
  На основу члана 61. став 2. и члана 69. Закона о буџетском систему 
(„Службени гласник РС“, број 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13-
исправка, 108/13, 142/14, 68/15-др. закон, 103/15, 99/16, 113/17, 95/18, 31/19, 72/19 и 
149/20), члана 46. став 2. и члана 66. став 5. Закона о локалној самоуправи 
(„Службени гласник РС“, број 129/07, 83/14 - др. закон, 101/16-др. закон и 47/18), члана 
63. тачка 2), члана 87. став 3. и члана 121. став 1. Статута града Краљева („Службени 
лист града Краљева“, број 6/19-пречишћен текст) и члана 13. и 22.  Одлуке о буџету 
града Краљева за 2021. годину („Службени лист града Краљева“, број 52/20 и 20/21),  

  ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА КРАЉЕВА, на Четрдесет деветој седници 
одржаној 8. октобра 2021. године, донело је 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
о коришћењу средстава текуће буџетске резерве 

 

 

   1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету града Краљева за 2021. 
годину („Службени лист града Краљева“, број 52/20  и 20/21)  - Раздео 05, Глава 01 – 
Градска управа, Програм 0602 - Опште услуге локалне самоуправе,  Функција 160 – 
Опште јавне услуге некласификоване на другом месту, Програмска активност/ 
Пројекат 0009 - Текућа буџетска резерва, Позиција 178, Економска класификација 499 
- Текућа буџетска резерва, на основу захтева Одељења за друштвене делатности 
Градске управе града Краљева III Број: 253/21 од 04.10.2021. године, ОДОБРАВАЈУ 
СЕ средства у износу од 900.000,00 динара за потребе организације манифестације 
„Дани музике и младих у   Краљеву“.  

 2. Средства текуће буџетске резерве из тачке 1. овог решења 
распоређују се за повећање апропријација које нису планиране у довољном износу у 
оквиру Раздела 05, Глава 06 – Културни центар „Рибница“ Краљево, Програм 1201 – 
Развој културе и информисања, Функција 820, Програм. актив./Пројекат 0002 – 
Јачање културе и уметничког стваралаштва, увећава се Позиција 311, Економска 
класификација 424 – Специјализоване услуге у износу од 900.000,00 динара за 
потребе организације манифестације „Дани музике и младих у   Краљеву“. 
  3. О извршењу овог решења стараће се Одељење за привреду и 
финансије Градске управе града Краљева, Одељење за друштвене делатности 
Градске управе града Краљева и Културни центар „Рибница“ Краљево.  
   4.  Решење објавити у „Службеном листу града Краљева“. 
 

                             Образложење 
 

Одељење за друштвене делатности Градске управе града Краљева је на основу 
дописа Културног центра „Рибница“ Краљево број 899 од 01.10.2021. године, поднело 
захтев за ангажовање средстава из текуће буџетске резерве III Број: 253/21 дана 
04.10.2021. године за износ од 900.000,00 динара Одељењу за привреду и финансије 
Градске управе града Краљева за исплату хонорара за организацију манифестације 
„Дани музике и младих у  Краљеву“. 

Правни основ за доношење овог решења садржан је у одредбама члана 22. 
Одлуке о буџету града Краљева за 2021. годину („Службени лист града Краљева“, број 
52/20 и 20/21) којима је прописано да се средства текуће буџетске резерве користе за 
непланиране сврхе или за сврхе за које се у току године покаже да апропријације нису 
биле довољне, да Градско веће града Краљева, на предлог Одељења за привреду и 
финансије Градске управе града Краљева, доноси решење о употреби средстава текуће 
буџетске резерве и да се средства текуће буџетске резерве распоређују на директне 
кориснике буџетских средстава током фискалне године. 

Решење доставити: Одељењу за привреду и финансије Градске управе града 
Краљева, Одељењу за друштвене делатности Градске управе града Краљева, Одељењу  
за послове органа града Градске управе  града  Краљева, Културном центру „Рибница“ 
Краљево,  Управи за трезор  и архиви. 

 

Градско веће града Краљева 
Број: 011-306/2021-І            Председавајући Градског већа  
Дана: 08. 10. 2021. године                              Заменик градоначелника града Краљева 

                                                                                            Вукман Ракочевић                                                                  
                                   


