
  На основу 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), у вези члана 4, 16. и 17.  Закона о финансирању политичких активности 
(„Службени гласник РС“, број 43/11 и 123/14), члана 4. Одлуке о финансирању 
политичких активности („Службени лист града Краљева“, број 20/11 и 32/14), члана 
5. 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, 149/20 и 118/21),  члана 13. Одлуке о буџету града 
Краљева за 2022. годину („Службени лист града Краљева“, број 43/21) и Записника о 
коначним резултатима избора за одборнике у Скупштини града Краљева одржаних 
дана 21. јуна 2020. године („Службени лист града Краљева“, број 26/2020), 

  ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА КРАЉЕВА, на Шездесетој (ванредној) 
седници, одржаној 14. јануара 2022. године,  донело је 
 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
о расподели средстава за финансирање редовног рада 

политичких субјеката 
 
   
  1. Средства за финансирање редовног рада политичких субјеката који 
су освојили мандате одборника Скупштине града Краљева, планирана чланом 13. 
Одлуке о буџету града Краљева за 2022. годину („Службени лист града Краљева“, 
број 43/21), у Разделу 01 – Скупштина, Програм 2101, Функција 111, Програм. 
актив./Пројекат 0003 - Подршка раду извршних органа власти и скупштине, Позиција 
12, Економска класификација 481 – Дотације невладиним организацијама – Редовно 
финансирање политичких субјеката,  у укупном  износу од 3.262.000,00 динара 
РАСПОРЕЂУЈУ се политичким субјектима сразмерно броју освојених гласова на 
изборима одржаним дана 21. јуна 2020. године, у месечним износима за период од 
1. јануара  2022. године до 31. децембра 2022. године и то: 
 

- АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ – ЗА НАШУ ДЕЦУ, у износу од 161.469,00 динара;  
 
- ИВИЦА ДАЧИЋ – ''Социјалистичка партија Србије (СПС), Јединствена 

Србија (ЈС) – Драган Марковић Палма'',  у износу од 47.027,10 динара;  
 
- Група грађана Метла 2020 – Староседеоци – Иван Матовић, у износу од 

23.214,60 динара;   
 
- Милан Стаматовић – Зоран Јовановић – Здрава Србија – Покрет Обнове 

Краљевине Србије – Боља Србија, у износу од 21.556,40 динара;  
 
- АЛЕКСАНДАР ШАПИЋ – ПОБЕДА ЗА КРАЉЕВО, у износу од 18.566,20 

динара.  
 
  2. Средства из тачке 1. овог решења распоређена  за финансирање 
редовног рада политичких субјеката, чији су кандидати изабрани за одборнике 
Скупштине града Краљева, дозначују се политичким субјектима у роковима и на 
начин прописан чланом 4. став 5. и 6. Одлуке о финансирању политичких активности 
("Службени лист града Краљева" , број 20/11 и 32/14). 
 

  3. О спровођењу и извршењу овог решења стараће се Одељење за 
привреду и финансије Градске управе града Краљева. 
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  4. Ово решење ступа на правну снагу наредног дана од дана 
доношења.  
 

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

Образложење 
 
  Правни основ за доношење Решења о расподели средстава за 
финансирање редовног рада политичких субјеката садржан је у одредбама члана 4, 16. 
и 17. Закона о финансирању политичких активности („Службени гласник РС“, број 43/11, 
123/14 и 88/19), одредби члана 4. Одлуке о финансирању политичких активности 
(„Службени лист града Краљева“, број 20/11 и 32/14), члану 5. 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, 
149/20 и 118/21), члану 13. Одлуке о буџету града Краљева за 2022. годину („Службени 
лист града Краљева“, број 43/21), Записнику о коначним резултатима избора за 
одборнике у Скупштини града Краљева одржаних дана 21. јуна 2020. године („Службени 
лист града Краљева“, број 26/2020).   
  У складу са  Законом о финансирању политичких активности, политички 
субјекти финансирају се из јавних и приватних извора. Средства за редован рад 
политичких субјеката, чији су кандидати изабрани за одборнике јединице локалне 
самоуправе, обезбеђују се у  буџету јединице локалне самоуправе. 
  У одредби члана 4. Одлуке о финансирању политичких активности, 
прописан је ниво средстава за финансирање редовног рада политичких субјеката чији су 
кандидати изабрани за одборнике у Скупштини града Краљева из буџета града Краљева 
и распоред средстава сразмерно броју освојених гласова. 
  У одредби члана 5. Закона о буџетском систему, прописано је да уколико 
се поједини приходи и примања, расходи и издаци, као и буџет локалне власти утврђују 
релативно, као проценат буџета или расхода буџета Републике Србије, односно буџета 
локалне власти, њихов износ односно висина утврдиће се примењујући, као основицу, 
пореске приходе. 
               Планирана средстава за финансирање редовног рада политичких 
субјеката Одлуком о буџету града Краљева за 2022. годину износе 3.262.000,00 динара. 
  Расподела средстава у месечним износима политичким субјектима је 
обрачуната сагласно одредби члана 4. став 2. Одлуке о финансирању политичких 
активности, односно сразмерно броју освојених гласова, учешћа у укупно важећим 
гласовима и коефицијентима за корекцију (Прилог: Табела обрачуна). 
  На основу напред наведеног, предлаже се Градском већу да донесе 
Решење како је то дато у предлогу. 
 
  Решење доставити: Одељењу за привреду и финансије Градске 
управе града Краљева, Одељењу за послове органа града Градске управе града 
Краљева и архиви. 
 
 
Градско веће града Краљева 
Број: 011-10 /2022-I 
Дана: 14. 01. 2022. године 
 
  
                  Председник Градског већа 
               градоначелник града Краљева 

 
                         др Предраг Терзић, дипл. политиколог
                   


