СЛУЖБЕНИ ЛИСТ
ГРАДА КРАЉЕВА
БРОЈ 42 - 13. ОКТОБАР 2020. ГОДИНЕ

АКТИ ГРАДОНАЧЕЛНИКА ГРАДА КРАЉЕВА
389.

На основу члана 58. став 1. тачка 5. Сатута града Краљева („Службени лист града
Краљева“, број 6/19-пречишћен текст) и члана 6. и 8. Одлуке о признањима и наградама
града Краљева („Службени лист града Краљева“, број 10/17 и 13/19),
Градоначелник града Краљева, дана 06. октобра 2020. године, донео је
ОДЛУКУ
О ДОДЕЛИ ЗАХВАЛНИЦЕ ЗА 2020. ГОДИНУ
ОПШТОЈ БОЛНИЦИ „СТУДЕНИЦА“ КРАЉЕВО
I
ЗАХВАЛНИЦА за 2020. годину додељује се Општој болници „Студеница“ Краљево
за несебичну бригу о пацијентима и професионално и пожртвовано поступање у
спречавању ширења вируса корона.
II
Ова одлука ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у „Службеном листу
града Краљева“.
Образложење
Чланом 6. Одлуке о признањима и наградама града Краљева („Службени лист
града Краљева“, број 10/17 и 13/19) прописано је да Градоначелник града Краљева
додељује Захвалницу, док је чланом 8. став 1. прописано да се Захвалница додељује
грађанима, предузећима, установама, удружењима, организацијама или месним
заједницама за постигнуте примерене резултате и успехе у раду, учињене подвиге,
хумана дела, као и за испољену храброст и пожртвовање у спасавању живота људи и
материјалних добара.
На основу наведеног, градоначелник града Краљева донео је Одлуку да се
Захвалница за 2020. годину додели Општој болници „Студеница“ Краљево за несебичну
бригу о пацијентима и професионално и пожртвовано поступање у спречавању ширења
вируса корона .
Градоначелник града Краљева
Број: 011-257/2020-I
Дана: 06. октобра 2020. године

Градоначелник града Краљева
др Предраг Терзић, дипл. политиколог, с.р.
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390.

На основу члана 58. став 1. тачка 5. Сатута града Краљева („Службени лист града
Краљева“, број 6/19-пречишћен текст) и члана 6. и 8. Одлуке о признањима и наградама
града Краљева („Службени лист града Краљева“, број 10/17 и 13/19),
Градоначелник града Краљева, дана 06. октобра 2020. године, донео је
ОДЛУКУ
О ДОДЕЛИ ЗАХВАЛНИЦЕ ЗА 2020. ГОДИНУ
ВЕТЕРИНАРСКОМ СПЕЦИЈАЛИСТИЧКОМ ИНСТИТУТУ КРАЉЕВО
I
ЗАХВАЛНИЦА за 2020. годину додељује се Ветеринарском специјалистичком
институту Краљево за професионалност и пожртвованост и изузетне успехе у спречавању
ширења пандемије SARS-CoV-2 вируса.
II
Ова одлука ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у „Службеном листу
града Краљева“.
Образложење
Чланом 6. Одлуке о признањима и наградама града Краљева („Службени лист
града Краљева“, број 10/17 и 13/19) прописано је да Градоначелник града Краљева
додељује Захвалницу, док је чланом 8. став 1. прописано да се Захвалница додељује
грађанима, предузећима, установама, удружењима, организацијама или месним
заједницама за постигнуте примерене резултате и успехе у раду, учињене подвиге,
хумана дела, као и за испољену храброст и пожртвовање у спасавању живота људи и
материјалних добара.
На основу наведеног, градоначелник града Краљева донео је Одлуку да се
Захвалница за 2020. годину додели Ветеринарском специјалистичком институту Краљево
за професионалност и пожртвованост и изузетне успехе у спречавању ширења пандемије
SARS-CoV-2 вируса.

Градоначелник града Краљева
Број: 011-258/2020-I
Дана: 06. октобра 2020. године
Градоначелник града Краљева
др Предраг Терзић, дипл. политиколог , с.р.

13. октобар 2020. године

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА КРАЉЕВА
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391.

На основу члана 58. став 1. тачка 5. Сатута града Краљева („Службени лист града
Краљева“, број 6/19-пречишћен текст) и члана 6. и 8. Одлуке о признањима и наградама
града Краљева („Службени лист града Краљева“, број 10/17 и 13/19),
Градоначелник града Краљева, дана 06. октобра 2020. године, донео је
ОДЛУКУ
О ДОДЕЛИ ЗАХВАЛНИЦЕ ЗА 2020. ГОДИНУ
ЖЕНСКОМ КОШАРКАШКОМ КЛУБУ КРАЉЕВО
I
ЗАХВАЛНИЦА за 2020. годину додељује се Женском кошаркашком клубу Краљево
за врхунске спортске резултате, немерљив допринос развоју и успеху краљевачке
кошарке и промоцију града Краљева.
II
Ова одлука ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у „Службеном листу
града Краљева“.
Образложење
Чланом 6. Одлуке о признањима и наградама града Краљева („Службени лист
града Краљева“, број 10/17 и 13/19) прописано је да Градоначелник града Краљева
додељује Захвалницу, док је чланом 8. став 1. прописано да се Захвалница додељује
грађанима, предузећима, установама, удружењима, организацијама или месним
заједницама за постигнуте примерене резултате и успехе у раду, учињене подвиге,
хумана дела, као и за испољену храброст и пожртвовање у спасавању живота људи и
материјалних добара.
На основу наведеног, градоначелник града Краљева донео је Одлуку да се
Захвалница за 2020. годину додели Женском кошаркашком клубу Краљево за врхунске
спортске резултате, немерљив допринос развоју и успеху краљевачке кошарке и
промоцију града Краљева.

Градоначелник града Краљева
Број: 011-259/2020-I
Дана: 06. октобра 2020. године
Градоначелник града Краљева
др Предраг Терзић, дипл. политиколог, с.р.
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392.

На основу члана 58. став 1. тачка 5. Сатута града Краљева („Службени лист града
Краљева“, број 6/19-пречишћен текст) и члана 6. и 8. Одлуке о признањима и наградама
града Краљева („Службени лист града Краљева“, број 10/17 и 13/19),
Градоначелник града Краљева, дана 06. октобра 2020. године, донео је
ОДЛУКУ
О ДОДЕЛИ ЗАХВАЛНИЦЕ ЗА 2020. ГОДИНУ
ЦРВЕНОМ КРСТУ КРАЉЕВО
I
ЗАХВАЛНИЦА за 2020. годину додељује се Црвеном крсту Краљево за хуманост,
пожртвованост и несебичну помоћ суграђанима и акције организоване током пандемије
SARS-CoV-2 вируса.
II
Ова одлука ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у „Службеном листу
града Краљева“.
Образложење
Чланом 6. Одлуке о признањима и наградама града Краљева („Службени лист
града Краљева“, број 10/17 и 13/19) прописано је да Градоначелник града Краљева
додељује Захвалницу, док је чланом 8. став 1. прописано да се Захвалница додељује
грађанима, предузећима, установама, удружењима, организацијама или месним
заједницама за постигнуте примерене резултате и успехе у раду, учињене подвиге,
хумана дела, као и за испољену храброст и пожртвовање у спасавању живота људи и
материјалних добара.
На основу наведеног, градоначелник града Краљева донео је Одлуку да се
Захвалница за 2020. годину додели Црвеном крсту Краљево за хуманост, пожртвованост и
несебичну помоћ суграђанима и акције организоване током пандемије SARS-CoV-2
вируса.

Градоначелник града Краљева
Број: 011-260/2020-I
Дана: 06. октобра 2020. године
Градоначелник града Краљева
др Предраг Терзић, дипл. политиколог, с.р.

13. октобар 2020. године

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА КРАЉЕВА
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393.

На основу члана 58. став 1. тачка 5. Сатута града Краљева („Службени лист града
Краљева“, број 6/19-пречишћен текст) и члана 6. и 8. Одлуке о признањима и наградама
града Краљева („Службени лист града Краљева“, број 10/17 и 13/19),
Градоначелник града Краљева, дана 06. октобра 2020. године, донео је
ОДЛУКУ
О ДОДЕЛИ ЗАХВАЛНИЦЕ ЗА 2020. ГОДИНУ
ПОЛИЦИЈСКОЈ УПРАВИ КРАЉЕВО
I
ЗАХВАЛНИЦА за 2020. годину додељује се Полицијској управи Краљево за
успешно извршење поверених задатака и изузетан допринос безбедном функционисању
града током епидемије вируса корона.
II
Ова одлука ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у „Службеном листу
града Краљева“.
Образложење
Чланом 6. Одлуке о признањима и наградама града Краљева („Службени лист
града Краљева“, број 10/17 и 13/19) прописано је да Градоначелник града Краљева
додељује Захвалницу, док је чланом 8. став 1. прописано да се Захвалница додељује
грађанима, предузећима, установама, удружењима, организацијама или месним
заједницама за постигнуте примерене резултате и успехе у раду, учињене подвиге,
хумана дела, као и за испољену храброст и пожртвовање у спасавању живота људи и
материјалних добара.
На основу наведеног, градоначелник града Краљева донео је Одлуку да се
Захвалница за 2020. годину додели Полицијској управи Краљево за успешно извршење
поверених задатака и изузетан допринос безбедном функционисању града током
епидемије вируса корона.

Градоначелник града Краљева
Број: 011-261/2020-I
Дана: 06. октобра 2020. године
Градоначелник града Краљева
др Предраг Терзић, дипл. политиколог, с.р.
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394.

На основу члана 58. став 1. тачка 5. Сатута града Краљева („Службени лист града
Краљева“, број 6/19-пречишћен текст) и члана 6. и 8. Одлуке о признањима и наградама
града Краљева („Службени лист града Краљева“, број 10/17 и 13/19),
Градоначелник града Краљева, дана 06. октобра 2020. године, донео је
ОДЛУКУ
О ДОДЕЛИ ЗАХВАЛНИЦЕ ЗА 2020. ГОДИНУ
210. ИНЖИЊЕРИЈСКОМ БАТАЉОНУ
ДРУГЕ БРИГАДЕ КОПНЕНЕ ВОЈСКЕ

I
ЗАХВАЛНИЦА за 2020. годину додељује се 210. инжињеријском батаљону Друге
бригаде Копнене војске за несебичну помоћ грађанима Краљева у отклањању последица
земљотреса и поплава.
II
Ова одлука ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у „Службеном листу
града Краљева“.
Образложење
Чланом 6. Одлуке о признањима и наградама града Краљева („Службени лист
града Краљева“, број 10/17 и 13/19) прописано је да Градоначелник града Краљева
додељује Захвалницу, док је чланом 8. став 1. прописано да се Захвалница додељује
грађанима, предузећима, установама, удружењима, организацијама или месним
заједницама за постигнуте примерене резултате и успехе у раду, учињене подвиге,
хумана дела, као и за испољену храброст и пожртвовање у спасавању живота људи и
материјалних добара.
На основу наведеног, градоначелник града Краљева донео је Одлуку да се
Захвалница за 2020. годину додели 210. инжињеријском батаљону Друге бригаде Копнене
војске за несебичну помоћ грађанима Краљева у отклањању последица земљотреса и
поплава.
Градоначелник града Краљева
Број: 011-262/2020-I
Дана: 06. октобра 2020. године
Градоначелник града Краљева
др Предраг Терзић, дипл. политиколог, с.р.

13. октобар 2020. године

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА КРАЉЕВА
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395.

На основу члана 58. став 1. тачка 5. Сатута града Краљева („Службени лист града
Краљева“, број 6/19-пречишћен текст) и члана 6. и 8. Одлуке о признањима и наградама
града Краљева („Службени лист града Краљева“, број 10/17 и 13/19),
Градоначелник града Краљева, дана 06. октобра 2020. године, донео је
ОДЛУКУ
О ДОДЕЛИ ЗАХВАЛНИЦЕ ЗА 2020. ГОДИНУ
ЈЕДИНИЦАМА ЦИВИЛНЕ ЗАШТИТЕ
I
ЗАХВАЛНИЦА за 2020. годину додељује се Јединицама цивилне заштите за
несебичну помоћ суграђанима и професионално и пожртвовано поступање у спречавању
ширења пандемије SARS-CoV-2.
II

Ова одлука ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у „Службеном листу
града Краљева“.
Образложење
Чланом 6. Одлуке о признањима и наградама града Краљева („Службени лист
града Краљева“, број 10/17 и 13/19) прописано је да Градоначелник града Краљева
додељује Захвалницу, док је чланом 8. став 1. прописано да се Захвалница додељује
грађанима, предузећима, установама, удружењима, организацијама или месним
заједницама за постигнуте примерене резултате и успехе у раду, учињене подвиге,
хумана дела, као и за испољену храброст и пожртвовање у спасавању живота људи и
материјалних добара.
На основу наведеног, градоначелник града Краљева донео је Одлуку да се
Захвалница за 2020. годину додели Јединицама цивилне заштите за несебичну помоћ
суграђанима и професионално и пожртвовано поступање у спречавању ширења
пандемије SARS-CoV-2.

Градоначелник града Краљева
Број: 011-263/2020-I
Дана: 06. октобра 2020. године
Градоначелник града Краљева
др Предраг Терзић, дипл. политиколог, с.р.
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396.

На основу члана 5. став 6. и члана 58. став 1. и 2. Закона о буџетском
систему ("Службени гласник РС", број 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13
испр, 108/13,142/14, 68/2015 – др. закон, 103/15, 99/16, 113/17, 95/18, 31/19 и 72/19),
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 6/19 - пречишћен текст), члана 11. члана 13. и
члана 24. Одлуке о буџету града Краљева за 2020. годину ("Службени лист града
Краљева", број 36/19 и 41/20),
ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА КРАЉЕВА, доноси
РЕШЕЊЕ
о отварању апропријације по основу наменског трансфера
добијеног од другог нивоа власти
1. Наменска трансферна средства од другог нивоа власти, на основу
Уговора о суфинансирању пројекта ''Часопис за књижевност, уметност и културу
Повеља'' закљученог између Министарства културе и информисања Републике Србије
(заведен под бројем 451-04-4174/2020-03 дана 04.09.2020. године) и Народне
библиотеке „Стефан Првовенчани“ (заведен под бројем 353 дана 07.09.2020.године)
пренета у корист буџета града Краљева на уплатни рачун јавних прихода број 840733144843-53 код Управе за трезор дана 22.09.2020. године као текући наменски
трансфер од Републике у корист нивоа градова (извод 21) у износу од 150.000,00
динара, распоређују се Народној библиотеци „Стефан Првовенчани“ Краљево за
реализацију пројеката ''Часопис за књижевност, уметност и културу Повеља''.
2. По основу уплате наменских средстава из тачке 1. овог решења у
Одлуци о буџету града Краљева за 2020. годину ("Службени лист града Краљева", број
36/19 и 41/20) у оквиру Раздела 5, Глава 04 - Народна библиотека „Стефан
Првовенчани“ Краљево, Програм 1201 – Развој културе и информисања, Функција 820,
Програм. актив./Пројекат
0002 – Јачање културне продукције и уметничког
стваралаштва, увећава се Позиција 264, Економска класификација 424
–
Специјализоване услуге, у износу од 150.000,00 динара (Извор 07).
3. Обавезује се корисник одобрених наменских средстава – Народна
библиотека „Стефан Првовенчани“ да средства у износу од 150.000,00 динара користи
искључиво за реализацију пројекта из тачке 1. овог решења.
4. Обавезује се Народна библиотека „Стефан Првовенчани“ као корисник
средстава да Извештај о реализацији пројекта из тачке 1. овог решења са доказима о
наменском коришћењу финансијских средстава поднесе Министарству културе и
информисања Републике Србије у року од 15 дана од дана завршетка Пројекта,
односно до 31. децембра текуће године.
5. О извршењу овог решења стараће се Одељење за привреду и
финансије Градске управе града Краљева, Одељење за друштвене делатности Градске
управе града Краљева и Народна библиотека „Стефан Првовенчани“ Краљево.
6. Ово решење објавити у "Службеном листу града Краљева".
Образложење
На основу Уговора о суфинансирању пројекта ''Часопис за књижевност,
уметност и културу Повеља'' закљученог између Министарства културе и информисања
Републике Србије (заведен под бројем 451-04-4174/2020-03 дана 04.09.2020. године) и
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Народне библиотеке „Стефан Првовенчани“ (заведен под бројем 353 дана
07.09.2020.године) пренета су у корист буџета града Краљева на уплатни рачун јавних
прихода број 840-733144843-53 код Управе за трезор дана 22.09.2020. године као
текући наменски трансфер од Републике у корист нивоа градова (извод 21) средства у
износу од 150.000,00 динара, која се распоређују Народној библиотеци „Стефан
Првовенчани“ Краљево за реализацију пројеката ''Часопис за књижевност, уметност и
културу Повеља''.
Правни основ за доношење овог решења садржан је у одредбама члана
24. Одлуке о буџету града Краљева за 2020. годину ("Службени лист града Краљева",
број 36/19 и 41/20) којим је прописано да у случају када виши ниво власти својим актом
определи нижем нивоу власти наменска средства за надокнаду штета услед
елементарних непогода, односно друга наменска трансферна средства, као и у случају
уговарања донација, а чији износи нису могли бити познати у поступку доношења
буџета, на предлог Одељења за привреду и финансије Градске управе града Краљева,
Градоначелник града Краљева доноси решење о распоређивању средстава за
извршавање рахода и издатака по том основу на одговарајуће апропријације.
Решење доставити: Одељењу за привреду и финансије Градске управе
града Краљева, Одељењу за послове органа Града Градске управе града Краљева,
Одељењу за друштвене делатности Градске управе града Краљева, Народној
библиотеци „Стефан Првовенчани“ Краљево, Управи за трезор и архиви.
ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА КРАЉЕВА
Број: 2611/2020
Дана: 13. октобра 2020. године

ГРАДОНАЧЕЛНИК

др Предраг Терзић, дипл. политиколог, с.р.
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На основу члана 5. став 6. и члана 58. став 1. и 2. Закона о буџетском
систему ("Службени гласник РС", број 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13
испр, 108/13,142/14, 68/2015 – др. закон, 103/15, 99/16, 113/17, 95/18, 31/19 и 72/19),
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 6/19 - пречишћен текст), члана 11. члана 13. и
члана 24. Одлуке о буџету града Краљева за 2020. годину ("Службени лист града
Краљева", број 36/19 и 41/20),
ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА КРАЉЕВА, доноси
РЕШЕЊЕ
о отварању апропријације по основу наменског трансфера
добијеног од другог нивоа власти

1. Наменска трансферна средства од другог нивоа власти, на основу
Уговора о суфинансирању пројекта ''Жички духовни сабор Преображење 2020''
закљученог између Министарства културе и информисања Републике Србије (заведен
под бројем 451-04-2971/2020-03 дана 04.09.2020. године) и Народне библиотеке
„Стефан Првовенчани“ (заведен под бројем 352 дана 07.09.2020.године) пренета у
корист буџета града Краљева на уплатни рачун јавних прихода број 840-733144843-53
код Управе за трезор дана 22.09.2020. године као текући наменски трансфер од
Републике у корист нивоа градова (извод 21) у износу од 150.000,00 динара,
распоређују се Народној библиотеци „Стефан Првовенчани“ Краљево за реализацију
пројеката ''Жички духовни сабор Преображење 2020''.
2. По основу уплате наменских средстава из тачке 1. овог решења у
Одлуци о буџету града Краљева за 2020. годину ("Службени лист града Краљева", број
36/19 и 41/20) у оквиру Раздела 5, Глава 04 - Народна библиотека „Стефан
Првовенчани“ Краљево, Програм 1201 – Развој културе и информисања, Функција 820,
Програм. актив./Пројекат
0002 – Јачање културне продукције и уметничког
стваралаштва, увећава се Позиција 264, Економска класификација 424
–
Специјализоване услуге, у износу од 150.000,00 динара (Извор 07).
3. Обавезује се корисник одобрених наменских средстава – Народна
библиотека „Стефан Првовенчани“ да средства у износу од 150.000,00 динара користи
искључиво за реализацију пројекта из тачке 1. овог решења.
4. Обавезује се Народна библиотека „Стефан Првовенчани“ као корисник
средстава да Извештај о реализацији пројекта из тачке 1. овог решења са доказима о
наменском коришћењу финансијских средстава поднесе Министарству културе и
информисања Републике Србије у року од 15 дана од дана завршетка Пројекта,
односно до 31. децембра текуће године.
5. О извршењу овог решења стараће се Одељење за привреду и
финансије Градске управе града Краљева, Одељење за друштвене делатности Градске
управе града Краљева и Народна библиотека „Стефан Првовенчани“ Краљево.
6. Ово решење објавити у "Службеном листу града Краљева".
Образложење
На основу Уговора о суфинансирању пројекта ''Жички духовни сабор
Преображење 2020'' закљученог између Министарства културе и информисања
Републике Србије (заведен под бројем 451-04-2971/2020-03 дана 04.09.2020. године) и
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Народне библиотеке „Стефан Првовенчани“ (заведен под бројем 352 дана
07.09.2020.године) пренета су у корист буџета града Краљева на уплатни рачун јавних
прихода број 840-733144843-53 код Управе за трезор дана 22.09.2020. године као
текући наменски трансфер од Републике у корист нивоа градова (извод 21) средства у
износу од 150.000,00 динара, која се распоређују Народној библиотеци „Стефан
Првовенчани“ Краљево за реализацију пројеката ''Жички духовни сабор Преображење
2020''.
Правни основ за доношење овог решења садржан је у одредбама члана
24. Одлуке о буџету града Краљева за 2020. годину ("Службени лист града Краљева",
број 36/19 и 41/20) којим је прописано да у случају када виши ниво власти својим актом
определи нижем нивоу власти наменска средства за надокнаду штета услед
елементарних непогода, односно друга наменска трансферна средства, као и у случају
уговарања донација, а чији износи нису могли бити познати у поступку доношења
буџета, на предлог Одељења за привреду и финансије Градске управе града Краљева,
Градоначелник града Краљева доноси решење о распоређивању средстава за
извршавање рахода и издатака по том основу на одговарајуће апропријације.
Решење доставити: Одељењу за привреду и финансије Градске управе
града Краљева, Одељењу за послове органа Града Градске управе града Краљева,
Одељењу за друштвене делатности Градске управе града Краљева, Народној
библиотеци „Стефан Првовенчани“ Краљево, Управи за трезор и архиви.
ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА КРАЉЕВА
Број: 2612/2020
Дана: 13. октобра 2020. године
ГРАДОНАЧЕЛНИК

др Предраг Терзић, дипл. политиколог, с.р.
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398.

На основу члана 5. став 6. и члана 58. став 1. и 2. Закона о буџетском
систему ("Службени гласник РС", број 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13
испр, 108/13,142/14, 68/2015 – др. закон, 103/15, 99/16, 113/17, 95/18, 31/19 и 72/19),
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 6/19 - пречишћен текст), члана 11. члана 13. и
члана 24. Одлуке о буџету града Краљева за 2020. годину ("Службени лист града
Краљева", број 36/19 и 41/20),
ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА КРАЉЕВА, доноси
РЕШЕЊЕ
о отварању апропријације по основу наменског трансфера
добијеног од другог нивоа власти

1. Наменска трансферна средства од другог нивоа власти, на основу
Уговора о суфинансирању пројекта ''Антологија српске поезије 1990-2020'' закљученог
између Министарства културе и информисања Републике Србије (заведен под бројем
451-04-2857/2020-03 дана 04.09.2020. године) и Народне библиотеке „Стефан
Првовенчани“ (заведен под бројем 351 дана 07.09.2020.године) пренета у корист буџета
града Краљева на уплатни рачун јавних прихода број 840-733144843-53 код Управе за
трезор дана 22.09.2020. године као текући наменски трансфер од Републике у корист
нивоа градова (извод 21) у укупном износу од 300.000,00 динара, распоређују се
Народној библиотеци „Стефан Првовенчани“ Краљево за реализацију пројеката
''Антологија српске поезије 1990-2020''.
2. По основу уплате наменских средстава из тачке 1. овог решења у
Одлуци о буџету града Краљева за 2020. годину ("Службени лист града Краљева", број
36/19 и 41/20) у оквиру Раздела 5, Глава 04 - Народна библиотека „Стефан
Првовенчани“ Краљево, Програм 1201 – Развој културе и информисања, Функција 820,
Програм. актив./Пројекат
0002 – Јачање културне продукције и уметничког
стваралаштва, увећавају се:
- Позиција 263, Економска класификација 423 – Услуге по уговору, у износу од
150.000,00 динара и
- Позиција 264, Економска класификација 424 – Специјализоване услуге, у износу од
150.000,00 динара (Извор 07).
3. Обавезује се корисник одобрених наменских средстава – Народна
библиотека „Стефан Првовенчани“ да средства у укупном износу од 300.000,00 динара
користи искључиво за реализацију пројекта из тачке 1. овог решења и то за хонораре
150.000,00 динара и штампу 150.000,00 динара.
4. Обавезује се Народна библиотека „Стефан Првовенчани“ као корисник
средстава да Извештај о реализацији пројекта из тачке 1. овог решења са доказима о
наменском коришћењу финансијских средстава поднесе Министарству културе и
информисања Републике Србије у року од 15 дана од дана завршетка Пројекта,
односно до 31. децембра текуће године.
5. О извршењу овог решења стараће се Одељење за привреду и
финансије Градске управе града Краљева, Одељење за друштвене делатности Градске
управе града Краљева и Народна библиотека „Стефан Првовенчани“ Краљево.
6. Ово решење објавити у "Службеном листу града Краљева".
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Образложење
На основу Уговора о суфинансирању пројекта ''Антологија српске поезије
1990-2020'' закљученог између Министарства културе и информисања Републике
Србије (заведен под бројем 451-04-2857/2020-03 дана 04.09.2020. године) и Народне
библиотеке „Стефан Првовенчани“ (заведен под бројем 351 дана 07.09.2020.године)
пренета су у корист буџета града Краљева на уплатни рачун јавних прихода број 840733144843-53 код Управе за трезор дана 22.09.2020. године као текући наменски
трансфер од Републике у корист нивоа градова (извод 21) средства у укупном износу од
300.000,00 динара, која се распоређују Народној библиотеци „Стефан Првовенчани“
Краљево за реализацију пројеката ''Антологија српске поезије 1990-2020''.
Правни основ за доношење овог решења садржан је у одредбама члана
24. Одлуке о буџету града Краљева за 2020. годину ("Службени лист града Краљева",
број 36/19 и 41/20) којим је прописано да у случају када виши ниво власти својим актом
определи нижем нивоу власти наменска средства за надокнаду штета услед
елементарних непогода, односно друга наменска трансферна средства, као и у случају
уговарања донација, а чији износи нису могли бити познати у поступку доношења
буџета, на предлог Одељења за привреду и финансије Градске управе града Краљева,
Градоначелник града Краљева доноси решење о распоређивању средстава за
извршавање рахода и издатака по том основу на одговарајуће апропријације.
Решење доставити: Одељењу за привреду и финансије Градске управе
града Краљева, Одељењу за послове органа Града Градске управе града Краљева,
Одељењу за друштвене делатности Градске управе града Краљева, Народној
библиотеци „Стефан Првовенчани“ Краљево, Управи за трезор и архиви.

ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА КРАЉЕВА
Број: 2613/2020
Дана: 13. октобра 2020. године

ГРАДОНАЧЕЛНИК

др Предраг Терзић, дипл. политиколог, с.р.
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399.

На основу члана 5. став 6. и члана 58. став 1. и 2. Закона о буџетском
систему ("Службени гласник РС", број 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13
испр, 108/13,142/14, 68/2015 – др. закон, 103/15, 99/16, 113/17, 95/18, 31/19 и 72/19),
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 6/19 - пречишћен текст), члана 11. члана 13. и
члана 24. Одлуке о буџету града Краљева за 2020. годину ("Службени лист града
Краљева", број 36/19 и 41/20),
ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА КРАЉЕВА, доноси
РЕШЕЊЕ
о отварању апропријације по основу наменског трансфера
добијеног од другог нивоа власти
1. Наменска трансферна средства од другог нивоа власти, на основу
Решења о преносу средстава Министарства културе и информисања Републике Србије
број 451-04-2756/2020-03 од 12.08.2020. године пренета у корист буџета града Краљева
на уплатни рачун јавних прихода број 840-733144843-53 код Управе за трезор дана
31.08.2020. године као текући наменски трансфер од Републике у корист нивоа градова
(извод 20) у износу од 1.000.000,00 динара, распоређују се Културном центру ''Рибница''
Краљево за реализацију пројеката: Интернационални џез фестивал ''Џезибар''.
2. По основу уплате наменских средстава из тачке 1. овог решења у Одлуци о
буџету града Краљева за 2020. годину ("Службени лист града Краљева", број 36/19 и
41/20) у оквиру Раздела 5, Глава 06 – Културни центар „Рибница“ Краљево, Програм
1201 – Развој културе и информисања, функција 820 – Услуге културе, Програмска
активност/Пројекат 0002 – Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва,
Позиција 310, Економска класификација 424 – Специјализоване услуге, у износу од
1.000.000,00 динара (Извор 07).
3. Обавезује се корисник одобрених наменских средстава – Културни
центар ''Рибница'' Краљево да средства у износу од 1.000.000,00 динара користи
искључиво за реализацију пројекта из тачке 1. овог решења.
4. Обавезује се Културни центар ''Рибница'' Краљево као корисник
средстава да Извештај о реализацији пројекта из тачке 1. овог решења са доказима о
наменском коришћењу финансијских средстава поднесе Министарству културе и
информисања Републике Србије у року од 15 дана од дана завршетка Пројекта.
5. О извршењу овог решења стараће се Одељење за привреду и
финансије Градске управе града Краљева, Одељење за друштвене делатности Градске
управе града Краљева и Културни центар ''Рибница'' Краљево.
6. Ово решење објавити у "Службеном листу града Краљева".
Образложење

На основу Решења о преносу средстава Министарства културе и
информисања Републике Србије број 451-04-2756/2020-03 од 12.08.2020. године
пренета су у корист буџета града Краљева на уплатни рачун јавних прихода број 840733144843-53 код Управе за трезор дана 31.08.2020. године као текући наменски
трансфер од Републике у корист нивоа градова (извод 20) средства у износу од
1.000.000,00 динара, која се распоређују Културном центру ''Рибница'' Краљево за
реализацију пројеката: Интернационални џез фестивал ''Џезибар''.
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Правни основ за доношење овог решења садржан је у одредбама члана
24. Одлуке о буџету града Краљева за 2020. годину ("Службени лист града Краљева",
број 36/19 и 41/20) којим је прописано да у случају када виши ниво власти својим актом
определи нижем нивоу власти наменска средства за надокнаду штета услед
елементарних непогода, односно друга наменска трансферна средства, као и у случају
уговарања донација, а чији износи нису могли бити познати у поступку доношења
буџета, на предлог Одељења за привреду и финансије Градске управе града Краљева,
Градоначелник града Краљева доноси решење о распоређивању средстава за
извршавање рахода и издатака по том основу на одговарајуће апропријације.
Решење доставити: Одељењу за привреду и финансије Градске управе
града Краљева, Одељењу за послове органа Града Градске управе града Краљева,
Одељењу за друштвене делатности Градске управе града Краљева, Културном центру
''Рибница'' Краљево, Управи за трезор и архиви.
ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА КРАЉЕВА
Број: 2622/2020
Дана: 13. октобар 2020. године
ГРАДОНАЧЕЛНИК

др Предраг Терзић, дипл. политиколог, с.р.
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АКТИ ГРАДСКОГ ВЕЋА ГРАДА КРАЉЕВА
400.

Градско веће Градa Краљева, на Шестој (ванредној) седници одржаној 13.
октобра 2020. године, на основу члана 58. Закона о запосленима у аутономној
покрајини и јединицама локалне самоуправе („Службени гласник РС“, број 21/16,
113/17, 113/17 - др. закон и 95/18), Уредбе о критеријумима за разврставање радних
места и мерилима за опис радних места службеника у аутономним покрајинама и
јединицама локалне самоуправе („Службени гласник РС“, број 88/16 и 95/18), Уредбе о
критеријумима за разврставање радних места и мерилима за опис радних места
намештеника у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе
(„Службени гласник РС“, број 88/16), чланова 36, 56. и 57. Одлуке о Градској управи
града Краљева („Службени лист града Краљева“, број 32/16, 22/17 и 5/19), члана 19.
Одлуке о Градском правобранилаштву града Краљева („Службени лист града
Краљева“, број 31/19), члана 8. став 5. Одлуке о оснивању Службе за буџетску
инспекцију града Краљева („Службени лист града Краљева“, бр. 22/09), Одлуке о
оснивању Службе за интерну ревизију органа и служби града Краљева („Службени
лист града Краљева“, бр. 28/18), чланова 5. и 8. Одлуке о Локалном омбудсману града
Краљева („Службени лист града Краљева“, број 13/19), Кадровског плана у Градској
управи града Краљева, Градском правобранилаштву града Краљева, Служби за
буџетску инспекцију, Локалном омбудсману града Краљева и Служби за интерну
ревизију органа и служби града Краљева за 2020. годину (Службени лист града
Краљева бр. 36/19 и 41/20), на предлог начелника Градске управе града Краљева,
усвојило је

ПРАВИЛНИК О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА
ПРАВИЛНИКА
o
организацији и систематизацији радних места у Градској управи града Краљева,
Градском правобранилаштву града Краљева, Служби за буџетску инспекцију
града Краљева, Служби за послове Локалног омбудсмана града Краљева и
Служби за интерну ревизију органа и служби града Краљева

Члан 1.
Овим Правилником врше се измене и допуне Правилника о организацији и
систематизацији радних места у Градској управи града Краљева, Градском
правобранилаштву града Краљева, Служби за буџетску инспекцију града Краљева,
Служби за послове Локалног омбудсмана града Краљева и Служби за интерну
ревизију органа и служби града Краљева, број 011-172/2019-I од 04.06.2019. године
(„Службени лист града Краљева“, бр. 16/19) и број 011-17/2020-I од 27.01.2020. године
(„Службени лист града Краљева“, бр. 3/20), (у даљем тексту: Правилник).
Члан 2.
У називу Правилника уместо речи „Служби за послове Локалног омбудсмана
града Краљева“ убудуће треба да стоје речи „Локалном омбудсману града Краљева“.
Члан 3.
У члану 1. став 1. Правилника уместо речи „Служби за послове Локалног
омбудсмана града Краљева“ убудуће треба да стоје речи „Локалном омбудсману
града Краљева“.
Члан 4.
У члану 27. табела систематизованих радних места мења се и гласи:
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13 (1 Градски правобранилац града Краљева, 3
Заменика Градског правобраниоца града Краљева, 1
Руководилац Службе за буџетску инспекцију града
Краљева, 1 Локални oмбудсман града Краљева, 1
Заменик Локалног омбудсмана града Краљева, 1
Руководилац Службе за интерну ревизију органа и
служби града Краљева и 5 помоћника Градоначелника)
1 саветник
1 млађи саветник

Кабинет градоначелника

3 радна места

Службеник на положају –
I група
Службеник на положају –
II група

1 радно место

1 намештеник четврта
врста радних места
1 службеник

1 радно место

1 службеник

Службеници - извршиоци
Самостални саветник
Саветник
Млађи саветник
Сарадник
Млађи сарадник
Виши референт
Референт
Млађи референт
Укупно:

Број радних места
47
47
17
22
3
31
8
3
178 раднo местo

Број службеника
47
79
20
28
3
45
10
3
235 службеника

Намештеници
Прва врста радних места
Друга врста радних места
Трећа врста радних места
Четврта врста радних
места
Пета врста радних места
Укупно:

Број радних места
1
0
0
4

Број намештеника
1
0
0
5

6
11 радних места

8
14 намештеникa

Укупан број систематизованих радних места у Градској управи града
Краљева је 248, и то :
- 2 службеника на положају,
- 233 службеника на извршилачким радним местима и
- 13 на радним местима намештеника.
Укупан број систематизованих радних места у Кабинет градоначелника града
Краљева је 8, и то:
2 службеника на извршилачким радним местима на одређено време – док
траје дужност Градоначелника;
- 1 намештеник – четврта врста радних места – док траје дужност
Градоначелника;
- 5 функционера – помоћника Градоначелника – док траје дужност
Градоначелника.
Укупан број систематизованих радних места у Јавном правобранилаштву
града Краљева је 5, и то:
- 4 функционера и
- 1 на радном месту намештеника.
-
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Укупан број систематизованих радних места у Служби за буџетску инспекцију
града Краљева је 1, и то:
- 1 функционер
Укупан број систематизованих радних места Локалног омбудсмана града
Краљева је 2 и то:
- 2 функционера
Укупан број систематизованих радних места у Служби за интерну ревизију
органа и служби града Краљева је 3, и то:
- 1 функционер и
- 2 службеника
Члан 5.
У члану 54. табела систематизованих радних места мења се и гласи:
Звање
Службеник на положају I група
Службеник на положају II група

Број радних места
1 радно место

Број службеника
1 службеник

1 радно место

1 службеник

Службеници- извршиоци
Самостални саветник
Саветник
Млађи саветник
Сарадник
Млађи сарадник
Виши референт
Референт
Млађи референт
Укупно:

Број радних места
47
46
17
22
3
31
8
3
177 радних места

Број службеника
47
77
20
28
3
45
10
3
233 службеник

Намештеници
Прва врста радних места
Друга врста радних места
Трећа врста радних места
Четврта
врста
радних
места
Пета врста радних места
Укупно:

Број радних места
1
0
0
4

Број намештеника
1
0
0
5

5
10 радних места

7
13 намештеникa

Члан 6.
У члану 55., тачки 6.1.3. Одсек за послове Градоначелника, протокол и
информисање назив радног места број 13. мења се и убудуће ће да гласи „за послове
поступања по захтевима за слободан приступ информацијама од јавног значаја и
послове заштите података о личности“.
Члан 7.
У члану 55., тачки 6.2.1. Одсек за општу управу код радног места број 21.
уместо број службеника: „2“ убудуће треба да стоји „3“.
Члан 8.
У члану 55., тачки 6.2.1. Одсек за општу управу радно место број 22. брише се.
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Члан 9.
У члану 55., тачки 6.2.1. Одсек за општу управу код радног места број 23.
уместо број службеника: „2“ убудуће треба да стоји „3“.
Члан 10.
У члану 55., тачки 6.2.1. Одсек за општу управу радно место број 24. брише се.
Члан 11.
У члану 55., тачки 6.2.1. Одсек за општу управу код радног места број 25. после
речи „Адрани“ додају се речи „и Самаила“, а код звања уместо „виши референт“
убудуће треба да стоји „сарадник“.
Члан 12.
У члану 55., тачки 6.2.1. Одсек за општу управу код радног места број 26. код
звања уместо „виши референт“ убудуће треба да стоји „сарадник“.
Члан 13.
У члану 55., тачки 6.2.1. Одсек за општу управу код радног места број 27. после
речи „Витановац и Витковац“ додају се речи „и Годачица“, а код звања уместо „виши
референт“ убудуће треба да стоји „сарадник“.
Члан 14.
У члану 55., тачки 6.2.1. Одсек за општу управу радно место број 29. брише се.
Члан 15.
У члану 55., тачки 6.2.1. Одсек за општу управу код радног места број 31.
уместо речи „Жича“ убудуће треба да стоје речи „Лађевци“, а код звања уместо „виши
референт“ убудуће треба да стоји „сарадник“.
Члан 16.
У члану 55., тачки 6.2.1. Одсек за општу управу код радног места број 32. код
звања уместо „виши референт“ убудуће треба да стоји „сарадник“.
Члан 17.
У члану 55., тачки 6.2.1. Одсек за општу управу радно место број 33. брише се.
Члан 18.
У члану 55., тачки 6.2.1. Одсек за општу управу код радног места број 34. код
звања уместо „виши референт“ убудуће треба да стоји „сарадник“.
Члан 19.
У члану 55., тачки 6.2.1. Одсек за општу управу код радног места број 35. код
звања уместо „виши референт“ убудуће треба да стоји „сарадник“.
Члан 20.
У члану 55., тачки 6.2.1. Одсек за општу управу код радног места број 36. после
речи „Матарушка Бања“ додају се речи „и Жича“, код звања уместо „виши референт“
убудуће треба да стоји „сарадник“.
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Члан 21.
У члану 55., тачки 6.3.3. Одсек послова борачко – инвалидске заштите после
радног места број 64. додаје се ново радно место 64а. Које гласи:
64.а. Радно место за административно – техничке послове у борачко
инвалидској заштити
Звање: Виши референт
број службеника: 1
Опис послова: Припрема, распоређује и отпрема пошту, води евиденцију о
примљеним захтевима о правима војних (личних и породичних) инвалида, цивилних
инвалида рата, корисника месечног новчаног примања, борачког додатка и
материјалног обезбеђења. Води евиденције и издаје књижице и објаве за бесплатну и
повлашћену вожњу инвалида, води регистре и досијее везане за борачко-инвалидску
заштиту, издаје потврде о висини примања корисника, и друге послове по налогу
шефа Одсека.
За свој рад непосредно је одговоран шефу Одсека.
Услови: Средња стручна спрема друштвеног, природно математичког или
техничко-технолошког смера или гимназија у четворогодишњем трајању и најмање 5
година радног искуства у струци; положен државни стручни испит и познавање рада на
рачунару.
Члан 22.
У члану 55., тачки 6.4.1. Одсек за привреду и развој код радног места број 72.
уместо број службеника: „1“ убудуће треба да стоји „2“.
Члан 23.
се.

У члану 55., тачки 6.4.1. Одсек за привреду и развој радно место број 73. брише
Члан 24.

У члану 55., тачки 6.4.2. Одсек за буџет код радног места број 75. уместо број
службеника: „2“ убудуће треба да стоји „3“.
Члан 25.
У члану 55., тачки 6.4.2. Одсек за буџет радно место број 76. брише се.
Члан 26.
У члану 55., тачки 6.4.3. Одсек за буџетско рачуноводство код радног места број
83. код звања уместо „Mлађи саветник“ убудуће треба да стоји „Саветник“ а код
Услова уместо речи „и завршен приправнички стаж или најмање пет година
проведених у радном односу код послодавца из члана 1. став 1. и 2. Закона о
запосленима у аутономним покрајнама и јединицама локалне самоуправе“ убудуће
треба да стоје речи „и најмање 3 године радног искуства у струци“.
Члан 27.
У члану 55., тачки 6.5.1. Одсек за имовинско – правне послове и послове
управљања имовином код радног места број 88. уместо број службеника: „1“ убудуће
треба да стоји „2“.
Члан 28.
У члану 55., тачки 6.5.1. Одсек за имовинско – правне послове и послове
управљања имовином код радног места број 89. уместо број службеника: „2“ убудуће
треба да стоји „1“.
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Члан 29.
У члану 55., тачки 6.6. Одељење за урбанизам, грађевинарство и стамбено –
комуналне делатности радно место број 94. мења се у делу Опис послова и убудуће
ће да гласи: „Замењује руководиоца Одељења у време његове одсутности и
привремене спречености за рад, извршава најсложеније послове из делокруга
Одељења које му повери руководилац, помаже руководиоцу Одељења у обављању
свакодневних радних обавеза, стара се о правилној примени закона и других прописа
из надлежности Одељења, учествује у раду седница Градског већа и Скупштине града
по овлашћењу руководиоца Одељења, помаже руководиоцу Одељењу у обављању
свих радних обавеза, стара се о правилној примени закона и других прописа из
надлежности Одељења, остварује сарадњу и пружа стручну помоћ другим одсецима у
Одељењу, као и са другим одељењима у оквиру Градске управе, а врши и друге
послове по налогу руководиоца Одељења.
За свој рад непосредно је одговоран руководиоцу Одељења и начелнику
Градске управе.”
Члан 30.
У члану 55., тачки 6.6.1. Одсек за просторно планирање, урбанизам и
грађевинарство бришу се речи: „Одсеком руководи заменик руководиоца Одељења.“
Члан 31.
У члану 55., тачки 6.6.1. Одсек за просторно планирање, урбанизам и
грађевинарство додаје се ново радно место 94.а. које гласи:
94.а. Радно место шефа Одсека за просторно планирање, урбанизам и
грађевинарство
Звање: Саветник

број службеника: 1

Опис послова: Организује, координара и прати извршавање послова у Одсеку,
стара се о радној дисциплини и пуној и равномерној запослености запослених у
Одсеку, даје упутства за рад и пружа стручну помоћ у извршавању послова из
делокруга Одсека, непосредно извршава најсложеније послове из делокруга Одсека, а
координира рад и прати извршавање послова на припреми и изради нацрта одлука о
изради планских докумената, спровођењу поступка израде и доношења планских
докумената, припреми и изради нацрта одлука о доношењу планских докумената,
учествује у раду стручних комисија, а посебно у организацији и стручној помоћи и раду
Комисије за планове града Краљева, координира рад на припреми и изради нацрта
одлука из области просторног планирања, урбанизма, грађевинарства, одржавања
стамбених зграда и станова, остварује сарадњу са другим одсецима у оквиру
Одељења, као и са другим одељењима у оквиру Градске управе, а врши и друге
послове по налогу руководиоца Одељења.
За свој рад и рад Одсека непосредно је одговоран руководиоцу Одељења.
Услови: Стечено високо образовање из стручних области архитектура,
грађевинско инжењерство или просторно планирање на основним академским
студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ, мастер академским студијама, мастер
струковним студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким
струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири
године или специјалистичким студијама на факултету; положен државни стручни испит
и најмање 3 године радног искуства у струци.
Члан 32.
У члану 55., тачки 6.6.2. Одсек за обједињену процедуру код радног места број
101. уместо број службеника: „3“ убудуће треба да стоји „4“.
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Члан 33.
У члану 55., тачки 6.6.2. Одсек за обједињену процедуру после радног места
број 102. додаје се ново радно место 102.а. које гласи:
102.а. Радно место за послове регистратора обједињених процедура
Звање: Млађи саветник
број службеника: 1
Опис послова: Врши послове Регистратора регистра обједињених процедура,
стара се о законитом, систематичном и ажурном вођењу регистра обједињених
процедура (у електронском облику, путем интернета), односно регистра издатих
локацијских услова, грађевинских и употребних дозвола и других аката у поступцима
обједињене процедуре, подноси пријаву за привредни преступ, односно прекршајну
пријаву против имаоца јавних овлашћења и одговорног лица имаоца јавних
овлашћења, ако су за подношење пријаве испуњени Законом прописани услови;
предузима друге радње неопходне за несметано и правилно функционисање
Регистра,
За свој рад непосредно је одговоран шефу одсека.
Услови: Стечено високо образовање из научне области правне науке или
информатичке струке на основним академским студијама у обиму од најмање 240
ЕСПБ, мастер академским студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким
академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним
студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на
факултету и завршен приправнички стаж или најмање пет година проведених код
послодавца из члана 1. став 1. и 2. Закона о запосленима у аутономним покрајнама и
јединицама локалне самоуправе; положен државни стручни испит и познавање рада
на рачунару.
Члан 34.
У члану 55., тачки 6.6.3. Одсек за послове озакоњења код радног места 104.
уместо број службеника: „2“ убудуће треба да стоји „1“.
Члан 35.
У члану 55., тачки 6.6.4. Одсек за стамбено – комуналне и послове саобраћаја
после радног места број 109. додаје се ново радно место 109.а. које гласи:
109.а. Радно место за послове саобраћаја и реализацију јавно - приватног
партнерства
Звање: Саветник

број службеника: 1

Опис послова: Прати обављање домаћег линијског превоза путника -градског
и приградског на територији града Краљева, прати реализацију уговора о јавноприватног партнерства или другог начин повереног градског и приградског превоза
путника, прати извештаје превозника о извршеној комуналној услузи превоза путника
у градском и приградском превозу и о томе обавештава органе ограда, врши оверу
редова вожње, доноси решење којим се утврђују аутобуска стајалишта, спроводи
поступак изјашњавања о квалитету пружања комуналне услуге превоза путника у
градском и приградском саобраћају, доставља податке неопходне за плаћање накнаде
за реализовану услугу превоза, по овлашћењу начелника Градске управе сачињава
акте за реализацију уговорних одредби, води потребне евиденције о вршењу услуге
превоза путника у градском и приградском саобраћају, сачињава извештаје за потребе
органа града о реализацији градског и приградског превоза путника, учествује у раду
комисија и радних тела из области градског и приградског превоза путника и обавља
стручне и административне послове за потребе комисија и радних тела из области
градског и приградског превоза путника, обавља послове на спровођењу одредби
прописаних законом који се односе на комуналну услугу градског и приградског
превоза путника и врши друге послове по налогу шефа и руководиоца Одељења.
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За свој рад непосредно је одговоран шефу одсека.
Услови: Стечено високо образовање из научне односно стручне области у
оквиру образовно-научног поља природно-математичких, друштвено-хуманистичких
или техничко-технолошких наука на основним академским студијама у обиму од
најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, мастер струковним
студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним
студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или
специјалистичким студијама на факултету и најмање 3 године радног искуства у
струци, положен државни стручни испит и познавање рада на рачунару.
Члан 36.
У члану 55., тачки 6.7. Одељење за заједничке послове број 113.а. брише се.
Члан 37.
У члану 55., тачки 6.7.1. Одсек за техничке послове код радног места број 117.
У називу радног места после речи „домар“ додају се речи „- економ“. Опис послова
мења се и убудуће ће да гласи: „Стара се о имовини Управе, врши задужења датих
средстава на коришћење, врши набавку опреме, ситног инвентара и потрошног
материјала, предаје рачуне на плаћање, води књигу печата, врши издавање
потрошног и канцеларијског материјала. Стара се о одржавању и исправности уређаја
и опреме у пословним просторијама Градске управе, предузима мере за њихову
поправку, стара се о одржавању канцеларијског простора, салама у Градској управи и
заједничким просторијама, брине о унутрашњем уређењу зграде Градске управе и
уређењу простора око ње.
Врши и друге послове по налогу шефа Одсека“
Члан 38.
У члану 55., тачки 6.7.1. Одсек за техничке послове, код радног места број 118.
уместо број службеника: „3“ убудуће треба да стоји „2“.
Члан 39.
У члану 55., тачки 6.7.1. Одсек за техничке послове, код радног места број 119.
уместо број службеника: „4“ убудуће треба да стоји „3“.
Члан 40.
се.

У члану 55., тачки 6.7.2. Одсек за јавне набавке радно место број 122. брише
Члан 41.

У члану 55., тачки 6.7.3. Одсек за рад са месним заједницама радно место број
126. брише се.
Члан 42.
У члану 55., тачки 6.8.2. Одсек просветне, комуналне, туристичке и инспекције
за саобраћај и путеве, радно место број 137. брише се.
Члан 43.
У члану 55., тачки 6.8.2. Одсек просветне, комуналне, туристичке и инспекције
за саобраћај и путеве, после радног места број 139. додаје се ново радно место 139.а.
које гласи:
139.а Радно место за административно – информатичке послове
Звање: Млађи Саветник
број службеника: 1
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Опис послова: Обавља административно-техничке послове за потребе
Одељења, води прописане евиденције, уноси и ажурира податке у базе података
Одељења (решења о заузећима јавних површина, одобрења за рекламе, билборде,
киоске, решења о кажњавању и сл.), архивира, прати и обрађује податке према
методолошким и другим упутствима, пружа техничку подршку у припреми и одржавању
састанака, прослеђује жалбе Одељењу републичке грађевинске инспекције и води
евиденцију о њима, сарађује са надлежним организационим јединицама Градске
управе ради постављања документа и саопштења Одељења за инспекцијске послове
на сајту Града и у средствима јавног информисања. Сачињава извештаје, обавља и
друге послове по налогу руководиоца и заменика руководиоца Одељења и шефа
Одсека.
За свој рад непосредно је одговоран шефу Одсека.
Услови: Стечено високо образовање из научне односно стручне области у
оквиру образовно-научног поља природно-математичких, друштвено-хуманистичких
или техничко-технолошких наука на основним академским студијама у обиму од
најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, мастер струковним
студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним
студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или
специјалистичким студијама на факултету и завршен приправнички стаж или најмање
пет година проведених у радном односу код послодавца из члана 1. став 1. и 2. Закона
о запосленима у аутономним покрајнама и јединицама локалне самоуправе; положен
државни стручни испит, познавање рада на рачунару.
Члан 44.
У члану 55., тачки 6.8.4. Одсек за заштиту животне средине и инспекције за
заштиту животне средине, код радног места број 147. уместо Звање: „Млађи саветник“
убудуће треба да стоји „Саветник“, а код Услова уместо речи „и завршен приправнички
стаж или најмање пет година проведених у радном односу код послодавца из члана 1.
став 1. и 2. Закона о запосленима у аутономним покрајнама и јединицама локалне
самоуправе“ убудуће треба да стоје речи „и најмање 3 године радног искуства у
струци“.
Члан 45.
У члану 55., тачки 6.9. Одељење за пореску администрацију, после радног
места број 151. додаје се ново радно место 151.а. које гласи:
151.а. Радно место пореског администратора
Звање: Саветник

број службеника: 1

Опис послова: Координира правилну примену измењених и допуњених
софтверских апликација добијених од стране администратора софтверског система,
врши преузимање и припрему пријава поднетих електронским путем од стране
овлашћених лица за опорезивање пореских обвезника који не воде пословне књиге,
врши техничку припрему базе података за масовну обраду у поступку утврђивања
локалних јавних прихода и координира масовну штампу и експедицију, координира
електронски приступ обвезника аналитичким рачунима, издаје уверења о евиденцији
пореских обвезника и стању на рачунима пореских обвезника и друге специјализоване
– стручне и техничке послове по налогу руководиоца Одељења.
За свој рад непосредно је одговоран руководиоцу Одељења.
Услови: Стечено високо образовање из научне области економске науке или из
стручне области менаџмент и бизнис на основним академским студијама у обиму од
најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, мастер струковним
студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним
студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или
специјалистичким студијама на факултету и најмање 3 године радног искуства у
струци, положен државни стручни испит и познавање рада на рачунару.
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Члан 46.
У члану 55., тачки 6.9.2 Одсек за наплату, пореско књиговодство и
извештавање код радног места број 157. Уместо број службеника: „1“ убудуће треба да
стоји „2“.
Члан 47.
У члану 55., тачки 6.10. Одељење комуналне полиције код радног места број
163. уместо број службеника: „6“ убудуће треба да стоји „7“.
Члан 48.
У члану 55., тачки 6.10. Одељење комуналне полиције, радно место број 164.
брише се.
Члан 49.
У члану 55., тачки 6.12. Одељење информационе технологије после радног
места број 176. додаје се ново радно место 176.а. које гласи:
176.а Радно место администратор за безбедност информационих система и
технологија
Звање: Млађи саветник
број службеника: 1
Опис посла:
Обавља послове из области безбедности информационих
система и технологија; доноси план заштите база података као и свих података који је
се налазе на мрежним уређајима ; стара се о примени закона и других прописа из
области заштите података и информационе безбедности и учествује у доношењу
интерних аката из исте области; ради редовну заштиту података по претходно
донешеном плану; инсталира антивирусни софтвер; обавља послове администрирања
сервера и рачунарске мреже; стара се о неовлашћеном приступу информационом
систему ; води евиденцију о заштити података и ради и друге послове по налогу
руководиоца Одељења.
За свој рад непосредно је одговоран руководиоцу Одељења.
Услови Стечено високо образовање из стручних области електротехничко и
рачунарско инжењерство или техничко-технолошке науке - информатичког смера на
основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ, мастер академским
студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким академским студијама,
специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од
најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету и завршен
приправнички стаж или најмање 5 година проведених у радном односу код послодавца
из члана 1. став 1. и 2. Закона о запосленима у аутономним покрајнама и јединицама
локалне самоуправе, положен државни стручни испит.
Члан 50.
У члану 55., тачки 6.12. Одељење информационе технологије, радно место број
178. брише се.
Члан 51.
У члану 55., тачки 6.12. Одељење информационе технологије, радно место број
181. мења се и гласи:
181.
Радно место за ГИС
Звање: Млађи саветник

број службеника: 1

Опис посла: Уноси податке са становишта усаглашености геореференциране
векторске и растерске графике са базама података; обавља послове конверзије и
прилагођавања података за унос у географски информациони систем; ради на
пословима прикупљања и управљања геопросторним подацима (Географски
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информациони систем – ГИС), подацима из пописа и уписа имовине града; обезбеђује
заштиту и интегритет података из области ГИС-а, стара се о уредној документацији и
веб презентацији; прати рад и стање географског информационог система из своје
области и по потреби захтева одређене интервенције, даје стручна упутства врши
анализе и упите и коментарише добијене резултате, предлаже мере за побољшање и
унапређење географског информационог система, организовања рада на формирању
и вођењу Јединственог регистра непокретности у јавној својини Града; организује
сарадњу са органом надлежним за послове државног примера и катастра као и друге
послове по налогу шефа Одсека.
За свој рад непосредно је одговоран шефу Одсека.
Услови: Стечено високо образовање из научне односно стручне области у
оквиру образовно-научног поља природно-математичких, друштвено-хуманистичких
или техничко-технолошких наука на основним академским студијама у обиму од
најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, мастер струковним
студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним
студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или
специјалистичким студијама на факултету и завршен приправнички стаж или најмање
пет година проведених у радном односу код послодавца из члана 1. став 1. и 2. Закона
о запосленима у аутономним покрајнама и јединицама локалне самоуправе; положен
државни стручни испит, познавање рада на рачунару.
Члан 52.
У члану 55., тачки 6.2. Посебна организациона јединица
Градоначелника града Краљева, радно местоа број 191. брише се.

–

Кабинет

Члан 53.
У члану 55., тачки 6.2. Посебна организациона јединица – Кабинет
Градоначелника града Краљева, после радног места број 192. додаје се ново радно
место 192.а. које гласи:
192.а Радно место возача путничких возила
Звање: Намештеник - четврта врста радних
места

број намештеника: 1

Опис послова: Управља путничким возилом за потребе Градоначелника града
Краљева, Градског већа и Градске управе, отклања мање кварове на возилу и врши
његово текуће одржавање, води одговарајуће евиденције, стара се о техничкој
исправности возила и друге послове по налогу шефа Кабинетаа.
За свој рад непосредно је одговоран шефу Кабинета.
Услови: Стечено средње образовање у трогодишњем или четворогодишњем
трајању, односно III или IV степен стручне спреме или стечено специјалистичко
образовање, положен испит за возача моторног возила "Б" категорије и уверење о
здравственој способности (годишње; најмање једна година радног искуства у струци.
Члан 54.
У члану 55., тачки 6.2. Посебна организациона јединица – Кабинет
Градоначелника града Краљева, радно место број 193. мења се и убудуће ће да гласи:
193. Помоћник градоначелника за културне манифестације
број функционера: 1
Опис послова: Остварује сарадњу са установама културе у циљу повезивања
и заједничког учешћа на градским манифестацијама, сарађује са представницима
организација културно-уметничког стваралаштва ради реализације манифеастација
којима се остварује јавни интерес у области културе. Саставља извештаје и анализе у
области из делокруга, обавља и друге послове по налогу Градоначелника.
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За свој рад непосредно је одговоран Градоначелнику.
Услови: Средња стручна спрема друштвеног, природно-математичког или
техничко-технолошког смера или гимназија; најмање 1 година радног искуства.
Члан 55.
У члану 55., тачки 6.2. Посебна организациона јединица – Кабинет
Градоначелника града Краљева, после радног места број 195. додају се нова радна
место 195.а. и 195.б. која гласе:
195.а. Помоћник градоначелника за сарадњу са партнерским градовима
број функционера: 1
Опис послова: Остварује сарадњу са представницима партнерских градова и
предлаже реализацију заједничких пројеката, обавља послове везане за
успостављање сарадње и удружења Града са другим градовима и општинама,
асоцијацијама локалних власти, организацијама и другим субјектима у земљи и
иностранству и предлаже и прати реализацију заједничких пројеката. Саставља
извештаје и анализе у области из делокруга и обавља друге послове по налогу
Градоначелника.
За свој рад непосредно је одговоран Градоначелнику.
Услови: Стечено високо образовање из научне односно стручне области у
оквиру образовно-научног поља природно-математичких, друштвено-хуманистичких
или техничко-технолошких наука на основним академским студијама у обиму од
најмање 240 ЕСПБ, мастер академским студијама, мастер струковним студијама,
специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама,
односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или
специјалистичким студијама на факултету; најмање 1 година радног искуства.

195.б. Помоћник градоначелника за питања из области људских права
број функционера: 1
Опис послова: Остварује сарадњу са институцијама и удружењима која се
баве заштитом људских права и популационом политиком, предлаже и управља
реализацијом пројеката из области заштите људских права и унапређења и развоја
популационе политике и управља пројектима од стратешког значаја за Град.
Саставља извештаје и анализе у области из делокруга и обавља друге послове по
налогу Градоначелника.
и обавља друге послове по налогу Градоначелника.
За свој рад непосредно је одговоран Градоначелнику.
Услови: Стечено високо образовање из научне односно стручне области у
оквиру образовно-научног поља природно-математичких, друштвено-хуманистичких
или техничко-технолошких наука, на основним академским студијама у обиму од 180
ЕСПБ бодова, основним струковним студијама, односно на студијама у трајању до три
године и најмање 1 година радног искуства у струци.
Члан 56.
Глава V мења се и убудуће ће да гласи:
„ОРГАНИЗАЦИЈА И СИСТЕМАТИЗАЦИЈА РАДНИХ МЕСТА ЛОКАЛНОГ
ОМБУДСМАНА ГРАДА КРАЉЕВА
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Члан 62.
Локални омбудсман града Краљева обавља послове у складу са Одлуком о
Локалном омбудсману града Краљева („Службени лист града Краљева“, број 13/19).
Локални омбудсман града Краљева је овлашћен да контролише поштовање права
грађана, утврђује повреде учињене актима, радњама или нечињењем органа управе и
јавних служби, ако се ради о повреди прописа и општих аката Града.
Локални омбудсман може имати заменика, који га замењује у случају
одсутности и спречености да обавља дужност. Заменика Локалног омбудсмана бира и
разрешава Скупштина града на исти начин и у истом поступку као и Локалног
омбудсман.
Члан 63.
Радна места Локалног омбудсмана града Краљева су следећа:
200.

Локални омбудсман града Краљева

број функционера: 1

Опис посла: Локални омбудсман града Краљева поступа поводом добијених
притужби грађана, који тврде да су им актом органа локалне самоуправе или јавних
служби повређена људска права и слободе, као и по сопственој иницијативи. Поступак
предвиђен за поступање по притужбама грађана, сагласно се примењују и кад Локални
омбудсман поступа по сопственој иницијативи.
Локални омбудсман града Краљева је овлашћен да контролише поштовање
права грађана, утврђује повреде учињене актима, радњама или нечињењем органа
управе и јавних служби, ако се ради о повреди прописа и општих аката Града.
Услови: За Локалног омбудсмана и његовог заменика може бити изабрано
лице које је држављанин Републике Србије да није осуђиван и да се против њега не
води (нити се водио кривични поступак), да му није изречена мера безбедности у
складу са законом којим се уређују кривична дела, да има стечено високо образовање
из научне области правне науке на основним академским студијама у обиму од
најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, мастер струковним
студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним
студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или
специјалистичким студијама на факултету, да има положен државни стручни испит за
рад у државним органима, да има најмање 8 година радног искуства у струци и да
ужива морални и професионални углед у својој средини.
201.

Заменик Локалног омбудсмана града Краљева
број функционера: 1

Опис посла: Локални омбудсман града Краљева поступа поводом добијених
притужби грађана, који тврде да су им актом органа локалне самоуправе или јавних
служби повређена људска права и слободе, као и по сопственој иницијативи. Поступак
предвиђен за поступање по притужбама грађана, сагласно се примењују и кад Локални
омбудсман поступа по сопственој иницијативи.
Локални омбудсман града Краљева је овлашћен да контролише поштовање
права грађана, утврђује повреде учињене актима, радњама или нечињењем органа
управе и јавних служби, ако се ради о повреди прописа и општих аката Града.
Услови: За Локалног омбудсмана и његовог заменика може бити изабрано
лице које је држављанин Републике Србије да није осуђиван и да се против њега не
води (нити се водио кривични поступак), да му није изречена мера безбедности у
складу са законом којим се уређују кривична дела, да има стечено високо образовање
из научне области правне науке на основним академским студијама у обиму од
најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, мастер струковним
студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним
студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или
специјалистичким студијама на факултету, да има положен државни стручни испит за
рад у државним органима, да има најмање 8 година радног искуства у струци и да
ужива морални и професионални углед у својој средини.”

13. октобар 2020. године
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Члан 57.
Члана 70. мења се и гласи: „У свему осталом Правилник који је објављен у
„Службеном листу града Краљева“, број 16/19 и 3/20 остаје на снази.
Члан 58.
Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања на званичној
интернет презентацији града Краљева: www.kraljevo.rs, на огласној табли града
Краљева као и у „Службеном листу града Краљева“.

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА КРАЉЕВА
Број: 011-266/2020-I
Дана: 13. 10. 2020. године
ПРЕДСЕДНИК ГРАДСКОГ ВЕЋА
ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА КРАЉЕВА
др Предраг Терзић, дипл. политиколог, с.р.
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401.

На основу члана 46. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, број 129/07 и
83/2014-др.закон, 101/2016-др закон, 47/2018), члана 63. Статута града Краљева („Службени
лист града Краљева“, број 6/19–пречишћен текст) и чланова 8. и 9. Правилника о додели
подстицајних средстава за развој сеоског туризма на територији града Краљева („Службени
лист града Краљева“, број 19/2017 и 41/2020),
Градско веће града Краљева, на Шестој (ванредној) седници, одржаној дана 13. октобра
2020. године, донело је
РЕШЕЊЕ
о образовању Комисије за спровођење конкурса за доделу подстицајних средстава
за развој сеоског туризма на територији града Краљева у 2020. години
I
Образује се Комисија за спровођење конкурса за доделу подстицајних средстава за развој
сеоског туризма на територији града Краљева у 2020. години (у даљем тексту: Комисија), у
следећем саставу:
1. Игор Цветковић, члан Градског већа – председник Комисије,
2. Владимир Лазаревић, члан Градског већа – члан Комисије,
3. Снежана Капларевић, представник Градске управе града Краљева – заменик члана
Комисије,
4. Миљан Васиљевић, члан Градског већа – члан Комисије,
5. Никола Радевић, представник Градске управе града Краљева – заменик члана
Комисије.

Техничке и административне послове за потребе Комисије обављаће Служба за
управљање пројектима и локално-економски развоj Градске управе града Краљева.
II
Задатак Комисије је да у складу са Правилником о додели подстицајних средстава за
развој сеоског туризма на територији града Краљева („Службени лист града Краљева“, број 19/2017), спроведе конкурс у 2020. години, изврши оцену поднетих захтева у складу са
критеријумима утврђеним Правилником, утврди предлог за доделу подстицајних средстава из
буџета града Краљева и исти упути Градском већу града Краљева на одлучивање.
III
О извршењу овог решења стараће се Служба за управљање пројектима и локалноекономски развој града Краљева.
IV
Ово решење ступа на снагу даном објављивања у „Службеном листу града Краљева“.
Образложење
Правни основ за доношење овог Решења, садржан је у члановима 8. и 9. Правилника о додели
подстицајних средстава за развој сеоског туризма на територији града Краљева („Службени лист
града Краљева“, број 19/2017 ), који дефинишу спровођење Правилника образовањем Комисије и
расписивањем Јавног конкурса.
Чланом 9. Правилника, дефинисано је да Комисија за спровођење конкурса за доделу
подстицајних средстава за развој сеоског туризма на територији града Краљева има председника и
два члана који имају заменике.
Истим чланом дефинисани су послови и задаци Комисије:
- спровођење конкурса,
- оцена поднетих захтева у складу са критеријумима утврђеним Правилником;
- утврђивање предлога за доделу подстицајних средстава из буџета града Краљева;
- упућивање предлога Градском већу града Краљева на одлучивање.
Техничку и административну помоћ Комисији пружа Служба за управљање пројектима и
локално-економски развоj Градске управе града Краљева.

Градско веће града Краљева
Број: 011-267/2020-I
Дана: 13.10.2020. године

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

13. октобар 2020. године
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402.

На основу члана 27. став 10. и став 11. Закона о јавној својини („Сл.гласник
РС“, бр. 72/2011, 88/2013, 105/2014, 104/2016 - др. закон, 108/2016, 113/2017 и
95/2018), члана 63. став 1. тачка 13. Статута града Краљева („Службени лист града
Краљева“, бр. 6/19-пречишћен текст), члана 36. став 3. и 4. Одлуке о прибављању,
располагању и управљању стварима и другим имовинским правима у јавној својини
града Краљева („Службени лист града Краљева“, бр. 22/18) и члана 136. Закона о
општем управном поступку („Службени гласник РС“, бр. 18/2016 и 95/2018аутентично тумачење),
ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА КРАЉЕВА, на Шестој (ванредној) седници одржаној
13. октобра 2020. године, донело је

РЕШЕЊЕ
I
Покреће се поступак отуђења покретне ствари из јавне својине града Краљева
и расписује јавни оглас за отуђење покретне ствари из јавне својине града Краљева.
II
Покретна ствар која се отуђује из јавне својине је грађевинска машина - багер
марке HYUNDAI 290 LC-ROBEX број шасије E 0646, година производње 1995, мотор
CUMMINS, снаге 145 kw, серијски број 44903440, модел 6 CT8. 3 C са хидрауличним
чекићем марке CAT H 130S тежине 2 тоне.
III
Покретна ствар из става II овог решења, биће отуђена у поступку прикупљања
писмених понуда.
IV
Јавни оглас за отуђење покретне ствари из става II, који је саставни је део
овог решења, објавити у наредном броју листа „Ибарске новости“ и на интернет
презентацији града Краљева .
V
Комисија за отуђење покретних ствари из јавне својине града Краљева
спровешће поступак отуђења покретне ствари из става II овог решења.
VI
Ово решење ступа на снагу даном доношења и исто објавити у „Службеном
листу града Краљева“.
VII
Решење доставити Одељењу за управљање имовином Градске управе града
Краљева, Одељењу за привреду и финансије Градске управе града Краљева и
члановима Комисије.
Oбразложење
Град Краљево је стекаo својину на грађевинској машини - багеру марке HYUNDAI
290 LC-ROBEX број шасије E 0646, година производње 1995, мотор CUMMINS, снаге
145 kw, серијски број 44903440, модел 6 CT8. 3 C са хидрауличним чекићем марке CAT
H 130S тежине 2 тоне, брза спојка, кашика 1,5 м3, на основу решења Привредног суда у
Краљеву бр. 4.И.127/2014 од 09.11.2015. године.
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Решењем Градског већа града Краљева број 011-182/2020-I од 27.07.2020. године
образована је Комисија за отуђење покретних ствари из јавне својине.
Чланом 36. став 3. Одлуке о прибављању располагању и управљању стварима и
другим имовинским правима у јавној својини града Краљева предвиђено је да: „Градско
веће, на предлог организационе јединице Управе надлежне за вођење евиденције о
покретним стварима, доноси акт о отуђењу покретних ствари из јавне својине Града и
објављује оглас о спровођењу поступка јавног надметања или прикупљања писаних
понуда.“
Чланом 36. став 4. Одлуке о прибављању, располагању и управљању стварима и
другим имовинским правима у јавној својини града Краљева предвиђено је да „текст
јавног огласа, израђује организациона јединица Управе надлежна за управљање
имовином.“
Чланом 37. став 1. Одлуке о прибављању располагању и управљању стварима и
другим имовинским правима у јавној својини града Краљева предвиђено је да поступак
отуђења покретних ствари из јавне својине Града јавним надметањем или
прикупљањем писаних понуда спроводи Комисија за отуђење покретних ствари из јавне
својине Града, коју образује Градско веће.
Како наведена машина није неопходна за обављање редовних послова Града
Краљева и Градске управе града Краљева, донета је одлука као у диспозитиву.
Ово решење је коначно.

ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ: Против овог решења се не може изјавити жалба
већ се може покренути управни спор, подношењем тужбе Управном суду, у року од
30 дана од дана достављања решења.

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА КРАЉЕВА
Број: 011-269/2020-I
Дана: 13. 10. 2020. године
Године

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

13. октобар 2020. године
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403.

На основу члана 63. тачка 2, члана 87. став 3. и члана 121. став 1.
Статута града Краљева („Службени лист града Краљева", број 6/19-пречишћен
текст) и члана 7. Одлуке о изменама и допунама Одлуке о буџету града Краљева за
На основу члана 63. тачка 2, члана 87. став 3. и члана 121. став 1.
2020.
годину
(„Службени
лист
града Краљева",
број Краљева",
41/20)
Статута
града
Краљева
(„Службени
лист града
број 6/19-пречишћен
текст) и члана
7. Одлуке
о изменама
и допунама Одлуке
о буџету
града Краљева
за
Градско
веће
града Краљева,
нa Шестој
(ванредној)
седници
2020. годину („Службени лист града Краљева", број 41/20)

одржаној 13. октобра 2020 године, донело је

Градско веће града Краљева,
одржаној 13. октобра 2020 године, донело је

нa

Шестој

(ванредној)

седници

РЕШЕЊЕ
о распореду коришћења буџетскихР средстава
Основног и Средњег образовања
ЕШЕЊЕ
и
васпитања
о распореду коришћења буџетских средстава Основног и Средњег образовања
за текуће и капиталне трансфере
нивоу Републике за 2020. годину
и васпитања
за текуће и капиталне трансфере нивоу Републике за 2020. годину

І
І
УТВРЂУЈЕ СЕ распоред коришћења
буџетских средстава Основног
коришћења буџетских средстава Основног
образовања иУТВРЂУЈЕ
васпитањаСЕ
за распоред
текући трансфер
нивоу Републике у укупном износу од
образовања и васпитања за текући трансфер нивоу Републике у укупном износу од
225.056.000,00
нивоуРепублике
Републикеу уукупном
укупном
износу
225.056.000,00динара
динараиикапитални
капитални трансфер
трансфер нивоу
износу
од од
18.957.000,00
динара,
планираних
чланом
7.
Одлуке
о
изменама
и
допунама
Одлуке
18.957.000,00 динара, планираних чланом 7. Одлуке о изменама и допунама Одлуке
о буџету
града
за сваку
сваку школу
школупојединачно
појединачнонана
следећи
о буџету
градаКраљева
Краљева за
за 2020.
2020. годину
годину за
следећи
начин:
начин:
Ред.

Ред.
број
број
1.

Назив школе

Назив школе

ОШ "Милунка Савић"

Витановaц,
ОШ
"МилункаСтубал,
Савић"
Чукојевац,Стубал,
Милавчићи,
Витановaц,
Шумарице
Чукојевац,
Милавчићи,
ОШ "Бранко Радичевић"
2.
Шумарице
Витковац, Закута,
"Бранко Радичевић"
2 . ОШ
Милаковац,
Печеног
Закута,
ОШ "Браћа
Вилотијевић"
3. Витковац,
Грдица, Јарчујак,
Дракчићи
Милаковац,
Печеног
ОШ
"Вук Караџић"
"Браћа
Вилотијевић"
3. 4. ОШ
Рибница,Берановац,
Грдица,
Јарчујак, Дракчићи
Каменица, Змајевац
"Вук
Караџић"
4. 5. ОШ
ОШ "Димитрије
Туцовић"
Рибница,Берановац,
Краљево
Змајевац
ОШ"Доситеј
Обрадовић"
6. Каменица,
Врба,
Ратина, Драгосињци
ОШ
"Димитрије
Туцовић"
5.
ОШ "Драган Ђоковић7. Краљево
Уча", Лађевци, Г.Лађевци,
ОШ"Доситеј
Обрадовић"
6.
Обрва,Тавник, Милочај,
Врба,
Ратина,
Драгосињци
Цветке
"Драган
Ђоковић7. 8. ОШ
ОШ
"Драган
Уча",
Лађевци, Г.Лађевци,
Маринковић"
Адрани, Поповићи
Обрва,Тавник,
Милочај,
ОШ "Ђура Јакшић"
9. Цветке
Конарево,
ОШ
"ДраганМатаруге,
8.
Богутовац, Толишница,
Маринковић"
Пропљеница, Лопатница
Поповићи
ОШ "Живан
Маричић"
10. Адрани,
ОШ
"Ђура Јакшић"
9.
Жича
ОШ "Јован
Цвијић"
11. Конарево,
Матаруге,
Сирча
Богутовац,
Толишница,
Пропљеница, Лопатница
10. ОШ "Живан Маричић"
Жича
11. ОШ "Јован Цвијић"
Сирча

1.

Екон.
клас.
клас.

План
годину
Планбуџета
буџетаграда
градазаза2020.
2020.
годину
Текући
Капитални
Текући
Капитални
трансфер
Екон.
трансфер
трансфер
Екон.
трансфер
Свега
нивоу
клас.
нивоу
Свега
нивоу
клас.
нивоу
Републике
Републике

463111

7.410.000

463111

7.410.000

463111

6.100.000

463211

700.000

6.800.000

463111
463111

12.960.000
6.100.000

463211
463211

800.000
700.000

13.760.000
6.800.000

Екон.

463111

Републике

12.960.000

Републике

463211

463211

463211

1.500.000

1.500.000

800.000

8.910.000

8.910.000

13.760.000

463111

19.350.000

463211

940.000

20.290.000

463111

10.250.000

463211

700.000

10.950.000

463111

13.020.000

463211

1.122.000

14.142.000

463111
463111

13.020.000
10.860.000

463211 1.800.000
1.122.000 12.660.000
14.142.000
463211

463111
463111

463111

19.350.000
10.250.000

463211
463211

940.000
700.000

20.290.000
10.950.000

463111

10.860.000

5.010.000

463211

920.000

5.930.000

463111

12.150.000

463211

912.000

13.062.000

463111

7.800.000

463211

750.000

8.550.000

463211

685.000

6.785.000

463111

5.010.000

463211
463211

1.800.000
920.000

12.660.000
5.930.000

463111

6.100.000

463111

12.150.000

463211

912.000

13.062.000

463111

7.800.000

463211

750.000

8.550.000

463111

6.100.000

463211

685.000

6.785.000
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12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
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ОШ "Јово Курсула"
Краљево
ОШ "Милун Ивановић"
Ушће, Гокчаница,
Полумир, Лозно, Борово
ОШ "Олга Милутиновић"
Годачица,
Раваница,Лешево
ОШ "Петар Николић"
Самаила, Лазац, Мрсаћ,
Буковица
ОШ "Свети Сава"
Рибница – Краљево
ОШ "Светозар
Марковић"
Краљево
ОШ "Јован Дучић"
Роћевићи, Врдила,
Дедевци
ОШ "Стефан Немања"
Студеница, Бзовик, Рудно,
Река, Мланча
ОШ "ІV краљевачки
батаљон" Краљево
ОШ "Чибуковачки
партизани" Краљево
ОШ "Иво Лола Рибар"
Краљево
ОШ "Стеван Мокрањац"
Краљево
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2
463111

12.180.000

463211

470.000

12.650.000

463111

11.790.000

463211

0

11.790.000

463111

6.700.000

463211

0

6.700.000

463111

10.650.000

463211

1,270.000

11.920.000

463111

8.150.000

463211

650.000

8.800.000

463111

10.210.000

463211

1.159.000

11.369.000

463111

5.150.000

463211

849.000

5.999.000

463111

8.780.000

463211

370.000

9.150.000

463111

18.800.000

463211

1.600.000

20.400.000

463111

8.620.000

463211

1.000.000

9.620.000

463111

4.066.000

463211

460.000

4.526.000

463111

8.950.000

463211

300.000

9.250.000

18.957.000

244.013.000

ЗБИР ПЛАНОВА ЗА 2020.

225.056.000

ІІ
УТВРЂУЈЕ СЕ распоред коришћења буџетских средстава Средњег
образовања и васпитања за текући трансфер нивоу Репулике у укупном износу од
105.195.000,00 динара и капитални трансфер нивоу Републике у укупном износу од
11.742.000,00 динара, планираних чланом 7. Одлуке о изменама и допунама Одлуке
о буџету града Краљева за 2020. годину за сваку школу појединачно на следећи
начин:
Ред.
број

1.
2.
3.
4.

Назив школе

Гимназија
Краљево
Економско трговинска
школа, Краљево
Електро саобраћајна
школа „Никола Тесла"
Краљево
Машинско-техничка
школа "14 октобар"
Краљево

Екон.
клас.

План буџета града за 2020. годину
Текући
Капитални
Екон.
трансфер
клас.
трансфер
нивоу
нивоу
Републике
Републике

Свега

463111

11.685.000

463211

1.000.000

12.685.000

463111

8.040.000

463211

1.000.000

9.040.000

463111

11.270.000

463211

1.900.000

13.170.000

463111

10.400.000

463211

300.000

10.700.000

13. октобар 2020. године

5. 5. Медицинска
Медицинскашкола
школа
Краљево
Краљево
6. 6. ПољопривредноПољопривреднохемијска
хемијскашкола
школа"Др
"Др
Ђорђе Радић" Краљево
Ђорђе Радић" Краљево
Шумарска школа
7.
Шумарска школа
7. Краљево
Краљево
Музичка
школа
8.
Музичка школа
8. Краљево
Краљево
"Иво
Лола Рибар"
9.
"Иво Лола Рибар"
9. Краљево
Уметничка
Краљево школа
10.
Краљево
Уметничка школа
10.

Краљево

ЗБИР ПЛАНОВА 2020.

ЗБИР ПЛАНОВА 2020.

Републике.

Републике.
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3
463111
463111

12.920.000
12.920.000

463211
463211

463111

13.400.000

13.400.000

463211

463111

463111

463111

463111

14.110.000

14.110.000

9.005.000

463211
463211

463211

463211

600.000
600.000

13.520.000
13.520.000

2.200.000

15.600.000

2.200.000

3.600.000

3.600.000

580.000

15.600.000
17.710.000

17.710.000

9.585.000

463111

9.005.000

463211

580.000

9.585.000

463111

1.670.000

463211

0

1.670.000

12.695.000

463211

463111
463111

463111

1.670.000

12.695.000
105.195.000

105.195.000

463211
463211

0

562.000

1.670.000

13.257.000

562.000

13.257.000

11.742.000

116.937.000

11.742.000

116.937.000

ІІІ
Саставни део овог Решења чини преглед капиталних трансфера нивоу

ІІІ
Саставни део овог Решења чини преглед капиталних трансфера нивоу

IV
О извршењу овог Решења стараће се Одељење за друштвене
IV
делатности Градске управе града Краљева.

О извршењу овог Решења стараће се Одељење за друштвене
делатности Градске управе града Краљева.
V

Решење доставити: Одељењу за друштвене делатности Градске управе
града Краљева, Одељењу за привреду и финансије
Градске управе града Краљева и
V
уз материјал са
седнице.
Решење доставити: Одељењу за друштвене делатности Градске управе

града Краљева, Одељењу за привреду и финансије Градске управе града Краљева и
VI
уз материјал са седнице.
Решење објавити у „Службеном листу града Краљева“.

VI
Решење објавити уО„Службеном
Краљева“.
б р а з л о листу
ж е њграда
е
Дана 05.октобра 2020. године Скупштина града Краљева донела је Одлуку
о изменама и допунама Одлуке о
за 2020. годину („Службени
О буџету
б р а з лграда
о ж еКраљева
ње
лист града Краљева", број 41/20). Поступајући у складу са одредбама члана 7. поменуте
одлуке, а сагледавајући
извршење
буџетаСкупштина
града Краљева
у току 2020.
као и
Дана 05.октобра
2020. године
града Краљева
донелагодине
је Одлуку
уважавајући
предлоге
корисника
буџетских
средстава
из
области
основног
и
средњег
о изменама и допунама Одлуке о буџету града Краљева за 2020. годину („Службени
образовања
и васпитања,
односно
предлоге
свих са
основних
и средњих
школа са
лист града Краљева",
број 41/20).
Поступајући
у складу
одредбама
члана 7. поменуте
територије града Краљева и неизмирене обавезе корисника из претходног периода,
одлуке, а сагледавајући извршење буџета града Краљева у току 2020. године као и
извршена је анализа могућности и приоритета, те је утврђен распоред коришћења
уважавајући
предлоге
буџетских
из области основног
и средњег
буџетских средстава
за корисника
област основног
и средстава
средњег образовања
и васпитања
у 2020.
образовања
и
васпитања,
односно
предлоге
свих
основних
и
средњих
са
години на начин исказан у диспозитиву овог Решења и у складу са школа
прегледом
територије инвестиција
града Краљева
обавезе корисника
из претходног
периода,
капиталних
којии јенеизмирене
приказан појединачно
по школама
и по економским
извршена је анализа
могућности
и приоритета,
класификацијама
и што чини
његов саставни
део. те је утврђен распоред коришћења

буџетских средстава за област основног и средњег образовања и васпитања у 2020.
години на начин исказан у диспозитиву овог Решења и у складу са прегледом
ГРАДСКО
ВЕЋЕ
ГРАДА КРАЉЕВА
капиталних
инвестиција
који је приказан појединачно по школама и по економским
Број:
011-271/2020-I
класификацијама
и што чини његов саставни део.
Дана: 13. 10. 2020. године
Председник Градског већа
градоначелник града Краљева
др Предраг Терзић, дипл. политиколог, с.р.
ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА КРАЉЕВА
Број: 011-271/2020-I
Дана: 13. 10. 2020. године
Председник Градског већа
градоначелник града Краљева
др Предраг Терзић, дипл. политиколог, с.р.
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Преглед капиталног трансфера нивоу Републике
у 2020. години
Основно образовање и васпитање
„Милунка Савић“
511 – 1.500.000 динара за реконструкцију помоћног објекта са платоом у
матичној школи у Витановцу
укупно: 1.500.000 динара
„Бранко Радичевић“
-

512 – 700.000 динара за набавку административне опреме, намештаја за
учионице, котла на пелет
укупно: 700.000 динара

„Браћа Вилотијевић“
511- 300.000 динара за израду пројекта аутоматске дојаве пожара
512 - 500.000 динара за рачунарску опрему, намештај
укупно: 800.000 динара
„Вук Караџић“
512 - 940.000 динара за опрему за образовање, допуну видео надзора, климу,
косачицу и контејнере и канте за отпатке
укупно: 940.000 динара
„Димитрије Туцовић“
512 - 700.000 динара за опрему за образовање
укупно: 700.000 динара
„Доситеј Обрадовић“
512 – 1.122.000 динара за извођење пројекта дојаве пожара у Врби и
Драгосињцима, две косачице
укупно: 1.122.000 динара
„Драган Ђоковић Уча“
511 - 1.200.000 динара за реконструкција дела крова у Горњим
Лађевцима (II фаза)
511 – 300.000 динара за замену столарије у издвојеном одељењу у
Милочају
512 – 300.000 динара за административну опрему, школски намештај
рачунаре, штампаче
укупно: 1.800.000 динара
1
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„Драган Маринковић“
511 – 650.000 динара за котао
512 – 270.000 динара за опрему за образовање, наставна средства, тример
за траву
укупно: 920.000 динара
„Ђура Јакшић“
511 – 510.000 динара за санацију ограде
512 – 402.000 динара за административну и рачунарску опрему, опрему за
образовање, јавну безбедност, тример, усисивач
укупно: 912.000 динара
„Живан Маричић“
512 – 750.000 динара за опрему за образовање
укупно: 750.000 динара
„Јован Цвијић“
511 – 605.000 динара за завршетак кабинета у старом објекту
512 - 80.000 динара за набавку клима уређаја
укупно: 685.000 динара
„Јово Курсула“
512 - 470.000 динара за опрему за образовање, тример, бушилица,
брусилица
укупно: 470.000 динара
„Милун Ивановић“
укупно: 0 динара
„Олга Милутиновић“
укупно: 0 динара
„Петар Николић“
511 - 720.000 динара за санацију фасаде матичне школе у Самаилима
511 – 550.000 динара за извођење радова на школи у Ласцу (замена
столарије у две учионице)
укупно: 1.270.000 динара
2
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„Свети Сава“
511 – 50.000 динара за пројектно планирање
512 – 600.000 динара за набавку опреме за образовање (пројектори, лап
топови) и административну опрему (столови, столице, ормари, рачунари)
укупно: 650.000 динара
„Светозар Марковић“
511 – 590.000 динара за израду пројекта за доградњу школе
512 – 569.000 динара за опрему за образовање (опрема за салу за
физичко, електрични клавир, лап топови за електрични дневник),
тример,алат
укупно: 1.159.000 динара
„Јован Дучић“
512 – 849.000 динара за административна опрема и опрема за
образовање (рачунарска опрема, намештај), повећање капацитета и
притиска воде у хидрантској мрежи
укупно: 849.000 динара
„Стефан Немања“
512 – 370.000 динара за административну опрему и опрему за образовање
(рачунари, копир апарат,учила), тример за траву
укупно: 370.000 динара
„IV краљевачки батаљон“
511 – 1.600.000 динара за реконструкцију степеништа
укупно: 1.600.000 динара
„Чибуковачки партизани“
511 – 1.000.000 динара капитално одржавање објеката образовања
(замена подова)
укупно: 1.000.000 динара
„Иво Лола Рибар“
512 – 460.000 динара за опрему за образовање и административну опрему
укупно: 460.000 динара
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Основна музичка школа
512 – 300.000 динара за набавку музичких инструмената
укупно: 300.000 динара

ОСНОВНО УКУПНО: 18.957.000 ДИНАРА
511 000 – 9.575.000
512 000 – 9.382.000

Средње образовање и васпитање
Гимназија
512- 1.000.000 динара за административну опрему и опрему за
образовање
укупно: 1.000.000 динара
Економска
511 – 1.000.000 динара за сређивање подова у две учионице, сређивање
подрума, замена улазних врата
укупно: 1.000.000 динара
ЕСТШ „Никола Тесла“
512 – 1.900.000 динара за уградњу система за дојаву пожара
укупно: 1.900.000 динара
МТШ „14. октобар“
511 – 300.000 динара за пројектно планирање
укупно: 300.000 динара
Медицинска
512– 600.000 динара за административну опрему и опрему за образовање
укупно: 600.000 динара
ПХШ „Др Ђорђе Радић“
511 – 2.200.000 динара за реконструкцију просторија на школској економији
укупно: 2.200.000 динара
4
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Шумарска
511 – 823.000 динара за санацију подова, израда надстрешнице
512 – 2.777.000 динара за административну опрему, набавку аутобуса
укупно: 3.600.000 динара
Музичка
512 - 580.000 за рачунарску опрему, столице, дигитални миксер
укупно: 580.000 динара
„Иво Лола Рибар“
_______________________________
укупно: 0 динара
Уметничка
512– 562.000 динара за набавку машине за обраду дрвета
укупно: 562.000 динара

СРЕДЊЕ УКУПНО: 11.742.000 ДИНАРА
511 000 – 4.323.000
512 000 –7.419.000
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404.

На основу
члана
63.63.тачка
3. ии члана
члана121.
121.став
став
На основу
члана
тачка2,2,члана
члана 87.
87. став
став 3.
1. 1.
Статута
града
Краљева
(„Службени
лист
града
Краљева“,
број
6/19-пречишћен
Статута града Краљева („Службени лист града Краљева“, број 6/19-пречишћен
текст),
члана
10. 10.
Одлуке
„Краљево“ у уКраљеву
Краљеву
текст),
члана
Одлукео ооснивању
оснивању Дома
Дома здравља
здравља „Краљево“
(„Службени
лист
града
Краљева“,
број
30/13
и
17/15)
и
члана
7.
Одлуке
о
изменама
(„Службени лист града Краљева“, број 30/13 и 17/15) и члана 7. Одлуке о изменама и и
допунама
Одлуке
о буџету
града
Краљева
(„Службенилист
лист
града
допунама
Одлуке
о буџету
града
Краљеваза
за 2020.
2020. годину
годину („Службени
града
Краљева“,
бројброј
41/20),
Краљева“,
41/20),
Градско
веће
града
Краљева,
седници
одржаној
Градско
веће
града
Краљева,на
на Шестој
Шестој (ванредној)
(ванредној) седници
одржаној
13. октобра
2020.
године,
донело
је
13. октобра 2020. године, донело је
РР
Е ЕШШЕЕЊ
ЊЕЕ

о распореду
коришћења
буџетских
средстава
заштитезаза
текуће
о распореду
коришћења
буџетских
средстава Здравствене
Здравствене заштите
текуће
и и
капиталне
трансфере
нивоу
за 2020.
2020.годину
годину
капиталне
трансфере
нивоуРепублике
Републике за
ІІ
УТВРЂУЈЕ
СЕСЕ
распоред
средставаЗдравствене
Здравствене
УТВРЂУЈЕ
распоредкоришћења
коришћења буџетских
буџетских средстава
заштите
за текући
трансфер
нивоу
износуод
од9.000.000,00
9.000.000,00
заштите
за текући
трансфер
нивоуРепублике
Републике уу укупном
укупном износу
динара
планираних
чланом
7. Одлуке
о оизменама
Одлукео обуџету
буџету
града
динара
планираних
чланом
7. Одлуке
изменама ии допунама
допунама Одлуке
града
Краљева
за 2020.
годину
на на
следећи
начин:
Краљева
за 2020.
годину
следећи
начин:
Раз- РазФункц.
Екон.
Функц.
Екон.
ГлаваГлава
Програм
Пројекат
Програм
Пројекат
класиф.
део део
класиф.
класиф.
класиф.

5
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01 740 740 1801
1801 0001
0001 464111
464111

ЗДРАВСТВЕНА
ЗАШТИТА
ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА

Текући трансфер
трансфер нивоу
Текући
нивоу
Републике
Републике

41--Расходи
Расходи за
41
за запослене
запослене
42--Расходи
Расходи за
42
за
коришћење роба
коришћење
робаииуслуга
услуга
Капитални трансфер
Капитални
трансфер
464211
464211
нивоу Републике
Републике
нивоу
51--Издаци
Издаци за
51
за
нефинансијску имовину
нефинансијску
имовину
СВЕГА:
СВЕГА:
Извори финансирања:
финансирања:
Извори
01
Примања
из буџета
01
Примања из
буџета

9.000.000,00
9.000.000,00
5.915.000,00
5.915.000,00
3.085.000,00
3.085.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
9.000.000,00
9.000.000,00
9.000.000,00
9.000.000,00

IIII
О извршењуовог
овогрешења
решења стараће
стараће се
се Одељење
О извршењу
Одељење заза друштвене
друштвене
делатности
Градске
управе
града
Краљева.
делатности Градске управе града Краљева.
IIIIII
Решење
доставити:Одељењу
Одељењу за
за друштвене
друштвене делатности
Решење
доставити:
делатностиГрадске
Градске
управе
града
Краљева,
Одељењу
за
привреду
и
финансије
Градске
града
управе града Краљева, Одељењу за привреду и финансије Градскеуправе
управе
града
Краљева
и
уз
материјал
са
седнице.
Краљева и уз материјал са седнице.
IVIV
Решење објавити у „Службеном листу града Краљева“.
Решење објавити у „Службеном листу града Краљева“.
Образложење
Образложење
Дана 05. октобра 2020. године Скупштина града Краљева донела је
Дана 05. октобра 2020. године Скупштина града Краљева донела је
Одлуку о изменама и допунама Одлуке о буџету града Краљева за 2020. годину
Одлуку о изменама и допунама Одлуке о буџету града Краљева за 2020. годину
(„Службени лист града Краљева“, број 41/20). Поступајући у складу са одредбама
(„Службени лист града Краљева“, број 41/20). Поступајући у складу са одредбама
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2
члана 7. поменуте Oдлуке, а сагледавајући извршење буџета града Краљева у току
2020. године, као и уважавајући предлог корисника буџетских средстава из области
здравствене заштите Дом здравља „Краљево“, извршена је анализа могућности и
приоритета, те је утврђен распоред коришћења буџетских средстава за област
примарне здравствене заштите у 2020. години на начин исказан у диспозитиву овог
Решења.
ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА КРАЉЕВА
Број: 011-277/2020-I
Дана: 13. 10. 2020. године
Председник Градског већа
градоначелник града Краљева
др Предраг Терзић, дипл. политиколог, с.р.
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405.

На На
основу
члана
63.63.тачка
3. ии члана
члана121.
121.став
став
основу
члана
тачка2,2,члана
члана 87.
87. став
став 3.
1. 1.
Статута
града
Краљева
(„Службени
лист
града
Краљева",
број
6/19-пречишћен
Статута града Краљева („Службени лист града Краљева", број 6/19-пречишћен
текст),
члана
7. Одлуке
о изменама
и идопунама
буџетуграда
градаКраљева
Краљева
текст),
члана
7. Одлуке
о изменама
допунамаОдлуке
Одлуке о
о буџету
за за
2020.2020.
годину
(„Службени
лист
града
Краљева",
број
41/20)
годину („Службени лист града Краљева", број 41/20)
Градско
веће
града
Краљева,
седнициодржаној
одржаној
Градско
веће
града
Краљева,на
на Шестој
Шестој (ванредној)
(ванредној) седници
13. октобра
2020.
године,
донело
је
13. октобра 2020. године, донело је
РР
Е ЕШШЕЕЊ
ЊЕЕ
о распореду
коришћења
буџетских
средстава
заштитезазатекуће
текуће
о распореду коришћења буџетских средставаСоцијалне
Социјалне заштите
ии
капиталне
трансфере
нивоу
Републике
за
2020.
годину
капиталне трансфере нивоу Републике за 2020. годину
ІІ
УТВРЂУЈЕ
СЕ
распоред
коришћења
средставаСоцијалне
Социјалне
УТВРЂУЈЕ СЕ распоред коришћења буџетских
буџетских средстава
заштите
за
текући
трансфер
нивоу
Републике
у
укупном
износу
од
23.662.000,00
заштите за текући трансфер нивоу Републике у укупном износу од 23.662.000,00
динара
и капитални
трансфер
износу од
од500.000,00
500.000,00
динара
и капитални
трансфернивоу
нивоуРепублике
Републике уу укупном
укупном износу
динара,
планираних
члана
7.
Одлуке
о
изменама
и
допунама
Одлуке
о
буџету
града
динара, планираних члана 7. Одлуке о изменама и допунама Одлуке о буџету града
Краљева
за
2020.
годину
на
следећи
начин:
Краљева за 2020. годину на следећи начин:

Раз- РазФункц.
Екон.
Функц.
Екон.
Глава
Програм
Пројекат
Програм
Пројекаткласиф.
класиф.
део део Глава
класиф.
класиф.

5
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СОЦИЈАЛНА
ЗАШТИТА
СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА

Текући
нивоу
Текући трансфер
трансфер нивоу
23.662.000,00
01 070 070 0901
0901 0009
0009 463111
463111 Републике
23.662.000,00
Републике
41
запослене 16.633.444,62
16.633.444,62
41- -Расходи
Расходи за запослене
42
коришћење
42- -Расходи
Расходи за коришћење
6.876.555,38
6.876.555,38
роба
и
услуга
роба и услуга
4646- Остале
Остале дотације
дотације ии
71.000,00
71.000,00
трансфери
трансфери
48
81.000,00
48- -Остали
Остали расходи
расходи
81.000,00
Капитални
Капитални трансфер
трансфер
463211
500.000,00
463211
500.000,00
нивоу
нивоуРепублике
Републике
51- -Издаци
Издаци за
51
500.000,00
500.000,00
нефинансијску имовину
нефинансијску
имовину
СВЕГА:
24.162.000,00
СВЕГА:
24.162.000,00
Извори финансирања:
финансирања:
Извори
Примања из
из буџета
буџета
24.162.000,00
0101 Примања
24.162.000,00

II II
О
извршењу
овог
решења
стараће се
се Одељење
О извршењу овог решења стараће
друштвене
Одељење заза друштвене
делатности
Градске
управе
града
Краљева.
делатности Градске управе града Краљева.
IIIIII
Решење
доставити:
Одељењу
за друштвене
друштвене делатности
Решење доставити: Одељењу за
делатности Градске
Градске
управе
града
Краљева,
Одељењу
за
привреду
и
финансије
Градске
управе града Краљева, Одељењу за привреду и финансије Градскеуправе
управеграда
града
Краљева
уз материјал
седнице.
Краљева
и уз иматеријал
са са
седнице.
IVIV
Решење
објавити
у
„Службеном
листуграда
града Краљева“.
Краљева“.
Решење објавити у „Службеном листу
бр
њее
ОО
бр
а аз зллоожжеењ
Дана
октобра
2020.године
године Скупштина
Скупштина града
Дана
05. 05.
октобра
2020.
града Краљева
Краљевадонела
донелаје је
Одлуку
о
изменама
и
допунама
Одлуке
о
буџету
града
Краљева
за
2020.
Одлуку о изменама и допунама Одлуке о буџету града Краљева за 2020.годину
годину
(„Службени
града
Краљева",број
број41/20).
41/20). Поступајући
Поступајући уу складу
Краљева",
складуса
саодредбама
одредбама
(„Службени
листлист
града
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2
члана 7. поменуте Одлуке, а сагледавајући извршење буџета града Краљева у току
2020. године, као и уважавајући предлог корисника буџетских средстава из области
социјалне заштите Центар за социјални рад Краљево, извршена је анализа
могућности и приоритета, те је утврђен распоред коришћења буџетских средстава за
област социјалне заштите у 2020. години на начин исказан у диспозитиву овог
Решења.

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА КРАЉЕВА
Број: 011-278/2020-I
Дана: 13. 10. 2020. године
Председник Градског већа
градоначелник града Краљева
др Предраг Терзић, дипл. политиколог, с.р.
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С А Д РСЖААДЈР Ж А Ј

Рег.бр. Рег.бр.

Страна Страна

АКТИ ГРАДОНАЧЕЛНИКА
АКТИ ГРАДОНАЧЕЛНИКА
ГРАДА ГРАДА
КРАЉЕВА
КРАЉЕВА
389. Одлука
389.оОдлука
доделио захвалнице
додели захвалнице
за 2020. за
годину
2020.Општој
годинуболници
Општој болници
“Студеница“
“Студеница“
1
Краљево…………………………………………………………………………..…....
Краљево…………………………………………………………………………..…....
390. Одлука
390. Одлука
о додели
о додели
захвалнице
захвалнице
за 2020.загодину
2020. Ветеринарском
годину Ветеринарском
специја- специјалистичком
листичком
институту
институту
Краљево………………………………………………………
Краљево………………………………………………………
2
391. Одлука
391. Одлука
о додели
о додели
захвалнице
захвалнице
за 2020.загодину
2020. Женском
годину Женском
кошаркашком
кошаркашком
3
клубу Краљево………………………………………………………………………….
клубу Краљево………………………………………………………………………….
4
392. Одлука
392.оОдлука
доделио захвалнице
додели захвалнице
за 2020. за
годину
2020.Црвеном
годину Црвеном
крсту Краљево…...
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