12.2018. године најповољнији
понуђач је потписао изјаву да остаје при
понуди.
Правни основ за доношење овог решења
прописан је чланом 99. став 1. Закона о
планирању и изградњи („Службени гласник РС“, број 72/09, 81/09 – испр., 64/10 –
одлука УС , 24/11, 121/12,42/13-одлука УС,
50/13-одлука УС, 98/13 – одлука УС,
132/2014 и 145/14 и 83/2018), где се отуђење неизграђеног грађевинског земљишта у јавној својини спроводи јавним
надметањем или прикупљањем понуда јавним огласом, по тржишним условима у
складу са овим законом.
Чланом 99. став 5. Закона о планирању
и изградњи прописано је да поступак,
услове, начин и Програм отуђења грађевинског земљишта у јавној својини јединице локалне самоуправе уређује та јединица локалне самоуправе.
Чланом 99. став 13. Закона о планирању
и изградњи прописано је да о отуђењу грађевинског земљишта у јавној својини по
спроведеном поступку прикупљања понуда надлежни орган доноси одлуку, која
се доставља свим учесницима у поступку
прикупљања понуда.

18. децембар 2018. године

Чланом 63. став 1. тачка 20. Статута
града Краљева („Службени лист града Краљева“, број 7/18–пречишћен текст), прописана је надлежност Градског већа града
Краљева за располагање и управљање грађевинским земљиштем у јавној својини
града Краљева.
Чланом 4. и члановима од 26. до 34. Одлуке о грађевинском земљишту („Службени лист града Краљева“, број 11/15), прописана је надлежност Градског већа града
Краљева и поступак отуђења грађевинског
земљишта прикупљањем понуда јавним
огласом, као и да је записник комисије саставни део решења.
Градско веће града Краљева
Број: 011-368/2018-I
Дана: 11. децембра 2018. године
Председник Градског већа,
градоначелник града Краљева
Др Предраг Терзић, дипл. политиколог, с.р.

399.

На основу члана 99. став 1, став 5, став
13. и став 14. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС“, број
72/09, 81/09–испр, 64/10–одлука УС, 24/11,
121/12, 42/13-одлука УС, 50/13-одлука УС,
98/13-одлука УС, 132/2014, 145/14 и
83/2018), члана 63. став 1. тачка 20. Статута
града Краљева („Службени лист града Краљева“, број 7/18–пречишћен текст), члана
4, члана 26. до члана 34. Одлуке о грађевинском земљишту („Службени лист града
Краљева“, број 11/15),
Градско веће града Краљева, на Седамдесет четвртој (ванредној) седници, одржаној 11. децембра 2018. године, донело је

18. децембар 2018. године
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РЕШЕЊЕ

Члан 1.
Отуђују се кат.парцела број 224/6,
укупне површине 0.06.83 ха, и кат.парцела
број 224/7, укупне површине 0.04.14 ха,
обе КО Чибуковац, неизграђено грађевинско земљиште, које су јавна својина града
Краљева, уписане у листу непокретности
број 50 КО Чибуковац, Александрић Радовану из Краљева, Улица 2. Чибуковачка
број 004, ЈМБГ 2810973780017.
Члан 2.
Катастарска парцела број 224/6 КО Чибуковац, ближе описана у члану 1. овог решења, отуђује се по цени од 1.026.000,00
динара, катастарска парцела број 224/7 КО
Чибуковац, ближе описана у члану 1. овог
решења, отуђује се по цени од 622.000,00
динара, Александрић Радовану из Краљева, Улица 2. Чибуковачка број 004, као
најповољнијем понуђачу на основу расписаног јавног огласа од 26.10.2018. године.
Цена отуђења за катастарске парцеле
ближе описане у ставу 1. овог члана ће се исплатити у целости пре закључења уговора.
Члан 3.
Односи између града Краљева и Александрић Радована из Краљева, Улица 2. Чибуковачка број 004, након правноснажности овог решења, у року од 15 дана, биће
уређени уговором о отуђењу грађевинског
земљишта, односно предметних катастарских парцела, који ће закључити градоначелник у име града Краљева и исти ће бити
оверен пред Јавним бележником у Краљеву.
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Члан 4.
Ово решење ступа на снагу даном доношења и објавиће се у „Службеном листу
града Краљева“.
Образложење
Скупштина града Краљева је на седници
одржаној дана 08.05.2018. године донела
Програм отуђења грађевинског земљишта
у јавној својини града Краљева и на седници одржаној 21. и 24. септембра 2018.
године Допуну Програма отуђења грађевинског земљишта у јавној својини града
Краљева.
Комисија за отуђење грађевинског земљишта, формирана решењем Градског већа
града Краљева, расписала је на основу напред наведеног Програма отуђења грађевинског земљишта у јавној својини града
Краљева и Допуне Програма јавни оглас
који је објављен у недељном листу Ибарске
новости дана 26.10.2018. године за прикупљање затворених понуда у поступку отуђења грађевинског земљишта.
Комисија је пре расписивања јавног
огласа прибавила процену тржишне вредности непокретности за напред наведене
парцеле од стране Пореске управе филијала А Краљево.
Дана 27.11.2018. године са почетком у
12,00 часова Комисија је приступила отварању понуда за локацију број 2 „Мирин поток“ локација Чибуковац, где је за катастарске парцеле ближе описане у члану 1. овог
решења пристигла једна исправна и благовремена понуда.
Дана 28.11.2018. године Комисија у поступку отуђивања грађевинског земљишта
донела је одлуку да се непокретности
ближе описане у члану 1. овог решења отуђе најповољнијем понуђачу Александрић
Радовану из Краљева.
Дана 04.12.2018. године најповољнији
понуђач је потписао изјаву да остаје при
понуди.
Правни основ за доношење овог решења
одређен је чланом 99. став 1. Закона о пла-
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нирању и изградњи („Службени гласник
РС“, број 72/09, 81/09–испр., 64/10–одлука
УС, 24/11, 121/12, 42/13-одлука УС, 50/13одлука УС, 98/13-одлука УС, 132/2014,
145/14 и 83/2018), где се отуђење неизграђеног грађевинског земљишта у јавној
својини спроводи јавним надметањем или
прикупљањем понуда јавним огласом, по
тржишним условима у складу са овим законом.
Чланом 99. став 5. Закона о планирању
и изградњи прописано је да поступак,
услове, начин и Програм отуђења грађевинског земљишта у јавној својини јединице локалне самоуправе уређује та јединица локалне самоуправе.
Чланом 99. став 13. Закона о планирању
и изградњи прописано је да о отуђењу грађевинског земљишта у јавној својини по
спроведеном поступку прикупљања понуда надлежни орган доноси одлуку, која
се доставља свим учесницима у поступку
прикупљања понуда.
Чланом 63. став 1. тачка 20. Статута
града Краљева („Службени лист града Краљева“, број 7/18–пречишћен текст) прописана је надлежност Градског већа града
Краљева за располагање и управљање грађевинским земљиштем у јавној својини
града Краљева.
Чланом 4. и члановима од 26. до 34. Одлуке о грађевинском земљишту („Службени лист града Краљева“, број 11/15), прописана је надлежност Градског већа града
Краљева и поступак отуђења грађевинског
земљишта прикупљањем понуда јавним
огласом, као и да је записник комисије саставни део решења.

Градско веће града Краљева
Број: 011-369/2018-I
Дана: 11. децембра 2018. године
Председник Градског већа,
градоначелник града Краљева
Др Предраг Терзић, дипл. политиколог, с.р.

18. децембар 2018. године

400.
На основу члана 99. став 1, став 5, став
13. и став 14. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС“, број
72/09, 81/09-испр., 64/10-одлука УС, 24/11,
121/12, 42/13-одлука УС, 50/13-одлука УС,
98/13-одлука УС, 132/2014, 145/14 и
83/2018), члан 63. став 1. тачка 20. Статут
града Краљева („Службени лист града Краљева“, број 7/18, пречишћени текст), члана
4. и члана 26. до члана 34. Одлуке о грађевинском земљишту („Службени лист града
Краљева“, број 11/15),
Градско веће града Краљева, на Седамдесет четвртој (ванредној) седници одржаној 11. децембра 2018. године, донело је

РЕШЕЊЕ
Члан 1.
Отуђује се кат. парцела број 212 КО
Врдила, неизграђено грађевинско земљиште укупне површине 0.14.38 ха, која је
јавна својина града Краљева, уписана у листу непокретности број 849 КО Врдила,
Кујунџић Јелици из Краљева, Улица Цара
Лазара број 83, ЈМБГ 2008978785016.
Члан 2.
Катастарска парцела број 212 КО
Врдила ближе описана у члану 1. овог решења отуђује се по цени од 145.100,00 динара , Кујунџић Јелици из Краљева, као
најповољнијем понуђачу на основу расписаног јавног огласа од 26.10.2018. године.
Цена отуђења за катастарске парцеле
ближе описане у ставу 1. овог члана ће се исплатити у целости пре закључења уговора.
Члан 3.
Односи између града Краљева и Кујунџић Јелице из Краљева Улица Цара Лазара
број 83, након правноснажности овог ре-
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шења, у року од 15 дана, биће уређени уговором о отуђењу грађевинског земљишта,
односно предметне катастарске парцеле,
који ће закључити градоначелник у име
града Краљева и исти ће бити оверен пред
Јавним бележником у Краљеву.
Члан 4.
Ово решење ступа на снагу даном доношења и објавиће се у „Службеном листу
града Краљева“.
Образложење
Скупштина града Краљева је на седници
одржаној дана 08.05.2018. године донела
Програм отуђења грађевинског земљишта у
јавној својини града Краљева и на седници
одржаној 21. и 24. септембра 2018. године
Допуну Програма отуђења грађевинског
земљишта у јавној својини града Краљева.
Комисија за отуђење грађевинског земљишта, формирана решењем Градског већа
града Краљева, расписала је на основу напред наведеног Програма отуђења грађевинског земљишта у јавној својини града
Краљева и Допуне Програма јавни оглас,
који је објављен у недељном листу Ибарске
новости дана 26.10.2018. године за прикупљање затворених понуда у поступку отуђења грађевинског земљишта.
Комисија је пре расписивања јавног
огласа прибавила процену тржишне вредности непокретности за напред наведене
парцеле од стране Пореске управе филијала А Краљево.
Дана 27.11.2018. године са почетком у
12,00 часова Комисија је приступила отварању понуда за локацију број 4 „Врдила“
где су за катастарску парцелу ближе описан у члану 1. овог решења пристигле две
исправне и благовремене понуде.
Дана 28.11.2018. године Комисија у поступку отуђивања грађевинског земљишта
донела је одлуку да се непокретност ближе
описана у члану 1. овог решења отуђи
најповољнијем понуђачу Кујунџић Јелици
из Краљева.
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Дана 04.12. 2018. године најповољнији
понуђач је потписао изјаву да остаје при
понуди.
Правни основ за доношење овог решења
одређен је чланом 99. став 1. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник
РС“, број 72/09, 81/09–испр., 64/10–одлука
УС, 24/11, 121/12, 42/13-одлука УС, 50/13одлука УС, 98/13-одлука УС, 132/2014,
145/14 и 83/2018), где се отуђење неизграђеног грађевинског земљишта у јавној својини
спроводи јавним надметањем или прикупљањем понуда јавним огласом, по тржишним условима у складу са овим законом.
Чланом 99. став 5. Закона о планирању
и изградњи прописано је да поступак,
услове, начин и Програм отуђења грађевинског земљишта у јавној својини јединице локалне самоуправе уређује та јединица локалне самоуправе.
Чланом 99. став 13. Закона о планирању
и изградњи прописано је да о отуђењу грађевинског земљишта у јавној својини по
спроведеном поступку прикупљања понуда надлежни орган доноси одлуку, која
се доставља свим учесницима у поступку
прикупљања понуда.
Чланом 63. став 1. тачка 20. Статут града
Краљева („Службени лист града Краљева“,
број 7/18, пречишћени текст), прописана је
надлежност Градског већа града Краљева за
располагање и управљање грађевинским
земљиштем у јавној својини града Краљева.
Чланом 4. и члановима од 26. до 34. Одлуке о грађевинском земљишту („Службени лист града Краљева“, број 11/15), прописана је надлежност Градског већа града
Краљева и поступак отуђења грађевинског
земљишта прикупљањем понуда јавним
огласом као и да је записник комисије саставни део решења.
Градско веће града Краљева
Број: 011-370/2018-I
Дана: 11. децембра 2018. године
Председник Градског већа,
градоначелник града Краљева
Др Предраг Терзић, дипл. политиколог, с.р.
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Члан 3.

401.
На основу члана 99. став 1, став 5, став 13.
и став 14. Закона о планирању и изградњи
(„Службени гласник РС“, број 72/09, 81/09испр, 64/10-одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13одлука УС, 50/13-одлука УС, 98/13-одлука
УС, 132/2014, 145/14 и 83/2018), члан 63. став
1. тачка 20. Статут града Краљева („Службени лист града Краљева“, број 7/18-пречишћен текст), члана 4. и члана 26. до члана 34.
Одлуке о грађевинском земљишту („Службени лист града Краљева“, број 11/15),
Градско веће града Краљева, на Седамдесет четвртој (ванредној) седници, одржаној 11. децембра 2018. године, донело је

РЕШЕЊЕ

Односи између града Краљева и предузећа RC VRŠAC ALFA RSB d.o.o. из Новог Београда, Улица Владимира Поповића
број 6, након правноснажности овог решења, у року од 15 дана, биће уређени уговором о отуђењу грађевинског земљишта,
односно предметне катастарске парцеле,
који ће закључити градоначелник у име
града Краљева и исти ће бити оверен пред
Јавним бележником у Краљеву.
Члан 4.
Ово решење ступа на снагу даном доношења и објавиће се у „Службеном листу
града Краљева“.
Образложење

Члан 1.
Отуђује се кат. парцела број 3980/8 КО
Краљево, неизграђено грађевинско земљиште, укупне површине 01.07.76 ха, која
је јавна својина града Краљева, уписана у
листу непокретности број 1659 КО Краљево, предузећу RC VRŠAC ALFA RSB
d.o.o. из Новог Београда, Улица Владимира
Поповића број 6, матични број 21202908,
ПИБ 109566394 које заступа директор Michal Augustyn.
Члан 2.
Катастарска парцела број 3980/8 КО
Краљево ближе описана у члану 1. овог решења отуђује се по цени од 64.676.000,00
динара, предузећу RC VRŠAC ALFA RSB
d.o.o. из Новог Београда, Улица Владимира
Поповића број 6, као најповољнијем понуђачу на основу расписаног јавног огласа од
26.10.2018. године.
Цена отуђења за катастарске парцеле
ближе описане у ставу 1. овог члана ће се исплатити у целости пре закључења уговора.

Скупштина града Краљева је на седници
одржаној дана 08.05.2018. године донела
Програм отуђења грађевинског земљишта
у јавној својини града Краљева и на седници одржаној 21. и 24. септембра 2018.
године Допуну Програма отуђења грађевинског земљишта у јавној својини града
Краљева.
Комисија за отуђење грађевинског земљишта, формирана решењем Градског већа
града Краљева, расписала је на основу напред наведеног Програма отуђења грађевинског земљишта у јавној својини града
Краљева и Допуне Програма јавни оглас,
који је објављен у недељном листу Ибарске
новости дана 26.10.2018. године, за прикупљање затворених понуда у поступку отуђења грађевинског земљишта.
Комисија је пре расписивања јавног
огласа прибавила процену тржишне вредности непокретности за напред наведене
парцеле од стране Пореске управе филијала А Краљево.
Дана 27.11.2018. године са почетком у
12,00 часова Комисија је приступила отварању понуда за локацију број 5 „Поред
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спортске хале“ Рибница где је за катастарску парцелу ближе описан у члану 1. овог
решења пристигла једна исправна и благовремена понуда.
Дана 28.11.2018. године Комисија у поступку отуђивања грађевинског земљишта
донела је одлуку да се непокретност ближе
описана у члану 1. овог решења отуђи
најповољнијем понуђачу предузећу RC
VRŠAC ALFA RSB d.o.o. из Новог Београда, Улица Владимира Поповића број 6.
Дана 06.12.2018. године предузеће RC
VRŠAC ALFA RSB d.o.o. из Новог Београда, Улица Владимира Поповића број 6,
као најповољнији понуђач је потписало
изјаву да остаје при понуди.
Правни основ за доношење овог решења
одређен је чланом 99. став 1. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник
РС“, број 72/09, 81/09-испр., 64/10-одлука
УС, 24/11, 121/12, 42/13-одлука УС, 50/13одлука УС, 98/13 -одлука УС, 132/2014,
145/14 и 83/2018), где се отуђење неизграђеног грађевинског земљишта у јавној својини
спроводи јавним надметањем или прикупљањем понуда јавним огласом, по тржишним условима у складу са овим законом.
Чланом 99. став 5. Закона о планирању
и изградњи прописано је да поступак,
услове, начин и Програм отуђења грађевинског земљишта у јавној својини јединице локалне самоуправе уређује та јединица локалне самоуправе.
Чланом 99. став 13. Закона о планирању
и изградњи прописано је да о отуђењу грађевинског земљишта у јавној својини по
спроведеном поступку прикупљања понуда надлежни орган доноси одлуку, која
се доставља свим учесницима у поступку
прикупљања понуда.
Чланом 63. став 1. тачка 20. Статут града
Краљева („Службени лист града Краљева“,
број 7/18-пречишћен текст), прописана је
надлежност Градског већа града Краљева за
располагање и управљање грађевинским
земљиштем у јавној својини града Краљева.
Чланом 4. и члановима од 26. до 34. Одлуке о грађевинском земљишту („Службени лист града Краљева“, број 11/15), про-
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писана је надлежност Градског већа града
Краљева и поступак отуђења грађевинског
земљишта прикупљањем понуда јавним
огласом, као и да је записник комисије саставни део решења.
Градско веће града Краљева
Број: 011-371/2018-I
Дана: 11. децембра 2018. године
Председник Градског већа,
градоначелник града Краљева
Др Предраг Терзић, дипл. политиколог, с.р.

АКТИ ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ
ГРАДА КРАЉЕВА

402.

На основу члана 43. Закона о локалним
изборима („Службени гласник РС“, број
129/2007, 34/2010 – Одлука УС и 54/2011),
Изборна комисија града Краљева, на
седници одржаној 18. децембра 2018. године, донела је

РЕШЕЊЕ
I
На место одборника Скупштине града
Краљева Жељка Ђуновића, изабраног на
изборима одржаним 24. и 30. априла 2016.
године са Изборне листе АЛЕКСАНДАР
ВУЧИЋ – „Србија побеђује“ коме је одборнички мандат престао подношењем оверене писане оставке, одборнички мандат се
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додељује Марку Крндији, рођеном 1983.
године, по занимању инж.електронике и
рачунарства, са пребивалиштем у Краљеву,
ул. Југ Богданова 065/1/7, кандидату са Изборне листе АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ –
„Србија побеђује“.
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“.
Образложење
Изборној комисији града Краљева је достављена Одлука Скупштине града Краљева број: 011-319/2018-I од 08. новембра
2018. године, којом је утврђено да је Жељку
Ђуновићу престао мандат одборника у
Скупштини града Краљева подношењем
оверене писане оставке и наведена Одлука
објављена је у „Службеном листу града

18. децембар 2018. године

Краљева“, број 27/2018 од 08.11.2018. године
Одредбом члана 46. став 1. тачка 1. Закона о локалним изборима предвиђено је
да одборнику престаје мадат пре истека
времена на које је изабран подношењем
оверене писане оставке. Истоветну одредбу садржи и члан 44. став 1. тачка 1. Пословника о раду Скупштине града Краљева
(„Службени лист града Краљева“, број
25/16). Одредбом члана 30. став 2. Статута
града Краљева („Службени лист града Краљева“, број 7/18 –пречишћен текст) прописано је да мандат одборнику почиње и престаје под условима и на начин утврђен законом.
Марко Крндија, кандидат за одборника
Изборне листе АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ –
„Србија побеђује“, дана 12. децембра 2018.
године, дао је писану изјаву да прихвата
одборнички мандат.
Одредбом члана 48. 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: 391-1/2018.
Дана: 18. децембра 2018. године
Председник Изборне комисије
Данијела Мајсторовић, дипл.правник, с.р.
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