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СЛУЖБЕНИ ЛИСТ 
ГРАДА КРАЉЕВА

БРОЈ 35 - 5. НОВЕМБАР 2021. ГОДИНЕ

АКТИ ГРАДOНAЧЕЛНИКА ГРАДА КРАЉЕВА

   
 
 
 
 
 
                На основу члана 61. став 1. 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 5) и 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.,  члана 58. тачка 5), члана 121. став 1. Статута града Краљева 
(„Службени лист града Краљева", број 6/19 - пречишћен текст), члана 21. Одлуке о 
буџету града Краљева за 2021. годину („Службени лист града Краљева", број 52/20  
и 20/21),   
                        

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  
и 20/21) Раздео 5, 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 
470.000,00 динара, ради уравнотежења расхода буџета, умањењем апропријације у 
оквиру: 

- Раздела 05, Глава 11 – Дечје одмаралиште „Гоч“,  Програм 0602 
- Опште јавне услуге локалне самоуправе, Функција 470 – 
Остале делатности, Програм.актив./Пројекат 0001 – 
Функционисање локалне самоуправе и градских општина, 
Позиција 403,  Економска класификација  414 – Социјална 
давања запосленима,  за износ од 470.000,00 динара. 

   2. Из средстава текуће буџетске резерве, Раздео 5, 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 470.000,00 динара у оквиру: 

- Раздела 05, Глава 11 – Дечје одмаралиште „Гоч“,  Програм 0602 
- Опште јавне услуге локалне самоуправе, Функција 470 – 
Остале делатности, Програм.актив./Пројекат 0001 – 
Функционисање локалне самоуправе и градских општина, 
Позиција 410,  Економска класификација  425 – Текуће поправке 
и одржавање за износ од 470.000,00 динара.  

          3. Промене  у апропријацијама  извршене у тачкама  1. и 2. овог 
решења односе се на уравнотежење расхода у погледу недовољно планираних 
средстава за молерске радове приликом сређивања објекта „Добре воде“ на Гочу. 
           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 Дечје одмаралиште „Гоч“. 
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           5. Решење објавити у "Службеном листу града Краљева". 
Образложење 

 
     На основу дописа Дечјег одмаралишта „Гоч“ Краљево број 463/1 од 
01.11.2021. 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: 271/21 дана 02.11.2021. године 
у износу од 470.000,00 динара којима се обезбеђују недостајућа средстава за 
молерске радове приликом сређивања објекта „Добре воде“ на Гочу која  Одлуком о 
буџету града Краљево за 2021. годину нису планирана у довољном износу код 
буџетског корисника Дечјег одмаралишта „Гоч“ 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 
и 20/21), 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, 
Дечјем одмаралишту „Гоч“ Краљево, Управи за трезор - Филијала Краљево  и 
архиви. 

 
Градоначелник града Краљева 
Број: 2892/2021 
Дана: 4. новембра 2021. године 
 
 

       
              Градоначелник града Краљева                                                                                                                                                                

                                                               др Предраг Терзић, дипл. политиколог, с.р. 



   
 
 

    На основу члана 61. став 1. 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 5) и 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.,  члана 58. тачка 5), члана 121. став 1. Статута града Краљева 
(„Службени лист града Краљева", број 6/19 - пречишћен текст), члана 21. Одлуке о 
буџету града Краљева за 2021. годину („Службени лист града Краљева", број 52/20  
и 20/21),   
                        

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  
и 20/21) Раздео 5, 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 
1.900.000,00 динара, ради уравнотежења расхода буџета, умањењем апропријације 
у оквиру: 

- Раздела 05, Глава 11 – Дечје одмаралиште „Гоч“,  Програм 0602 
- Опште јавне услуге локалне самоуправе, Функција 470 – 
Остале делатности, Програм.актив./Пројекат 0001 – 
Функционисање локалне самоуправе и градских општина, 
Позиција 416,  Економска класификација  511 – Зграде и 
грађевински објекти,  за износ од 1.900.000,00 динара. 

   2. Из средстава текуће буџетске резерве, Раздео 5, 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 1.900.000,00 динара у оквиру: 

- Раздела 05, Глава 11 – Дечје одмаралиште „Гоч“,  Програм 0602 
- Опште јавне услуге локалне самоуправе, Функција 470 – 
Остале делатности, Програм.актив./Пројекат 0001 – 
Функционисање локалне самоуправе и градских општина, 
Позиција 417,  Економска класификација  512 – Машине и 
опрема за износ од 1.900.000,00 динара.  

          3. Промене  у апропријацијама  извршене у тачкама  1. и 2. овог 
решења односе се на уравнотежење расхода у погледу недовољно планираних 
средстава за набавку недостајуће опреме и замену старе дотрајале опреме. 
           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 Дечје одмаралиште „Гоч“. 
           5. Решење објавити у "Службеном листу града Краљева". 
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Образложење 
 

     На основу дописа Дечјег одмаралишта „Гоч“ Краљево број 463/1 од 
01.11.2021. 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: 271/21 дана 02.11.2021. године 
у износу од 1.900.000,00 динара којима се обезбеђују недостајућа средстава за 
набавку недостајуће опреме и замену старе дотрајале опреме која  Одлуком о 
буџету града Краљево за 2021. годину нису планирана у довољном износу код 
буџетског корисника Дечјег одмаралишта „Гоч“ 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 
и 20/21), 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, 
Дечјем одмаралишту „Гоч“ Краљево, Управи за трезор - Филијала Краљево  и 
архиви. 

 
Градоначелник града Краљева 
Број: 2893/2021 
Дана: 4. новембра 2021. године 

   
     

              Градоначелник града Краљева                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                               др Предраг Терзић, дипл. политиколог, с.р. 



  На основу члана 61. став 1. 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 5) и 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.,  члана 58. тачка 5), члана 121. став 1. Статута града Краљева 
(„Службени лист града Краљева", број 6/19 - пречишћен текст), члана 21. Одлуке о 
буџету града Краљева за 2021. годину („Службени лист града Краљева", број 52/20  
и 20/21),   
                        

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  
и 20/21) Раздео 5, 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 
150.000,00 динара, ради уравнотежења расхода буџета, умањењем апропријације у 
оквиру: 

- Раздела 05, Глава 04 – Народна библиотека „Стефан 
Првовенчани“ Краљево,  Програм 1201 - Развој културе и 
информисања, Функција 820 – Услуге културе, 
Програм.актив./Пројекат 0001 – Функционисање локалних 
установа културе, Позиција 254,  Економска класификација  424 – 
Специјализоване услуге,  за износ од 150.000,00 динара. 

   2. Из средстава текуће буџетске резерве, Раздео 5, 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 150.000,00 динара у оквиру: 

- Раздела 05, Глава 04 – Народна библиотека „Стефан 
Првовенчани“ Краљево,  Програм 1201 - Развој културе и 
информисања, Функција 820 – Услуге културе, 
Програм.актив./Пројекат 0001 – Функционисање локалних 
установа културе, Позиција 255,  Економска класификација  425 – 
Текуће поправке и одржавање за износ од 150.000,00 динара.  

          3. Промене  у апропријацијама  извршене у тачкама  1. и 2. овог 
решења односе се на уравнотежење расхода у погледу недовољно планираних 
средстава за текуће одржавање реконструисане куће Аџића коју користи Народна 
библиотека. 
           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 Народна библиотека „Стефан Првовенчани“ 
Краљево. 
           5. Решење објавити у "Службеном листу града Краљева". 
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Образложење 

 
     На основу дописа Народне библиотеке „Стефан Првовенчани“ Краљево број 
650 од 01.11.2021. 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: 274/21 дана 02.11.2021. 
године у износу од 150.000,00 динара којима се обезбеђују недостајућа средстава 
за текуће одржавање реконструисане куће Аџића коју користи Народна библиотека 
која  Одлуком о буџету града Краљево за 2021. годину нису планирана у довољном 
износу код буџетског корисника Народне библиотеке „Стефан Првовенчани“ 
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 
и 20/21), 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, 
Народној библиотеци „Стефан Првовенчани“ Краљево, Управи за трезор - Филијала 
Краљево  и архиви. 

 
Градоначелник града Краљева 
Број:2894/2021 
Дана: 4. новембра 2021. године 
 
 
 
                                                                           Градоначелник града Краљева 
                                                              др Предраг Терзић, дипл. политиколог, с.р.  

       
 



  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 Педесет другој (ванредној) 
седници одржаној 5. новембра 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: 270/21 од 02.11.2021. године, ОДОБРАВАЈУ 
СЕ средства у износу од 2.500.000,00 динара како би се обезбедила недостајућа 
средстава Дечјем одмаралишту „Гоч“ Краљево за сталне трошкове и материјал.   

 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 11 – Дечје одмаралиште „Гоч“ Краљево, Програм 0602 – 
Опште услуге локалне самоуправе, Функција 470, Програм. актив./Пројекат  0001 – 
Функционисање локалне самоуправе и градских општина, увећава се  

- Позиција 406, Економска класификација 421 – Стални трошкови у износу од 
1.000.000,00 динара за набавку пелета и плаћање трошкова електричне енергије; 

- Позиција 411, Економска класификација 426 - Материјал у износу од 
1.500.000,00 динара за плаћање трошкова намирница за припремање хране, горива и 
хемијских средстава за одржавање хигијене. 

 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 Дечје одмаралиште „Гоч“ Краљево.    

4.  Решење објавити у „Службеном листу града Краљева“. 
 

                             Образложење 
 

    Одељење за друштвене делатности Градске управе града Краљева је на 
основу дописа Дечјег одмаралишта „Гоч“ Краљево број 462/1 од 01.11.2021. године, 
поднело захтев за ангажовање средстава из текуће буџетске резерве III Број: 270/21 дана 
02.11.2021. године за износ од 2.500.000,00 динара Одељењу за привреду и финансије 
Градске управе града Краљева како би се обезбедила додатна средства за набавку 
пелета и плаћање трошкова електричне енергије као и за плаћање трошкова намирница 
за припремање хране, горива и хемијских средстава за одржавање хигијене. До 
недостатка срестава је дошло због ограничења услед COVID 19 пандемије услед којих 
Дечје одмаралиште „Гоч“ није могло да реализује наставу у природи због препорука 
кризног штаба Републике Србије и Министарства просвете упућених према предшколским 
установама и основним школама. 

  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. 
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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, Дечјем одмаралишту „Гоч“ 
Краљево,  Управи за трезор  и архиви. 

 
 

Градско веће града Краљева 
Број: 011-332/2021-І      
Дана: 05. 11. 2021. године 
 
 
                                                                  Председник Градског већа 
             градоначелник града Краљева 

                     др Предраг Терзић, дипл. политиколог, с.р.
                     



                                                                                     
  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 Педесет другој (ванредној) 
седници одржаној 5. новембра 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: 266/21 од 03.11.2021. године, ОДОБРАВАЈУ 
СЕ средства у износу од 6.200.000,00 динара како би се обезбедила недостајућа 
средстава Спортском центру „Ибар“ Краљево за сталне трошкове.   

 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 09 – Спортски центар „Ибар“ Краљево, Програм 1301 – 
Развој спорта и омладине, Функција 810, Програм. актив./Пројекат  0004 – 
Функционисање локалних спортских установа, увећава се  позиција 368, Економска 
класификација 421 – Стални трошкови у износу од 6.200.000,00 динара за струју и 
енергенте. 

 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 Спортски центар „Ибар“ Краљево.   

 4.  Решење објавити у „Службеном листу града Краљева“. 
 

                             Образложење 
 

Одељење за друштвене делатности Градске управе града Краљева је на основу 
дописа Спортског центра „Ибар Краљево број 458 од 28.10.2021. године, поднело захтев 
за ангажовање средстава из текуће буџетске резерве III Број: 266/21 дана 03.11.2021. 
године за износ од 6.200.000,00 динара Одељењу за привреду и финансије Градске 
управе града Краљева како би се обезбедила додатна средства за плаћање трошкова 
електричне енергије и енергената. До недостатка средстава је дошло због повећаног 
трошења струје и енергената у Новој хали спортова насталих услед рада Пункта за 
вакцинацију, као и почетка рада реновираног Атлетског стадиона. 

 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. 
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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, Спортском центру „Ибар“ 
Краљево,  Управи за трезор  и архиви. 

 
 
Градско веће града Краљева 
Број: 011-333/2021-І      
Дана: 05. 11. 2021. године 
 
 
                                                                  Председник Градског већа 
              градоначелник града Краљева 

                   др Предраг Терзић, дипл. политиколог, с.р.
                     



  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 Педесет другој (ванредној) 
седници одржаној 5. новембра 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: 279/21 од 04.11.2021. године, ОДОБРАВАЈУ 
СЕ средства у износу од 150.000,00 динара како би се обезбедила недостајућа 
средстава  Краљевачком позоришту за специјализоване услуге.   

 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 05 – Краљевачко позориште, Програм 1201 – Развој културе 
и информисања, Функција 820, Програм. актив./Пројекат  0001 – Функционисање 
локалних установа културе, увећава се  позиција 279, Економска класификација 424 – 
Специјализоване услуге у износу од 150.000,00 динара за покривање трошкова 
програма дана Позоришта 10. новембра и израду и постављање спомен плоче на 
згради Позоришта. 

 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 Краљевачко позориште.   

 4.  Решење објавити у „Службеном листу града Краљева“. 
 

                             Образложење 
 

Одељење за друштвене делатности Градске управе града Краљева је на основу 
дописа Краљевачког позоришта број 01-613 од 03.11.2021. године, поднело захтев за 
ангажовање средстава из текуће буџетске резерве III Број: 279/21 дана 04.11.2021. године 
за износ од 150.000,00 динара Одељењу за привреду и финансије Градске управе града 
Краљева како би се обезбедила додатна средства за покривање трошкова програма дана 
Позоришта 10. новембра и израду и постављање спомен плоче на згради Позоришта.  

 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. 
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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, Краљевачком позоришту,  
Управи за трезор  и архиви. 

 
 
Градско веће града Краљева 
Број: 011-334/2021-І      
Дана: 05. 11. 2021. године 
 
 
 
 
                                                                   Председник Градског већа 
              градоначелник града Краљева 

                    др Предраг Терзић, дипл. политиколог, с.р.
                     



         На основу члана 24. став 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. 
Одлуке о буџету града Краљева за 2021.годину („Службени лист града Краљева“, 
број 52/20 и 20/21), 
         Градско веће града Краљева, на Педесет другој (ванредној) седници одржаној 
5. новембра 2021.године, донело је 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
о измени Решења о распореду коришћења буџетских средстава  

за Градску управу, у оквиру програма 15-Опште услуге локалне самоуправе,  
број 011-203/2021-I од 19. 07. 2021. године, број 011-318/2021-I од 22.10.2021.године  

и број 011-330/2021-I од 29.10.2021.године 
 

I 
           У Решењу Градског већа града Краљева број 011-203/2021-I од 19.07.2021. 
године, број 011-318/2021-I од 22.10.2021. године и број 011-330/2021-I од 29.10. 
2021.године, МЕЊА СЕ тачка I, Програм 15: Опште услуге локалне самоуправе, 
Раздео 05, Глава 01, Програм 0602, Функција 130, Програмска активност 0001, 
Позиција 165. Економска класификација 425, Домови културе, тако што се бришу 
речи: „Месна заједница Витановац-550.000,00“; у истом делу, додаје се: „Месна 
заједница Драгосињци-550.000,00“. 

II 
 У осталом делу Решење број 011-203/2021-I од 19.07.2021. године, број 011-
318/2021-I од 22.10.2021. године и број 011-330/2021-I од 29.10. 2021.године остаје у 
неизмењеном облику.  
 

III 
 О извршењу овог решења стараће се Одељење за привреду и финансије 
Градске управе града Краљева.  
 

IV 
 Решење доставити: начелнику Градске управе града Краљева, Одељењу за 
привреду и финансије Градске управе града Краљева, Одељењу за заједничке 
послове Градске управе града Краљева и уз материјал са седнице.  
 

V 
 Решење објавити у „Службеном листу града Краљева“. 
 
 

О б р а з л о ж е њ е 
 
           Председник Савета Месне заједнице Драгосињци се дана 04.11.2021. године 
обратио Градском већу града Краљева захтевом за набавку материјала за поправку 
ограде на парцели града Краљева где се налази гробље и парцели где се налази Дом 
културе у МЗ Драгосињци. Планирана средства од 550.000,00 динара на економској 
класификацији 425-Домови културе-МЗ Витановац неће бити реализована у овој 
буџетској години с обзиром да се одустало у овом тренутку (биће планирана у наредној 
буџетској години) и иста се одобравају МЗ Драгосињци за набавку и поправку ограде са 
уградњом стубова. 

 
Градско веће града Краљева 
Број: 011-335/2021-І      
Дана: 05.11.2021. године                                       Председник Градског већа                                                                 
                                        градоначелник града Краљева 
                                                                     др Предраг Терзић, дипл. политиколог, с.р. 

05.новембар 2021. године        СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА КРАЉЕВА        Број 35 - Страна 13

327.



Број 35 - Страна 14                               СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА КРАЉЕВА                        05. новембар 2021. године

1 
 

            На основу члана 104. став 3. Закона о основама система образовања и 
васпитања („Службени гласник РС“, број 88/17, 27/18-др.закон, 10/19 и 6/20), члана 
3. Уредбе о критеријумима за доношење акта о мрежи јавних предшколских 
установа и акта о мрежи јавних основних школа („Службени гласник РС“, број 
21/18), члана 26. тачка 9. и члана 121. Статута града Краљева („Службени лист 
града Краљева“, број 6/19-пречишћен текст), 
             Скупштина града Краљева, на седници одржаној дана 17. септембра 2021. 
године, донела је 
 
                                                          О Д Л У К У 

О МРЕЖИ ЈАВНИХ ОСНОВНИХ ШКОЛА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА КРАЉЕВА 

Члан 1. 

            Овом одлуком утврђује се број и просторни распоред јавних основних 
школа на територији града Краљева (у даљем тексту: Одлука). 
            Просторни распоред јавне основне школе је просторно подручје с којег се 
ученици уписују у јавну основну школу (у даљем тексту: школа), на основу 
пребивалишта, односно боравишта.  
 
                                                              Члан 2. 

            Основно образовање и васпитање ученика траје осам година и остварује 
се у два образовна циклуса: од првог до четвртог разреда и од петог до осмог 
разреда у 21 основној школи, једној музичкој школи у којој се процес образовања 
одвија за ученике основног и средњег образовања, у једној школи за образовање 
ученика са сметњама у развоју, а школски програм за образовање одраслих  
остварује се у једној основној школи у три циклуса. 

                                                             Члан 3. 

             Мрежу јавних основних школа чине основне школе које делатност 
основног образовања и васпитања обављају у седишту и ван седишта, 
организовањем издвојених одељења и то у складу са следећим бројем и 
просторним распоредом: 

Редни 
број 

Назив школе Седиште школе Издвојено 
одељење 

Разредност 

1.    „Милунка 
      Савић“ 

Витановац, улица 
Витановачка број 
173 

 
 
 
Стубал 
Чукојевац 
Милавчићи 
Шумарице 

 
 

I-VIII 
I-IV 
I-IV 
I-IV 
I-IV 

328.
АКТИ СКУПШТИНЕ ГРАДА КРАЉЕВА

1 
 

            На основу члана 104. став 3. Закона о основама система образовања и 
васпитања („Службени гласник РС“, број 88/17, 27/18-др.закон, 10/19 и 6/20), члана 
3. Уредбе о критеријумима за доношење акта о мрежи јавних предшколских 
установа и акта о мрежи јавних основних школа („Службени гласник РС“, број 
21/18), члана 26. тачка 9. и члана 121. Статута града Краљева („Службени лист 
града Краљева“, број 6/19-пречишћен текст), 
             Скупштина града Краљева, на седници одржаној дана 17. септембра 2021. 
године, донела је 
 
                                                          О Д Л У К У 

О МРЕЖИ ЈАВНИХ ОСНОВНИХ ШКОЛА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА КРАЉЕВА 

Члан 1. 

            Овом одлуком утврђује се број и просторни распоред јавних основних 
школа на територији града Краљева (у даљем тексту: Одлука). 
            Просторни распоред јавне основне школе је просторно подручје с којег се 
ученици уписују у јавну основну школу (у даљем тексту: школа), на основу 
пребивалишта, односно боравишта.  
 
                                                              Члан 2. 

            Основно образовање и васпитање ученика траје осам година и остварује 
се у два образовна циклуса: од првог до четвртог разреда и од петог до осмог 
разреда у 21 основној школи, једној музичкој школи у којој се процес образовања 
одвија за ученике основног и средњег образовања, у једној школи за образовање 
ученика са сметњама у развоју, а школски програм за образовање одраслих  
остварује се у једној основној школи у три циклуса. 

                                                             Члан 3. 

             Мрежу јавних основних школа чине основне школе које делатност 
основног образовања и васпитања обављају у седишту и ван седишта, 
организовањем издвојених одељења и то у складу са следећим бројем и 
просторним распоредом: 

Редни 
број 

Назив школе Седиште школе Издвојено 
одељење 

Разредност 

1.    „Милунка 
      Савић“ 

Витановац, улица 
Витановачка број 
173 

 
 
 
Стубал 
Чукојевац 
Милавчићи 
Шумарице 

 
 

I-VIII 
I-IV 
I-IV 
I-IV 
I-IV 



2 
 

2.     „Бранко  
  Радичевић“ 

Витковац, улица 
Краљевачка 31А 

 
 
Закута 
Милаковац 
Печеног 

 
I-VIII 
I-IV 
I-IV 
I-IV 

3.       „Браћа   
   Вилотијевић“ 

Краљево, улица 
Миомира 
Бркушанца Мишка 
број 13 

 
 
 
 
Грдица 
Јарчујак 
Дракчићи 

 
 
 

I-VIII 
I-IV 
I-IV 
I-IV 

4. „Вук Караџић“ Краљево, улица 
Излетничка број 10 

 
 
Берановац 
Kаменица 

 
I-VIII  
I-VIII 
I-IV 

5.   „Димитрије   
     Туцовић“ 

Краљево, 
Доситејева број 5 
 

  
I-VIII 

6. „Доситеј  
    Обрадовић“ 

Врба, улица Цара 
Лазара број 2А 
           

 
 
Ратина 
Драгосињци 

 
I-VIII 
I-VIII 
I-IV 

7.      „Драган 
Ђоковић Уча“ 

Лађевци, Лађевачка 
број 2 

 
 
Горњи Лађевци 
Обрва 
Тавник 
Милочај 
Цветке 

 
I-VIII 
I-IV 
I-IV 
I-IV 
I-IV 
I-IV 

 
8.     „Драган 

Маринковић“ 
Адрани, улица 
Николе Тесле број 
122 

 
 
 
Поповићи 

 
I -VIII 

 
I-IV 

9. „Ђура Јакшић“ Конарево, улица 
Ибарска број 234 

 
 
Матаруге 
Богутовац 
Толишница 
Лопатница 

 
I-VIII 
I-IV 

I-VIII 
I-IV 
I-IV 

 
10. „Живан   

Маричић“ 
Жича, улица 
Старине Новака 
број 2 

  
 

I-VIII 
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11. „Јован Цвијић“ Сирча, улица 
Војводе Мишића 
број 4А 
 

  
 

I-VIII 
Образовање 
одраслих у 

првом, 
другом и 
трећем 
циклусу  

12.  „Јово Курсула“ Краљево, 
Доситејева број  136 
 

  
I-VIII 

 
13. „Милун 

Ивановић“ 
Ушће, улица 
Капетана Срђана 
Кошанина број 8 
 

 
 
 
Гокчаница 
Полумир 
Лозно 
Предоле 

        
 
        I-VIII 
        I-VIII 

I-IV 
I-IV 
I-IV 

14.        „Олга 
Милутиновић“ 

Годачица, улица др 
Миленка 
Мојсиловића број 17 

 
 
 
Раваница 
Лешево 

       
 
        I-VIII 

I-IV 
I-IV 

15. „Петар     
Николић“ 

Самаила, улица 
Душана Силног број 
14А 

 
 
 
Лазац 
Мрсаћ 
Буковица 

       
 
       I-VIII 

I-VIII 
I-IV 
I-IV 

 
16. „Свети Сава“ Краљево, улица 

Змај Јовина број 1 
  

I-VIII 
 

17.   „Светозар    
   Марковић“ 

Краљево, улица 
Цара Душана број  
2 
 

        
 
       I-VIII 
 

18. „Јован Дучић“ Роћевићи, улица др 
Михајла 
Сретеновића број 3 

 
 
 
Врдила 
Дедевци 

 
 

 I-VIII 
I-IV 
I-IV 

19. „Стефан 
Немања“ 

Студеница, улица 
Немањина број 25 

 
 
Бзовик 
Рудно 
Река 

       
        I-VIII 

I-IV 
I-IV 

        I-IV 



4 
 

Мланча         I-IV 
20. IV краљевачки 

батаљон 
Краљево, 
Олге Јовичић број 1 
 

       
     I-VIII 

21. „Чибуковачки 
партизани“ 

Краљево, улица 
Карађорђева број 
178 

  
      
     I-VIII 

22. ШОСО „Иво 
Лола Рибар“ 

Краљево, улица 
Доситејева број 5/4 
 

       
     I-VIII 

23. Музичка школа 
„Стеван 
Мокрањац“ 

Краљево, улица 
Топлице Милана 
број  2 
 

 
 
 
Врњачка Бања 
Ушће 
Витановац 
 

      
 
       I-VIII 
       I-VIII 

I-VIII                                         
I-VIII 

 

Члан 4. 

      Ступањем на снагу ове одлуке престаје да важи Одлука о мрежи јавних 
основних школа на територији града Краљева („Службени лист града Краљева“, 
број 18/19).  

Члан 5. 

     Ову одлуку објавити у „Службеном листу града Краљева“, по добијању 
сагласности Министарства просвете, науке и технолошког развоја Републике 
Србије. 

Члан 6. 

     Ова одлука ступа на снагу осмог дана од објављивања у „Службеном листу 
града Краљева“. 

 

Скупштина града Краљева                              
Број: 011-260/2021-I                                                                                   
Дана: 17. септембра 2021. године                                                                              

                                                                                   Председник  
                                                                         Скупштине града Краљева   
                                                        Ненад Марковић, дипл.инжењер саобраћаја, с.р. 
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СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА КРАЉЕВА 

 
С А Д Р Ж А Ј 

 
 
         Рег.бр.                                                                                                         Страна                                                                                                                    
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