СЛУЖБЕНИ ЛИСТ
ГРАДА КРАЉЕВА
БРОЈ 2 - 18. ЈАНУАР 2021. ГОДИНЕ

АКТИ ГРАДОНАЧЕЛНИКА ГРАДА КРАЉЕВА
6.

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, 72/19 и
149/20), 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 2021. годину ("Службени
лист града Краљева", број 52/20),
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 закљученог између Министарства трговине, туризма и телекомуникација
Републике Србије (заведен под бројем 401-00-1153/1/2020-08 дана 05.08.2020. године)
и Туристичке организације Краљево (заведен под бројем 214 дана 07.08.2020.године),
Анекса I закључен дана 09.09.2020. године и Анекса II закључен дана 19.11.2020.
године пренета у корист буџета града Краљева на уплатни рачун јавних прихода број
840-733241843-75 код Управе за трезор дана 04.12.2020. године као капитални
наменски трансфер од Републике у корист нивоа градова (извод 5) у износу од
7.000.000,00 динара, распоређују се Туристичкој организацији Краљево за реализацију
Пројеката – Уређење прилаза тврђави Маглич – III фаза.
2. По основу уплате наменских средстава из тачке 1. овог решења у
Одлуци о буџету града Краљева за 2021. годину ("Службени лист града Краљева", број
52/20) у оквиру Раздела 5, Глава 12 - Туристичка организација Краљево, Програм 1502
– Развој туризма, Функција 473, Програм. актив./Пројекат 0001 – Управљање развојем
туризма, увећава се Позиција 426, Економска класификација 423 – Услуге по уговору, у
износу од 7.000.000,00 динара (Извор 13).
3. Обавезује се корисник одобрених наменских средстава – Туристичка
организација Краљево да средства у износу од 7.000.000,00 динара користи искључиво
за реализацију пројекта из тачке 1. овог решења.
4. О извршењу овог решења стараће се Одељење за привреду и
финансије Градске управе града Краљева, Одељење за друштвене делатности Градске
управе града Краљева и Туристичка организација Краљево.
6. Ово решење објавити у "Службеном листу града Краљева".
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Образложење
На основу Уговора закљученог између Министарства трговине, туризма и
телекомуникација Републике Србије (заведен под бројем 401-00-1153/1/2020-08 дана
05.08.2020. године) и Туристичке организације Краљево (заведен под бројем 214 дана
07.08.2020.године), Анекса I закључен дана 09.09.2020. године и Анекса II закључен
дана 19.11.2020. године пренета су у корист буџета града Краљева на уплатни рачун
јавних прихода број 840-733241843-75 код Управе за трезор дана 04.12.2020. године као
капитални наменски трансфер од Републике у корист нивоа градова (извод 5) средства
у износу од 7.000.000,00 динара, која се распоређују Туристичкој организацији Краљево
за реализацију Пројеката – Уређење прилаза тврђави Маглич – III фаза.
Туристичка организација Краљево је дана 08.12.2020. године поднела захтев за
отварање апропријације по основу наменског трансфера добијеног од другог нивоа
власти ради реализације Пројеката – Уређење прилаза тврђави Маглич – III фаза.
Правни основ за доношење овог решења садржан је у одредбама члана
24. Одлуке о буџету града Краљева за 2021. годину ("Службени лист града Краљева",
број 52/20) 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, Туристичкој
организацији Краљево, Управи за трезор и архиви.
ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА КРАЉЕВА
Број: 58/2021
Дана: 13. јануара 2021. године

ГРАДОНАЧЕЛНИК

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

18. јануар 2021. године

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА КРАЉЕВА

Број 2 - Страна 3

АКТИ ГРАДСКОГ ВЕЋА ГРАДА КРАЉЕВА
7.
На основу члана 42. Закона о смањењу ризика од катастрофа и управљању
ванредним ситуацијама („Службени гласник РС“, број 87/18), члана 63. став 1. тачка 28.
Статута града Краљева („Сл. лист града Краљева“, број 6/19 – пречишћен текст) и
члана 2. и 3. Одлуке о образовању Штаба за ванредне ситуације града Краљева („Сл.
лист града Краљева“, број 52/20),
Градско веће града Краљева, на Осамнаестој (редовној) седници одржаној дана
18. јануара 2021.године, донело је
РЕШЕЊЕ
О ПОСТАВЉЕЊУ ЗАМЕНИКА КОМАНДАНТА, НАЧЕЛНИКА
И ЧЛАНОВА ШТАБА ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ ГРАДА КРАЉЕВА
I
Штаб за ванредне ситуације града Краљева (у даљем тексту: Штаб) чине
командант, заменик команданта, начелник и чланови Штаба.
Командант Штаба је градоначелник града Краљева др Предраг Терзић, по функцији.
II
У Штаб се постављају:
за заменика команданта:
Вукман Ракочевић – заменик градоначелника града Краљева;
за начелника:
Дејан Сеизовић – начелник Одељења за ванредне ситуације Краљево Сектора
за ванредне ситуације Министарства унутрашњих послова;
за чланове:
 Ненад Марковић, председник Скупштине града Краљева – за координацију
рада субјеката система заштите и спасавања и снага заштите и спасавања у
ванредним ситуацијама,
 Радоица Кочовић, члан Градског већа града Краљева – за односе са
јавношћу и координацију рада стручно-оперативних тимова и других тела
које, по потреби, образује Штаб,
 Александар Цветковић, члан Градског већа града Краљева – за хитно
успостављање служби од јавног интереса,
 Владимир Лазаревић, члан Градског већа града Краљева – за заштиту од
техничко-технолошких несрећа,
 Иван Бунарџић, члан Градског већа града Краљева – за заштиту од пожара и
експлозија,
 Марко Матовић, помоћник градоначелника града Краљева – за послове
подршке посебно осетљивим категоријама становништва,
 Јелена Бекчић, начелник Градске управе града Краљева – за планске
послове и примену прописа из области заштите и спасавања,
 потпуковник Жељко Рајковић, начеленик Полицијске управе Краљево – за
послове безбедности,
 потпуковник Дејан Вељовић, начелник групе за цивилно-војну сарадњу 2.
бригаде КоВ-а – за цивилно-војне односе,
 Звонко Туфегџић, директор Регионалне привредне коморе Моравичког и
Рашког округа – за координацију са привредним субјектима,
 Мишо Коларевић, директор Ветеринарског специјалистичког института,
Краљево – за заштиту биљног и животињског света,
 др Александар Мацан, директор Завода за јавно здравље Краљево – за
епидемилошку заштиту,
 Мирко Вуковић, директор ЈКП „Путеви“ Краљево – за спасавање из рушевина
и реаговање у зимским условима,
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Александар Несторовић, директор ЈП за уређивање грађевинског земљишта
„Краљево“ Краљево – за заштиту и спасавање од поплава и несрећа на води,
Александар Протић, в.д. директора ЈКП „Водовод“ Краљево – за очување
добара битних за опстанак,
Ивица Богојевић, директор ЈКП „Чистоћа“ Краљево – за асанацију терена,
др Мирјана Крчевинац, директор Дома здравља Краљево – за медицинску
помоћ и здравствену заштиту становништва,
Радмила Добрић, секретар Црвеног крста Краљево – за евакуацију,
Светлана Дражовић, директор Центра за социјални рад Краљево – за
збрињавање и смештај,
др Миодраг Цветић, доктор наука из области одбране и заштите – за
комуникацију и координацију активности са удружењима грађана од значаја
за смањење ризика од катастрофа и управљање ванредним ситуацијама,
Милинко Вукомановић, шеф Одсека за управљање ризицима и цивилну
заштиту у Одељењу за ванредне ситуације Краљево Сектора за ванредне
ситуације Министарства унутрашњих послова – за комуникацију и
координацију активности са специјализованим јединицама цивилне заштите,
Звонко Ковачевић, руководилац Одељења за урбанизам, грађевинарство и
стамбено-комуналне делатности Градске управе града Краљева – за
склањање и урбанистичке мере заштите,
Срђан Бијеловић, руководилац Одељења за инспекцијске послове Градске
управа града Краљева – за оперативне послове,
Бојана Максимовић, начелник Одељења комуналне полиције Градске управе
града Краљева – за надзор и примену превентивних и оперативних мера
заштите,
Светомир Моравчић, руководилац Одељења за привреду и финансије
Градске управе града Краљева – за економско-финансијске послове,
Здравко Максимовић, руководилац Одељења за послове цивилне заштите
Градске управе града Краљева – за организовање и функционисање цивилне
заштите.

III
Ово решење ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у „Службеном листу
града Краљева“.
Образложење
Правни основ за доношење Решења о постављењу заменика команданта,
начелника и чланова Штаба за ванредне ситуације града Краљева садржан је у члану
63. став 1. тачка 28. Статута града Краљева и члану 3. Одлуке о образовању Штаба за
ванредне ситуације града Краљева („Сл. лист града Краљева“, број 52/20), који
утврђују надлежност Градског већа града Краљева да доноси решење о постављењу и
разрешењу заменика команданта, начелника и чланова Штаба, на предлог команданта
Штаба.
У складу са чланом 42. Закона о смањењу ризика од катастрофа и управљању
ванредним ситуацијама и чланом 2. Одлуке о образовању Штаба за ванредне
ситуације града Краљева, градоначелник града Краљева је командант Штаба.
На основу предлога команданта Штаба за ванредне ситуације града Краљева,
Градско веће града Краљева донело је Решење о постављењу заменика команданта,
начелника и чланова Штаба.
Градско веће града Краљева
Број: 011-4/2021-I
Дана: 18. 01. 2021. Године

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

18. јануар 2021. године
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8.
На основу члана 58. став 2. Закона о буџетском систему („Службени
гласник РС“, број 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13 -исправка, 108/13,
142/14, 68/15-др. закон, 103/15, 99/16, 113/17, 95/18, 31/19, 72/19 и 149/20), члана 46.
став 2. и члана 66. став 5. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, број
129/07, 83/14 - др. закон, 101/16 - др. закон и 47/18), члана 63. тачка 2., члана 87. став
3. и члана 121. став 1. Статута града Краљева („Службени лист града Краљева“, број
6/19-пречишћен текст) и члана 13. Одлуке о буџету града Краљева за 2021. годину
(„Службени лист града Краљева“, број 52/20),
ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА КРАЉЕВА, на Осамнаестој (редовној) седници
одржаној 18. јануара 2021. године, донело је
РЕШЕЊЕ
о коришћењу средстава за спровођење активности из области
друштвене бриге за јавно здравље
1. Средства планирана чланом 13. Одлуке о буџету града Краљева за
2021. годину („Службени лист града Краљева“, број 52/20) Раздео 5, Глава 01 –
Градска управа, Програм 1801 - Здравствена заштита, Функција 740 – Услуге јавног
здравства, Програм.актив/Пројекат 0003 - Спровођење активности из области
друштвене бриге за јавно здравље, Позиција 150, Економска класификација 464 –
Дотације организацијама обавезног социјалног осигурања, у износу од 4.000.000,00
динара, користиће се по захтеву Дома здравља „КРАЉЕВО“ за потребе финансирања
зараде 3 запослена (доктора стоматологије и два административна радника),
трошкова закупа 4 амбуланте и утрошка електричне енергије у амбуланти у
Матарушкој Бањи, у складу са чланом 13. став 4. Закона о здравственој заштити
(„Службени гласник Републике Србије“, број 25/19).
2. Средства из тачке 1. овог решења користиће се сукцесивно по
достављеним захтевима Дома здравља „Краљево“ за износ месечних обавеза за
наведене потребе.
3. О извршењу овог решења стараће се Одељење за привреду и
финансије Градске управе града Краљева.
4. Решење објавити у „Службеном листу града Краљева“.
Образложење
Градоначелник града Краљева обратио се Одељењу за привреду и
финансије захтевом за обезбеђивање средстава број 49-1/21 од 13.01.2021. године
како би се спровела процедура за обезбеђивање средстава Дому здравља „Краљево“
у износу од 4.000.000,00 динара за потребе финансирања зараде 3 запослена
(доктора стоматологије и два административна радника), трошкова закупа 4
амбуланте и утрошка електричне енергије у амбуланти у Матарушкој Бањи, а у складу
са Захтевом број 109. од 12.01.2021.године који је Дом здравља „Краљево“ упутио
Градоначелнику града Краљева.
Правни основ за доношење овог решења садржан је у одредбама члана
13. став 4. Закона о здравственој заштити („Службени гласник Републике Србије“, број
25/19) којим је предвиђено да друштвена брига за здравље на нивоу јединице
локалне самоуправе може да обухвати мере за спровођење и обезбеђивање
здравствене заштите од интереса за грађане на територији јединице локалне
самоуправе, којима са стварају услови за бољу доступност и приступачност у
коришћењу здравствене заштите на њеној територији у здравственим установама у
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јавној својини, а који су виши од норматива, односно стандарда прописаних овим
законом и прописима донетим за спровођење овог закона у погледу простора,
опреме, кадра, лекова и медицинских средстава, који се не обезбеђују под условима
прописаним законом којим се уређује здравствено осигурање, као и друга неопходна
средства за рад здравствене установе којима се постиже виши стандард у
обезбеђењу здравствене заштите.
Како су Одлуком о буџету града Краљева за 2021. годину („Службени
лист града Краљева“, број 52/20) планирана средства за ову намену, то је одлучено
као у диспозитиву решења.
Решење доставити: Одељењу за привреду и финансије Градске управе
града Краљева, Одељењу за послове органа града Градске управе града Краљева,
Дому здравља „Краљево“, Управи за трезор и архиви.

Градско веће града Краљева
Број: 011-16/2021-І
Дана: 18. 01. 2021. године

Председник Градског већа
градоначелник града Краљева
др Предраг Терзић, дипл. политиколог, с.р.
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Завод за заштиту споменика културе Краљево у име Републичког завода
за заштиту споменика културе, на основу члана 48. став 1. Закона о
културним добрима („Службени гласник РС“, бр. 71/94, 52/2011-др.закон,
99/2011-др.закон), објављује
ЈАВНИ ОГЛАС
Обавештавају се сопственици и корисници катастарских парцела и
објеката на њима, као и заинтересовани органи и установе, да је покренут
поступак утврђивања Алеје крајпуташа у Краљеву за споменик културе.
Алејa крајпуташа у Краљеву (у даљем тексту: споменик културе), налази се
на територији Града Краљева, на катастарској парцели број 943/1 К.О.
Краљево, у државној својини. Заштићену околину споменика културе чини
К.П. број 943/1 К.О. Краљево у државној својини.
На основу члана 48. Закона о културним добрима („Службени гласник
РС“, бр. 71/94, 52/2011 – др. закон, 99/2011-. др. закон) сопственици, као и
заинтересовани органи и установе имају право да о томе дају своје
мишљење. Мишљење се у писаној форми доставља Заводу за заштиту
споменика културе Краљево, на адресу: Краљево, Цара Лазара бр. 24, са
назнаком: Алеја крајпуташа у Краљеву јавни оглас.
Рок за давање мишљења је 30 дана од објављивања огласа.
Након истека овог рока, сматраће се да је мишљење сопственика
наведених непокретности дато, а поступак њиховог утврђивања за културно
добро, односно за заштићену околину културног добра, биће настављен. За
сва обавештења обратити се на телефон: 036/331 – 866.
ЗАВОД ЗА ЗАШТИТУ СПОМЕНИКА КУЛТУРЕ

Број:23/1
Датум:13.01.2021. године

в.д. директора Завода
мр Катарина Грујовић Брковић, с.р.
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