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СЛУЖБЕНИ ЛИСТ 
ГРАДА КРАЉЕВА

БРОЈ 14 - 13. MAJ 2022. ГОДИНЕ

АКТИ ГРАДОНАЧЕЛНИКА 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, 149/20 
и 118/21), 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, 47/18 и 
111/21-др. закон), члана 58. тачка 5), члана 121. став 1. Статута града Краљева 
(„Службени лист града Краљева", број 6/19 - пречишћен текст), члана 13. и 21. 
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 промени  апропријације корисника буџета 

 
   1. У текућу буџетску резерву утврђену чланом 13. Одлуке о 
буџету града Краљева за 2022. годину („Службени лист града Краљева", број 43/21) 
Раздео 05, Глава 01 - Градска управа, Програм 0602 - Опште услуге локалне 
самоуправе,  Функција 160 – Опште јавне услуге некласификоване на другом месту, 
Програм.актив/Пројекат 0009, Позиција 179, Економска класификација 499 – Текућа 
буџетска резерва, ПРЕНОСЕ СЕ средства у износу од 3.530.000,00 динара, ради 
уравнотежења расхода буџета, умањењем апропријације у оквиру: 

- Раздела 05, Глава 01 – Градска управа,  Програм 0602 – Опште 
услуге локалне самоуправе, Функција 130 – Опште услуге, 
Програм. актив./Пројекат 0001 – Функционисање локалне 
самоуправе и градских општина, Позиција 169,  Економска 
класификација 465 – Остале дотације и трансфери, за износ од 
3.530.000,00 динара. 

                        2. Из средстава текуће буџетске резерве, Раздео 05, Глава 01 - 
Градска управа, Програм 0602 - Опште услуге локалне самоуправе,  Функција 160 – 
Опште јавне услуге некласификоване на другом месту, Програм.актив/Пројекат 
0009, Позиција 179, Економска класификација 499 – Текућа буџетска резерва, 
ПОВЕЋАВА СЕ апропријација у износу од 3.530.000,00 динара у оквиру: 

      -    Раздела 05, Глава 01 – Градска управа,  Програм 2003 – 
Основно образовање, Функција 912 – Основно образовање, 
Програм. актив./Пројекат 0001 – Реализација делатности 
основног образовања, Позиција 138,  Економска класификација  
463 – Трансфери осталим нивоима власти – Капитални 
трансфер,  за износ од 3.530.000,00 динара. 

           3. Промена  у апропријацијама  извршена у тачкама  1. и 2. овог 
решења односи се на уравнотежење расхода у погледу недовољно планираних 
средстава за потребе набавке и уградње котла у Основној школи ''Чибуковачки 
партизани'' Краљево, а за чије финансирање Одлуком о буџету града Краљево за 
2022. годину нису планирана довољна средства.  
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           4. О извршењу овог решења стараће се Одељење за 
привреду и финансије Градске управе града Краљева и Одељење за друштвене 
делатности Градске управе града Краљева.  
           5.  Решење објавити у "Службеном листу града Краљева". 
 

Образложење 
 

              На основу дописа Основне школе ''Чибуковачки партизани'' Краљево број 
295 од 11.05.2022. године, Одељење за друштвене делатности Градске управе 
града Краљева поднело је Одељењу за привреду и финансије Градске управе 
града Краљева захтев III Број: 162/22 дана 12.05.2022. године за изналажење 
могућности да се у буџету Града обезбеде средства у износу од 3.530.000,00 
динара за потребе набавке и уградње котла у Основној школи ''Чибуковачки 
партизани'' Краљево. 
   Ради обезбеђења недовољно планираних средстава, Одељење за 
привреду и финансије Градске управе града Краљева је на основу изјашњења 
Службе за управљање пројектима и локално – економски развој Градске управе 
града Краљева Број: XIII – 69/2022 од 13.05.2022. године о слободним средствима 
на Позицији 169, Економска класификација 465 – Остале дотације и трансфери 
планираним за пројекат реконструкције водоводне мреже у Матарушкој Бањи у 
висини од 5.500.000,00 динара који није одобрен за суфинансирање, дало предлог 
промена у апропријацима у тачкама  1. и 2. овог решења.  
   Правни основ за доношење овог решења садржан је у члану 21. Одлуке о 
буџету града Краљева за 2022. годину ("Службени лист града Краљева", број 43 
/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 и да Градоначелник града Краљева доноси решење о промени 
апропријације којим се износ апропријације преноси у текућу буџетску резерву и 
може се користити за намене за које нису предвиђене средствима у довољном 
обиму.  

 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, Основној школи 
''Чибуковачки партизани'' Краљево, Управи за трезор - Филијала Краљево  и архиви. 
 
Градоначелник града Краљева 
Број: 1312/2022 
Дана: 13. маја 2022. године 
 

       
                  Градоначелник града Краљева                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

                                                      др Предраг Терзић, дипл. политиколог, с.р. 
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 На основу члана 58. 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, 
149/20 и 118/21), 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, 47/18 и 
111/21-др. закон), 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 2022. годину („Службени лист 
града Краљева“, број 43/21),  
  ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА КРАЉЕВА, на Седамдесет шестој (ванредној)  
седници одржаној 12. маја 2022. 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 2022. 
годину („Службени лист града Краљева“, број 43/21) - Раздео 05, Глава 01 – Градска 
управа, Програм 0602 - Опште услуге локалне самоуправе,  Функција 160 –  Опште 
услуге, Програмска активност/Пројекат 0009 - Текућа буџетска резерва, Позиција 
179, Економска класификација 499 - Текућа буџетска резерва, на основу захтева 
Одељења за заједничке послове Градске управе града Краљева Број: 578/22 од 
10.05.2022. године, ОДОБРАВАЈУ СЕ средства у износу од 2.000.000,00 динара за 
измирење судских трошкова тужене Месне заједнице Ушће.  
  2. Средства текуће буџетске резерве из тачке 1. овог решења 
распоређују се за повећање апропријације која нису планирана у довољном износу у 
оквиру: 

Раздела 5 - Градска управа, Глава 13 – Месне заједнице, Програм 
0602 – Опште услуге локалне самоуправе, Функција 160 – Опште 
јавне услуге некласификоване на другом месту, Програмска 
активност/Пројекат 0002 – Функционисање месних заједница, 
Позиција 450, Економска класификација 483 – Новчане казне и 
пенали по решењу судова, у износу од 2.000.000,00 динара. 

  3. О извршењу овог решења стараће се Одељење за привреду и 
финансије Градске управе града Краљева и Одељење за заједничке послове 
Градске управе града Краљева. 
   4.  Решење објавити у „Службеном листу града Краљева“. 
 

                             Образложење 
 

Одељење за заједничке послове Градске управе града Краљева 
поднело је захтев за обезбеђење додатних средстава за исплату обавеза тужене Месне 
заједнице Ушће на име неисплаћених зарада по правноснажној пресуди Основног суда у 
Краљеву број 44П1 394/21 од 17.09.2021.године, која је потврђена пресудом 
Апелационог суда у Крагујевцу. По наведеном захтеву добијена је сагласност начелнице 
Градске управе града Краљева. 

Правни основ за доношење овог решења садржан је у одредбама члана 
22. Одлуке о буџету града Краљева за 2022. годину („Службени лист града Краљева“, 
број 43/21) којима је прописано да ако се у току године обим пословања или овлашћења 
директног, односно његовог индиректног корисника буџетских средстава повећа, 
средства ће се обезбедити из текуће буџетске резерве, 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.  

128.
АКТИ ГРАДСКОГ ВЕЋА ГРАДА КРАЉЕВА
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Решење доставити: Одељењу за привреду и финансије Градске управе 

града Краљева, Одељењу за заједничке послове Градске управе града Краљева, 
Одељењу за послове органа града Градске управе града Краљева, Управи за трезор  и 
архиви. 

 
 

Градско веће града Краљева 
Број: 011-150/2022-І      
Дана: 12. 05. 2022. године 
 
 
                                                              Председник Градског већа 
           градоначелник града Краљева 
                    др Предраг Терзић, дипл. политиколог, с.р.
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  На основу члана 63. тачка 29. Статута града Краљева („Службени 
лист града Краљева“, број 6/19-пречишћен текст), у вези са чланом 38. став 2. 
Одлуке о буџету града Краљева за 2022. годину („Службени лист града 
Краљева“, број 43/21), 
 
  Градско веће града Краљева, на Седамдесет шестој (ванредној) 
седници одржаној дана 12. маја 2022. године, донело је 
 
 
 

ЗАКЉУЧАК 

 
I 

  ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Решење начелника Градске управе 
града Краљева број 1205/22 од 11.05.2022. године о измени Решења број  65/22 
од 12.01.2022. године, којим је извршена пренамена буџетских средстава за 
капиталне трансфере за Основно образовање и васпитање, ОШ „Вук Караџић“.
   
                       Саставни део овог закључка је Решење начелника Градске управе 
града Краљева број 1205/22 од 11.05.2022. године, којим је утврђена пренамена 
буџетских средстава за капиталне трансфере за Основно образовање и 
васпитање, ОШ „Вук Караџић“, а при чему се планирани износ средстава неће 
променити.  
 

II 
  Закључак доставити: Начелнику Градске управе града Краљева, 
Одељењу за друштвене делатности Градске управе града Краљева, Одељењу 
за послове органа Града и уз материјал седнице. 
 

III 
                       Закључак и Решење o измени Решења број 65/22 од 12.01.2022. 
године објавити у „Службеном листу града Краљева“. 
 
 
 
ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА КРАЉЕВА 
Број: 06-133/2022-I 
Датум: 12. 05. 2022. године 
 
 
 

                                                           Председник Градског већа                                                                                                   
                                                                        градоначелник града Краљева 

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

129.
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На основу члана 72. став 1. Закона о локалним изборима („Службени 
гласник РС“, број 14/2022),  

       Изборна комисија града Краљева, на седници одржаној 12. маја 2021. 
године, донела је 

 Р Е Ш Е Њ Е 
 

I 
На место одборника Скупштине града Краљева Владимира Баралића, 

изабраног на изборима одржаним 21. јуна 2020. године са Изборне листе 
,,АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ – ЗА НАШУ ДЕЦУ.“ коме је одборнички мандат престао 
избором на функцију члана Градског већа града Краљева, одборнички мандат се 
додељује Драгану Дробњаку, по занимању доктор медицине, рођен 1977.године, 
са пребивалиштем у Краљеву, Милаковац бр.198, кандидату са Изборне листе 
,,АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ – ЗА НАШУ ДЕЦУ“. 
 

II 
            Мандат новом одборнику траје до истека мандата одборника коме је 
престао мандат.  

 
III 

Одборнику коме је овим решењем додељен мандат издати уверење о 
избору за одборника Скупштине града Краљева.  

 
IV 

Ово решење објавити у „Службеном листу града Краљева“. 
 

 О б р а з л о ж е њ е 
Изборној комисији града Краљева је достављена Одлука Скупштине града 

Краљева број: 011-130/2022-I од 10.маја 2022.године, којом је утврђено да је 
Владимиру Баралићу престао мандат одборника у Скупштини града Краљева 
избором за члана Градског већа града Краљева а наведена Одлука објављена је у 
„Службеном листу града Краљева“ и на веб презентацији. 

Одредбом члана 67. став 1. тачка 8. Закона о локалним изборима 
(„Службени гласник РС“, број 14/2022), предвиђено је да одборнику престаје мадат 
пре истека времена на које је изабран ако је преузео функцију која је по Уставу и 
закону неспојива са функцијом одборника. Одредбом члана 30. став 2. Статута 
града Краљева („Службени лист града Краљева“, број 06/19 –пречишћен текст) 
прописано је да мандат одборнику почиње и престаје под условима и на начин 
утврђен законом. 

Драган Дробњак, кандидат за одборника Изборне листе ,,АЛЕКСАНДАР 
ВУЧИЋ – ЗА НАШУ ДЕЦУ”, дана 12. маја 2021.године, дао је писану изјаву да 
прихвата одборнички мандат. 

Одредбом члана 72. Закона о локалним изборима предвиђен је поступак у 
случају престанка мандата одборнику пре истека времена на које је изабран.  

Имајући у виду напред наведено, стекли су се услови за доделу 
одборничког мандата кандидату из диспозитива овог решења.  
 
ИЗБОРНА КОМИСИЈА ГРАДА КРАЉЕВА 
Број: 969-1/2022, 
Дана 12.маја 2022. године 
 

    Председник Изборне комисије  
         Данијела Мајсторовић, дипл.правник, с.р. 
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            На основу члана 36. тачка 9. Одлуке о Градској управи града Краљева 
(„Службени лист града Краљева", број 22/21-пречишћен текст) , у вези са чланом  38. 
став 2. Одлуке о буџету града Краљева за 2022. годину („Службени лист града 
Краљева", број 43/21), 
 
  Начелник Градске управе града Краљева доноси 
 
 

РЕШЕЊЕ  
о измени Решења  

број 65/22 од 12.01.2022. године 
 
 

І 
  У Прегледу капиталног трансфера нивоу Републике у 2022. години, 
Основно образовање и васпитање, ОШ „Вук Караџић“, који је саставни део Решења 
број 65/22 од 12.01.2022. године, текст: 
 
 „511-693.000,00 динара за  санацију крова на једном делу школе на Берановцу  
       -287.000,00 динара за завршетак санације дела крова на фискултурној сали 
      - 650.000,00 динара за набавку и уградњу фасадне столарија -прозори на матичној 
школи  
512 - 260.000,00 динара за набавку венецијанера на Берановцу  
 укупно: 1.890.000 динара“ 
 
 замењује се текстом: 
„511-693.000,00 динара за  замену подних облога у ходницима у старом делу матичне 
школе  
       -287.000,00 динара за завршетак санације дела крова на фискултурној сали 
      - 650.000,00 динара за набавку и уградњу фасадне столарија -прозори на матичној 
школи  
512 - 260.000,00 динара за набавку венецијанера на Берановцу  
 укупно: 1.890.000 динара“ 
 

ІІ 
  У осталом  делу текста наведено решење остаје на снази. 
 

III 
 

             Ово Решење доставити Градском већу града Краљева на сагласност. 
 
   

О б р а з л о ж е њ е 
 

  Дана 24. децембра 2021. године Скупштина града Краљева донела је 
Одлуку о буџету града Краљева за 2022. годину („Службени лист града Краљева“, број 
43/21). Поступајући у складу са одредбама члана  13. и 38. став 2. поменуте одлуке, а 
сагледавајући извршење буџета града Краљева у току 2020. и 2021. године и обим 
расположивих средстава за 2022. годину, као и уважавајући предлоге корисника 

131.
АКТИ ГРАДСКЕ УПРАВЕ ГРАДА КРАЉЕВА



Број 14 - Страна 8                               СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА КРАЉЕВА                        13. мај 2022. године

 2 

буџетских средстава из области основног и средњег образовања и васпитања, 
Начелник Градске управе града Краљева донео је дана 12.01.2022. године Решење о 
распореду коришћења буџетских средстава Основног и Средњег образовања и 
васпитања за текуће и капиталне трансфере нивоу Републике за 2022. годину број 
65/22. Њиме су свим основним и средњим школама са територије града Краљева 
појединачно и по утврђеним наменама опредељена буџетска средства, између осталог 
и за капитална улагања у 2022. години, а по основу Одлуке о буџету града Краљева за 
2022. годину. На ово Решење добијена је сагласност Закључком Градског већа града 
Краљева, број 06-8/2020-I од 14.01.2022. године 
          ОШ „Вук Караџић“ је дана 11.05.2022. године поднела Одељењу за 
друштвене делатности Градске управе града Краљева захтев број 501/2 од 09.05.2022. 
године за пренамену средстава за капиталне трансфере, у коме је образложила 
неопходност промене дела добијених средстава за  санацију крова на једном делу 
школе на Берановцу. Захтев је корисник образложио чињеницом да услед вишеструког  
пораста цена на тржишту грађевинског материјала додељен износ није довољан да би 
се извршила санација дела крова. Како је под у старом делу матичне школе у доста 
лошем стању и обложен је линолеумом, који је у једном делу толико оштећен да се 
види бетон и потребно је тај део ходника санирати потребно је извршити пренамену 
средстава у непромењеном износу.  Дакле, усвајањем овог предлога корисника 
буџетских средстава Града, планирани износ средстава се неће променити, већ само 
извршити његова пренамена, што се није знало нити се могло поступити у моменту 
израде распоредног решења за област образовања по доношењу Одлуке о буџета 
града. 
 
 
ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА КРАЉЕВА 
Број: 1205/22 
Дана:11.05.2022. године 
 
              НАЧЕЛНИК ГРАДСКЕ УПРАВЕ                                                                                             
            Јелена Бекчић, дипл. правник, с.р. 
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