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СЛУЖБЕНИ ЛИСТ 
ГРАДА КРАЉЕВА

БРОЈ 47 - 17. НОВЕМБАР  2020. ГОДИНЕ

АКТИ ГРАДОНАЧЕЛНИКА ГРАДА КРАЉЕВА

  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, 13. и 21. Одлуке о буџету града 
Краљева за 2020. годину ("Службени лист града Краљева", број 36 /19 и 41/20),   
 
  

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 
и 41/20) 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 
80.000,00 динара, ради уравнотежења расхода буџета, умањењем апропријације у 
оквиру: 

- Раздела 5, Глава 02 – Народни музеј Краљево,  Програм 1201 – 
Развој културе и информисања, Функција 820 – Услуге културе,  
Програм.актив./Пројекат 0002 – Јачање културне продукције и 
уметничког стваралаштва, Позиција 213, Економска 
класификација  423 – Услуге по уговору за износ од 80.000,00 
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 износу од 80.000,00 динара у оквиру: 

- Раздела 5, Глава 02 – Народни музеј Краљево,  Програм 1201 – 
Развој културе и информисања, Функција 820 – Услуге културе,  
Програм.актив./Пројекат 0001 – Функционисање локалних 
установа културе, Позиција 200,  Економска класификација  422 – 
Трошкови путовања за износ од 80.000,00 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 трошкова по основу службених путовања, а за чије 
финансирање Одлуком о буџету града Краљево за 2020. годину нису планирана 
довољна средства за корисника Народни музеј Краљево.    
           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 Народни музеј Краљево. 
           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 345/20 дана 02.11.2020. године за исплату 
трошкова по основу службених путовања, а за чије финансирање Одлуком о буџету 
града Краљево за 2020. годину нису планирана довољна средства за корисника 
Народни музеј Краљево, у износу од  80.000,00 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 и 41/20), 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, Народном музеју Краљево, Управи за трезор - Филијала Краљево  и 
архиви. 
   
Градоначелник града Краљева 
Број: 2876/20 
Дана: 10. новембра 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 11,13. и 21. Одлуке о буџету града 
Краљева за 2020. годину ("Службени лист града Краљева", број 36 /19 и 41/20),   
  

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 
и 41/20) 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 укупном 
износу од 2.000.000,00 динара, ради уравнотежења расхода буџета, умањењем 
апропријација 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 и 
то:  
- Програм.актив./Пројекат 0008 – Подршка особама са 
инвалидетом, Позиција 472, Економска класификација 472 – 
Накнаде за социјалну заштиту из буџета за износ од 340.000,00 
динара, 
- Програм.актив./Пројекат 0010 – Социјално становање у 
заштићеним условима, Позиција 473, Економска класификација 
423 – Услуге по уговору за износ од 33.000,00 динара и 
- Програм.актив./Пројекат 0010 – Социјално становање у 
заштићеним условима, Позиција 475, Економска класификација 
472 – Накнаде за социјалну заштиту из буџета за износ од 
1.627.000,00 динара. 
(извор 07)  

   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 оквиру: 

Раздела 5, Глава 14 – Центар локалних услуга, Програм 0901 – 
Социјална и дечија заштита,  Функција 070 – Социјална помоћ 
угроженом становништву, некласификована на другом месту, 
Програм.актив./Пројекат 0008 – Подршка особама са 
инвалидетом, Позиција 469, Економска класификација 423 – 
Услуге по уговору за износ од 2.000.000,00 динара. (извор 07) 

           3. Промене  у апропријацијама  извршене у тачкама  1. и 2. овог 
решења односе се на уравнотежење расхода у погледу недостајућих средстава 
потребних ради измиривања накнада плата за личне пратиоце, персоналне 
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асистенте, породичне сараднике, неговатељице, геронтодомаћице и возача за 
месец новембар 2020. године,  а за чије финансирање Одлуком о буџету града 
Краљево за 2020. годину нису планирана довољна средства за корисника Центар 
локалних услуга Краљево.  
           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 Центар локалних услуга Краљево. 
           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 344/20 дана 04.11.2020. године за 
измиривање накнада плата за личне пратиоце, персоналне асистенте, породичне 
сараднике, неговатељице, геронтодомаћице и возача за месец новембар 2020. 
године,  а за чије финансирање Одлуком о буџету града Краљево за 2020. годину 
нису планирана довољна средства за корисника Центар локалних услуга Краљево  
у износу од 2.000.000,00 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 и 41/20) 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, Одељењу за друштвене делатности Градске управе града 
Краљева, Центару локалних услуга Краљево, Управи за трезор - Филијала Краљево  
и архиви. 
   
Градоначелник града Краљева 
Број: 2877/20 
Дана: 10. новембра 2020. године 
 
 
 
           Градоначелник града Краљева                                                                                                                                                                                                                                                                                    
                                                                      др Предраг Терзић, дипл. политиколог, с.р. 



   
 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, 13. и 24. Одлуке о буџету града Краљева за 2020. годину ("Службени лист 
града Краљева", број 36/19 и 41/20),   

 
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, Министарство културе и информисања, која су на основу Уговора о 
финансирању пројекта: ''Георадарска истраживања дефинисаних профила на 
северној страни цркве манастира Благовештења у Овчарско-Кабларској клисури'' 
закљученог између Републике Србије, Министарство културе и информисања 
(заведен под бројем 633-00-201/2020-02 дана 08.10.2020. године) и Завода за 
заштиту споменика културе Краљево (заведен под бројем 1021/3 дана 08.10.2020. 
године) и Решења о преносу средстава Републике Србије, Министарство културе и 
информисања број 633-00-201/2020-02 од 14.10.2020. године, пренета на уплатни 
рачун јавних прихода број 840-733144843-53 дана 02.11.2020. године (извод 26) као 
текући наменски трансфер од Републике у корист нивоа градова у износу од 
150.000,00 динара, користиће се за реализацију пројекта: ''Георадарска 
истраживања дефинисаних профила на северној страни цркве манастира 
Благовештења у Овчарско-Кабларској клисури''. 

 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 и 41/20) за износ наменског 
трансфера од 150.000,00  динара. 
  3. Средства у износу од 150.000,00 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 0003 - 
Унапређење система очувања и представљања културно-историјског наслеђа, 
Позиција 358, Економска класификација 424 – Специјализоване услуге, у износу од 
150.000,00 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 закљученог Уговора из тачке 1. овог решења, као и да Извештај о реализацији 
пројекта из тачке 1. овог решења са доказима о наменском коришћењу 
финансијских средстава поднесе Министарству културе и информисања Републике 
Србије у року од 15 дана од дана завршетка Пројекта, односно до 31. децембра 
текуће године.  

 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.  
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    6. Ово решење објавити у "Службеном листу града Краљева". 
 

Образложење 
 

 На основу Уговора о финансирању пројекта: ''Георадарска 
истраживања дефинисаних профила на северној страни цркве манастира 
Благовештења у Овчарско-Кабларској клисури'' закљученог између Републике 
Србије, Министарство културе и информисања (заведен под бројем 633-00-
201/2020-02 дана 08.10.2020. године) и Завода за заштиту споменика културе 
Краљево (заведен под бројем 1021/3 дана 08.10.2020. године) и Решења о преносу 
средстава Републике Србије, Министарство културе и информисања број 633-00-
201/2020-02 од 14.10.2020. године, пренета су на уплатни рачун јавних прихода број 
840-733144843-53 дана 02.11.2020. године (извод 26) као текући наменски 
трансфер од Републике у корист нивоа градова средства у износу од 150.000,00 
динара за реализацију пројекта: ''Георадарска истраживања дефинисаних профила 
на северној страни цркве манастира Благовештења у Овчарско-Кабларској 
клисури''.                                                  
  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 и 41/20) 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 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 
Број: 2885/20 
Дана: 10. новембра 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, 13. и 21. Одлуке о буџету града 
Краљева за 2020. годину ("Службени лист града Краљева", број 36 /19 и 41/20),   
 
  

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 
и 41/20) 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 
45.000,00 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 162, Економска 
класификација  465 – Остале дотације и трансфери  за износ од 
45.000,00 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 износу од 45.000,00 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 157, Економска 
класификација  423 – Услуге по уговору за износ од 45.000,00 
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 накнаде координатору на Пројекту „Инклузивно предшколско 
васпитање и образовање“, а за чије финансирање Одлуком о буџету града 
Краљево за 2020. годину нису планирана довољна средства.    
           4. О извршењу овог решења стараће се Одељење за привреду и 
финансије Градске управе града Краљева и Служба за управљање пројектијма и 
локално-економски развој Градске управе града Краљева. 
           5.  Решење објавити у "Службеном листу града Краљева". 
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Образложење 

 
   Служба за управљање пројектијма и локално-економски развој 
Градске управе града Краљева је Одељењу за привреду и финансије Градске 
управе града Краљева поднела захтев за промену у апропријацији ради 
обезбеђење средставау буџету града Краљево број XII - 235/20  дана 06.11.2020. 
године за исплату накнаде координатору на Пројекту „Инклузивно предшколско 
васпитање и образовање“, а за чије финансирање Одлуком о буџету града 
Краљево за 2020. годину нису планирана довољна средства, у износу од  45.000,00 
динара. Лица задужена за праћење пројекта испред Министарства просвете, науке  
и технолошког развоја су дала упутства да се трошкови координатора, као 
суфинансирање пројекта од стране Града исплате директно са рачуна буџета 
града. 
  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, Служба за управљање пројектијма и локално-економски 
развој Градске управе града Краљева, Одељењу за послове органа града Краљева 
Градске управе града Краљева, Управи за трезор - Филијала Краљево  и архиви. 
   
Градоначелник града Краљева 
Број: 2902/2020 
Дана: 12. новембра 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, 13. и 21. Одлуке о буџету града 
Краљева за 2020. годину ("Службени лист града Краљева", број 36 /19 и 41/20),   
 
  

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 
и 41/20) 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 
10.000.000,00 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 160, Економска 
класификација  426 – Материјал (табле за улице) за износ од 
10.000.000,00 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 износу од 10.000.000,00 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 152, Економска 
класификација  414 – Социјална давања запосленим  (солидарна 
помоћ) за износ од 10.000.000,00 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 солидарне помоћи за побољшање материјалног и социјалног 
положаја запослених у органима, стручним службама и посебним организацијама 
града Краљева, а за чије финансирање Одлуком о буџету града Краљево за 2020. 
годину нису планирана довољна средства.    
           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 

 
   Градоначелник града Краљева је начелнику Градске управе града 
Краљева упутио захтев број 2900/20  од 12.11.2020. године за исплату солидарне 
помоћи за побољшање материјалног и социјаолног положаја запослених у 
органима, стручним службама и посебним организацијама града Краљева у складу 
са чланом 51а Анекса II Колективног уговора запослених у органима, стручним 
службама и посебним организацијама града Краљева („Сл.лист града Краљева“, 
број 15/19 и 35/19). Наведени захтев начелник Градске управе града Краљева је 
проследио Одељењу за привреду и финансије Градске управе града Краљево уз 
изјашњење да треба поступити по налогу градоначелника на основу чека је 
Одељењу за привреду и финансије Градске управе града Краљево дало предлог  
описан у диспозитиву овог решења за  промену у апропријацији ради обезбеђења  
наведених  средстава у буџету града за чије финансирање Одлуком о буџету града 
Краљево за 2020. годину нису планирана довољна средства, у износу од  
10.000.000,00 динараа у складу са изјашњењем ЈП за уређење грађевинског 
земљишта у вези са реализацијом пројекта обезбеђења и постављања адресних 
табли и бројева.  
  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 
Број: 2915/2020 
Дана: 13. новембра 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, 13. и 21. Одлуке о буџету града 
Краљева за 2020. годину ("Службени лист града Краљева", број 36 /19 и 41/20),   
 
 
  

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 
и 41/20) 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 
40.000,00 динара, ради уравнотежења расхода буџета, умањењем апропријације у 
оквиру: 

- Раздела 1, Програм 2101 - Политички систем локалне 
самоуправе, Функција 111 – Извршни и законодавни органи,  
Програм.актив./Пројекат 0001 – Функционисање Скупштине, 
Позиција 8, Економска класификација  422 – Трошкови путовања 
за износ од 40.000,00 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 износу од 40.000,00 динара у оквиру: 

- Раздела 1, Програм 2101 – Политички систем локалне 
самоуправе, Функција 111 – Извршни и законодавни органи,  
Програм.актив./Пројекат 0001 – Функционисање Скупштине, 
Позиција 4, Економска класификација  414 – Социјална давања 
запосленим за износ од 40.000,00 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 солидарне помоћи запосленима у органима, стручним 
службама и посебним организацијама града Краљева, а за чије финансирање 
Одлуком о буџету града Краљево за 2020. годину нису планирана довољна 
средства.    
           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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Број 47 - Страна 12                               СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА КРАЉЕВА                          17. новембар 2020. године

 
Образложење 

 
   Председник Скупштине града Краљева је поднео Одељењу за 
привреду и финансије Градске управе града Краљева захтев за промену у 
апропријацији ради обезбеђење средставау буџету града Краљево број 206/20  
дана 09.11.2020. године за исплату солидарне помоћи запосленима сходно 
Колективном уговору запослених у органима, стручним службама и посебним 
организацијама града Краљева („Сл.лист града Краљева“, број 15/19) и Анекса II 
Колективног уговора („Сл.лист града Краљева“, број 35/19) а за чије финансирање 
Одлуком о буџету града Краљево за 2020. годину нису планирана довољна 
средства за корисника, у износу од  40.000,00 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 послове органа града Краљева Градске управе 
града Краљева, Управи за трезор - Филијала Краљево  и архиви. 
   
Градоначелник града Краљева 
Број: 2920/2020 
Дана: 13. новембра 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, 13. и 21. Одлуке о буџету града 
Краљева за 2020. годину ("Службени лист града Краљева", број 36 /19 и 41/20),   
 
  

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 
и 41/20) 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 
400.000,00 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 171, Економска 
класификација  541 – Земљиште за износ од 400.000,00 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 износу од 400.000,00 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 167, Економска 
класификација  485 – Накнада штете за пов.или штету нанету од 
стране државних органа за износ од 400.000,00 динара. 

           3. Промена  у апропријацијама  извршена у тачкама  1. и 2. овог 
решења односи се на уравнотежење расхода у погледу недостајућих средстава 
намењених за набавку грађевинског и пољопривредног земљишта, а за чије 
финансирање Одлуком о буџету града Краљево за 2020. годину нису планирана 
довољна средства.    
           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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Број 47 - Страна 14                               СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА КРАЉЕВА                          17. новембар 2020. године

Образложење 
 

  Шеф Одсека за буџетско рачунопводство Градске управе града 
Краљева је поднео захтев за промену у апропријацији ради обезбеђење додатних  
средставау буџету града Краљево број Сл./20-IV  дана 12.11.2020. године за за 
набавку грађевинског и пољопривредног земљишта, а за чије финансирање 
Одлуком о буџету града Краљево за 2020. годину нису планирана довољна 
средства, у износу од 400.000,00 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 послове органа града Краљева Градске управе 
града Краљева, Управи за трезор - Филијала Краљево  и архиви. 
   
Градоначелник града Краљева 
Број: 2921/2020 
Дана: 13. новембра 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, 13. и 21. Одлуке о буџету града 
Краљева за 2020. годину ("Службени лист града Краљева", број 36 /19 и 41/20),   
 
  

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 
и 41/20) 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 
1.500.000,00 динара, ради уравнотежења расхода буџета, умањењем апропријације 
у оквиру: 

Раздела 05, Глава 01 – Градска управа,  Програм 1101 – 
Становање, урбанизам и просторно планирање, Функција 620 – 
Развој заједнице, Програм.актив./Пројекат 0003 – Управљање 
грађевинским земљиштем, Позиција 63, Економска 
класификација  541 – Земљиште за износ од 1.500.000,00 
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 износу од 1.500.000,00 динара у оквиру: 

Раздела 05, Глава 01 – Градска управа,  Програм 1101 – 
Становање, урбанизам и просторно планирање, Функција 620 – 
Развој заједнице, Програм.актив./Пројекат 0001 – Просторно и 
урбанистичко планирање, Позиција 56, Економска 
класификација  424 – Специјализоване услуге за износ од 
1.500.000,00 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 трошкова геотехничких радова у 2020. години по Уговору о 
коришћењу средстава за уређење земљишта комасацијом (прва фаза) број 2772/20 
закљученог дана 29.10.2020. године између Министарства пољопривреде, 
шумарства и водопривреде и Града Краљева, а за чије финансирање Одлуком о 
буџету града Краљево за 2020. годину нису планирана довољна средства 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 

 
   Одсек за привреду и финансије, по допису ЈП за уређивање 
грађевинског земљишта ''Краљево'' број 3371/20 од 13.11.2020. године поднело је 
Одељењу за привреду и финансије Градске управе града Краљева захтев за 
промену апропријације број 810/20-IV дана 13.11.2020. године за исплату трошкова 
геотехничких радова у 2020. години по Уговору о коришћењу средстава за уређење 
земљишта комасацијом (прва фаза) број 2772/20 закљученог дана 29.10.2020. 
године између Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде и Града 
Краљева, а за чије финансирање Одлуком о буџету града Краљево за 2020. годину 
нису планирана довољна средства за корисника Градску управу града Краљева, у 
износу од  1.500.000,00 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 и 41/20), 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, ЈП за уређивање грађевинског земљишта ''Краљево'', Управи за 
трезор - Филијала Краљево  и архиви. 
   
Градоначелник града Краљева 
Број: 2939/20 
Дана: 16. новембра 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, 13. и 21. Одлуке о буџету града 
Краљева за 2020. годину ("Службени лист града Краљева", број 36 /19 и 41/20),   
 
  

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 
и 41/20) 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 
11.000,00 динара, ради уравнотежења расхода буџета, умањењем апропријације у 
оквиру: 

- Раздела 05, Глава 02 – Градско веће, Програм 2101 – Политички 
систем локалне самоуправе, Функција 111 – Извршни и 
законодавни органи,  Програм.актив./Пројекат 0002 – 
Функционисање извршних органа, Позиција 21, Економска 
класификација  422 – Трошкови путовања за износ од 11.000,00 
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 износу од 11.000,00 динара у оквиру: 

- Раздела 05, Глава 02 – Градско веће, Програм 2101 – Политички 
систем локалне самоуправе, Функција 111 – Извршни и 
законодавни органи,  Програм.актив./Пројекат 0002 – 
Функционисање извршних органа, Позиција 17, Економска 
класификација  414 – Социјална давања запосленим  за износ од 
11.000,00 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 солидарне помоћи за побољшање материјалног и социјалног 
положаја запослених у органима, стручним службама и посебним организацијама 
града Краљева, а за чије финансирање Одлуком о буџету града Краљево за 2020. 
годину нису планирана довољна средства.    
           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 

 
   Градоначелник града Краљева је начелнику Градске управе града 
Краљева упутио захтев број 2900/20  од 12.11.2020. године за исплату солидарне 
помоћи за побољшање материјалног и социјаолног положаја запослених у 
органима, стручним службама и посебним организацијама града Краљева у складу 
са чланом 51а Анекса II Колективног уговора запослених у органима, стручним 
службама и посебним организацијама града Краљева („Сл.лист града Краљева“, 
број 15/19 и 35/19). Наведени захтев начелник Градске управе града Краљева је 
проследио Одељењу за привреду и финансије Градске управе града Краљево уз 
изјашњење да треба поступити по налогу градоначелника на основу чега је 
Одељењу за привреду и финансије Градске управе града Краљево дало предлог  
описан у диспозитиву овог решења за  промену у апропријацији ради обезбеђења  
наведених  средстава код корисника Градског већа за чије финансирање Одлуком о 
буџету града Краљево за 2020. годину нису планирана довољна средства, у износу 
од  11.000,00 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 послове органа града Краљева Градске управе 
града Краљева, Управи за трезор - Филијала Краљево  и архиви. 
   
Градоначелник града Краљева 
Број: 2954/2020 
Дана: 17. новембра 2020.године 
 
 
 
         Градоначелник града Краљева                                                                                             
                                                                     др Предраг Терзић, дипл. политиколог, с.р. 
 
 



 
 

На основу члана 46. став 1. тачка 4. и члана 66. став 5. Закона о 
локалној самоуправи („Службени гласник РС“, број 129/07, 83/14–др. закон, 
101/16–др. закон и 47/2018), члана 60.  у вези са чланом 6. став 1. тачка 1. 
Закона о финансирању локалне самоуправе („Службени гласник РС“, број 
62/06, 47/11, 93/12, 99/13-усклађени дин. износи, 125/14-усклађени дин. 
износи, 95/2015-усклађени дин.износи, 104/16–др. закон, 96/2017-усклађени 
дин. износи, 95/2018-др.закон, 86/2019-усклађени дин.износи и 126/2020- 
усклађени дин.износи), члана 63. тачка 4. и члана 121.  став 1. Статута 
града Краљева („Службени лист града Краљева“, број 6/19-пречишћен 
текст), 
 

Градско веће града Краљева, на својој Једанаестој (ванредној) 
седници одржаној дана  17. новембра 2020. године, донело је 
 
 
 

З  А  К  Љ  У  Ч  А  К 
 
 
 

ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Решење Одељења за пореску 
администрацију Градске управе града Краљева, број IX-249/20 од 06.11. 
2020. године о утврђивању просечних цена квадратног метра одговарајућих 
непокретности за утврђивање пореза на имовину за 2021. годину на 
територији града Краљева. 
 Решење из става 1. овог Закључка представља његов саставни део. 
 
 Закључак и Решење објавити у „Службеном листу града Краљева“. 
 
 
 
ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА КРАЉЕВА 
Број: 06-286/2020-I 
Дана: 17. 11. 2020. године 

 
 
 
 
                                                                       Председник Градског већа 
                                                                      градоначелник града Краљева 
                Др Предраг Терзић, дипл. политиколог,с.р.    
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 На основу члана 6. став 5. до 8. и члана 7а Закона о порезима на имовину 
(„Службени гласник РС”, број 26/2001, 86/2019),  члана 74. Статута града Краљева 
(„Службени лист града Краљева“, број 6/19 - пречишћен текст) и члана 26. Одлуке о 
Градској управи („Службени лист града Краљева“, број 32/16, 22/17 и 5/19), Одељење 
за пореску администрацију Градске управе града Краљева, доноси 
 
 
 

РЕШЕЊЕ 
О УТВРЂИВАЊУ ПРОСЕЧНИХ ЦЕНА КВАДРАТНОГ МЕТРА ОДГОВАРАЈУЋИХ 

НЕПОКРЕТНОСТИ ЗА УТВРЂИВАЊЕ ПОРЕЗА НА ИМОВИНУ ЗА 2021. ГОДИНУ НА 
ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА КРАЉЕВА 

 
 

Члан 1. 
 

Овим решењем утврђују се просечне цене квадратног метра одговарајућих 
непокретности за утврђивање пореза на имовину за 2021. годину на територији Града 
Краљева. 

 

                                                         Члан 2. 
 
На територији Града Краљева, одређено је шест зона за утврђивање пореза на 

имовину, у зависности од комуналне опремљености и опремљености јавним објектима, 
саобраћајној повезаности са централним деловима Града Краљева, односно са радним 
зонама и другим садржајима у насељу, и то: Прва зона, Друга зона, Трећа зона, 
Четврта зона , Пета зона и Шеста зона, с тим да је Прва зона утврђена за 
најопремљенију зону. 

Просечне цене квадратног метра непокретности за утврђивање пореза на 
имовину за 2021. годину на територији Града Краљева износе: 

 

 
Врста 

непокретности 

Зоне опорезивања  

1 2 3 4 5 6 
Цена по м2 дин. 

1.Грађевинско 
земљиште 

23.333,33 
 

2.296,22 
 

318,15 
 

109,28 77,83 28,70 

2. 
Пољопривред
но земљиште 

- 605,26 225,55 
 

89,12 
 

77,83 
 

28,70 

3.Шумско 
земљиште 

 

- 925,01 
 

91,50 
 

77,48 
 

43,87 
 

23,30 

   4. Друго 
земљиште 

- 
 

363,16 
 

135,33 
 

53,47 
 

46,70 17,22 

5. Станови 72.680,00 
 

62.486,46 
 

51.726,06 
 

25.915,00 
 

22.107,50 
 

- 

    
 6.Куће 

 
32.955,00 

 

 
29.619,76 

 

 
24.223,82 

 

 
19.705,25 

 

 
12.186,69 

 
11.580,50 

475.
АКТИ ГРАДСКЕ УПРАВЕ ГРАДА КРАЉЕВА

 На основу члана 6. став 5. до 8. и члана 7а Закона о порезима на имовину 
(„Службени гласник РС”, број 26/2001, 86/2019),  члана 74. Статута града Краљева 
(„Службени лист града Краљева“, број 6/19 - пречишћен текст) и члана 26. Одлуке о 
Градској управи („Службени лист града Краљева“, број 32/16, 22/17 и 5/19), Одељење 
за пореску администрацију Градске управе града Краљева, доноси 
 
 
 

РЕШЕЊЕ 
О УТВРЂИВАЊУ ПРОСЕЧНИХ ЦЕНА КВАДРАТНОГ МЕТРА ОДГОВАРАЈУЋИХ 

НЕПОКРЕТНОСТИ ЗА УТВРЂИВАЊЕ ПОРЕЗА НА ИМОВИНУ ЗА 2021. ГОДИНУ НА 
ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА КРАЉЕВА 

 
 

Члан 1. 
 

Овим решењем утврђују се просечне цене квадратног метра одговарајућих 
непокретности за утврђивање пореза на имовину за 2021. годину на територији Града 
Краљева. 

 

                                                         Члан 2. 
 
На територији Града Краљева, одређено је шест зона за утврђивање пореза на 

имовину, у зависности од комуналне опремљености и опремљености јавним објектима, 
саобраћајној повезаности са централним деловима Града Краљева, односно са радним 
зонама и другим садржајима у насељу, и то: Прва зона, Друга зона, Трећа зона, 
Четврта зона , Пета зона и Шеста зона, с тим да је Прва зона утврђена за 
најопремљенију зону. 

Просечне цене квадратног метра непокретности за утврђивање пореза на 
имовину за 2021. годину на територији Града Краљева износе: 

 

 
Врста 

непокретности 

Зоне опорезивања  

1 2 3 4 5 6 
Цена по м2 дин. 

1.Грађевинско 
земљиште 

23.333,33 
 

2.296,22 
 

318,15 
 

109,28 77,83 28,70 

2. 
Пољопривред
но земљиште 

- 605,26 225,55 
 

89,12 
 

77,83 
 

28,70 

3.Шумско 
земљиште 

 

- 925,01 
 

91,50 
 

77,48 
 

43,87 
 

23,30 

   4. Друго 
земљиште 

- 
 

363,16 
 

135,33 
 

53,47 
 

46,70 17,22 

5. Станови 72.680,00 
 

62.486,46 
 

51.726,06 
 

25.915,00 
 

22.107,50 
 

- 

    
 6.Куће 

 
32.955,00 

 

 
29.619,76 

 

 
24.223,82 

 

 
19.705,25 

 

 
12.186,69 

 
11.580,50 



7.Пословне 
зграде и други 
(надземни и 
подземни) 

грађевински 
објекти који 

служе за 
обављање 
делатности 

 
 
 

128.516,50 
 

 
 
 

72.012,00 
 

 
 
 

27.455,00 

 
 
 

22.060,00 

 
 
 

13.412,50 

 
 
 

11.460,00 

8.Гараже и 
гаражна 
места 

32.568,32 17.460,00 12.560,00 8.656,50 6.966,50 4.995,50 

 Просечне цене одговарајућих непокретности  на основу којих је за 2020. годину 
утврђена основица пореза на имовину за непокретности обвезника који не води    
пословне књиге у Првој зони која је према овом решењу утврђена као најопремљенија 
зона износи : 

 за грађевинско земљиште 22.300,00 динара; 

 за станове 70.360,00 динара; 

 за куће за становање 30.417,00 динара; 

 за пословни простор 127.033,00 динара; 

 гараже и гаражна места 28.692,00 динара; 
 

 Члан 3. 
       Ово решење подлеже сагласности Градског већа града Краљева и биће објављено 
у „Службеном листу града Краљева” и на интернет страни www.kraljevo.org. 

Члан 4. 
      Ово решење ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу 
града Краљева”, а примењује се од 01. јануара 2021. године. 
 

       
  
  
ОДЕЉЕЊЕ ЗА ПОРЕСКУ АДМИНИСТРАЦИЈУ 
ГРАДСКЕ УПРАВЕ ГРАДА КРAЉЕВА 
 Број: IX-249/20 
 Дана: 06.11.2020. године 

 
 
 
                РУКОВОДИЛАЦ  ОДЕЉЕЊА 
                         Дајана Радуловић, дипл. ек, с.р. 

 
 

17. новембар 2020. године                  СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА КРАЉЕВА               Број 47 - Страна 21



Број 47 - Страна 22                               СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА КРАЉЕВА                          17. новембар 2020. године 
 
 
 

 
 
 
 

С А Д Р Ж А Ј 
 
 
 
        Рег.бр.                                                                                                           Страна                                                                                                                                     

       
  

 
                   АКТИ ГРАДОНАЧЕЛНИКА ГРАДА КРАЉЕВА 
 

465. Решење о промени апропријације корисника буџета,  број: 2876/2020 од 
10. новембра 2020. године.................................................................................. 
 

466. Решење о  промени апропријације корисника буџета,  број: 2877/2020 од 
10. новембра 2020. године.................................................................................. 

 
467. Решење о отварању апропријације по основу наменског трансфера 

добијеног од другог нивоа власти, број: 2885/20 од 10. новембра 2020. 
године................................................................................................................... 

 
468. Решење о  промени апропријације корисника буџета,  број: 2902/2020 од 

12. новембра 2020. године.................................................................................. 
 

469. Решење о  промени апропријације корисника буџета,  број: 2915/2020 од 
13. новембра 2020. године.................................................................................. 

 
470. Решење о  промени апропријације корисника буџета,  број: 2920/2020 од 

13. новембра 2020. године.................................................................................. 
 

471. Решење о  промени апропријације корисника буџета,  број: 2921/2020 од 
13. новембра 2020. године.................................................................................. 

 
472. Решење о  промени апропријације корисника буџета,  број: 2939/2020 од 

16. новембра 2020. године.................................................................................. 
 

473. Решење о промени апропријације корисника буџета, број: 2954/20 од       
17. новембра 2020. године.................................................................................. 
 
 
 
АКТИ ГРАДСКОГ ВЕЋА ГРАДА КРАЉЕВА 
 

474. Закључак, број 06-286/2020-I од 17. новембра 2020. године........................ 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

С А Д Р Ж А Ј 
 
 
 
        Рег.бр.                                                                                                           Страна                                                                                                                                     

       
  

 
                   АКТИ ГРАДОНАЧЕЛНИКА ГРАДА КРАЉЕВА 
 

465. Решење о промени апропријације корисника буџета,  број: 2876/2020 од 
10. новембра 2020. године.................................................................................. 
 

466. Решење о  промени апропријације корисника буџета,  број: 2877/2020 од 
10. новембра 2020. године.................................................................................. 

 
467. Решење о отварању апропријације по основу наменског трансфера 

добијеног од другог нивоа власти, број: 2885/20 од 10. новембра 2020. 
године................................................................................................................... 

 
468. Решење о  промени апропријације корисника буџета,  број: 2902/2020 од 

12. новембра 2020. године.................................................................................. 
 

469. Решење о  промени апропријације корисника буџета,  број: 2915/2020 од 
13. новембра 2020. године.................................................................................. 

 
470. Решење о  промени апропријације корисника буџета,  број: 2920/2020 од 

13. новембра 2020. године.................................................................................. 
 

471. Решење о  промени апропријације корисника буџета,  број: 2921/2020 од 
13. новембра 2020. године.................................................................................. 

 
472. Решење о  промени апропријације корисника буџета,  број: 2939/2020 од 

16. новембра 2020. године.................................................................................. 
 

473. Решење о промени апропријације корисника буџета, број: 2954/20 од       
17. новембра 2020. године.................................................................................. 
 
 
 
АКТИ ГРАДСКОГ ВЕЋА ГРАДА КРАЉЕВА 
 

474. Закључак, број 06-286/2020-I од 17. новембра 2020. године........................ 
 
 
 

1

3

5

7

9

11

13

15

17

19



   АКТИ ГРАДСКЕ УПРАВЕ ГРАДА КРАЉЕВА 
 

475. Решење о утврђивању просечних цена квадратног метра одговарајућих 
непокретности за утврђивање пореза на имовину за 2021. годину на 
територији града Краљева.................................................................................. 
 

 
 
 
 

 
 

 

17. новембар 2020. године                  СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА КРАЉЕВА               Број 47 - Страна 23

20



Број 47 - Страна 24                               СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА КРАЉЕВА                          17. новембар 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


