
 
 
 На основу члана 46. у вези са чланом 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. и члана 121. став 1. Статута града Краљева („Службени лист града 
Краљева“, број 6/19-пречишћен текст) и члана 39. став 1. и став 2. Пословника о 
раду Градског већа града Краљева („Службени лист града Краљева“, број 21/19-
пречишћен текст),  

                Градско веће града Краљева, на Сто тридесет петој (ванредној) седници 
одржаној дана 11. августа 2020. године, донело је  
 
 

 
З А К Љ У Ч А К 

 

I 
 
 УСВАЈАЈУ СЕ извештаји Завода за јавно здравље Краљево о: 

 
 - хигијенској исправности воде за пиће из градског водовода у току месеца 
јуна 2020. године, број 946  од 06.07.2020. године и 

 
 - праћењу квалитета ваздуха са евалуацијом резултата мерења за месец 
јун 2020. године, број 1063 од 30.07.2020. године. 

 
 

II 
 

 Саставни део овог закључка чине извештаји Завода за јавно здравље 
Краљево под наведеним бројевима. 

 
 Закључак доставити: градоначелнику града Краљева, Заводу за јавно 

здравље Краљево и уз материјал седнице Градског већа. 
 
  
 

 
ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА КРАЉЕВА 

БРОЈ: 06-176/2020-I, ДАНА: 11.08.2020. ГОДИНЕ 
 

 
МЛ 
 
 
 

                                   Председник Градског већа 
     градоначелник града Краљева                     

                             др Предраг Терзић, дипл.политиколог       
 
 

 

 



             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), члана 10. 
Одлуке о оснивању Дома здравља „Краљево“ у Краљеву („Службени лист града 
Краљева“, број 30/13 и 17/15) и члана 13. и члана 38. став 2. Одлуке о буџету града 
Краљева за 2020. годину („Службени лист града Краљева", број 36/19) 
 
           Градско веће града Краљева, на Сто тридесет петој (ванредној) седници 
одржаној дана 11. августа 2020. године, донело је  
 

 
Р Е Ш Е Њ Е  О  И З М Е Н И  И  Д О П У Н И  

Решења о распореду коришћења буџетских средстава Здравствене заштите за 
текуће и капиталне трансфере нивоу Републике за 2020. годину 

број 011-24/2020-I од 27.01.2020. године и Решења о измени и допуни Решења о 
распореду коришћења буџетских средстава Здравствене заштите за текуће и 

капиталне трансфере нивоу Републике за 2020. годину 
број 011-139/2020-I од 25.05.2020. године 

 
 

І 
                        Мења се став I Решења о распореду коришћења буџетских средстава 
Здравствене заштите за текуће и капиталне трансфере нивоу Републике за 2020. 
годину број 011-139/2020-I од 25.05.2020. године: 

 
  „УТВРЂУЈЕ СЕ распоред коришћења буџетских средстава Здравствене 
заштите за текући трансфер нивоу Републике у укупном износу од 9.000.000,00 динара 
планираних чланом 13. Одлуке о буџету града Краљева за 2020. годину на следећи 
начин: 
 
 

Раз
део 

Глава 
Функц. 

класиф. 
Програм Пројекат 

Екон. 
класиф. 

ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА 

5 01 740 1801 0001 464111 
Текући трансфер нивоу 
Републике 

9.000.000,00 

      41 - Расходи за запослене 7.834.000,00 

      
42 - Расходи за коришћење 
роба и услуга 

1.166.000,00 

     464211 
Капитални трансфер нивоу 
Републике 

0,00 

      
51 - Издаци за нефинансијску 
имовину 

0,00 

      СВЕГА: 9.000.000,00 

      Извори финансирања:   

     01 Примања из буџета 9.000.000,00 

 
и гласи: 
 
                        „УТВРЂУЈЕ СЕ распоред коришћења буџетских средстава Здравствене 
заштите за текући трансфер нивоу Републике у укупном износу од 9.000.000,00 динара 
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планираних чланом 13. Одлуке о буџету града Краљева за 2020. годину на следећи 
начин: 
 
 

Раз
део 

Глава 
Функц. 

класиф. 
Програм Пројекат 

Екон. 
класиф. 

ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА 

5 01 740 1801 0001 464111 
Текући трансфер нивоу 
Републике 

9.000.000,00 

      41 - Расходи за запослене 5.915.000,00 

      
42 - Расходи за коришћење 
роба и услуга 

3.085.000,00 

     464211 
Капитални трансфер нивоу 
Републике 

0,00 

      
51 - Издаци за нефинансијску 
имовину 

0,00 

      СВЕГА: 9.000.000,00 

      Извори финансирања:   

     01 Примања из буџета 9.000.000,00 

 
 

II 
                       У осталом делу текста наведено решење остаје на снази. 

 
III 

  О извршењу овог решења стараће се Одељење за друштвене делатности 
Градске управе града Краљева. 
 

IV 
  Решење доставити: Одељењу за друштвене делатности Градске управе 
града Краљева, Одељењу за привреду и финансије Градске управе града Краљева и уз 
материјал са седнице. 
 

V 
  Решење објавити у „Службеном листу града Краљева“. 
 
 

О б р а з л о ж е њ е 

   
  Дана 27. децембра 2019. године Скупштина града Краљева донела је 
Одлуку о буџету града Краљева за 2020. годину („Службени лист града Краљева“, број 
36/19). Поступајући у складу са одредбама члана 13. и члана 38. став 2. поменуте 
Oдлуке, а сагледавајући извршење буџета града Краљева у току 2019. године и обим 
расположивих средстава за 2020. годину, као и уважавајући предлог корисника 
буџетских средстава из области здравствене заштите Дом здравља „Краљево“, 
извршена је анализа могућности и приоритета, те је утврђен распоред коришћења 
буџетских средстава за област примарне здравствене заштите у 2020. години. 

Будући да је 15.03.2020. године објављена Одлука о проглашавању 
ванредног стања 02 број 2-1186/2020 („Службени гласник РС“, број 29/20), то је 
узроковало ангажовање великог броја лекара у COVID амбуланти. Ово ангажовање је 
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неопходно и даље, јер је и сада на снази проглашена пандемија и спроводе се 
одговарајуће мере за њено сузбијање. Због тога је било потребно обезбедити средства 
за исплату зарада ангажованих лица. Корисник је тада предложио пренамену средстава 
у оквиру већ додељеног им износа од 9.000.000,00 динара. 

Дана 31.07.2020. године захтевом број 1918 од 30.07.2020. године, овом 
Одељењу се обратио поново буџетски корисник Дом здравља „Краљево“. Дајући 
образложење свог захтева, предочио је новонасталу ситуацију у којој се нашао, а по 
доношењу Закључка Владе Републике Србије 05 број 401-5282/2020 од 26.06.2020. 
године, којим је дата сагласност да се средства намењена за исплату плата радницима 
који су у току ванредног стања примљени у радни однос исплате из буџета Републике 
Србије и то за период од 5 (пет) месеци.Ради се о средствима у износу од 1.919.000,00 
динара, која би корисник сада пренаменио и усмерио са позиције 41 на позицију 42, а у 
циљу плаћања доспелих обавеза по основу закупа и утрошка електричне енергије у 
амбуланти у Матарушкој Бањи и на Берановцу. 

   
 
 

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА КРАЉЕВА 
БРОЈ: 011-193/2020-I, ДАНА: 11.08.2020. ГОДИНЕ 

 
 
 
 
 

                                   Председник Градског већа 
                                   градоначелник града Краљева                     

                         др Предраг Терзић, дипл.политиколог       
 
 
 
        



                                                                                    

  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 тридесет петој (ванредној) 
седници одржаној дана 11. августа 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: 1561/20 од 06.07.2020. године, 
ОДОБРАВАЈУ СЕ средства у износу од 1.600.000,00 динара за финансирање 
капиталних инвестиција у средњем образовању. 
  2. Средства текуће буџетске резерве из тачке 1. овог решења 
распоређују се за повећање апропријације која није планирана у довољном износу у 
оквиру Раздела 05, Глава 01 – Градска управа, Програм 2003 – Средње образовање 
и васпитање, Функција 920 – Средње образовање, Програмска активност/Пројекат 
0001 – Функционисање средњих школа, Позиција 133, Економска класификација 463 
– Трансфер осталим нивоима власти – Капитални трансфер, у износу од 
1.600.000,00 динара. 
  3. О извршењу овог решења стараће се Одељење за привреду и 
финансије Градске управе града Краљева, Шумарска школа Краљево и Одељење за 
друштвене делатности Градске управе града Краљева.  
   4.  Решење објавити у "Службеном листу града Краљева". 
 
                                                О б р а з л о ж е њ е 

 
                 Градоначелник града Краљева је на основу дописа Шумарске школе  
Краљево бр. 1277 од 05.08.2020.године и  захтева Одељења за друштвене 
делатности Градске управе града Краљева број 219/20 од 07.08.2020. године, поднео 
захтев за ангажовање средстава из текуће буџетске резерве број 1944/20 дана 
07.08.2020. године за износ од 1.600.000,00 динара Одељењу за привреду и 
финансије Градске управе града Краљева за куповину аутобуса за потребе 
Шумарске школе Краљево.   

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 
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резерве распоређују на директне кориснике буџетских средстава током фискалне 
године.  

 
     Решење доставити: Одељењу за привреду и финансије Градске 

управе града Краљева, Одељењу за друштвене делатности Градске управе града 
Краљева, Шумарској школи Краљево, Одељењу за послове органа Града, Управи за 
трезор  и архиви. 

 
 

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА КРАЉЕВА 
БРОЈ: 011-194/2020-I, ДАНА: 11.08.2020. ГОДИНЕ 

 
 
 
 
 

                                Председник Градског већа 
                                градоначелник града Краљева                     

                     др Предраг Терзић, дипл.политиколог       
 
 

 


