
СЛУЖБЕНИ ЛИСТ 
ГРАДА КРАЉЕВА

БРОЈ 25 - 4. ЈУЛ 2020. ГОДИНЕ

АКТИ ГРАДОНАЧЕЛНИКА ГРАДА КРАЉЕВА

146.

На основу члана 39. став 1. тачка 3. Закона о смањењу ризика од катастрофа и 
управљању у ванредним ситуацијама („Службени гласник РС“, број 87/18), члана 44. а у 
вези са чланом 66. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, број 129/07, 
83/14 - др. закон, 101/16 – др. закон и 47/18 ) и члана 58. став 1. тачка 15. Статута града 
Краљева („Службени лист града Краљева“, број 06/19 - пречишћен текст), а у вези са 
Законом о заштити становништва од заразних болести („Службени гласник РС“, број 
15/16 и 68/20), на предлог Градског штаба за ванредне ситуације на територији града 
Краљева дат Препоруком број 2-139/20-XI од 04.07.2020. године, 

Градоначелник града Краљева, дана 04.07.2020. године, донео је 
 

О Д Л У К У 
О ПРОГЛАШЕЊУ ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ  

НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА КРАЉЕВА 
 

I 
 Проглашава се ванредна ситуација на територији града Краљева почев од 
05.07.2020. године у 07:00 часова, услед погоршања епидемиолошке ситуације 
изазване ширењем заразне болести „Covid-19“. 

II 
 Ова одлука ступа на снагу даном доношења. 
 

III 
 Одлуку објавити у „Службеном листу града Краљева“, на огласној табли града 
Краљева и преко средстава јавног информисања. 
 

О б р а з л о ж е њ е 
 

 Градски штаб за ванредне ситуације на територији града Краљева је Препоруком 
број 2-139/20-XI од 04.07.2020. године, предложио градоначелнику града Краљева да 
прогласи ванредну ситуацију на територији града Краљева почев од 05.07.2020. године 
у 07:00 часова, а све услед погоршања епидемиолошке ситуације изазване ширењем 
заразне болести „Covid-19“. 
 Како не постоји могућност да се редовним ангажовањем градских служби 
спроведу неопходне епидемиолошке мере, у складу са чланом 39. став 1. тачка 3. 
Закона о смањењу ризика од катастрофа и управљању у ванредним ситуацијама 
(„Службени гласник РС“, број 87/18) којим је прописано да ванредну ситуацију 
проглашава и укида, за територију дела града или града – градоначелник, на предлог 
Градског штаба за ванредне ситуације, а у вези са Законом о заштити становништва од 
заразних болести („Службени гласник РС“, број 15/16 и 68/20), Градоначелник града 
Краљева је, на предлог Градског штаба за ванредне ситуације на територији града 
Краљева, донео одлуку као у диспозитиву. 
 

Градоначелник града Краљева 
Број:1552/20 
Дана: 04.07.2020. године 

                                                             Градоначелник града Краљева 
                      др Предраг Терзић, дипл. Политиколог, с.р. п
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 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 56. став 2, 
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 25.000,00 динара, ради 
уравнотежења расхода буџета, умањењем апропријације у оквиру: 

- Раздела 5, Глава 05 – Краљевачко позориште, Програм 1201 – 
Развој културе и информисања,  Функција 820 – Услуге културе, 
Програм.актив./Пројекат 0001 – Функционисање локалних 
установа културе, Позиција 277, Економска класификација 425 – 
Текуће поправке и одржавање, за износ од 25.000,00 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, ПОВЕЋАВА СЕ 
апропријација у укупном износу од 25.000,00 динара у оквиру: 

-   Раздела 5, Глава 05 – Краљевачко позориште, Програм 1201 – 
Развој културе и информисања,  Функција 820 – Услуге културе, 
Програм.актив./Пројекат 0001 – Функционисање локалних 
установа културе, Позиција 272, Економска класификација 416 – 
Награде запосленима и остали посебни расходи, за износ од 
25.000,00 динара. 

   3. Промена  у апропријацијама  извршена у тачкама  1. и 2. овог решења 
односи се на уравнотежење расхода у погледу недостајућих средстава намењених 
за исплату јубиларне награде запосленог, а за чије финансирање Одлуком о буџету 
града Краљево за 2020. годину нису планирана довољна средства за корисника 
Краљевачко позориште.    
  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 Краљевачко позориште. 
 5.  Решење објавити у "Службеном листу града Краљева". 
 

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 196/20 дана 17.06.2020. године за исплату 
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јубиларне награде запосленог, а за чије финансирање Одлуком о буџету града 
Краљево за 2020. годину нису планирана довољна средства за корисника 
Краљевачко позориште, у износу од 25.000,00 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, Краљевачком позоришту, Управи за трезор - Филијала Краљево  и 
архиви. 
   
Градоначелник града Краљева 
IV Број: 403-15/2020 
Дана:30. јуна 2020. године 
 
 
 
                ЗАМЕНИК ГРАДОНАЧЕЛНИКА                                                                                   
                                                                                                                                                                                                            
                                                                     Вукман Ракочевић, машински инжењер,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 56. став 2, 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, Републике Србије, 

Министарства културе и информисања, која су на основу закључених Уговора са 
Заводом за заштиту споменика културе Краљево (заведени код Републике Србије, 
Министарства културе и информисања под бројем 451-04-1445/2020-02, 451-04-
1984/2020-02, 451-04-1918/2020-02, 451-04-1706/2020-02, 451-04-1461/2020-02 и 
451-04-1649/2020-02, а код Завода за заштиту споменика културе Краљево под 
бројем 471/2, 468/2, 470/2, 478/2, 469/2 и 493/2 ) и Решења Министарства културе и 
информисања Републике Србије број 401-01-162/2020-02 и 401-01-237/2020-02 оба 
од 15.05.2020. године, пренета на уплатни рачун јавних прихода број 840-
733144843-53 дана 24.06.2020. године (Извод 9) као текући наменски трансфер од 
Републике у корист нивоа градова у укупном износу од 14.800.000,00 динара, 
користиће се за финансирање, односно суфинансирање пројеката: 
- ''Наставак конзерваторскио-рестаураторских радова на санацији, конзервацији и 
презентацији Јеврејског гробља у Новом Пазару'', у износу од 3.000.000,00 динара; 
- ''Ревитализација средњовековног Града Маглича, хитне интервенције и техничко 
одржавање'', у износу од 5.500.000,00 динара; 
- ''Статичке санације манастира Благовештење Овчар Каблар'', у износу од 
400.000,00 динара; 
- ''Истраживање, прикупљање, израда техничке фотодокументације у поступку 
утврђивања Шопаловића куће у Мачкату за НКД - споменик културе'', у износу од 
200.000,00 динара; 
- ''Превентивна конзервација римских терми у Чачку'', у износу од 5.000.000,00 
динара; 
- ''Заштита локалитета Јабланица, село Плеш (општина Александровац), у износу 
од 700.000,00 динара. 

2. По основу уплате наменских средстава из тачке 1. овог решења, 
УВЕЋАВАЈУ се планирана средства Одлуком о буџету града Краљева за 2020. 
годину ("Службени лист града Краљева", број 36/19) за износ наменског трансфера 
од 14.800.000,00  динара. 
 3. Средства у укупном износу од 14.800.000,00 динара РАСПОРЕЂУЈУ се у 
оквиру члана 13. Одлуке о буџету града Краљева за 2020. годину, Раздео 5, Глава 
08 – Завод за заштиту споменика културе Краљево, Програм 1201 – Развој културе 
и информисања, Функција 820 - Услуге културе, Програм. актив./Пројекат 
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 0003 - Унапређење система очувања и представљања културно-историјског 
наслеђа: 
- Позиција 356, Економска класификација 422 – Трошкови путовања, у износу од 
355.424,00 динара; 
- Позиција 358, Економска класификација 424 – Специјализоване услуге, у износу 
од 938.000,00 динара; 
- Позиција 360, Економска класификација 426 – Материјал, у износу од 397.252,00 
динара и 
-Позиција 362, Економска класификација 515 – Нематеријална имовина, у износу од 
13.109.324,00 динара, 
 УВЕЋАЊЕМ планираних расхода апропријације за износ наменског трансфера од 
другог нивоа власти (извор финансирања 07). 

4. ОБАВЕЗУЈЕ СЕ Завод за заштиту споменика културе Краљево, као 
корисник одобрених наменских средства, да у целости испуни све преузете обавезе 
из закључених Уговора из тачке 1. овог решења.  

5.  О извршењу овог решења стараће се Одељење за привреду и финансије 
Градске управе града Краљева и Одељење за друштвене делатности Градске 
управе града Краљева.  
  6. Ово решење објавити у "Службеном листу града Краљева". 
 

Образложење 
 

На основу закључених Уговора са Заводом за заштиту споменика културе 
Краљево (заведени код Републике Србије, Министарства културе и информисања 
под бројем 451-04-1445/2020-02, 451-04-1984/2020-02, 451-04-1918/2020-02, 451-04-
1706/2020-02, 451-04-1461/2020-02 и 451-04-1649/2020-02, а код Завода за заштиту 
споменика културе Краљево под бројем 471/2, 468/2, 470/2, 478/2, 469/2 и 493/2 ) и 
Решења Министарства културе и информисања Републике Србије број 401-01-
162/2020-02 и 401-01-237/2020-02 оба од 15.05.2020. године, пренета су средства 
на уплатни рачун јавних прихода број 840-733144843-53 дана 24.06.2020. године 
(Извод 9) као текући наменски трансфер од Републике у корист нивоа градова у 
укупном износу од 14.800.000,00 динара, која ће се користити за финансирање, 
односно суфинансирање пројеката: 
- ''Наставак конзерваторскио-рестаураторских радова на санацији, конзервацији и 
презентацији Јеврејског гробља у Новом Пазару'', у износу од 3.000.000,00 динара; 
- ''Ревитализација средњовековног Града Маглича, хитне интервенције и техничко 
одржавање'', у износу од 5.500.000,00 динара; 
- ''Статичке санације манастира Благовештење Овчар Каблар'', у износу од 
400.000,00 динара; 
- ''Истраживање, прикупљање, израда техничке фотодокументације у поступку 
утврђивања Шопаловића куће у Мачкату за НКД - споменик културе'', у износу од 
200.000,00 динара; 
- ''Превентивна конзервација римских терми у Чачку'', у износу од 5.000.000,00 
динара; 
- ''Заштита локалитета Јабланица, село Плеш (општина Александровац), у износу 
од 700.000,00 динара.                                                   
 Правни основ за доношење овог решења садржан је у члану 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 
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 3
предлог Одељења за привреду и финансије Градске управе града 
Краљева, Градоначелник града Краљева доноси решење о распоређивању 
средстава за извршавање 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 
IV Број: 403-16/20 
Дана:30. јунa 2020. године 
 
                                                                           ЗАМЕНИК ГРАДОНАЧЕЛНИКА 
  
                    Вукман Ракочевић, машински инжењер,с.р. 
 
        

 3
предлог Одељења за привреду и финансије Градске управе града 
Краљева, Градоначелник града Краљева доноси решење о распоређивању 
средстава за извршавање 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 
IV Број: 403-16/20 
Дана:30. јунa 2020. године 
 
                                                                           ЗАМЕНИК ГРАДОНАЧЕЛНИКА 
  
                    Вукман Ракочевић, машински инжењер,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 56. став 2, 
члана 58. 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 коришћењу 
средстава из Буџетског фонда за програм локалне самоуправе, закљученим између 
Министарства државне управе и локалне самоуправе Републике Србије (заведен под 
бројем 401-00-315/54/2020-24 дана 18. марта 2020. године) и Града Краљево (заведен 
под бројем 647-1/20 дана 18.03.2020.годи и Анексом I Уговора о коришењу средстава из 
Буџетског фонда за програм локалне самоуправе Број: 401-00-315/54/2020-24 од 18. 
марта 2020.године (заведен под бројем 401-00-315/54/2020-24-1 дана 13. маја 2020. 
године) и Града Краљево (заведен под бројем 998/20 дана 13.04.2020.године) пренета у 
корист буџета града Краљева на уплатни рачун јавних прихода број 840-733144843-75 
код Управе за трезор дана 29.05.2020. године као текући наменски трансфер од 
Републике у корист нивоа градова (извод број 7) у укупном износу од 950.000,00 
динара, распоређују се Културном центру „Рибница“ Краљево за финансирање 
Пројеката Организација манифестације „Дани музике и младих у Краљеву“.  
 2. Наменска средства у укупном износу од 950.000,00 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 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 309, економска класификација 423 – Услуге по уговору, у износу од 
300.000,00 динара;  

- позиција 310, економска класификација 424– Специјализоване услуге, у износу 
од 640.000,00 динара и 

- позиција 311, економска класификација 426 – Материјал, у износу од 10.000,00 
динара (извор 07). 

3. Обавезује се корисник одобрених наменских средстава – Културни центар 
„Рибница“ Краљево да средства у износу  од 950.000,00 динара користи искључиво за 
реализацију пројекта из тачке 1. овог решења. 

4. Обавезује се Градска управа Културни центар „Рибница“ 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. 

149.
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 5. О извршењу овог решења стараће се Културни центар „Рибница“ Краљево, 
Одељење за привреду и финансије Градске управе града Краљева  и Одељење за 
друштвене делатности 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 401-00-315/54/2020-24 дана 18. марта 2020. 
године) и Града Краљево (заведен под бројем 647-1/20 дана 18.03.2020.године) и 
Анекса I Уговором о коришењу средстава из Буџетског фонда за програм локалне 
самоуправе Број: 401-00-315/54//2020-24 од 18. марта 2020.године (заведен под бројем 
401-00-315/54/2020-24-1 дана 13. маја 2020. године) и Града Краљево (заведен под 
бројем 998/20 дана 13.04.2020.године) Министарства државне управе и локалне 
самоуправе Републике Србије одобрило је средства у укупном износу од 950.000,00 
динара и наменски пренело у корист буџета града Краљева за финасирање Пројеката 
Организације манифестације  „Дани музике и младих у Краљеву“. 

Културни центар „Рибница“ Краљево се дописом бр. 387 од 30.06.2019.године  
изјаснио о расподели горе поменутих средстава на одговарајућу економску 
класификацију у складу са Пројектом који ће бити реализован 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, Одељењу 
за друштвене делатности Градске управе града Краљева, Културном центру „Рибница“ 
Краљево,  Управи за трезор и архиви.  
 
 
ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА КРАЉЕВА 
IV Број 403-17/2020 
Дана:30. јуна 2020. године 
    
                                                                                    

                                          ЗАМЕНИК ГРАДОНАЧЕЛНИКА 
 
                  Вукман Ракочевић, машински инжењер,с.р. 
        

 

 

 5. О извршењу овог решења стараће се Културни центар „Рибница“ Краљево, 
Одељење за привреду и финансије Градске управе града Краљева  и Одељење за 
друштвене делатности 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 401-00-315/54/2020-24 дана 18. марта 2020. 
године) и Града Краљево (заведен под бројем 647-1/20 дана 18.03.2020.године) и 
Анекса I Уговором о коришењу средстава из Буџетског фонда за програм локалне 
самоуправе Број: 401-00-315/54//2020-24 од 18. марта 2020.године (заведен под бројем 
401-00-315/54/2020-24-1 дана 13. маја 2020. године) и Града Краљево (заведен под 
бројем 998/20 дана 13.04.2020.године) Министарства државне управе и локалне 
самоуправе Републике Србије одобрило је средства у укупном износу од 950.000,00 
динара и наменски пренело у корист буџета града Краљева за финасирање Пројеката 
Организације манифестације  „Дани музике и младих у Краљеву“. 

Културни центар „Рибница“ Краљево се дописом бр. 387 од 30.06.2019.године  
изјаснио о расподели горе поменутих средстава на одговарајућу економску 
класификацију у складу са Пројектом који ће бити реализован 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, Одељењу 
за друштвене делатности Градске управе града Краљева, Културном центру „Рибница“ 
Краљево,  Управи за трезор и архиви.  
 
 
ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА КРАЉЕВА 
IV Број 403-17/2020 
Дана:30. јуна 2020. године 
    
                                                                                    

                                          ЗАМЕНИК ГРАДОНАЧЕЛНИКА 
 
                  Вукман Ракочевић, машински инжењер,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 56. став 2, 
члана 58. 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 наменским 

трансферима у социјалној заштити, закљученим између Републике Србије – 
Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања и Града Краљево 
број 997/20 од 13.05.2020.године пренета у корист буџета града Краљева на уплатни 
рачун јавних прихода број 840-733144843-75 код Управе за трезор дана 26.06.2020. 
године и 29.06.2020. године као текући наменски трансфер од Републике у корист нивоа 
градова (изводи број 11 и 12) у укупном износу од 10.115.571,47 динара, распоређују се 
Центру локалних услуга града Краљева ради финансирања уговорених накнада за рад 
на основу Уговора о привремено повременим пословима за пружаоце услуга социјалне 
заштите, Уговора о делу и ради измиривања насталих обавеза према добављачима.      
   2. Наменска средства у укупном износу од 10.115.571,47 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 14 – Центар локалних 
услуга, Програм 0901 – Социјална и дечија заштита, Функција 070 – Социјална помоћ 
угроженом становништву, некласификована на другом месту: 
1)Програмска актив./пројекат 0008 – Подршка особама са инвалидитетом: 
- Позиција 469, Економска класификација 423  – Услуге по уговору у износу од 
5.265.514,37 динара, 
-Позиција 470, Економска класификација 424 – Специјализоване услуге у износу од 
113.836,89 динара, 
- Позиција 472, Економска класификација 472 – Накнаде за социјалну заштиту из буџета 
у износу од 720.000,00 динара, 
2)Програмска актив./пројекат 0010 – Социјално становање у заштићеним условима: 
- Позиција 473, Економска класификација 423  – Услуге по уговору у износу од 
566.220,21 динара, 
- Позиција 475, Економска класификација 472 – Накнаде за социјалну заштиту из буџета 
у износу од 3.450.000,00 динара, (све извор 07). 

3. Обавезује се корисник одобрених наменских средстава – Центар локалних 
услуга града Краљево да средства у укупном износу  од 10.115.571,47 динара користи 
искључиво за намене описане у тачки 1. овог решења.   
 4. 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. 
  5. Ово решење објавити у "Службеном листу града Краљева". 
                                              

150.
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Образложење 
 

Уговором о наменским трансферима у социјалној заштити, закљученим између 
Републике Србије – Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања и 
Града Краљево број 997/20 од 13.05.2020.године пренета су у корист буџета града 
Краљева на уплатни рачун јавних прихода број 840-733144843-75 код Управе за трезор 
дана 26.06.2020. године и 29.06.2020. године као текући наменски трансфер од 
Републике у корист нивоа градова (изводи број 11 и 12) средства у укупном износу од 
10.115.571,47 динара која се распоређују се Центру локалних услуга града Краљева 
ради финансирања уговорених накнада за рад на основу Уговора о привремено 
повременим пословима за пружаоце услуга социјалне заштите, Уговора о делу и ради 
измиривања насталих обавеза према добављачима. 
 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,   Центру 
локалних услуга града Краљева, Управи за трезор и архиви.  
 
 
ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА КРАЉЕВА 
IV Број 403-18/2020 
Дана:1. јула 2020. године 
    
 
 
                                                                                    

                                                                    ЗАМЕНИК ГРАДОНАЧЕЛНИКА 
 
                           Вукман Ракочевић, машински инжењер,с.р. 
        

 

 

Образложење 
 

Уговором о наменским трансферима у социјалној заштити, закљученим између 
Републике Србије – Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања и 
Града Краљево број 997/20 од 13.05.2020.године пренета су у корист буџета града 
Краљева на уплатни рачун јавних прихода број 840-733144843-75 код Управе за трезор 
дана 26.06.2020. године и 29.06.2020. године као текући наменски трансфер од 
Републике у корист нивоа градова (изводи број 11 и 12) средства у укупном износу од 
10.115.571,47 динара која се распоређују се Центру локалних услуга града Краљева 
ради финансирања уговорених накнада за рад на основу Уговора о привремено 
повременим пословима за пружаоце услуга социјалне заштите, Уговора о делу и ради 
измиривања насталих обавеза према добављачима. 
 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,   Центру 
локалних услуга града Краљева, Управи за трезор и архиви.  
 
 
ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА КРАЉЕВА 
IV Број 403-18/2020 
Дана:1. јула 2020. године 
    
 
 
                                                                                    

                                                                    ЗАМЕНИК ГРАДОНАЧЕЛНИКА 
 
                           Вукман Ракочевић, машински инжењер,с.р. 
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