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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),   

 
ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА КРАЉЕВА, доноси 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

 
о отварању апропријације по основу наменског трансфера 

добијеног од другог нивоа власти 
 

 1. Наменска трансферна средства од другог нивоа власти Уговором о 
коришењу средстава из Буџетског фонда за програм локалне самоуправе, закљученим 
између Министарства државне управе и локалне самоуправе Републике Србије 
(заведен под бројем 401-00-315/17/2020-24 дана 18. марта 2020. године) и Града 
Краљево (заведен под бројем 647/20 дана 18.03.2020.године) пренета у корист буџета 
града Краљева на уплатни рачун јавних прихода број 840-733241843-53 код Управе за 
трезор дана 29.05.2020. године као капитални наменски трансфер од Републике у 
корист нивоа градова (извод број 3) у укупном износу од 2.750.000,00 динара, 
распоређују се Градској управи града Краљева за финансирање Пројеката „Уређење 
простора за спорт и рекреацију у насељу Стубал – Краљево“.  
           2. Наменска средства у укупном износу од 2.750.000,00 динара 
РАСПОРЕЂУЈУ СЕ у оквиру члана 13. Одлуке о буџету града Краљева за 2020. годину 
на ("Службени лист града Краљева", број 36/19) у оквиру раздела 5, глава 01 – Градска 
управа, Програм 0602 – Опште услуге локалне самоуправе, функција 130 - Опште 
услуге - Програмска актив./пројекат 0001 – Функционисање локалне самоуправе и 
градских општина, позиција 168, економска класификација 511  – Зграде и грађевински 
објекти (извор 07). 

 3. Обавезује се корисник одобрених наменских средстава – Градска управа 
града Краљево да средства у износу  од 2.750.000,00 динара користи искључиво за 
реализацију пројекта из тачке 1. овог решења. 

  4. Обавезује се Градска управа Града Краљево као корисник средстава да 
Извештај о реализацији намене и утрошка средстава за пројект из тачке 1. овог решења 
са доказима о наменском коришћењу финансијских средстава подноси Министарству 
државне управе и локалне самоуправе свака три месеца од дана преноса средстава на 
његов рачун  а коначан извештај у року од седам дана од дана утрошка средстава. 
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  5. О извршењу овог решења стараће се Одељење за привреду и 
финансије Градске управе града Краљева и Служба за управљање пројектима и 
локално економски развој Градске управе града Краљева. 
   6. Ово решење објавити у "Службеном листу града Краљева". 
                                              

Образложење 
 

         Уговором о коришћењу средстава из Буџетског фонда за програм локалне 
самоуправе, закљученим између Министарства државне управе и локалне самоуправе 
Републике Србије (заведен под бројем 401-00-315/17/2020-24 дана 18. марта 2020. 
године) и Града Краљево (заведен под бројем 647/20 дана 18.03.2020.године) и Анекса 
I Уговором о коришењу средстава из Буџетског фонда за програм локалне самоуправе 
Број: 401-00-315/17//2020-24 од 18. марта 2020.године (заведен под бројем 401-00-
315/17/2020-24-1 дана 13. маја 2020. године) и Града Краљево (заведен под бројем 
999/20 дана 13.04.2020.године) Министарства државне управе и локалне самоуправе 
Републике Србије одобрило је средства у укупном износу од 2.750.000,00 динара и 
наменски пренела у корист буџета града Краљева за финасирање Пројеката „Уређење 
простора за спорт и рекреацију у насељу Стубал – Краљево“ који ће се реализовати до 
31. децембра 2020. године. 
  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) 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,   
Служби за управљање пројектима и локално економски развој Градске управе града 
Краљева, Управи за трезор и архиви.  
 
 
ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА КРАЉЕВА 
IV Број 403 -12/2020 
Дана:  11. јуна 2020. године 
    
                                                                                    

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



  На основу члана 61. став 1. и 2. Закона о буџетском систему 
("Службени гласник РС", број 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13 испр., 
108/13,142/14, 68/2015 – др. закон, 103/15, 99/16 и 113/17, 95/18, 31/19 и 72/19), 
члана 44. тачка 3) и 5), члана 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 121. став 1. Статута града Краљева ("Службени лист града 
Краљева", број 6/19 - пречишћен текст) и члана 11. и 21. Одлуке о буџету града 
Краљева за 2020. годину ("Службени лист града Краљева", број 36 /19),   
  

ГРАДОНАЧЕЛНИК  ГРАДА КРАЉЕВА доноси 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
о промени  апропријације корисника буџета 

    
   1. У текућу буџетску резерву утврђену чланом 13. Одлуке о  
буџету града Краљева за 2020. годину ("Службени лист града Краљева", број 36/19) 
Раздео 5, Глава 01 – Градска управа, Програм 0602 - Опште услуге локалне 
самоуправе, Функција 160 – Опште јавне услуге некласификоване на другом месту, 
Програм.актив/Пројекат 0009, Позиција 172, Економска класификација 499 – Текућа 
буџетска резерва, ПРЕНОСЕ СЕ средства у износу од 2.480.000,00 динара, ради 
уравнотежења расхода буџета, умањењем апропријације у оквиру: 

- Раздела 05, Глава 01 – Градска управа, Програм 0602 – Опште 
услуге локалне самоуправе,  Функција 130 – Опште услуге, 
Програм.актив./Пројекат 0001 – Функционисање локалне 
самоуправе и градских општина, Позиција 167, Економска 
класификација 485 – Накнада штете за повреде или штету 
нанету од стране државних органа, за износ од 2.480.000,00 
динара.  

   2. Из средстава текуће буџетске резерве, Раздео 5, Глава 01 
Градска управа, Програм 0602 - Опште услуге локалне самоуправе, Функција 160 – 
Опште јавне услуге некласификоване на другом месту, Програм.актив/Пројекат 
0009, Позиција 172, Економска класификација 499 – Текућа буџетска резерва, 
ПОВЕЋАВАЈУ СЕ апропријације у укупном износу од 2.480.000,00 динара у оквиру: 

-  Раздела 05, Глава 01 – Градска управа, Програм 0602 – Опште 
услуге локалне самоуправе,  Функција 130 – Опште услуге, 
Програм.актив./Пројекат 0001 – Функционисање локалне 
самоуправе и градских општина, Позиција 169, Економска 
класификација 512 – Машине и опрема, за износ од 2.480.000,00 
динара. 

           3. Промена  у апропријацијама  извршена у тачкама  1. и 2. овог 
решења односи се на уравнотежење расхода у погледу недостајућих средстава 
намењених за измирење преузетих обавеза, набавке рачунарске опреме, као и 
ради замене старе неисправне опреме новом а по рачуну, отпремници испоручиоца 
опреме број иф-0200221 од 26.03.2020. године за корисника Градску управу града 
Краљева.    
           4. О извршењу овог решења стараће се Одељење за привреду и 
финансије Градске управе града Краљева.  
           5.  Решење објавити у "Службеном листу града Краљева". 
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Образложење 

    
  Начелник градске управе града Краљева поднео је Одељењу за 
привреду и финансије Градске управе града Краљева захтев број 893/20 дана 
11.06.2020. године за обезбеђење средстава у буџету града Краљева за 2020. 
годину ради измирења преузетих обавеза, набавке рачунарске опреме, као и ради 
замене старе неисправне опреме новом а по рачуну, отпремници испоручиоца 
опреме број иф-0200221 од 26.03.2020. године на укупан износу од 2.470.224,00 
динара. 
  Правни основ за доношење овог решења садржан је у члану 21. 
Одлуке о буџету града Краљева за 2020. годину ("Службени лист града Краљева", 
број 36/19), којим је прописано да ако се у току године обим пословања или 
овлашћења директног односно његовог индиректног корисника буџетсих средстава 
промени, износ апропријација издвојених за активности тог корисника повећаће се, 
односно смањити, а да Градоначелник града Краљева доноси решење о промени 
апропријације којим се износ апропријације преноси у текућу буџетску резерву и 
може се користити за намене које нису предвиђене средствима у довољном обиму.  
 
   Решење доставити: Одељењу за привреду и финансије Градске 
управе града Краљева, Одељењу за послове органа града Краљева Градске управе 
града Краљева, Управи за трезор - Филијала Краљево  и архиви. 
   
Градоначелник града Краљева 
IV Број: 403 – 13/2020 
Дана: 12. јуна 2020. године 
 
 
 
                          Градоначелник града Краљева                                                                                            
                                                                    др Предраг Терзић, дипл. Политиколог, с.р. 
 
 



  На основу члана 61. став 1. и 2. Закона о буџетском систему 
("Службени гласник РС", број 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13 испр., 
108/13,142/14, 68/2015 – др. закон, 103/15, 99/16 и 113/17, 95/18, 31/19 и 72/19), 
члана 44. тачка 3) и 5), члана 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 121. став 1. Статута града Краљева ("Службени лист града 
Краљева", број 6/19 - пречишћен текст) и члана 11. и 21. Одлуке о буџету града 
Краљева за 2020. годину ("Службени лист града Краљева", број 36 /19),   
  

ГРАДОНАЧЕЛНИК  ГРАДА КРАЉЕВА, доноси 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
о промени  апропријације корисника буџета 

    
   1. У текућу буџетску резерву утврђену чланом 13. Одлуке о  
буџету града Краљева за 2020. годину ("Службени лист града Краљева", број 36/19) 
Раздео 5, Глава 01 – Градска управа, Програм 0602 - Опште услуге локалне 
самоуправе, Функција 160 – Опште јавне услуге некласификоване на другом месту, 
Програм.актив/Пројекат 0009, Позиција 172, Економска класификација 499 – Текућа 
буџетска резерва, ПРЕНОСЕ СЕ средства у износу од 385.000,00 динара, ради 
уравнотежења расхода буџета, умањењем апропријације у оквиру: 

- Раздела 5, Глава 09 – Спортски центар ''Ибар'', Програм 1301 – 
Развој спорта и омладине,  Функција 810 – Услуге рекреације и 
спорта, Програм.актив./Пројекат 0004 – Функционисање 
локалних спортских установа, Позиција 371, Економска 
класификација 423 – Услуге по уговору, за износ од 385.000,00 
динара.  

   2. Из средстава текуће буџетске резерве, Раздео 5, Глава 01 
Градска управа, Програм 0602 - Опште услуге локалне самоуправе, Функција 160 – 
Опште јавне услуге некласификоване на другом месту, Програм.актив/Пројекат 
0009, Позиција 172, Економска класификација 499 – Текућа буџетска резерва, 
ПОВЕЋАВАЈУ СЕ апропријације у укупном износу од 385.000,00 динара у оквиру: 

-  Раздела 5, Глава 09 – Спортски центар ''Ибар'', Програм 1301 – 
Развој спорта и омладине,  Функција 810 – Услуге рекреације и 
спорта, Програм.актив./Пројекат 0004 – Функционисање 
локалних спортских установа, Позиција 372, Економска 
класификација 424 – Специјализоване услуге, за износ од 
385.000,00 динара. 

           3. Промена  у апропријацијама  извршена у тачкама  1. и 2. овог 
решења односи се на уравнотежење расхода у погледу недостајућих средстава 
намењених за плаћање рачуна који се односе на контролу хигијенске исправности 
воде у Градском базену за 2019. и 2020. годину,  а за чије финансирање Одлуком о 
буџету града Краљево за 2020. годину нису планирана довољна средства за 
корисника Спортски центар ''Ибар''.    
           4. О извршењу овог решења стараће се Одељење за привреду и 
финансије Градске управе града Краљева и Одељење за друштвене делатности 
Градске управе града Краљева. 
           5.  Решење објавити у "Службеном листу града Краљева". 
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Образложење 

    
  Одељење за друштвене делатности Градске управе града Краљева 
поднело је Одељењу за привреду и финансије Градске управе града Краљева 
захтев за промену у апропријацији III број 189/20 дана 11.06.2020. године за 
плаћање рачуна који се односе на контролу хигијенске исправности воде у 
Градском базену за 2019. и 2020. годину,  а за чије финансирање Одлуком о буџету 
града Краљево за 2020. годину нису планирана довољна средства за корисника 
Спортски центар ''Ибар'' у износу од 385.000,00 динара. 
  Правни основ за доношење овог решења садржан је у члану 21. 
Одлуке о буџету града Краљева за 2020. годину ("Службени лист града Краљева", 
број 36/19), којим је прописано да ако се у току године обим пословања или 
овлашћења директног односно његовог индиректног корисника буџетсих средстава 
промени, износ апропријација издвојених за активности тог корисника повећаће се, 
односно смањити, а да Градоначелник града Краљева доноси решење о промени 
апропријације којим се износ апропријације преноси у текућу буџетску резерву и 
може се користити за намене које нису предвиђене средствима у довољном обиму.  
 
   Решење доставити: Одељењу за привреду и финансије Градске 
управе града Краљева, Одељењу за друштвене делатности Градске управе града 
Краљева, Одељењу за послове органа града Краљева Градске управе града 
Краљева, Управи за трезор - Филијала Краљево  и архиви. 
   
Градоначелник града Краљева 
IV Број: 403 – 14/2020 
Дана: 12. јуна 2020. године 
 
 
          Градоначелник града Краљева                                                                                            
                                                                     др Предраг Терзић, дипл. политиколог, с.р. 
 
 



  На основу члана 20. став 1. и 21. став 1. Закона о финансирању 
политичких активности („Службени гласник РС“, број 43/11, 123/14 и 88/19), члана 6, 7. 
и 8. Одлуке о финансирању политичких активности („Службени лист града Краљева“, 
број 20/11 и 32/14),  члана 24. став 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 2020. годину („Службени лист града Краљева“, 
број 36/19), 
  

  ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА КРАЉЕВА, на Сто тридесетој (ванредној)   
седници одржаној 12. јуна 2020. године, донело је 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
о расподели средстава за финансирање трошкова изборне кампање 

 
  1. Утврђује се право подносиоца проглашених изборних листа на средства 
из буџета града Краљева за финансирање трошкова изборне кампање који су 
приликом подношења изборне листе поводом расписаних локалних избора у граду 
Краљеву заказаних за 21. јун 2020. године дали писану изјаву да ће користити 
средства из буџета града Краљева за покриће трошкова изборне кампање, у укупном 
износу од 357.800,00 динара. 
  2. Право из тачке 1. овог решења имају у једнаким износима подносиоци 
проглашених изборних листа који ће уз изјаву да ће користити средства из буџета 
града Краљева, положити јемство у складу са одредбама члана 8. Одлуке о 
финансирању политичких активности и то за подносиоце листе: 
 

- АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ – ЗА НАШУ ДЕЦУ, 
 
- КОАЛИЦИЈА: „СОЦИЈАЛИСТИЧКА ПАРТИЈА СРБИЈЕ (СПС), ЈЕДИНСТВЕНА 

СРБИЈА (ЈС)“ и 
 

-    СРПСКА ДЕСНИЦА ЗА ДОМАЋИНСКО КРАЉЕВО ИГОР МАНДИЋ. 
 

  3. Политичким субјектима из тачке 2. овог решења који су положили 
изборно јемство утврђује се појединачно право на износ од 119.266,60 динара. 
       Средства за финансирање трошкова изборне кампање обезбеђена су 
Одлуком о буџету града Краљева за 2020. годину („Службени лист града Краљева“, 
број 36/19): Раздео 01- Скупштина, Програм 2101 – Политички систем локалне 
самоуправе, Функција 111 – Извршни  и законодавни органи, Програм. актив./Пројекат 
0003 – Подршка раду извршних органа власти, Позиција 13, Економска класификација 
Дотације невладиним организацијама – Трошкови изборне кампање. 
 
  4. Износ средстава из тачке 3. овог решења пренети на посебне рачуне 
политичких субјеката отворених за финансирање изборне кампање и то: 
 

- АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ – ЗА НАШУ ДЕЦУ, на рачун број 840-32714763-51 код код 
Управе за трезор, 

 
- КОАЛИЦИЈА: „СОЦИЈАЛИСТИЧКА ПАРТИЈА СРБИЈЕ (СПС), ЈЕДИНСТВЕНА 

СРБИЈА (ЈС)“, на рачун број 205-0000000275448-87 код Комерцијалне банке и 
 

- СРПСКА ДЕСНИЦА ЗА ДОМАЋИНСКО КРАЉЕВО ИГОР МАНДИЋ, на рачун 
број 200-121643308-06 код Банке Поштанска штедионица. 
 
   5. Изборно јемство се полаже уплатом на рачун број 840-1121804-34 – 

Депозит Градске управе или достављањем банкарске гаранције, државних хартија од 
вредности или стављањем хипотеке на непокретности имовине лица које даје јемство, 
у износу од 119.266,60 динара, до закључно са 15.06.2020. године. 
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            6. Средства добијена из буџета града Краљева која не утроши у 

току изборне кампање политички субјект из тачке 2. овог решења дужан је да врати у 
буџет града Краљева на подрачун 840-17640-73 – Извршење буџета града Краљева 
код Управе за трезор, у року од 30 дана од дана објављивања коначних резултата. 

  
  7. О извршењу овог решења стараће се Одељење за привреду и 
финансије Градске управе града Краљева. 
 
  8. Решење објавити у „Службеном листу града Краљева“. 
 

Образложење 
 

 Правни основ за доношење Решења о расподели средстава за финансирање трошкова 
изборне кампање садржан је у одредбама члана 20. став 1. и 21. став 1. Закона о 
финансирању политичких активности („Службени гласник РС“, број 43/11, 123/14 и 88/19) којим 
је прописано да се средства за покриће трошкова изборне кампање обезбеђују из јавних 
извора у години у којој се одржавају редовни избори у износу од 0,07% пореских прихода 
буџета Републике Србије, пореских прихода буџета аутономне покрајине, односно пореских 
прихода буџета јединице локалне самоуправе, за годину за коју се буџет доноси и да се део 
средстава у висини од 20% распоређује у једнаким износима подносиоцима проглашених 
изборних листа који су приликом подношења изборне листе дали изјаву да ће да користе 
средства из јавних извора за покриће трошкова изборне кампање и одредбама члана 6, 7. и 8. 
Одлуке о финансирању политичких активности („Службени лист града Краљева“, број 20/11 и 
32/14) којима је прописана висина средстава за финансирање трошкова изборне кампање 
подносиоцима проглашених изборних листа, рокови уплата за покриће трошкова изборне 
кампање, надлежан орган који доноси решење о расподели средстава за финансирање 
трошкова изборне кампање, као и обавеза полагања изборног јемства оног политичког субјекта 
који је дао изјаву да намерава да користи средства из буџета града Краљева за покриће 
трошкова изборне кампање.   
 Одлуком о буџету града Краљева за 2020. годину („Службени лист града Краљева“, број 
36/19) у оквиру Раздела 01- Скупштина, Програм 2101 – Политички систем локалне 
самоуправе, Функција 111 – Извршни  и законодавни органи, Програм. актив./Пројекат 0003 – 
Подршка раду извршних органа власти, Позиција 13, Економска класификација Дотације 
невладиним организацијама – Трошкови изборне кампање планирана су укупна средства у 
износу од 1.789.000,00 динара.  
 Део средстава у висини од 20%, односно у износу од 357.800,00 динара расподељују  се 
за финансирање трошкова изборне кампање у једнаким износима подносиоцима проглашених 
изборних листа који су приликом подношења изборне листе дали изјаву да ће користити 
средства из буџета града Краљева за покриће трошкова изборне кампање. 
 За полагање изборног јемства у готовом новцу у складу са законом код Управе за 
трезор отворен је посебни наменски подрачун. 
 Политички субјекат који на изборима освоји најмање 1% важећих гласова има право на 
повраћај изборног јемства у року од 30 дана од дана проглашења коначних изборних 
резултата. У случају да политички субјекат освоји мање од 1% гласова на изборима, дужан је 
да врати добијена средства за које је положио изборно јемство у року од 30 дана од дана 
проглашења коначних изборних резултата, а у супротном, град Краљево ће извршити повраћај 
средстава из положеног изборног јемства. 
 Сагласно напред наведеном, предлаже се Градском већу града Краљева да донесе 
решење о расподели средстава за финансирање трошкова изборне кампање како је то дато у 
предлогу. 
 
            Решење доставити: Одељењу за привреду и финансије Градске управе града Краљева, 
Одељењу за послове органа града Градске управе града Краљева и архиви. 
 
ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА КРАЉЕВА 
Број: 011-158/2020-I             Председник Градског већа 
Дана: 12. 06. 2020. године         градоначелник града Краљева  
          др Предраг Терзић, дипл. политиколог, с.р. 
 



  На основу члана 58. став 2. и члана 69. 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 и 72/19), 
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. и 22.  Одлуке о буџету града 
Краљева за 2020. годину („Службени лист града Краљева“, број 36/19),  
  ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА КРАЉЕВА, на Сто тридесетој (ванредној)  
седници одржаној 12. јуна 2020. године, донело је 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
о коришћењу средстава текуће буџетске резерве 

 
   1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету града Краљева за 2020. 
годину - Раздео 05, Глава 01 – Градска управа, Програм 0602 - Опште услуге локалне 
самоуправе,  Функција 160 –  Опште јавне услуге некласификоване на другом месту, 
Програмска активност/Пројекат 0009 - Текућа буџетска резерва, Позиција 172, 
Економска класификација 499 - Текућа буџетска резерва, на основу захтева 
Градоначелника града Краљева Број: 1371/2020 од 11.06.2020. године ОДОБРАВАЈУ 
СЕ средства у укупном износу од 5.000.000,00 динара за накнаду чланова Изборне 
комисије и других ангажованих лица (административно, техничко и помоћно особље, 
информатичари и друга лица) и за штампање изборног материјала за спровођење 
избора заказаних за 21.06.2020. године. 
  2. Средства текуће буџетске резерве из тачке 1. овог решења 
распоређују се за повећање апропријација које нису планиране у довољном износу у 
оквиру Раздела 01 - Скупштина, Програм 2101 – Политички систем локалне 
самоуправе, Функција 111 – Извршни и законодавни органи, Програмска 
активност/Пројекат 0001 – Функционисање Скупштине, Позиција 9, Економска 
класификација 423 – Услуге по уговору – Трошкови изборне комисије, у износу од 
5.000.000,00 динара. 
  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 поднео је захтев за ангажовање средстава из 
текуће буџетске резерве број 1371/2020 дана 11.06.2020. године Одељењу за привреду и 
финансије Градске управе града Краљева за накнаду чланова Изборне комисије и других 
ангажованих лица (административно, техничко и помоћно особље, информатичари и друга 
лица) и за штампање изборног материјала за спровођење избора заказаних за 21.06.2020. 
године, за износ од 5.000.000,00 динара.                

            Правни основ за доношење овог решења садржан је у одредбама члана 22. 
Одлуке о буџету града Краљева за 2020. годину („Службени лист града Краљева“, број 36/19) 
којима је прописано да се средства текуће буџетске резерве користе за непланиране сврхе 
или за сврхе за које се у току године покаже да апропријације нису биле довољне, да Градско 
веће града Краљева, на предлог Одељења за привреду и финансије Градске управе града 
Краљева доноси решење о употреби средстава текуће буџетске резерве и да се средства 
текуће буџетске резерве распоређују на директне кориснике буџетских средстава током 
фискалне године.  

                Решење доставити: Одељењу за привреду и финансије Градске управе града 
Краљева, Одељењу за послове органа града Градске управе града Краљева, Управи за 
трезор  и архиви 
 
Градско веће града Краљева                        Председник Градског већа 
Број: 011-159/2020-І            градоначелник града Краљева  
Дана: 12. 06. 2020. године                       др Предраг Терзић, дипл. политиколог, с.р.
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  На основу члана 58. став 2. и члана 69. 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 и 72/19), 
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. и 22.  Одлуке о буџету града 
Краљева за 2020. годину („Службени лист града Краљева“, број 36/19),  
  ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА КРАЉЕВА, на Сто тридесетој (ванредној) 
седници одржаној 12. јуна 2020. године, донело је 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
о коришћењу средстава текуће буџетске резерве 

 
   1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету града Краљева за 2020. 
годину - Раздео 05, Глава 01 – Градска управа, Програм 0602 - Опште услуге локалне 
самоуправе,  Функција 160 –  Опште јавне услуге некласификоване на другом месту, 
Програмска активност/Пројекат 0009 - Текућа буџетска резерва, Позиција 172, 
Економска класификација 499 - Текућа буџетска резерва, на основу захтева 
Градоначелника града Краљева Број: 1349/2020 од 09.06.2020. године ОДОБРАВАЈУ 
СЕ средства у износу од 550.000,00 динара за суфинансирање Пројекта „Уређење 
простора за спорт и рекреацију у насељу Стубал – Краљево“. 
  2. Средства текуће буџетске резерве из тачке 1. овог решења 
распоређују се за повећање апропријација које нису планиране у довољном износу у 
оквиру Раздела 05, Глава 01 – Градска управа, Програм 0602 – Опште услуге локалне 
самуправе, Функција 130 – Опште услуге, Програмска активност/Пројекат 0001 – 
Функционисање локалне самуправе и градских општина, Позиција 168, Економска 
класификација 511 – Зграде и грађевински објекти у износу од 550.000,00 динара. 
  3. О извршењу овог решења стараће се Одељење за привреду и 
финансије Градске управе града Краљева и Служба за управљање пројектима и 
локално економски развој Градске управе града Краљева.    
                     4.  Решење објавити у „Службеном листу града Краљева“. 
 

                             Образложење 
 

Градоначелник града Краљева поднео је захтев за ангажовање средстава 
из текуће буџетске резерве број 134/2020 дана 09.06.2020. године Одељењу за привреду 
и финансије Градске управе града Краљева за суфинансирање  Пројекта  „Уређење 
простора за спорт и рекреацију у насељу Стубал – Краљево“, за износ од 550.000,00 
динара. 

               Уговором о коришћењу средстава из Буџетског фонда за програм локалне 
самоуправе, закљученим између Министарства државне управе и локалне самоуправе 
Републике Србије (заведен под бројем 401-00-315/17/2020-24 дана 18. марта 2020. 
године) и Града Краљево (заведен под бројем 647/20 дана 18.03.2020.године) су 
опредељена средства у износу од 5.000.000,00 динара за финасирање Пројеката 
„Уређење простора за спорт и рекреацију у насељу Стубал – Краљево“ а потом  Анексом I 
Уговором о коришењу средстава из Буџетског фонда за програм локалне самоуправе 
Број: 401-00-315/17//2020-24 од 18. марта 2020.године (заведен под бројем 401-00-
315/17/2020-24-1 дана 13. маја 2020. године) и Града Краљево (заведен под бројем 
999/20 дана 13.04.2020.године) наведени износ је преиначен и износи 2.750.000,00 
динара, што  је Министарство државне управе и локалне самоуправе Републике Србије и 
наменски пренело у корист буџета града Краљева за финансирање Пројеката „Уређење 
простора за спорт и рекреацију у насељу Стубал – Краљево“ који ће се реализовати до 
31. децембра 2020. године. 

139.
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 За прву фазу радова на наведеном Пројекту од стране ЈП за 

уређење грађевинског земљишта „Краљево“ урађен је премер и предрачун радова чија 
вредност износи 2.749.584,20 динара без ПДВ-а. Како су средства добијена од 
Мнистарства недовољна, потребно је извршити ангажовоње средстава текуће буџетске 
резерве описано у диспозитиву овог решења. 

            Правни основ за доношење овог решења садржан је у одредбама члана 22. 
Одлуке о буџету града Краљева за 2020. годину („Службени лист града Краљева“, број 
36/19) којима је прописано да се средства текуће буџетске резерве користе за 
непланиране сврхе или за сврхе за које се у току године покаже да апропријације нису 
биле довољне, да Градско веће града Краљева, на предлог Одељења за привреду и 
финансије Градске управе града Краљева доноси решење о употреби средстава текуће 
буџетске резерве и да се средства текуће буџетске резерве распоређују на директне 
кориснике буџетских средстава током фискалне године.  

                Решење доставити: Одељењу за привреду и финансије Градске управе 
града Краљева, Служби за управљање пројектима и локално економски развој Градске 
управе града Краљева, Одељењу за послове органа града Градске управе града 
Краљева, Управи за трезор  и архиви 

 
 

Градско веће града Краљева 
Број: 011-160/2020-І      
Дана: 12. 06. 2020. године 
 
                                                                 Председник Градског већа 
             градоначелник града Краљева 
                      др Предраг Терзић, дипл. политиколог, с.р.
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 На основу члана 26. став 1. и став 4. Закона о локалним изборима 

(''Службени гласник РС'', број 129/07, 34/2010 – Одлука УС, 54/2011, 12/2020 и 

68/2020), члана 144, у вези члана 146 Закона о општем управном поступку 

(''Службени гласник РС'', број 18/2016 и 95/2018)  и члана 10. Пословника о раду 

Изборне комисије града Краљева („ Службени лист града Краљева“, број 20/15, 

24/15 и 29/17), 

 Изборна комисија града Краљева ( у даљем тексту: Изборна 

комисија), на седници одржаној 12.06.2020.године, донела је  

 
 РЕШЕЊЕ 

О ИСПРАВЦИ РЕШЕЊА БРОЈ 135/20 од 10.06.2020.године 
                               

Члан 1. 

 Исправља се Решење о утврђивању збирне изборне листе кандидата за 

одборнике Скупштине града Краљева бр 135/20 од 10.06.2020.године тако да се 

брише назив изборне листе под редним бројем 2 

«2. Коалиција: ,,Социјалистичка партија Србије (СПС), Јединствена Србија (ЈС)“, 

а уписује се: 

„2. ИВИЦА ДАЧИЋ – „Социјалистичка партија Србије (СПС), Јединствена 
Србија (ЈС) – Драган Марковић Палма“ 
 
и брише се назив изборне листе под редним бројем 3 

 „3. СРПСКА РАДИКАЛНА СТРАНКА“, 

а уписује се: 

„3. ДР. ВОЈИСЛАВ ШЕШЕЉ - СРПСКА РАДИКАЛНА СТРАНКА“ 
 

Образложење 
На основу поднетих захтева за исправку техничке грешке које су поднели: 
Коалиција: ,,Социјалистичка партија Србије (СПС), Јединствена Србија (ЈС)“ који је 

заведен под бројем 140/20 од 11.06.2020.године у 13:00 часова и СРПСКА 

РАДИКАЛНА СТРАНКА који је заведен под бројем 144/20 од 12.06.2020. године 

у 09:10 часова, Изборна комисија града Краљева  је разматрајући поднете 

захтеве одлучила да су исти основани, а такође сходно члану 26.став 4. Закона 

АКТИ ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ ГРАДА КРАЉЕВА

140.



о локалним изборима и благовремено поднети, те је одлучила као у 

диспозитиву. 

Решење о исправци производи правно дејство од момента доношења Решења 

које се исправља.  

 

Правна поука: против овог решења није дозвољена жалба нити се може 

покренути управни спор. 

 

Број: 143/20 

У Краљеву, 12.06.2020.године 

 

Решење објавити у Службеном листу града Краљева. 

 

                                                                                  Председник Комисије 

                                                                 Данијела Мајсторовић, дипл. правник, с.р. 
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СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА КРАЉЕВА 

 
 
 

С А Д Р Ж А Ј 
 
 
 
           Рег.бр.                                                                                                                    Страна                                                                   
                  
                 
            АКТИ ГРАДОНАЧЕЛНИКА ГРАДА КРАЉЕВА 
 

134. Решење о отварању апропријације по основу наменског трансфера добијеног 
од другог нивоа власти, IV број:403-12/2020 од 11.06.2020. године......................... 
 

135. Решење о промени апропријације корисника буџета, IV број:403-13/2020 од 
12.06.2020. године........................................................................................................ 
 

136. Решење о промени апропријације корисника буџета, IV број:403-14/2020 од 
12.06.2020. године......................................................................................................... 
 
АКТИ ГРАДСКОГ ВЕЋА ГРАДА КРАЉЕВА 
 

137. Решење о расподели средстава за финансирање трошкова изборне кампање... 
 
138. Решење о коришћењу средстава текуће буџетске резерве за накнаду чланова 

Изборне комисије и других ангажованих лица и штампање изборног материјала 
за спровођење избора заказаних за 21. 06. 2020. године......................................... 
 

139. Решење о коришћењу средстава текуће буџетске резерве за суфинансирање 
пројекта „Уређење простора за спорт и рекреацију у насељу Стубал – Краљево“. 
 
АКТИ ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ ГРАДА КРАЉЕВА 
 

140. Решење о исправци Решења број 135/20 од 10.06.2020. године........................... 
 
 

 
 

 
 
 

 
         

 
         

 
 

 
 

 

1

3

5

7

9

10

12



12. јун 2020. године                  СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА КРАЉЕВА               Број 21 - Страна 15



Број 21 - Страна 16                               СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА КРАЉЕВА                          12. јун 2020. године

Издавач: Скупштина града Краљева - Година издавања: педесет трећа - 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


