
           На основу члана 63. тачка 29. Статута града Краљева („Службени лист града 
Краљева“, број 6/19-пречишћен текст), у вези са чланом 38. став 1. Одлуке о буџету 
града Краљева за 2022. годину („Службени лист града Краљева“, број 43/21),  

           Градско веће града Краљева, на Осамдесет првој (ванредној) седници 
одржаној дана 17. јуна 2022. године, донело је 
 
 

З А К Љ У Ч А К 

 

I 

            Даје се сагласност на Решење начелника Градске управе града Краљева, 
број 1496/2022 од 09.06.2022. године, о изменама и допунама Решења којима је 
утврђена расподела коришћења буџетских средстава индиректним корисницима 
буџета месним заједницама за 2022. годину. 
 Саставни део овог закључка је Решење начелника Градске управе града 
Краљева број 1496/2022 од 09.06.2022. године о изменама и допунама решења 
којима је утврђена расподела коришћења буџетских средстава индиректним 
корисницима буџета месним заједницама за 2022. годину, којe садржи Распоред 
буџетских средстава индиректним корисницима буџета месним заједницама за 2022. 
годину од 09.06.2022. године. 
 

II 

             Овај закључак, Решење начелника Градске управе града Краљева број 
1496/2022 од 09.06.2022. године и Распоред буџетских средстава индиректним 
корисницима буџета месним заједницама за 2022. годину од 09.06.2022. године 
објавити у „Службеном листу града Краљева“. 

 
Образложење 

Правни основ за доношење овог закључка садржан је у члану 38. став 1. 
Одлуке о буџету града Краљева за 2022. годину („Службени лист града Краљева“, 
број 43/21) којим је прописано да расподелу коришћења буџетских средстава код 
индиректног корисника месних заједница планираних у оквиру раздела 5. Глава 13-
Месне заједнице, Програмска класификација 0602-Опште услуге локалне самоупра-
ве, функционална класификација 160-Опште јавне услуге некласификоване на 
другом месту, Програмска активност 0002, Фунционисање месних заједница, 
утврђује Градска управа града Краљева, као надлежни директни корисник, решењем 
на које сагласност даје Градско веће града Краљева. 

 
Закључак доставити: начелнику Градске управе града Краљева, Одељењу за 

заједничке послове, Одељењу за послове органа Града, месним заједницама (преко 
Одељења за заједничке послове) и уз материјал седнице. 
 
 
Градско веће града Краљева 
Број: 06-187/2022-I  
Дана: 17. 06. 2022. године 

                                                                                      Председник Градског већа 
                                                                                   Градоначелник града Краљева 
 

                                                                             др Предраг Терзић, дипл. политиколог 


