
Јавне финансије 

Приходи и примања градског буџета 
 
Укупан приход буџета града Краљева у 2012. години износио је 3.322.443.000,00 динара 
или 29.368.960,92 € (1€=113.1277 РСД, средњи курс НБС за 2012. годину).  
 
 
Приходи и примања буџета, 20121. 

Регион 
Област 
Град-

општина 

Буџетски приходи 
Текући 

приходи, 
хиљ. РСД 

Примања од 
продаје 

нефинансијске 
имовине, хиљ. 

РСД 

Примања од 
задуживања 

и продаје 
финансијске 

имовине, 
хиљ. РСД 

укупно, 
хиљ.РСД 

по 
становнику, 

РСД 

Град 
Краљево 

3.322.443 26.648 3.291.163 8.280 23.000 

Извор података: Општине и региони у Републици Србији, 2013. године, табела 5.1 

Расходи и издаци буџета, 2012. 
 

Укупан расход буџета града Краљева у 2012. години износио је 2.977.494.000,00 
динара или 26.319.760,77 € (1€=113,1277 РСД, средњи курс НБС за 2012. годину).  

 
 
Расходи и издаци буџета, 2012.2 

Регион 
Област 
Град-

општина 

Буџетски расходи Текући 
расходи, 
хиљ. РСД 

Издаци за 
набавку 

нефинансијске 
имовине, хиљ. 

РСД 

Издаци за 
отплату 

кредита и 
набавку 

финансијске 
имовине, 
хиљ. РСД 

Остварени 
суфицит 

или 
дефицит, 
хиљ. РСД 

укупно, 
хиљ.РСД 

по 
становнику, 

РСД 

Град 
Краљево 2.977.494 23.881 2.438.557 495.634 43.303 344.949 

Извор података: Општине и региони у Републици Србији, 2013. године, табела 5.2 
 

 
Планирани приходи и расходи градског буџета у 2014. години - Одлуком о буџету 
града Краљева за 2014. годину („Службени лист града Краљева“ број 30/2013) планирани 
су приходи, примања, расходи и издаци града Краљева, њено извршавање, начин 
финансирања дефицита, управљање дугом, коришћење донација, коришћење прихода од 
продаје добара и услуга буџетских корисника и права и обавезе корисника буџетских 
средстава.  

Укупни приходи и примања од продаје нефинансијске имовине у 2014. години 
планирани су  износу од 3.339. 801.000,00 РСД, док су укупни расходи и издаци за 

                                                      
1 Извор података: Управа за трезор 

2 Извор података: Управа за трезор 



набавку нефинансијске имовине утврђени у износу од 3.528.551.000,00 РСД, чиме је 
планиран буџетски дефицит у износу од 188.750.000,00 РСД.    

Укупан фискални дефицит у износу од 176.750.000,00 РСД представља корекцију 
буџетског дефицита по основу продаје финансијске имовине – примања од отплате 
кредита из ранијих година.  

Укупни расходи и издаци у 2014. години планирани су у износу од 
3.615.051.000,00 динара, од чега се на текуће расходе односи 2.842.926.000,00 динара, 
издатке за набавку нефинансијске имовине 685.625.000,00 динара и отплату главнице и 
набавку финансијске имовине 86.500.000,00 динара.  
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