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4. ОБАВЕЗУЈЕ СЕ Завод за заштиту споменика културе Краљево да
одобрена наменска средства у износу од 4.280.625,39 динара користи искључиво за
реализацију Пројеката из тачке 1. овог решења.
5. О извршењу овог решења стараће се Одељење за привреду и
финансије Градске управе града Краљева и Завод за заштиту споменика културе
Краљево.
6. Ово решење објавити у "Службеном листу града Краљева".
Образложење
На основу Уговора закључених између Министарства културе и
информисања Републике Србије, заведених под бројем 451-04-1984/2020-02 и 451-041461/2020-02 дана 02.06.2020. године и Завода за заштиту споменика културе Краљево,
заведених под бројем 468/2 и 469/2 дана 02.06.2020. године и Анекса истих којима су
продужени рокови за реализацију неутрошених наменских средстава у 2021. години,
пренета су средства у корист буџета града Краљева у укупном износу од 4.280.625,39
динара, по основу чега је отворена апропријација (извор 13) описана у диспозитиву
овог решења.
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
извршење расхода 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, Заводу за заштиту
споменика културе Краљево, Управи за трезор и архиви.
ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА КРАЉЕВА
Број: 313/2021
Дана: 9. фебруара 2021. године

ЗАМЕНИК ГРАДОНАЧЕЛНИКА
Вукман Ракочевић, с.р.

17. фебруар 2021. године
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АКТИ ГРАДСКОГ ВЕЋА ГРАДА КРАЉЕВА
21.
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 13. и 38. став 2.
Одлуке о буџету града Краљева за 2021. годину („Службени лист града Краљева", број 52/20),
Градско веће града Краљева, нa Двадесет првој (редовној) седници одржаној дана 17.
фебруара 2021. године, донело је
РЕШЕЊЕ О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ
Решења о распореду коришћења буџетских средстава Основног и Средњег образовања
и васпитања
за текуће и капиталне трансфере нивоу Републике за 2021. годину
број 011-1/2021-I од 11.01.2021. године
І
У Прегледу капиталног трансфера нивоу Републике у 2021. години, Основно
образовање и васпитање, ОШ „Јово Курсула“, која је саставни део Решења о распореду
коришћења буџетских средстава Основног и Средњег образовања и васпитања за текуће и
капиталне трансфере нивоу Републике за 2021. годину број 011-1/2021-I од 11.01.2020. године,
текст:
„ 511- 2.500.000 динара замена електро мреже и инсталација у старом делу школе
512- 350.000 динара набавка административне опреме (4 клизна ормара за АМРЕС) и убодна
бушилица
- 40.000 динара набавка опреме за заштиту животне средине (тример),
515 – 100.000 динара набавка књига за библиотеку
Укупно: 2.990.000 динара“
замењује се текстом:
„511 - 290.000 динара за санацију и кречење укупно 2 ходника
- 30.000 динара за Допуну електро мреже у једној учионици
- 220.000 динара за санацију дела фасаде на фискултурној сали
- 200.000 динара за пројекат за дојаву пожара
- 210.000 динара за пројекат енергетске ефикасности школе
- 550.000 динара за израду наменске школске позоришне бине у холу
- 160.000 динара за замену подова у 2 учионице.“
512 - 330.000 динара за Израду новог видео надзора и доградња постојећег
- 370.000 динара за противпровално обезбеђење
- 100.000 динара за климатизацију (медијатека) са два уређаја због велике
квадратуре тог простора
- 40.000 динара за ормаре за одлагање тестова
- 350.000 динара за набавку административне опреме (4 клизна ормара за
АМРЕС) и убодна бушилица и
- 40.000 динара за набавку опреме за заштиту животне средине (тример)
515 – 100.000 динара набавка књига за библиотеку.
Укупно: 2.990.000 динара.“
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2
У осталом делу текста наведено решење остаје на снази.
ІI
О извршењу овог решења стараће се Одељење за друштвене делатности Градске
управе града Краљева.
III
Решење доставити: Одељењу за друштвене делатности Градске управе града
Краљева, Одељењу за привреду и финансије Градске управе града Краљева и уз материјал са
седнице.
IV
Решење објавити у „Службеном листу града Краљева“.
Образложење
Дана 29. децембра 2020. године Скупштина града Краљева донела је Одлуку о
буџету града Краљева за 2021. годину („Службени лист града Краљева“, број 52/20).
Поступајући у складу са одредбама члана 13. и 38. став 2. поменуте одлуке, а сагледавајући
извршење буџета града Краљева у току 2019. и 2020. године и обим расположивих средстава
за 2021. годину, као и уважавајући предлоге корисника буџетских средстава из области
основног и средњег образовања и васпитања, Градско веће града Краљева донело је дана
11.01.2021. године Решење о распореду коришћења буџетских средстава Основног и Средњег
образовања и васпитања за текуће и капиталне трансфере нивоу Републике за 2021. годину
број 011-1/2021-I. Њиме су свим основним и средњим школама са територије града Краљева
појединачно и по утврђеним наменама опредељена буџетска средства, између осталог и за
капитална улагања у 2021. години.
Основна школа „Јово Курсула“ је дана 05.02.2021. године поднела Одељењу за
друштвене делатности Градске управе града Краљева захтев број 02-39 од 05.02.2021. године
за пренамену средстава за капиталне трансфере, у коме је образложила неопходност
пренамене добијених средстава за реконструкцију електро мреже и инсталација у старом делу
школе у износу од 2.500.000 динара и средства у износу од 390.000 динара за набавку опреме и
намештаја. Захтев је корисник образложио хитношћу превазилажења тренутно настале
ситуације. Како је директор школе навео, обавештен је од стране руководиоца Школске управе
Краљево, да је ОШ „Јово Курсула“ одређен за „скен центар“ за полагање завршног испита за
8.разред и да ће та функција покривате потребе четири управна округа. Тако би се, на једном
месту, скенирало по три теста завршног испита за нешто више од 10.500 ђака. Проверене су
могућности школе за вршење ове сложене активности од стране овлашћених стручних лица,
при чему је утврђено да постоји потреба извршења одређених прилагођавања простора. За то
би се користио део средстава већ опредељен кориснику, уз промену њихове намене. Дакле,
усвајањем овог предлога корисника буџеских средстава Града, планирани износ средстава се
неће променити, већ само извршити његова пренамена.
Градско веће града Краљева
Број: 011-40/2021-І
Дана: 17.02.2021. године
Председавајући Градског већа
Заменик градоначелника града Краљева
Вукман Ракочевић, с.р.
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22.
На основу члана 3. и 4. Правилника о јединственој методологији обрачуна
непрофитне закупнине („Службени гласник РС”, број 90/17), члана 4. Одлуке о
располагању становима у својини града Краљева који се додељују као стамбена
подршка под условима непрофитног закупа („Службени лист града Краљева“, број
6/18, 27/18), члана 63. тачка 2. Статута града Краљева („Службени лист града
Краљева, број 6/19-пречишћен текст) и члана 39. Пословника о раду Градског већа
града Краљева („Службени лист града Краљева”, број 21/19-пречишћен текст,
Градско веће града Краљева, на Двадесет првој (редовној) седници, одржаној
17.фебруара 2021. године, донело је
РЕШЕЊЕ
О УТВРЂИВАЊУ ВИСИНЕ ИЗНОСА НЕПРОФИТНЕ ЗАКУПНИНЕ
I

Утврђује се висина непрофитне закупнине у износу од 1.689,62 динара по 1 м²
на годишњем нивоу, односно 140,80 динара по 1 м² месечно, за период од 01.07.2021.
године до 30.06.2022. године.
II
Средства непрофитне закупнине су приход буџета града Краљева
III
Ово решење објавити у „Службеном листу града Краљева”.
Образложење
Правни основ за доношење овог решења садржан је у члану 3. Правилника о
јединственој методологији обрачуна непрофитне закупнине („Службени гласник РС”,
број 90/17), којим је утврђено да се непрофитна закупнина обрачунава на годишњем
нивоу у односу на вредност стана, на дан 31. децембра године која претходи години
обрачуна закупине, тако што се вредност стана која чини основицу пореза на имовину
за одговарајућу годину множи са коефицијентом који изражава све стварне трошкове
прибављања, коришћења и одржавања стана; да се непрофитна закупнина
обрачунава у фиксном динарском износу за период од годину дана и то за другу
половину текуће године и прву половину наредне године, а плаћа у једнаким месечним
ратама до 15. у месецу за претходни месец, и члану 4. став 6. Правилника којим је
прописано да се непрофитна закупнина на месечном нивоу израчунава тако што се
непрофитна закупнина обрачуната на годишњем нивоу подели са бројем 12.
Чланом 4. Одлуке о располагању становима у својини града Краљева, који се
додељују као стамбена подршка под условима непрофитног закупа („Службени лист
града Краљева”, број 6/18, 27/18), утврђено је да висину износа непрофитне закупнине
утврђује Градско веће града Краљева, на предлог Јавног предузећа “Градско
стамбено”, Краљево.
Градско веће града Краљева
Број: 011-41/2021-I
Дана: 17.02.2021. године

Председавајући Градског већа
Заменик градоначелника града Краљева
Вукман Ракочевић, с.р.
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23.
На основу члана 29. став 1. тачка 4, члана 31. став 1. и ставова 4-9. Закона о
смањењу ризика од катастрофа и управљање ванредним ситуацијама („Службени
гласник РС", број 87/2018), члана 63. тачка 10. и 121. Статута града Краљева
(„Службени лист града Краљева“ број 6/19-пречишћен текст) и Закључка Штаба за
ванредне ситуације града Краљева, број 2-7/21-XI од 10.02.2021. године,
Градско веће града Краљева на Двадесет првој (редовној) седници, одржаној
дана 17. фебруара 2021. године, донело је
ЗАКЉУЧАК
о одређивању субјеката од посебног значаја за заштиту и спасавање
на територији града Краљева
I
Овим закључком одређују се привредна друштва и друга правна лица, као
субјекти од посебног значаја за заштиту и спасавање на територији града Краљева (у
даљем тексту: субјекти од посебног значаја).
II
Субјекти од посебног значаја у смислу става I овог закључка су:
Р.бр.
1
2
3

НАЗИВ ПРАВНОГ ЛИЦА
ЈКП „Водовод“ Краљево
ЈКП „Путеви“ Краљево
ЈКП „Чистоћа“ Краљево

4

ЈЕП „Топлана“ Краљево

5

ВД „Западна Морава“
Краљево
Црвени крст Краљево

6
7
8
9
10

доо

Центар за социјални рад
Краљево
Развојно иновациони систем
д.о.о.
Радио
клуб
Краљево
–
удружење радио аматера
Дом здравља „Краљево“

11

Општа болница „Студеница“
Краљево

12

Добровољни ватрогасни савез
Краљево
Нови Пазар Пут А.Д.
Центар локалних услуга града
Краљева
Завод за јавно здравље
Краљево

13
14
15

НАЗИВ ДЕЛАТНОСТИ
Водоснабдевање и канализација
Изградња и реконструкција путева
Управљање чврстим отпадом, управљање
гробљима, паркинг сервис, одржавање
јавних површина
Производња и снабдевање становништва и
привреде топлотном енергијом
Изградња
хидротехничких
објеката
и
уређење приобаља и речних токова
Подршка и помоћ рањивим категоријама
становништва
Подршка и помоћ социјално угроженим
категоријама становништва
Послови на заштити и спасавању од
катастрофа
Комуникација
–
успостављање
комуникационих канала и система везе
Примарна
здравствена
заштита
становништва
Секундарна
здравствена
заштита
становништва и смештај болесника на
лечење
Послови на заштити и спасавању од
катастрофа
Изградња и реконструкција путева
Подршка и помоћ угроженим категоријама
становништва
Праћење стања здравља становништва и
предузимање мера у циљу здравствене
заштите

17. фебруар 2021. године
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институт Краљево
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Заштита животиња, као и становништва,
предузимање мера у циљу заштите
III

Штаб за ванредне ситуације града Краљева (у даљем тексту: Штаб) ставља у
приправност и ангажује субјекте од посебног значаја за заштиту и спасавање на својој
територији.
IV
Штаб за ванредне ситуације може ставити у приправност или ангажовати
субјекте од посебног значаја у ванредној ситуацији, односно, претњи за настанак исте,
као и за потребе вежби цивилне заштите када ванредна ситуација није проглашена,
односно, не постоји претња од проглашења ванредне ситуације.
V
Изузетно, градоначелник града Краљева, као командант Штаба,
начелник Штаба, услед хитности и потребе брзог реаговања у циљу заштите
здравља људи, као и културних и материјалних добара, односно,
инфраструктуре, може ангажовати субјекте од посебног значаја, уз
извештавања Штаба на првој наредној седници.

односно,
живота и
критичне
обавезу

VI
Градоначелник, са субјектима од посебног значаја, уговором уређује трошкове
стављања у приправност, односно, ангажовања субјеката од посебног значаја, који се
надокнађују по тржишним ценама. Трошкови стављања у приправност, односно,
ангажовања, падају на терет буџета града Краљева.
VII
Даном ступања на снагу овог закључка престаје да важи Одлука Градског већа
о одређивању оспособљених правних лица за заштиту и спасавање у ванредним
ситуацијама („Службени лист града Краљева“ број 1/18).
VIII
Овај закључак ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном
листу града Краљева“.
Образложење
На основу члана 29. став 1. тачка 4. Закона о смањењу ризика од катастрофа и
управљање ванредним ситуацијама, предвиђено је да јединица локалне самоуправе (
у овом случају град Краљево, односно, Градско веће) у оквиру својих надлежности, у
области смањења ризика од катастрофа и управљања ванредним ситуацијама
одређује субјекте од посебног значаја за заштиту и спасавање јединице локалне
самоуправе на предлог надлежног штаба (у овом случају на предлог Штаба за
ванредне ситуације града Краљева града Краљева).
Чланом 31. ставом 1. и ставовима 4-9. Закона о смањењу ризика од катастрофа
и управљање ванредним ситуацијама, предвиђено је следеће:
 - које привредно друштво и друго правно лице може бити одређено као субјект од
посебног значаја;
 - који орган јединице локалне самоуправе одређује субјекте од посебног значаја (у овом
случају то је Градско веће града Краљева);
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ко и у коју сврху/намену може ангажовати субјекте од посебног значаја (у овом случају
то је Штаб );
ко и када може изузетно ангажовати субјекте од посебног значаја (у овом случају то је
начелник Штаба који може ангажовати субјекте услед хитности спровођења мера
заштите и спасавања);
начин уређивања односа града са субјектима од посебног значаја, односно, трошкови
који настају услед стављања у приправност, односно, ангажмана субјеката од
посебног значаја (у овом случају, градоначелник града Краљева уговором уређује
односе са субјектима од посебног значаја, а сви трошкови, који се надокнађују по
економским ценама, падају на терет буџета града Краљева).
Чланом 63. тачка 10. Статута града Краљева, утврђена је надлежност Градског
већа, да одређује субјекте од посебног значаја за заштиту и спасавање на предлог
Градског штаба, у складу са законом.
Чланом 121. Статута града Краљева, између осталог, утврђени су правни акти
града, где је између осталог изнето да органи града, у овом случају Градско веће
града, у вршењу својих послова доноси, закључке као један од могућих правних аката.
На седници Штаба за ванредне ситуације града Краљева, одржаној 10.02.2021.
године, донет је Закључак којим је утврђен предлог субјеката од посебног значаја на
територији града Краљева. На овој седници је разматрана потреба да се, у складу са
Законом, а на основу указане потребе, када је у питању систем смањења ризика од
катастрофа и управљање ванредним ситуацијама, утврди предлог субјеката од
посебног значаја за заштиту и спасавање на територији града Краљева. Поред
основних функција ових субјеката у циљу заштите и спасавања, односно, ангажмана
од стране Штаба за ванредне ситуације и градоначелника као команданта Градског
штаба, ови субјекти се могу ставити и у функцију (ангажовати) и за потребе вежби
цивилне заштите када ванредна ситуација није проглашена, односно, када уопште не
постоје претње по животе и здравље људи, односно, материјална, природна и
културна добра.
У односу на своје надлежности, као и предлога Штаба за ванредне ситуације
града Краљева, садржаног у Закључку, број 2-7/21-XI од 10.02.2021. године, Градско
веће града Краљева је одлучило као у диспозитиву.
Градско веће града Краљева
Број: 06-31/2021-I
Дана: 17.02.2021. године

Председавајући Градског већа
Заменик градоначелника града Краљева
Вукман Ракочевић, с.р.

17. фебруар 2021. године
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АКТИ ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ ГРАДА КРАЉЕВА
24.
На основу члана 43. Закона о локалним изборима („Службени гласник РС“,
број 129/2007, 34/2010 – Одлука УС и 54/2011, 12/2020, 16/2020 – аутентично
тумачење и 68/2020),
Изборна комисија града Краљева, на седници одржаној 12. фебруара 2021.
године, донела је
РЕШЕЊЕ
I
На место одборника Скупштине града Краљева Маје Мачужић Пузић,
изабраног на изборима одржаним 21. јуна 2020.године са Изборне листе
АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ – ЗА НАШУ ДЕЦУ коме је одборнички мандат престао
усменом оставком на функцију одборника у Скупштини града Краљева,
одборнички мандат се додељује Радојки Трикош, по занимању виши дијететичар
нутрициониста, рођена 1973.године, са пребивалиштем у Краљеву, ул. Црвени
крст бр. 1, кандидату са Изборне листе АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ – ЗА НАШУ ДЕЦУ.
II
Мандат новом одборнику траје до истека мандата одборника коме је
престао мандат.
III
Одборнику коме је овим решењем додељен мандат издати уверење о
избору за одборника Скупштине града Краљева.
IV
Ово решење објавити у „Службеном листу града Краљева“.
Образложење
Изборној комисији града Краљева је достављена Одлука Скупштине града
Краљева број: 011-377/2020-I од 29. децембра 2020.године, којом је утврђено да је
Маји Мачужић Пузић престао мандат одборника у Скупштини града Краљева
усменом оставком на функцију одборника у Скупштини града Краљева и наведена
Одлука објављена је у „Службеном листу града Краљева“.
Одредбом члана 46. став 1. тачка 1. Закона о локалним изборима
предвиђено је да одборнику престаје мадат пре истека времена на које је изабран
подношењем оставке на функцију одборника. Истоветну одредбу садржи и члан
44. став 1. тачка 1. Пословника о раду Скупштине града Краљева („Службени лист
града Краљева“, број 25/16). Одредбом члана 30. став 2. Статута града Краљева
(„Службени лист града Краљева“, број 06/19 –пречишћен текст) прописано је да
мандат одборнику почиње и престаје под условима и на начин утврђен законом.
Радојка Трикош, кандидат за одборника Изборне листе АЛЕКСАНДАР
ВУЧИЋ – ЗА НАШУ ДЕЦУ, дана 10. фебруара 2021.године, дала је писану изјаву
да прихвата одборнички мандат.
Одредбом члана 48. Закона о локалним изборима предвиђен је поступак у
случају престанка мандата одборнику пре истека времена на које је изабран.
Имајући у виду напред наведено, стекли су се услови за доделу
одборничког мандата кандидату из диспозитива овог решења.
ИЗБОРНА КОМИСИЈА ГРАДА КРАЉЕВА
Број: 667-1/2021,
Дана: 12.фебруара 2021. године
Председник Изборне комисије
Данијела Мајсторовић, дипл.правник, с.р.
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Издавач: Скупштина града Краљева - Година издавања: педесет четврта - Главни и одговорни уредник
Драгана Петковић, секретар Скупштине града Краљева - Телефон 036/306-020
Текући рачун: 840-733152843-12 за претплатнике који су финансирани из буџета Републике Србије
840-745151843-03 за претплатнике који се финансирају из буџета локалне самоуправе и остале
претплатнике
Штампа: “Колор Принт” доо за графичку и издавачку делатност Лаћарак - е пошта: office@kolorprint.rs

