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СЛУЖБЕНИ ЛИСТ 
ГРАДА КРАЉЕВА

БРОЈ 18 - 10. ЈУН 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. Наменска трансферна средства од другог нивоа власти, на основу 

Уговора о суфинансирању пројекта ДИГИТАЛИЗОВАНА СТАЊА ЗА СВА ПОВЕЉИНА 
ИЗДАЊА закљученог између Министарства културе и информисања Републике Србије 
(заведен под бројем 451-04-01463/2022-02, дана 11.05.2022. године) и Народне 
библиотеке „Стефан Првовенчани“ Краљево (заведен под бројем 347, дана 16.05.2022. 
године) и Решења о преносу средстава Министарства културе и информисања 
Републике Србије број 451-04-01463/2022-02 од 18.05.2022. године  пренета у корист 
буџета града Краљева на уплатни рачун јавних прихода број 840-733144843-53 код 
Управе за трезор дана 27.05.2022. године као текући наменски трансфер од Републике 
у корист нивоа градова (извод 10) у износу од 200.000,00 динара, распоређују се 
Народној библиотеци „Стефан Првовенчани“ Краљево за суфинансирање уговореног 
Пројекта.  

 2. По основу уплате наменских средстава из тачке 1. овог решења у 
Одлуци о буџету града Краљева за 2021. годину ("Службени лист града Краљева", број 
43/21) у оквиру Раздела 5, Глава 04 - Народна библиотека „Стефан Првовенчани“ 
Краљево, Програм 1201 – Развој културе и информисања, Функција 820, Програм. 
актив./Пројекат  0002 – Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва, 
увећавају се: 

             - Позиција 267, Економска класификација 423  – Услуге по уговору, у 
износу од 150.000,00 динара и 

             - Позиција 272, Економска класификација 512  – Машине и опрема, у 
износу од 50.000,00 динара (Извор 07). 

 3. Обавезује се корисник одобрених наменских средстава – Народна 
библиотека „Стефан Првовенчани“ Краљево да средства у износу  од 200.000,00 
динара користи искључиво за реализацију Пројекта из тачке 1. овог решења. 
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  4. Обавезује се Народна библиотека „Стефан Првовенчани“ Краљево као 
корисник средстава да Извештај о реализацији пројекта из тачке 1. овог решења са 
доказима о наменском коришћењу финансијских средстава поднесе Министарству 
културе и информисања Републике у року од 15 дана по завршетку Пројекта, односно 
до 31. децембра текуће године у случају да је завршетак реализације Пројекта у другој 
половини децембра месеца. 
  5. 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. 
   6. Ово решење објавити у "Службеном листу града Краљева". 
                                           

Образложење 
 

  На основу Уговора о суфинансирању пројекта ДИГИТАЛИЗОВАНА СТАЊА 
ЗА СВА ПОВЕЉИНА ИЗДАЊА закљученог између Министарства културе и 
информисања Републике Србије и Народне библиотеке „Стефан Првовенчани“ 
Краљево и Решења о преносу средстава Министарства културе и информисања 
Републике Србије број 451-04-01463/2022-02 од 18.05.2022. године  пренета су 
средства у корист буџета града Краљева на уплатни рачун јавних прихода број 840-
733144843-53 код Управе за трезор дана 27.05.2022. године као текући наменски 
трансфер од Републике у корист нивоа градова (извод 10) у износу од 200.000,00 
динара, која се распоређују Народној библиотеци „Стефан Првовенчани“ Краљево за 
суфинансирање уговореног Пројекта. 

           Народна библиотека „Стефан Првовенчани“ Краљево се дописом бр. 408 
од 06.06.2022.године  изјаснила о расподели горе поменутих средстава на одговарајуће 
економске класификације у складу са закљученим предметним Уговором о 
суфинансирању пројекта ДИГИТАЛИЗОВАНА СТАЊА ЗА СВА ПОВЕЉИНА ИЗДАЊА. 
  Правни основ за доношење овог решења садржан је у одредбама члана 
24. Одлуке о буџету града Краљева за 2022. годину 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 извршавање рахода 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, 
Одељењу за друштвене делатности Градске управе града Краљева, Народној 
библиотеци „Стефан Првовенчани“ Краљево,  Управи за трезор и архиви.  
 
 
ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА КРАЉЕВА 
Број: 1597/2022 
Дана: 8. јун 2022. године 
   
                                                                                    

                                                                         ГРАДОНАЧЕЛНИК 
                             др Предраг Терзић, дипл. политиколог, с.р. 
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  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 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 250.000,00 динара, ради 
уравнотежења расхода буџета, умањењем апропријације у оквиру: 

- Раздела 5, Глава 14 – Центар локалних услуга, Програм 0902 – 
Социјална и дечја заштита,  Функција 060 – Становање, 
Програм.актив./ Пројекат 0005 – Обављање делатности 
установа социјалне заштите, Позиција 462, Економска 
класификација 426 – Материјал, за износ од 250.000,00 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 250.000,00 динара у оквиру: 

- Раздела 5, Глава 14 – Центар локалних услуга, Програм 0902 – 
Социјална и дечја заштита,  Функција 060 – Становање, 
Програм.актив./ Пројекат 0005 – Обављање делатности 
установа социјалне заштите, Позиција 465, Економска 
класификација 483 – Новчане казне и пенали по решењу судова, 
за износ од 250.000,00 динара. 

           3. Промена  у апропријацијама  извршена у тачкама  1. и 2. овог 
решења односи се на уравнотежење расхода у погледу недостајућих средстава 
намењених за измирење пореског дуга за март, април, мај и јуни месец 2018. 
године, а на основу Опомене Пореске управе број 050-433-01-13479/2022-2100 од 
01.06.2022. године који је настао услед неизмерења обавеза за порезе и доприносе 
на зараде запослених за наведени месец, а за чије финансирање Одлуком о буџету 
града Краљево за 2022. годину нису планирана довољна средства за корисника 
Центар локалних услуга Краљево.  
           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 Центар локалних услуга Краљево.  
           5.  Решење објавити у "Службеном листу града Краљева". 
 

 

144.
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Образложење 
 

Одељење за друштвене делатности Градске управе града Краљева је на 
основу захтева Центра локалних услуга града Краљева број: 430 од 06.06.2022. 
године поднело захтев Одељењу за привреду и финансије број: 171/22 дана 
07.06.2022. године за обезбеђивање  недостајућих средстава за измирење пореског 
дуга за март, април, мај и јуни месец 2018. године, а на основу Опомене Пореске 
управе број 050-433-01-13479/2022-2100 од 01.06.2022. године који је настао услед 
неизмерења обавеза за порезе и доприносе на зараде запослених за наведени 
месец, а за чије финансирање Одлуком о буџету града Краљево за 2022. годину 
нису планирана довољна средства за корисника Центар локалних услуга Краљево.   
    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, 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, Центару локалних услуга Краљево, Управи за трезор - Филијала Краљево  
и архиви. 
   
Градоначелник града Краљева 
Број: 1598/2022 
Дана: 08. јуни 2022. године 
 
 
          Градоначелник града Краљева                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
                                                                      др Предраг Терзић, дипл. политиколог, с.р. 
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       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. Наменска трансферна средства од другог нивоа власти, на основу 

Уговора о суфинансирању пројекта: Набавка покретних архивских регала за нови депо 
Историјског архива Краљево  - трећа фаза закљученог између Министарства културе и 
информисања Републике Србије (заведен под бројем 451-04-332/2022-02 дана 13. маја 
2022. године) и Историјског архива Краљево (заведен под бројем 1602)  и Решења о 
преносу средстава Министарства културе и информисања Републике Србије број 451-
04-332/2022-02 од 19. маја 2022. године године  пренета у корист буџета града Краљева 
на уплатни рачун јавних прихода број 840-733144843-53 код Управе за трезор дана 
30.05.2022. године као текући наменски трансфер од Републике у корист нивоа градова 
(извод број 11) у износу од 1.200.000,00 динара, користиће се за реализацију пројекта: 
Набавка покретних архивских регала за нови депо Историјског архива Краљево. 
           2. По основу уплате наменских средстава из тачке 1. овог решења у 
Одлуци о буџету града Краљева за 2021. годину ("Службени лист града Краљева", број 
43/21) у оквиру Раздео 5,  Глава 03 – Историјски архив Краљево, Програм 1201 - Развој 
културе и информисања, Функција 820, Програмска активност/пројекат 0002 – Јачање 
културне продукције и уметничког стваралаштва, Позиција 245, Економска 
класификација  512 – Машине и опрема у износу од 1.200.000,00 динара УВЕЋАЊЕМ 
планираних расхода апропријације за износ наменског трансфера од другог нивоа 
власти (извор 07). 

 3. Обавезује се корисник одобрених наменских средстава – Историјски 
архив Краљево да средства у износу  од 1.200.000,00 динара користи искључиво за 
реализацију Пројекта из тачке 1. овог решења. 

  4. Обавезује се Историјски архив Краљева као корисник средстава да 
Извештај о реализацији пројекта из тачке 1. овог решења са доказима о наменском 
коришћењу финансијских средстава поднесе Министарству културе и информисања 
Републике у року од 15 дана по завршетку Пројекта, односно до 31. децембра текуће 
године у случају да је завршетак реализације Пројекта у другој половини децембра 
месеца. 
  5. О извршењу овог решења стараће се Одељење за привреду и 
финансије Градске управе града Краљева, Одељење за друштвене делатности Градске 
управе града Краљева и Историјски архив Краљево. 
   6. Ово решење објавити у "Службеном листу града Краљева". 
 
 
 
 

145.
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Образложење 

 
       На основу Уговора о суфинансирању пројекта: Набавка покретних архивских 

регала за нови депо Историјског архива Кеаљево – трећа фаза, закљученог између 
Министарства културе и информисања Републике Србије (заведен под бројем 451-04-
332/2022-02 дана 13. маја 2022. године) и Историјског архива Краљево (заведен под 
бројем 1602)  и Решења о преносу средстава Министарства културе и информисања 
Републике Србије број 451-04-332/2022-02 од 19. маја 2022.године, пренета су на 
подрачун извршења буџета града Краљева број 840-733144843-53 код Управе за трезор 
дана 30.05.2022. године као текући наменски трансфер од Републике у корист нивоа 
градова (извод број 11) средства у износу од 1.200.000,00 динара за реализацију 
пројекта: Набавка покретних архивских регала за нови депо Историјског архива 
Краљево- трећа фаза.  

       Историјски архив Краљево се дописом број: 1602/2 од 08.06.2022. године  
изјаснио о расподели пренетих средстава на одговарајућу економску класификацију у 
складу са закљученим предметним Уговором суфинансирању пројекта: Набавка 
покретних архивских регала за нови депо Историјског архива Краљево  - трећа фаза . 
        Правни основ за доношење овог решења садржан је у одредбама члана 24. 
Одлуке о буџету града Краљева за 2022. годину 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 извршавање рахода 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,   
Одељењу за друштвене делатности Градске управе града Краљева, Историјском 
архиву Краљево, Управи за трезор и архиви. 
 
 
ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА КРАЉЕВА 
Број:  1608 /2022 
Дана: 9. јун 2022. године 
    
                                                                                 

                                                                          ГРАДОНАЧЕЛНИК 
                              др Предраг Терзић, дипл. политиколог, с.р. 
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  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 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 1.100.000,00 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 165, Економска 
класификација  424 – Специјализоване услуге, за износ од 
1.100.000,00 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 1.100.000,00 динара 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 161,  Економска 
класификација  416 – Награде запосленима и остали посебни 
расходи,  за износ од 1.100.000,00 динара.       

           3. Промена  у апропријацијама  извршена у тачкама  1. и 2. овог 
решења односи се на уравнотежење расхода у погледу недостајућих средстава 
намењених за исплату јубиларних награда запосленима у Градској управи града 
Краљева на основу донетих решења, а за чије финансирање Одлуком о буџету 
града Краљево за 2022. годину нису планирана довољна средства за корисника 
Градску управу.  
           4. О извршењу овог решења стараће се Одељење за привреду и 
финансије Градске управе града Краљева.  
           5.  Решење објавити у "Службеном листу града Краљева". 
 

Образложење 
 

              Одсек за буџетско рачуноводство Градске управе града Краљева поднео је 
захтев за промену апропријације број Сл./22-IV  дана 09.06.2022. године за исплату 

146.
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јубиларних награда запосленима у Градској управи града Краљева на основу 
донетих решења, а за чије финансирање Одлуком о буџету града Краљево за 2022. 
годину нису планирана довољна средства за корисника Градску управу, у износу од 
1.100.000,00 динара. 
   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, 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 Градске управе града Краљева, 
Управи за трезор - Филијала Краљево  и архиви. 
 
Градоначелник града Краљева 
Број: 1612/2022 
Дана: 9. јун 2022. године 
 
 

       
                                                                             Градоначелник града Краљева 

                                                                  др Предраг Терзић, дипл. политиколог, с.р. 
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               На основу члана 13. став 2. Oдлуке о суфинансирању програма и пројеката 
из области заштите животне средине („Службени лист града Краљева“, бр.17/2015), и 
члана 58.став 1.тачка 5. Статута града Краљева („Службени лист града Краљева“, 
број 6/19 - пречишћен текст), градоначелник града Краљева, доноси 

 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
о расподели средстава за суфинансирање пројеката у области заштите 

животне средине  
 

                                                        I 
 

Комисија за оцену и одабир пројеката намењених организацијама цивилног 
друштва  из области заштите животне средине у 2022.години  утврдила је по 
конкурсу, Предлог листе вредновања и рангирања пројеката дана 25.05.2022.године, 
под бројем 011-128/2022-I. Учесницима Конкурса дато је право да поднесу приговор 
на Предлог листе Комисији у року од 8 дана од дана њеног објављивања на сајту 
града Краљева тј. 27.05.2022.године. Пошто је рок за приговор  истекао дана 
03.06.2022.године, а на исту није било приговора, стекли су се услови за  доношење 
акта о одобравању пројеката. 

 
      II  
   
Средства у износу од 5.000.000,00 динара за суфинансирање  пројеката 

удружења и других организација цивилног друштва у области заштите животне 
средине, опредељена су Програмом коришћења средстава Буџетског фонда за 
заштиту животне средине за 2022.годину - Ставком 1.1. и то појединачним давањем, 
распоређују се на основу следеће: 

 
КОНАЧНЕ ЛИСТЕ ВРЕДНОВАЊА И РАНГИРАЊА ПРИЈАВЉЕНИХ ПРОЈЕКАТА УДРУЖЕЊА И 
ДРУГИХ ОРГАНИЗАЦИЈА ЦИВИЛНОГ ДРУШТВА У ОБЛАСТИ ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ  

                                                                                   
Ред. 
број   

Подносилац 
пријаве 

Назив пројекта који се суфинансира  Одобрени 
износ/динара 

1. Удружење 
„Oзон  2013“ 

„Значај  биотопа и имплементација 
његове естетске и визуелне 
компоненте“  

90.000,00 

2. Удружење за 
екологију и 
заштиту животне 
средине        
“ИБАР  2021“ 
 

„Повећајмо еколошку свест“ 

 

280.000,00 

3. Удружење 
грађана 
„Продор“ 

„Циркуларна економија – од отпада до 
ресурса“ 

100.000,00 

147.
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4. Удружење за 
екологију и 
заштиту животне 
средине  
„РИБНИЦА  2021“ 
 

 

„За  чистије реке“ 

290.000,00 

5.  
 Асоцијација  за  
развој  ибарске  
долине  ,,ИДА“ 
 

 

„Учимо о коришћењу сунчеве енергије“ 

293.500,00 

6.  
Удружење  
Научно пословни 
центар  
,,WORLD'' 

 „Обновљиви извори енергије и њихов 
утицај на животну средину  - Искуства и 
перспективе“ 

300.000,00 

7.  
Удружење 
грађана 
„Добровољно  
ватрогасно  
друштво 
Краљево“ 
 

 

 „Заштитимо наше шуме“ 

 

 

100.000,00 

8.  
КАПД “ Балкан“ 
 

 

  „Чувајмо природу за будуће 
генерације“ 

 

300.000,00 

9.  

Еколошки покрет 
„Ибар“ 
  

 

„Изложба печурака на реци Лопатници 
у Толишници и у Дому Војске Србије 
ДАНИ ГЉИВА 2022“   

 

120.000,00 

10.  
Удружење  
„Kраљевачки 
развојни центар“ 
 

 

„Како да сунце ,,греје“ и ваш кућни 
буџет? 

160.000,00 

11. Удружење 
„Балкански 
развојни центар“ 
 

„Засуци  рукаве“ 146.853,00 

12. „Асоцијација за 
будућност 
младих  AZBM“. 

„Животна средина око мене“ 270.000,00 

13. „Иницијатива за 
људска права“ 

„Заштитимо животну средину наше 
заједнице“ 

280.000,00 
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14. Удружење„Нови 
пут“ 

„Зелена енергија, сигурна будућност“ 150.000,00 

15. „Спелеолошки  
клуб  Краљево“ 
 

„Очистимо Ибар“ 87.000,00 

16.  
„ Дуњин зелени 
свет“ 
 

„Популаризација енергетске  
ефикасности и обновљивих извора 
енергије у руралним подручјима''   

250.000,00 

17. “Удружење 
извиђача 
Краљево“  
 

Еко камп 2022-Млади чувари природе у 
Резервату биосфере ,,Голија - 
Студеница“ 

270.000,00 

18. Удружење 
грађана 
„Планинарско 
еколошко 
удружење 
Троглав“ 

 

„Заједно до чистог ваздуха“ 

250.000,00 

19. „Удружење 
рудњанских 
домаћина“ 
 

„Не бацај! Рециклирај! Компостирај!  – 
ОЧУВАЈ ПРИРОДУ“ 

220.000,00 

20. „Краљевачки  
форум“ 
 

„Сенка  чемпреса  на  обали Ибра“   100.000,00 

21. Удружење 
грађана 
„Грађанска унија“ 
 

 „Еко учионица“   82.647,00 

22. Удружење 
грађана „Инситут 
за одрживи 
развој  Агенда  
2030“ 
 

„Циљеви одрживог развоја у заштити 
животне средине у климатским 
променама у урбаним и руралним 
срединама“ 

220.000.00 

23. Удружење 
„Класична 
традиција“ 

„Изградња  одморишта на планини 
Столови“ 

370.000,00 

24. Удружење 
„БеННем“ 
 

 „Изградња чесме на извору МР Живка 
Славковића у Сокољи“ 

270.000,00 

 
Укупно одобрена средства за суфинансирање пројеката наведених у тачки II овог 
решења су 5.000.000,00 динарa.  
 

Два  пројектна  предлога  не испуњавају  услове конкурса: 
 
1.Предлог пројекта „Одржавање и извиђање зелених површина спортског 
аеродрома  Бреге/Краљево (LYKA) са прилазно одлетним и бочним равнима и 
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чишћење ветром нанетог смећа са градске депоније“  – Спортско удружење 
Аеро клуб „ Михаило Петровић“ 

 
      Предлог пројекта није прихваћен,  из разлога што по Одлуци није 

предвиђено  финансирање  куповине  опреме. 
 
 
  2.Предлог пројекта „Парк  2022“ -  „Стамбена заједница Мира Драгишића 10“ 

 
       Предлог пројекта није прихваћен, јер није доставио Изјаву о учешћу  

сопствених средстава.  
 

III 
 

На основу овог решења градоначелник града Краљева закључиће уговор са 
лицима која су добила средства за суфинансирање пројеката наведених у тачки II   
овог решења. 

 
IV 
 

  Ово решење објавити у „Службеном листу града Краљева“ и на веб-сајту града 
Краљева www.kraljevo.rs. 

 
 
 
ГРАДОНАЧЕЛНИК   ГРАДА   КРАЉЕВА 
Број:011- 198 /2022-I  
Дана:07.06.2022.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 Осамдесетој (ванредној)  
седници одржаној 10. јуна 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 
Градоначелника града Краљева број: 1507-1/22 од 7. јуна 2022. године, 
ОДОБРАВАЈУ СЕ средства у износу од 7.000.000,00 динара за покривање дела 
месечних обавеза за мај и јун 2022. године, по Одлуци о праву на накнаду дела 
трошкова боравка деце у предшколској установи чији је оснивач друго правно или 
физичко лице на територији града Краљева („Службени лист града Краљева“, број 
29/21 и 43/21).  
  2. Средства текуће буџетске резерве из тачке 1. овог решења 
распоређују се за повећање апропријације која није планирана у довољном износу у 
оквиру: 

Раздела 5 - Градска управа, Глава 01 – Градска управа, Програм 
2002 – Предшколско васпитање, Функција 911 – Предшколско 
образовање, Програмска активност/Пројекат 0002 – Функционисање и 
остваривање предшколског васпитања и образовања, Позиција 137, 
Економска класификација 465 – Остале дотације и трансфери 
(приватни вртићи), у износу од 7.000.000,00 динара. 

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

                             Образложење 
 

 На основу дописа Одељења за друштвене делатности Градске управе 
града Краљева  III број 144/22 од 03.06.2022. године, Градоначелник града Краљева 
поднео је захтев за ангажовање текуће буџетске резерве за обезбеђење додатних 
средстава за покривање дела месечних обавеза за мај и јун 2022. године, по Одлуци о 
праву на накнаду дела трошкова боравка деце у предшколској установи чији је оснивач 
друго правно или физичко лице на територији града Краљева у висини од 7.000.000,00 
динара. 

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 

148.
АКТИ ГРАДСКОГ ВЕЋА ГРАДА КРАЉЕВА
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 2 
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.  

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, Управи за трезор  и 
архиви. 
 
Градско веће града Краљева 
Број: 011-204/2022-І      
Дана: 10. 06. 2022. године 
 
 
                                                            Председник Градског већа 
         градоначелник града Краљева 
                    др Предраг Терзић, дипл. политиколог, с.р.
                     

 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 Осамдесетој (ванредној)  
седници одржаној 10. јуна 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 
Градоначелника града Краљева број: 1507-1/22 од 7. јуна 2022. године, 
ОДОБРАВАЈУ СЕ средства у износу од 7.000.000,00 динара за покривање дела 
месечних обавеза за мај и јун 2022. године, по Одлуци о праву на накнаду дела 
трошкова боравка деце у предшколској установи чији је оснивач друго правно или 
физичко лице на територији града Краљева („Службени лист града Краљева“, број 
29/21 и 43/21).  
  2. Средства текуће буџетске резерве из тачке 1. овог решења 
распоређују се за повећање апропријације која није планирана у довољном износу у 
оквиру: 

Раздела 5 - Градска управа, Глава 01 – Градска управа, Програм 
2002 – Предшколско васпитање, Функција 911 – Предшколско 
образовање, Програмска активност/Пројекат 0002 – Функционисање и 
остваривање предшколског васпитања и образовања, Позиција 137, 
Економска класификација 465 – Остале дотације и трансфери 
(приватни вртићи), у износу од 7.000.000,00 динара. 

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

                             Образложење 
 

 На основу дописа Одељења за друштвене делатности Градске управе 
града Краљева  III број 144/22 од 03.06.2022. године, Градоначелник града Краљева 
поднео је захтев за ангажовање текуће буџетске резерве за обезбеђење додатних 
средстава за покривање дела месечних обавеза за мај и јун 2022. године, по Одлуци о 
праву на накнаду дела трошкова боравка деце у предшколској установи чији је оснивач 
друго правно или физичко лице на територији града Краљева у висини од 7.000.000,00 
динара. 

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 
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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


