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СЛУЖБЕНИ ЛИСТ 
ГРАДА КРАЉЕВА

БРОЈ 6 - 12. МАРТ  2021. 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, 72/19 и 
149/20), 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, у вези члана 58. тачка 5, члана 121. став 1. Статута града 
Краљева ("Службени лист града Краљева", број 6/19 - пречишћен текст), члана 11, 
13. и 21. Одлуке о буџету града Краљева за 2021. годину ("Службени лист града 
Краљева", број 52/20),   
 
  

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 2021. годину ("Службени лист града Краљева", број 52/20) 
Раздео 05, Глава 01 – Градска управа, Програм 0602 - Опште јавне услуге локалне 
самоуправе, Функција 160 – Опште јавне услуге некласификоване на другом месту, 
Програм.актив/Пројекат 0009, Позиција 178, Економска класификација 499 – Текућа 
буџетска резерва, ПРЕНОСЕ СЕ средства у износу од 3.150.000,00 динара, ради 
уравнотежења расхода буџета, УМАЊЕЊЕМ апропријације у оквиру: 

Раздела 05, Глава 01 – Градска управа, Програм 0602 - Опште 
јавне услуге локалне самоуправе, Функција 130 – Опште услуге, 
Програм.актив/Пројекат 0001 – Функционисање локалне 
самоуправе и градских општина, Позиција 173, Економска 
класификација 485 – Накнада штете за повреде или штету 
нанету од стране државних органа, за износ од 3.150.000,00 
динара.  

   2. Из средстава текуће буџетске резерве, Раздео 05, Глава 01 – 
Градска управа, Програм 0602 - Опште јавне услуге локалне самоуправе, Функција 
160 – Опште јавне услуге некласификоване на другом месту, 
Програм.актив/Пројекат 0009, Позиција 178, Економска класификација 499 – Текућа 
буџетска резерва, ПОВЕЋАВА СЕ апропријација у износу од 3.150.000,00 динара у 
оквиру: 

Раздела 05, Глава 01 – Градска управа, Програм 0602 - Опште 
јавне услуге локалне самоуправе, Функција 130 – Опште услуге, 
Програм.актив/Пројекат 0001 – Функционисање локалне 
самоуправе и градских општина, Позиција 177, Економска 
класификација 541 – Земљиште, за износ од 3.150.000,00 
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 по пресуди Основног суда у Краљеву 37П.бр. 226/20 од 
05.06.2020. године и пресуди Апелационог суда у Крагујевцу број Гж-2251/20 од 
19.01.2021. године којима је утврђена, односно потврђена накнада за одузето 
земљиште тужиоца Горана Воштинића из Краљева у износу од 3.147.277,35 
динара, а за чије финансирање Одлуком о буџету града Краљево за 2021. годину 
нису планирана довољна средства. 
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           4. О извршењу овог решења стараће се Одељење за привреду и 
финансије Градске управе града Краљева. 
           5.  Решење објавити у "Службеном листу града Краљева". 
 

Образложење 
 

           Одсек за буџетско рачуноводство Градске управе града Краљева 
поднео је захтев за промену апропријације Број: Сл./20-IV  дана 24.02.2021. године 
ради обезбеђење додатних  средстава у буџету града Краљево за исплату по 
пресуди Основног суда у Краљеву 37П.бр. 226/20 од 05.06.2020. године и пресуди 
Апелационог суда у Крагујевцу број Гж-2251/20 од 19.01.2021. године којима је 
утврђена, односно потврђена накнада за одузето земљиште тужиоца Горана 
Воштинића из Краљева у износу од 3.147.277,35 динара, а за чије финансирање 
Одлуком о буџету града Краљево за 2021. годину нису планирана довољна 
средства.  
  Правни основ за доношење овог решења садржан је у члану 21. 
Одлуке о буџету града Краљева за 2021. годину ("Службени лист града Краљева", 
број 52/20), 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, Управи за трезор - Филијала Краљево  и архиви. 
   
Градоначелник града Краљева 
Број: 440/2021 
Дана: 26. фебруара 2021.године 
 
 
 
 

       Заменик Градоначелника                                                     
                                                                                           Вукман Ракочевић, 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, 72/19 и 
149/20), 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, у вези члана 58. тачка 5, члана 121. став 1. Статута града 
Краљева ("Службени лист града Краљева", број 6/19 - пречишћен текст), члана 11, 
13. и 21. Одлуке о буџету града Краљева за 2021. годину ("Службени лист града 
Краљева", број 52/20),   
 
  

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 2021. годину ("Службени лист града Краљева", број 52/20) 
Раздео 05, Глава 01 – Градска управа, Програм 0602 - Опште јавне услуге локалне 
самоуправе, Функција 160 – Опште јавне услуге некласификоване на другом месту, 
Програм.актив/Пројекат 0009, Позиција 178, Економска класификација 499 – Текућа 
буџетска резерва, ПРЕНОСЕ СЕ средства у износу од 3.150.000,00 динара, ради 
уравнотежења расхода буџета, УМАЊЕЊЕМ апропријације у оквиру: 

Раздела 05, Глава 01 – Градска управа, Програм 0602 - Опште 
јавне услуге локалне самоуправе, Функција 130 – Опште услуге, 
Програм.актив/Пројекат 0001 – Функционисање локалне 
самоуправе и градских општина, Позиција 173, Економска 
класификација 485 – Накнада штете за повреде или штету 
нанету од стране државних органа, за износ од 3.150.000,00 
динара.  

   2. Из средстава текуће буџетске резерве, Раздео 05, Глава 01 – 
Градска управа, Програм 0602 - Опште јавне услуге локалне самоуправе, Функција 
160 – Опште јавне услуге некласификоване на другом месту, 
Програм.актив/Пројекат 0009, Позиција 178, Економска класификација 499 – Текућа 
буџетска резерва, ПОВЕЋАВА СЕ апропријација у износу од 3.150.000,00 динара у 
оквиру: 

Раздела 05, Глава 01 – Градска управа, Програм 0602 - Опште 
јавне услуге локалне самоуправе, Функција 130 – Опште услуге, 
Програм.актив/Пројекат 0001 – Функционисање локалне 
самоуправе и градских општина, Позиција 177, Економска 
класификација 541 – Земљиште, за износ од 3.150.000,00 
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 по пресуди Основног суда у Краљеву 37П.бр. 226/20 од 
05.06.2020. године и пресуди Апелационог суда у Крагујевцу број Гж-2251/20 од 
19.01.2021. године којима је утврђена, односно потврђена накнада за одузето 
земљиште тужиоца Горана Воштинића из Краљева у износу од 3.147.277,35 
динара, а за чије финансирање Одлуком о буџету града Краљево за 2021. годину 
нису планирана довољна средства. 



   
 
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, 72/19 и 
149/20), 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, у вези члана 58. тачка 5, члана 121. став 1. Статута града 
Краљева ("Службени лист града Краљева", број 6/19 - пречишћен текст), члана 11, 
13. и 21. Одлуке о буџету града Краљева за 2021. годину ("Службени лист града 
Краљева", број 52/20),  
  

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 2021. годину ("Службени лист града Краљева", број 52/20) Раздео 
05, Глава 01 – Градска управа, Програм 0602 - Опште јавне услуге локалне 
самоуправе, Функција 160 – Опште јавне услуге некласификоване на другом месту, 
Програм.актив/Пројекат 0009, Позиција 178, Економска класификација 499 – Текућа 
буџетска резерва, ПРЕНОСЕ СЕ средства у износу од 5.000.000,00 динара, ради 
уравнотежења расхода буџета, УМАЊЕЊЕМ апропријације у оквиру: 

Раздела 5, Глава 09 – Спортски центар „Ибар“, Програм 1301 – 
Развој спорта и омладине,  Функција 810 - Услуге рекреације и 
спорта, Програм.актив./Пројекат 0004 – Функционисање 
локалних спортских установа, Позиција 368, Економска 
класификација  421 – Стални трошкови за износ од 5.000.000,00 
динара. 

                        2. Из средстава текуће буџетске резерве, Раздео 05, Глава 01 – 
Градска управа, Програм 0602 - Опште јавне услуге локалне самоуправе, Функција 
160 – Опште јавне услуге некласификоване на другом месту, 
Програм.актив/Пројекат 0009, Позиција 178, Економска класификација 499 – Текућа 
буџетска резерва, ПОВЕЋАВА СЕ апропријација у износу од 5.000.000,00 динара у 
оквиру: 

Раздела 5, Глава 09 – Спортски центар „Ибар“, Програм 1301 – 
Развој спорта и омладине,  Функција 810 - Услуге рекреације и 
спорта, Програм.актив./Пројекат 0004 – Функционисање 
локалних спортских установа, Позиција 377, Економска 
класификација  511 – Зграде и грађевински објекти за износ од 
5.000.000,00 динара. 

  3. Промене  у апропријацијама  извршене у тачкама  1. и 2. овог 
решења односе се на уравнотежење расхода у погледу недостајућих средстава за 
спровођење планиране инвестиције због значајне уштеде и смањења трошкова 
одржавања, а на основу Извештаја техничке службе број 42 од 05.02.2021. године и 
Елабората енергетске ефикасности број 49 од 10.02.2021. године, која  Одлуком о 
буџету града Краљево за 2021. годину нису планирана у довољном износу код 
буџетског корисника Спортског центра  „Ибар“ Краљево.  
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  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 Спортски центар „Ибар“ Краљево. 
  5.  Решење објавити у "Службеном листу града Краљева". 
 

Образложење 
 

      На основу дописа Спортског центра „Ибар“ Краљево број 101 од 
04.03.2021. године, 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: 37/21 дана 17.02.2021. године у 
износу од 5.000.000,00 динара којима се обезбеђују недостајућа средстава за 
спровођење планиране инвестиције због значајне уштеде и смањења трошкова 
одржавања, а на основу Извештаја техничке службе број 42 од 05.02.2021. године и 
Елабората енергетске ефикасности број 49 од 10.02.2021. године, која  Одлуком о 
буџету града Краљево за 2021. годину нису планирана у довољном износу код 
буџетског корисника Спортског центра  „Ибар“ Краљево. 
  Правни основ за доношење овог решења садржан је у члану 21. 
Одлуке о буџету града Краљева за 2021. годину ("Службени лист града Краљева", 
број 52/20), 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, Спортском центар „Ибар“ Краљево, Управи за трезор - Филијала Краљево  
и архиви. 
   
Градоначелник града Краљева 
Број: 495/2021 
Дана: 9. марта 2021. године 
 
 
 

       Заменик Градоначелника 
                                                                                           Вукман Ракочевић, с.р. 

 



  
             
           На основу члана 32. став 1. тачка 6. у вези са чланом 66. став 3. Закона о 
локалној самоуправи („Службени гласник РС'', број 129/07, 83/14-др.закон, 
101/16-др.закон и 47/18), члана 11. став 4. Закона о финансијској подршци 
породици са децом („Службени гласник РС“, број 113/17 и 50/18), члана 63. став 
1. тачка 2. и члана 121. став 1. Статута града Краљева („Службени лист града 
Краљева'', број 6/19-пречишћен текст), члана 7. став 1. Одлуке о праву на 
накнаду дела трошкова боравка деце у предшколској установи чији је оснивач 
друго правно или физичко лице на територији града Краљева („Службени лист 
града Краљева“, број 52/20) и члана 13. Одлуке о буџету града Краљева за 
2021. годину („Службени лист града Краљева '', број 52/20),  
           Градско веће града Краљева, на Двадесет трећој (ванредној) седници 
одржаној дана 12.марта 2021. године, донело је  
 

 
РЕШЕЊЕ 

 О УТВРЂИВАЊУ МЕСЕЧНОГ ИЗНОСА ВИСИНЕ НАКНАДЕ ТРОШКОВА 
БОРАВКА ДЕЦЕ У ПРИВАТНОЈ ПРЕДШКОЛСКОЈ УСТАНОВИ ЧИЈИ ЈЕ 

ОСНИВАЧ ДРУГО ПРАВНО ИЛИ ФИЗИЧКО ЛИЦЕ НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА 
КРАЉЕВА ЗА РАДНУ 2020/2021. ГОДИНУ 

 
 

 1. Месечни износ накнаде трошкова боравка деце у предшколској 
установи чији је оснивач друго правно или физичко лице који се плаћа из 
буџета града Краљева износи 13.000,00 динара за радну 2020/2021. годину.  
 2. Дневни износ боравка детета утврђује се дељењем месечног износа 
који се признаје као основ за обрачун дела трошкова боравка деце. 
 3. За дане оправданог одсуства детета (болест, годишњи одмор 
родитеља и др.) уплаћује се 50% од дневног износа. 
 4. За дане неоправданог одсуства детета накнада се не плаћа. 
 Трошкови боравка детета у приватној предшколској установи не 
надокнађују се ни за дане викенда, државних и верских празника који се 
празнују у Републици Србији и обележавају нерадно. 
 5. Право на финансијску помоћ из тачке 1. овог решења може да оствари 
родитељ, односно други законски заступник у радној/школској 2020/2021 години 
у складу са условима прописаним Одлуке о праву на накнаду дела трошкова 
боравка деце у предшколској установи чији је оснивач друго правно или 
физичко лице на територији града Краљева („Службени лист града Краљева“, 
број 52/20). 
 6. Ово решење ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у 
„Службеном листу града Краљева“, а примењиваће се до 31. августа 2021. 
године. 
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Образложење 
 

 
 Скупштина града Краљева је крајем 2020. године донела Одлуку о праву 
на накнаду дела трошкова боравка деце у предшколској установи чији је 
оснивач друго правно или физичко лице на територији града Краљева 
(„Службени лист града Краљева“, број 52/20), којом се утврђује право на 
накнаду трошкова боравка деце узраста од шест месеци до поласка у основну 
школу у предшколској установи чији је оснивач друго правно или физичко лице 
на територији града Краљева у складу са законом и која поседује решење о 
верификацији издато од стране надлежног министарства. Такође су утврђени 
услови и начин остваривања овог права. 
 Наведеном одлуком је предвиђено да износ месечне накнаде трошкова 
боравка деце у приватној предшколској установи утврђује Градско веће града 
Краљева. Тај износ месечно по детету може бити највише до 80% економске 
цене коју Скупштина града Краљева утврђује одлуком о висини економске цене 
услуга Предшколске установе „Олга Јовичић – Рита“ Краљево за текућу годину. 
 Обављеним анализама, а нарочито разматрањем могућности буџета 
Града за 2021. годину, у складу са Одлуком о буџету града Краљева за 2021. 
годину („Службени лист града Краљева“, број 52/20), утврђен је износ као у 
ставу 1. диспозитива овог решења.  
 
 
 
 
Градско веће града Краљева 
Број:011-48/2021-І      
Дана:12.03.2021.године 
 
                                                      Председавајући Градског већа 
                                 Заменик градоначелника града Краљева 
                                                                                Вукман Ракочевић, с.р. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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 121. став 1. Статута града Краљева („Службени лист 
града Краљева“, број 6/19 – пречишћен текст), члана 2. Одлуке о обезбеђивању 
средстава за остваривање потреба и интереса у области спорта на територији 
града Краљева („Службени лист града Краљева“, број 32/14) и члана 13. Одлуке о 
буџету града Краљева за 2021. годину („Службени лист града Краљева“, број 
52/20), 

Градско веће града Краљева, на Двадесет трећој (ванредној) седници 
одржаној  дана 12. марта 2021. године,  донело је  

 
Р Е Ш Е Њ Е  

I 

             Градско веће града Краљева утврђује распоред коришћења средстава из 
буџета града Краљева, планираних чланом 13. Одлуке о буџету града Краљева за 
2021. годину у оквиру раздела 5. глава 01 - Градска управа, програм 1301 - Развој 
спорта и омладине, функција 860 - Рекреација, спорт, култура и вере, 
некласификована на другом месту, програмска активност/ пројекат 0001- Подршка 
локалним спортским организацијама, удружењима и савезима, позиција 152 - 
Дотације невладиним организацијама у износу од 100.000.000,00 динара на 
следећи начин: 
- 95.000.000,00 динара за финансирање годишњих програма спортских клубова 
(организација) са територије града Краљева  у 2021. години по јавном позиву и 
- 5.000.000,00 динара за финансирање посебних програма спортских удружења, 
клубова и организација у 2021. години. 
 

                                                           II 

 У складу са одредбама става I овог решења, спроводиће се поступак 
доделе средстава спортским удружењима, клубовима и организацијама из буџета 
града Краљева за годишње програме, а у циљу остваривања потреба и интереса 
града у области спорта. 

III 
 

           Решење објавити у „Службеном листу града Краљева“. 
 

О б р а з л о ж е њ е 

 Одлуком о буџету града Краљева за 2021. годину („Службени лист града 
Краљева“, број 52/20) у оквиру раздела 5. глава 01 - Градска управа, програм 1301 
- Развој спорта и омладине, функција 860 - Рекреација, спорт, култура и вере, 
некласификована на другом месту, програмска активност/ пројекат 0001- Подршка 
локалним спортским организацијама, удружењима и савезима, позиција 152 - 
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Дотације невладиним организацијама, планирана су средства у износу од 
100.000.000,00 динара.  
             Поступајући у складу са Одлуком о обезбеђивању средстава за 
остваривање потреба и интереса у области спорта на територији града Краљева, 
стручна Комисија за избор годишњих и посебних програма у области спорта града 
Краљева, образована од стране градоначелника града Краљева Решењем о 
образовању и именовању Комисије за избор годишњих и посебних програма у 
области спорта I број 2837/16 од 31.08.2016. године, на својој седници од 
11.03.2021. године утврдила је предлог број 1/21 од 11.03.2021. године.  
            На основу предлога Комисије, Градско веће града Краљева је утврдило 
распоред коришћења наведених средстава у износу и за намену како је то 
дефинисано у диспозитиву овог решења. 
 
 
Градско веће града Краљева 
Број:06-67/2021-І      
Дана: 12.03.2021. године 
 
                                                      Председавајући Градског већа  
                                        Заменик градоначелника града Краљева 
                                                                                Вукман Ракочевић, с.р. 
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25. Решење о промени апропријације корисника буџета, број: 440/2021 од 26. 
фебруара 2021. године....................................................................................... 
 

26. Решење о промени апропријације корисника буџета, број: 495/2021 од 9. 
марта 2021. године............................................................................................. 
 
 
АКТИ ГРАДСКОГ ВЕЋА ГРАДА КРАЉЕВА 

 
27. Решење о утврђивању месечног износа висине накнаде трошкова 

боравка деце у приватној предшколској установи чији је оснивач друго 
правно или физичко лице на тероторији града Краљева за радну 
2020/2021. годину............................................................................................ 
 

28. Решење, број: 06-67/2021-I од 12.03.2021. године....................................... 
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Издавач: Скупштина града Краљева - Година издавања: педесет четврта - 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


