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СЛУЖБЕНИ ЛИСТ 
ГРАДА КРАЉЕВА

БРОЈ 6 - 28. ФЕБРУАР 2022. ГОДИНЕ

АКТИ ГРАДОНАЧЕЛНИКА ГРАДА КРАЉЕВА 

 

   
 

   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, 149/20 и 
118/21), 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, 
47/18 и 111/2021-др.закон), 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 2022. годину ("Службени 
лист града Краљева", број 43/21),   

  
 

ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА КРАЉЕВА, доноси 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
о отварању апропријације по основу наменског трансфера 

добијеног од другог нивоа власти 
 

 
 1. Неутрошена наменска трансферна средства од другог нивоа власти, која 

су на основу Уговора закљученог између Министарства за заштиту животне средине 
Републике Србије, заведеног под бројем 401-00-363/21-03 дана 23.03.2021. године и 
Града Краљево, заведеног под бројем 665/21-03 дана 23.03.2021. године и Анекса  
заведеног под бројем 401-00-363/21-03/1 дана 28.09.2021. године и Града Краљево, 
заведеног под бројем 2537/21 дана 24.09.2021. године пренета у корист буџета града 
Краљева на уплатни рачун јавних прихода број 840-733144843-53 код Управе за трезор 
дана 31.03.2021. године као текући наменски трансфер од Републике у корист нивоа 
градова, користиће се за суфинансирање реализације пројеката смањења загађења 
ваздуха пореклом из индивидуалних извора у 2022. години на територији Града 
Краљева у износу од 132.777,09 динара. 
            2. По основу уплате наменског трансфера из тачке 1. овог решења, 
увећава се план нераспоређеног вишка прихода и примања Одлуке о буџету за 2022. 
годину  ("Службени лист града Краљева", број 43/21) за износ неутрошеног наменског 
трансфера од 132.777,09 динара ( извор 13 ). 

 3. Наменска средства која се налазе у маси суфицита на дан 31.12.2021. 
године у укупном износу од 132.777,09 динара РАСПОРЕЂУЈУ СЕ у оквиру члана 13. 
Одлуке о буџету града Краљева за 2022. годину, Раздео 05, Глава 01 -Градска управа, 
Програм 0401 – Заштита животне средине, Функциja 560, Програмска актив./пројекат 
0001 – Упрљављање заштитом животне средине, Позиција 106, Економска 
класификација 465 – Остале дотације и трансфери (замена котлова), УВЕЋАЊЕМ 
планираних расхода апропријације за износ наменског трансфера од другог нивоа 
власти (извор 13). 

 4. ОБАВЕЗУЈЕ СЕ корисник одобрених наменских средстава – Градска 
управа, да средства у износу од 132.777,09 динара користи искључиво за 
суфинансирање реализације пројеката смањења загађења ваздуха пореклом из 
индивидуалних извора у 2022. години на територији Града Краљева. 

 5. О извршењу овог решења стараће се Одељење за привреду и 
финансије Градске управе града Краљева и Служба за управљање пројектима и 
локално економски развој.  
   6. Ово решење објавити у "Службеном листу града Краљева". 
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Образложење 
 

 На основу Уговора закљученог између Министарства за заштиту животне 
средине Републике Србије, заведеног под бројем 401-00-363/21-03 дана 23.03.2021. 
године и Града Краљево, заведеног под бројем 665/21-03 дана 23.03.2021. године и 
Анекса уговора заведеног под бројем 401-00-363/21-03/1 дана 28.09.2021. године и 
Града Краљево, заведеног под бројем 2537/21 дана 24.09.2021. године којим су 
продужени рокови за реализацију неутрошених наменских средстава у 2022. години, 
неутрошена средства пренета у корист буџета града Краљева на уплатни рачун јавних 
прихода број 840-733144843-53 код Управе за трезор дана 31.03.2021. године као 
текући наменски трансфер од Републике у корист нивоа градова која се нису могла 
искористити до краја 2021. године, реализоваће се, на основу овог Решења, у 2022. 
години. 
  Правни основ за доношење овог решења садржан је у одредбама члана 
24. Одлуке о буџету града Краљева за 2022. годину ("Службени лист града Краљева", 
број 43/21) 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 
извршење расхода 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., Управи за трезор и 
архиви.  
 
 
ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА КРАЉЕВА 
Број: 524/2022 
Дана: 28. фебруар 2022. године 
    
                                                                                    

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

 
        



 На основу члана 13. Одлуке о обавезном инвестиционом одржавању зграда и 
суфинансирању инвестиционих пројеката на територији града Краљева („Службени 
лист града Краљева”, број 37/2021) и члана 63. став 1.  тачка 2. Статута града Краљева 
(„Службени лист града Краљева”, број 6/19-пречишћен текст), 
        Градско веће града Краљева, на Шездесет петој (ванредној) седници одржаној 
дана 25. фебруара 2022. године, донело је 
 
 

О Д Л У К У 
 
                                                                       1. 
 

Град Краљево, у циљу остваривања јавног интереса одрживог развоја становања, 
подржава реализацију пројеката и активности којима се спречава настанак штетних 
последица по живот и здравље људи, животну средину, привреду или имовину веће 
вредности за објекте на територији града Краљева. 

Као подршку активностима из става 1 овог члана, град Краљево је за 2022. годину 
обезбедио средства за бесповратно суфинасирање ових пројеката, односно радова у 
износу од 30.000.000,00 динара (са обрачунатим  ПДВ-ом) и то за реализацију: 

- пројеката инвестиционог одржавања фасада ради спречавања штетних 
последица по безбедност грађана,  

- пројеката санације кровова у циљу спречавања настанка штетних последица по 
здравље људи и безбедност зграда,  

- пројеката замене употребљених грађевинских материјала који су штетни по 
живот и здравље људи,  

- пројеката којима се унапређују енергетска својства зграда и  
-  радова и других активности којима се спречава настанак штетних последица по 

живот и здравље људи, животну средину, привреду или имовину веће вредности. 
Бесповратно суфинансирање пројеката и активности из става 1. овог члана врши 

се сходно одредбама прописаним Одлуком о обавезном инвестиционом одржавању 
зграда и суфинансирању инвестиционих пројеката на територији града Краљева 
(„Службени лист града Краљева”, број 37/2021). 
  
                                                                       2. 
 

За инвестиционе пројекте из члана 1. ове Одлуке, у односу на врсту радова, 
учешће града у смислу бесповратног суфинансирања највише до 75%, од укупне 
вредности пројекта, односно радова из члана 1. ове Одлуке и то појединачно : 

1. за пројекте инвестиционог одржавања фасада, учешће у бесповратном 
суфинансирању града, од укупне вредности ових пројеката (радова), износи : 

- 75% - потребна хитна интервенција, 
- 70% - потребна интервенција, али није хитна; 
2. за пројекте санације кровова у циљу спречавања настанка штетних последица 

по здравље људи и безбедност зграда, учешће у суфинансирању града, од укупне 
вредности ових пројеката (радова), износи :  

- 70% - потребна хитна интервенција, 
- 65% - потребна интервенција, али није хитна; 
3. пројекте којима се унапређују енергетска својства зграда  - учешће у 

суфинасирању града, од укупне вредности ових пројеката (радова) - 60%;  
4. за пројекте замене употребљених грађевинских материјала који су штетни по 

живот и здравље људи, учешће у суфинансирању града од укупне вредности ових 
пројекта (радова) -  50%; 

5. за друге радове и активности којима се спречава настанак штетних последица 
по живот и здравље људи, животну средину и др, учешће у суфинасирању града, од 
укупне вредности ових пројекта (радова) износи: 

-  60% - потребна хитна интервенција на уређајима, опреми и инсталацији, 
- 50% - потребна интервенција, али није хитна, на уређајима, опреми и инстала-

цији, 
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- 40% - за  остале радове на одржавању заједничких делова и просторија, као и 
помоћних просторија зграде, којима се спречава настанак штетних последица по живот 
и здравље људи, животну средину. 
 

 3. 
       Ову одлуку објавити у „Службеном листу града Краљева”. 
 

        О б р а з л о ж е њ е 
 

Правни основ за доношење ове одлуке садржан је у члану 13. Одлуке о обавезном 
инвестиционом одржавању зграда и суфинансирању инвестиционих пројеката на 
територији града Краљева („Службени лист града Краљева”, број 37/2021) којим је 
прописано да „Градско веће града Краљева, посебном одлуком опредељује укупан 
проценат суфинансирања за сваку буџетску годину, као и проценат суфинансирања у 
односу на врсту радова инвестиционог пројекта за сваку буџетску годину а пре 
расписивања јавног позива”.  

Чланом 4. исте одлуке прописано је да активности којима се остварује јавни интерес, 
односно спречава настанак штетних последица по живот и здравље људи, животну 
средину, привреду или имовину веће вредности, у смислу одредаба ове одлуке, су: 

1. инвестиционо одржавање фасада ради спречавања штетних последица по 
безбедност грађана, 

2. санација кровова у циљу спречавања настанка штетних последица по живот и 
здравље људи и безбедност зграда, 

3. замена употребљених грађевинских материјала који су штетни по живот и здравље 
људи, 

4. унапређење енергетских својстава зграда и 
5. активности којима се спречава настанак штетних последица по живот и здравље 

људи, животну средину, привреду или имовину веће вредности а које су прописане овом 
одлуком. 

Члан 2. Закона о становању и одржавању зграда („Сл. гласник РС“, бр. 104/2016 и 
9/2020-др. закон) утврђује да одрживи развој становања представља јавни интерес, који 
између осталог, представља: унапређење услова становања грађана, очување и 
унапређење вредности стамбеног фонда уз унапређење енергетске ефикасности, 
смањење негативних утицаја на животну средину и рационално коришћење ресурса, као и: 
одржавање и управљање у зградама у циљу спречавања или отклањања опасности по 
живот и здравље људи, животну средину, привреду или имовину веће вредности, односно у 
циљу обезбеђивања сигурности зграде и њене околине. Чланом 61. истог закона прописано 
је да јединица локалне самоуправе може донети одлуку којом предвиђа бесповратно 
суфинансирање активности на инвестиционом одржавању и унапређењу својстава зграде, 
а у циљу спречавања настанка штетних последица, у ком случају се, за учешће у 
пројектима финансирања ових активности: обезбеђују средства у буџету, доноси одлука 
којом прописује поступак доделе средстава, проценат учешћа и услове под којима јединица 
локалне самоуправе учествује у финансирању ових активности. 
 Одељење за урбанизам, грађевинарство и стамбено-комуналне делатности Градске 
управе града Краљева је, након спроведене анкете током јануара месеца 2022. године о 
заинтересованости стамбених заједница за учешће у поступку суфинансирања радова на 
инвестиционом одржавању и унапређењу енергетских својстава зграда, анализирало врсте 
и вредности радова на инвестиционом одржавању и унапређењу енергетских својстава 
зграда, износ обезбеђених средстава на рачунима заинетересованих стамбених заједница, 
као и реализоване пројекте у претходном периоду (2019–2021. година), и сачинило  
предлог ове одлуке. 
  
Градско веће града Краљева                              
Број: 011-66/2022-I                                                   Председник Градског већа 
Датум: 25. 02. 2022. године                                   градоначелник града Краљева 
                                                                      др Предраг Терзић, дипл.политиколог, 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, 47/18 и 111/21-
др.закон), 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 2022. годину („Службени лист града Краљева“, број 43/21), 

Градско веће града Краљева, на Шездесет петој (ванредној) седници одржаној  
дана 25. фебруара 2022. 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 
2022. 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 153 - Дотације 
невладиним организацијама, Дотације спортским организацијама и спортским 
удружењима  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 2022. години по јавном позиву и 
- 5.000.000,00 динара за финансирање посебних програма спортских удружења, 
клубова и организација у 2022. 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 2022. годину („Службени лист града 
Краљева“, број 43/21) 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, Дотације спортским организацијама и спортским удружењима, 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 23.02.2022. године утврдила је предлог број 1/22 од 
23.02.2022. 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: 011-67/2022-I                                                      Председник Градског већа 
Датум: 25. 02. 2022. године                                      градоначелник града Краљева 

                                                            др Предраг Терзић, дипл. политиколог, с.р.                                                          
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С А Д Р Ж А Ј 

 
 

 
          Рег.бр.                                                                                                        Страна                                                                                                                    
                 

           
      АКТИ ГРАДОНАЧЕЛНИКА ГРАДА КРАЉЕВА 

 
60. Решење о отврању апропријације по основу наменског трансфера 

добијеног од другог нивоа власти, број:524/2022 од 28. фебруара 2022. 
године.............................................................................................................. 

 
АКТИ ГРАДСКОГ ВЕЋА  ГРАДА КРАЉЕВА 
 

61. Одлука којом се опредељује укупан проценат суфинансирања за 
буџетску 2022. годину као и проценат суфинансирања у односу на врсту 
радова инвестиционог пројекта за буџетску 2022. годину.......................... 
 

62. Решење о утврђивању распореда коришћења средстава из буџета 
града Краљева за реализацију пројекта „Подршка локалним спортским 
организацијама, удружењима и савезима“ за 2022. годину........................ 
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Издавач: Скупштина града Краљева - Година издавања: педесет пета - 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


