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СЛУЖБЕНИ ЛИСТ 
ГРАДА КРАЉЕВА

БРОЈ 16 - 29. АПРИЛ 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 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 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 592.800,00 динара, ради 
уравнотежења расхода буџета, УМАЊЕЊЕМ апропријације у оквиру: 

Раздела 05, Глава 01 – Градска управа, Програм 0701 – 
Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура,  
Функција 450 - Саобраћај, Програм.актив./Пројекат 0005 – 
Унапређење безбедности саобраћаја (Фонд за саобраћај), 
Позиција 125, Економска класификација  424 – Специјализоване 
услуге за износ од 592.800,00 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 592.800,00 динара у 
оквиру: 

Раздела 05, Глава 01 – Градска управа, Програм 0701 – 
Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура,  
Функција 450 - Саобраћај, Програм.актив./Пројекат 0005 – 
Унапређење безбедности саобраћаја (Фонд за саобраћај), 
Позиција 132, Економска класификација  511 – Зграде и 
грађевински објекти за износ од 592.800,00 динара. 

  3. Промене  у апропријацијама  извршене у тачкама  1. и 2. овог 
решења односе се на уравнотежење расхода у погледу недостајућих средстава за 
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израду техничке документације саобраћајног уређења-реконструкције раскрснице 
државног пута IB реда број 22 и општинског пута у насељеном месту Конареву (код 
''Млаза''), а на основу примљене I привремене ситуације број 150-025-128-887/21 од 
24.03.2021. године предузећа ''GMP GRAMOS-NS'' из Новог Сада на износ од 
177.840,00 динара, која  Одлуком о буџету града Краљево за 2021. годину нису 
планирана у довољном износу код буџетског корисника Градску управу.  
  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 поднео је захтев за промену 
апропријације број Сл/21-IV дана 23.04.2021. године који се односи на 
уравнотежење расхода у погледу недостајућих средстава за израду техничке 
документације саобраћајног уређења-реконструкције раскрснице државног пута IB 
реда број 22 и општинског пута у насељеном месту Конареву (код ''Млаза''), а на 
основу примљене I привремене ситуације број 150-025-128-887/21 од 24.03.2021. 
године предузећа ''GMP GRAMOS-NS'' из Новог Сада, која  Одлуком о буџету града 
Краљево за 2021. годину нису планирана у довољном износу код буџетског 
корисника Градску управу за износ од 592.800,00 динара. 
  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: 1036/2021 
Дана: 23. април 2021. 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, 72/19 и 
149/20), 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 2021. годину ("Службени лист града 
Краљева", број 52/20),   

  
  
 

ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА КРАЉЕВА, доноси 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
о отварању апропријације по основу донација и помоћи од међународних 

организација 
 

 1. Средства од донација и помоћи од међународних организација, на 
основу Уговора о донацији за увођење еУслуге за подношење захтева за 
пољопривредне субвенције, број донације UNOPS-SwissPRO-2019-Grant-026 
закљученог између UNOPS-a (заведен дана 20. новембра 2019. године) и Града 
Краљева (заведен под бројем 3536/19 дана 22. новембра 2019. године) и Анекса 1, 2 и 3 
истог ( код UNOPS-a заведени дана 9. новембра 2020. године, 30. децембра 2020. 
године и 31. марта 2021. године, а код Града Краљева заведени под бројевима 2976/20 
дана 18. новембра 2020. године, 263/21 дана 03. фебруара 2021. године и 827/21 дана 
05. априла 2021. године) пренета на подрачун извршења буџета града Краљева број 
840-17640-73 код Управе за трезор дана 08.03.2021. године као текући наменски 
трансфер по основу донација и помоћи од међународних организација (извод 64) у 
износу од 81.103,08 динара, користиће се за реализацију пројекта ''Увођење еУслуге за 
пољопривредне субвенције''.  

 2. По основу уплате наменских средстава из тачке 1. овог решења, 
УВЕЋАВАЈУ СЕ планирани буџетски приходи и примања Одлуке о буџету града 
Краљева за 2021. годину ("Службени лист града Краљева", број 52/20) за износ 
наменског трансфера од  81.103,08 динара (извор 06). 

 3. Средства у износу од 81.103,08 динара РАСПОРЕЂУЈУ СЕ у оквиру 
члана 13. Одлуке о буџету града Краљева за 2021. годину, Раздео 05, Глава 01 -
Градска управа, Програм 0602 – Опште услуге локалне самоуправе, Функциja 130, 
Програмска актив./пројекат 0001 – Функционисање локалне самоуправе и градских 
општина, Позиција 175, Економска класификација 512 – Машине и опрема, УВЕЋАЊЕМ 
планираних расхода апропријације за износ наменског трансфера по основу донација и 
помоћи од међународних организација (извор 06). 

 4. ОБАВЕЗУЈЕ СЕ корисник одобрених наменских средстава – Градска 
управа, да средства у износу од 81.103,08 динара користи искључиво за реализацију 
пројекта ''Увођење еУслуге за пољопривредне субвенције''. 

  5. ОБАВЕЗУЈЕ СЕ Градска управа као корисник средстава да у име Града 
Краљева изврши све преузете обавезе на начин и у роковима из закљученог основног 
Уговора и Анекса истог из тачке 1. овог решења.  
  6.  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. 
   7. Ово решење објавити у "Службеном листу града Краљева". 
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Образложење 
 

  На основу Уговора о донацији за увођење еУслуге за подношење захтева 
за пољопривредне субвенције, број донације UNOPS-SwissPRO-2019-Grant-026 
закљученог између UNOPS-a и Града Краљева  и Анекса 1, 2 и 3 истог, пренета су на 
подрачун извршења буџета града Краљева број 840-17640-73 код Управе за трезор 
дана 08.03.2021. године као текући наменски трансфер по основу донација и помоћи од 
међународних организација (извод 64) средства у износу од 81.103,08 динара која ће се 
користити за реализацију пројекта ''Увођење еУслуге за пољопривредне субвенције''. 
  Правни основ за доношење овог решења садржан је у одредбама члана 
24. Одлуке о буџету града Краљева за 2021. годину ("Службени лист града Краљева", 
број 52/20) 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 рахода и издатака по том основу на одговарајуће апропријације. 
   Решење доставити: Одељењу за привреду и финансије Градске управе 
града Краљева, Одељењу за послове органа Града Градске управе града Краљева,   
Служби за управљање пројектима и локално-економски развој Градске управе града 
Краљева, Управи за трезор и архиви.  
 
 
ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА КРАЉЕВА 
Број: 1056/2021 
Дана: 27. април 2021. године 
 
 
                                                                                    

                                                                          ГРАДОНАЧЕЛНИК 
                             др Предраг Терзић, дипл. политиколог, 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, 72/19 и 
149/20), 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 2021. годину ("Службени лист града 
Краљева", број 52/20),   

  
  
 

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, на основу 

Уговора о сарадњи на реализацији помоћи за побољшање услова становања интерно 
расељених лица док су у расељеништву доделом помоћи намењене за набавку 
грађевинског материјала за завршетак или адаптацију стамбеног објекта закљученог 
између Комесаријата за избеглице и миграције Републике Србије (заведен под бројем 
9-9/102 дана 13. априла 2021. године) и Града Краљева (заведен под бројем 831/21 
дана 5. априла 2021. године) пренета на подрачун извршења буџета града Краљева 
број 840-733144843-75 код Управе за трезор дана 26.04.2021. године као текући 
наменски трансфер од Републике у корист нивоа градова (извод 4) у износу од 
3.780.000,00 динара, користиће се као помоћ за завршетак или адаптацију стамбеног 
објекта, у циљу побољшања услова становања интерно расељених лица док су у 
расељеништву, која имају пребивалиште/боравиште на територији града Краљева. 

 2. По основу уплате наменских средстава из тачке 1. овог решења, 
УВЕЋАВАЈУ СЕ планирани буџетски приходи и примања Одлуке о буџету града 
Краљева за 2021. годину ("Службени лист града Краљева", број 52/20) за износ 
наменског трансфера од  3.780.000,00 динара (извор 07). 

 3. Средства у укупном износу од 3.780.000,00 динара РАСПОРЕЂУЈУ СЕ у 
оквиру члана 13. Одлуке о буџету града Краљева за 2021. годину, Раздео 05, Глава 01 -
Градска управа, Програм 1101 – Становање, урбанизам и просторно планирање, 
Функциja 620, Програмска актив./пројекат 0004 – Стамбена подршка, Позиција 62, 
Економска класификација 472 – Накнада за социјалну заштиту из буџета – Накнада за 
учешће града у пројектима за избегла и прогнана лица, УВЕЋАЊЕМ планираних 
расхода апропријације за износ наменског трансфера од другог нивоа власти (извор 
07). 

 4. ОБАВЕЗУЈЕ СЕ корисник одобрених наменских средстава – Градска 
управа, да средства у износу од 3.780.000,00 динара користи искључиво као помоћ за 
завршетак или адаптацију стамбеног објекта, у циљу побољшања услова становања 
интерно расељених лица док су у расељеништву, која имају пребивалиште/боравиште 
на територији града Краљева. 

  5. ОБАВЕЗУЈЕ СЕ Градска управа као корисник средстава да у име Града 
Краљева изврши све преузете обавезе на начин и у роковима из закљученог Уговора из 
тачке 1. овог решења.  

93.
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  6.  О извршењу овог решења стараће се Одељење за привреду и 
финансије Градске управе града Краљева и Одељење за друштвене делатности 
Градске управе града Краљева. 
   7. Ово решење објавити у "Службеном листу града Краљева". 
                                                

Образложење 
 

  На основу Уговора о сарадњи на реализацији помоћи за побољшање 
услова становања интерно расељених лица док су у расељеништву доделом помоћи 
намењене за набавку грађевинског материјала за завршетак или адаптацију стамбеног 
објекта закљученог између Комесаријата за избеглице и миграције Републике Србије  и 
Града Краљева пренета су на подрачун извршења буџета града Краљева број 840-
733144843-75 код Управе за трезор дана 26.04.2021. године као текући наменски 
трансфер од Републике у корист нивоа градова средства у износу од 3.780.000,00 
динара, која ће се користити као помоћ за завршетак или адаптацију стамбеног објекта, 
у циљу побољшања услова становања интерно расељених лица док су у 
расељеништву, која имају пребивалиште/боравиште на територији града Краљева. 
  Правни основ за доношење овог решења садржан је у одредбама члана 
24. Одлуке о буџету града Краљева за 2021. годину ("Службени лист града Краљева", 
број 52/20) 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 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, Управи за трезор и 
архиви.  
 
 
ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА КРАЉЕВА 
Број: 1057/2021 
Дана: 27. април 2021. године 
    
 
 
                                                                                    

                                                                    ГРАДОНАЧЕЛНИК 
                           др Предраг Терзић, дипл. политиколог, с.р. 
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На основу члана 46. став 1. тачка 2. Закона о локалној самоуправи („Службени 
гласник РС“, број 127/07, 83/14-др. закон, 101/16 и 47/18), члана 7. Одлуке о 
раскопавању јавних површина на територији града Краљева („Службени лист града 
Краљева“, број 32/2017) и члана 63. став 1. тачка 2. Статута града Краљева 
(„Службени лист града Краљева“, број 6/19-пречишћен текст), 
 

Градско веће града Краљева, на Двадесет осмој (ванредној) седници одржаној 
дана 29. априла 2021. године, донело је  
 

З  А  К  Љ  У  Ч  А  К  
 
I 
 

ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Годишњи план инвестиционог раскопавања 
површине јавне намене за 2021. годину, донет Одлуком Надзорног одбора Јавног 
предузећа за уређивање грађевинског земљишта „Краљево“ број 1327-2/21 од 20.04. 
2021. године. 
 

    II   
  

Овај закључак објавити у „Службеном листу града Краљева“. 
 
 

        О  б  р  а  з  л  о  ж  е  њ  е 
   
 

Правни основ за доношење овог закључка је члан 7. Одлуке о раскопавању 
јавних површина на територији града Краљева („Службени лист града Краљева“, 
број 32/2017) који  предвиђа да је јавно предузеће дужно да најкасније до 15. 
фебруара текуће године донесе годишњи план раскопавања површина јавне намене, 
са временски и просторно усклађеним радовима на раскопавању и исти достави 
организационој јединици Градске управе града Краљева надлежној за послове 
комуналне делатности, ради прибављања сагласности. Организациона јединица 
План доставља Градском већу града Краљева ради давања сагласности. 

На основу наведеног сачињен је закључак као и диспозитиву.  
 
 
 
 
ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА КРАЉЕВА 
Број: 06-111/2021-I 
Дана: 29. 04. 2021. године 

 
 
                                                                                 Председник Градског већа 
                                                                               градоначелник града Краљева 
                                                                     др Предраг Терзић, дипл.политиколог, с.р. 
 

94.
АКТИ ГРАДСКОГ ВЕЋА ГРАДА КРАЉЕВА
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Издавач: Скупштина града Краљева - Година издавања: педесет четврта - Главни и одговорни уредник
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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
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