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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. и 56 став 2. 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 70.000,00 динара, ради 
уравнотежења расхода буџета, умањењем апропријације у оквиру: 

- Раздела 04, Програм 0602 – Опште услуге локалне самоуправе, 
Функција 330 – Судови, Програм. актив./Пројекат 0004 – Градско 
правобранилаштво, Позиција 44, Економска класификација  423 
– Услуге по уговору, за износ од 70.000,00 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 70.000,00 динара у оквиру: 

       - Раздела 04, Програм 0602 – Опште услуге локалне самоуправе, 
Функција 330 – Судови, Програм. актив./Пројекат 0004 – Градско 
правобранилаштво, Позиција 41, Економска класификација  416 
– Награде запосленима и остали посебни расходи, за износ од 
70.000,00 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 јубиларне награде запосленом, а за чије финансирање 
Одлуком о буџету града Краљево за 2022. годину нису планирана довољна 
средства за корисника Градско правобранилаштво.  
           4. О извршењу овог решења стараће се Одељење за привреду и 
финансије Градске управе града Краљева.  
           5.  Решење објавити у "Службеном листу града Краљева". 

АКТИ ГРАДОНАЧЕЛНИКА ГРАДА КРАЉЕВА
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Образложење 
 

              Одсек за буџетско рачуноводство Градске управе града Краљева поднео је 
захтев за промену апропријације број Сл./22-IV  дана 24.06.2022. године за исплату 
јубиларне награде запосленом, а за чије финансирање Одлуком о буџету града 
Краљево за 2022. годину нису планирана довољна средства за корисника  Градско 
правобранилаштво, у износу од 70.000,00 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: 1774/2022 
Дана: 24. јун 2022. године 
 
 

       
                 Замeник градоначелник града Краљева                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

                                                                                  Вукман Ракочевић, с.р. 
 

 

Заменик градоначелника града Краљева
Вукман Ракочевић, с.р.
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На основу члана 46. тачка 8. Закона о локалној самоуправи („Службени 
гласнику РС“, број 129/07, 83/14-др.закон, 101/16, 47/18 и 111/21-др.закон), члана 63. 
тачка 29. Статута града Краљева („Службени лист града Краљева“, број 6/19-
пречишћен текст), члана 8. став 7. Уговора о суфинансирању програма енергетске 
санације стамбених зграда, породичних кућа и станова који спроводи град Краљево 
закљученог дана 11.03.2022. године са Управом за финансирање и подстицање 
енергетске ефикасности, органом у саставу Министарства рударства и енергетике 
Републике Србије, броj: 401-00-6/342022-01/2022-01, члана 11. Правилника о 
суфинансирању мера енергетске санације породичних кућа и станова које се односе 
на унапређење термичког омотача, термотехничких инсталација и уградње соларних 
колектора за централну припрему потрошне топле воде по јавном позиву Управе за 
подстицање и унапређење енергетске ефикасности ЈП 1/22 („Службени лист града 
Краљева“, број 12/22), члана 11. Правилника о суфинансирању енергетске санације 
породичних кућа и станова путем уградње соларних панела за производњу 
електричне енергије за сопствене потребе и унапређење термотехничког система 
путем уградње калориметара, циркулационих пумпи, термостатских вентила и 
делитеља топлоте по основу јавног позива за суфинансирање програма енергетске 
санације породичних кућа и станова ЈП 1/22 („Службени лист града Краљева“, број 
12/22) и члана 39. Пословника о раду Градског већа града Краљева („Службени лист 
града Краљева“, број 21/19-пречишћен текст),  

Градско веће града Краљева на Осамдесет другој (ванредној) седници 
одржаној 22. јуна 2022. године, донело је  
 

Р Е Ш Е Њ Е  
О ДОПУНИ РЕШЕЊА О ОБРАЗОВАЊУ КОМИСИЈE ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ МЕРА 

ЕНЕРГЕТСКЕ САНАЦИЈЕ  
 
I 

У Решењу о образовању Комисије за реализацију мера енергетске санације 
породичних кућа и станова које се односе на унапређење термичког омотача, 
термотехничких инсталација и уградње соларних колектора за централну припрему 
потрошне топле воде, као и путем уградње соларних панела за производњу 
електричне енергије за сопствене потребе и унапређење термотехничког система 
путем уградње калориметара, циркулационих пумпи, термостатских вентила и 
делитеља топлоте („Службени лист града Краљева“, број 16/22) у ставу I додаје се 
тачка 8. која гласи: 
„Лука Бебић, дипломирани правник, представник Министарства рударства и 
енергетике, члан Комисије“. 

II 
У осталом делу Решење о образовању Комисије за реализацију мера 

енергетске санације породичних кућа и станова које се односе на унапређење 
термичког омотача, термотехничких инсталација и уградње соларних колектора за 
централну припрему потрошне топле воде, као и путем уградње соларних панела за 
производњу електричне енергије за сопствене потребе и унапређење 
термотехничког система путем уградње калориметара, циркулационих пумпи, 
термостатских вентила и делитеља топлоте остаје непромењено. 

 
III 

Ово решење објавити у „Службеном листу града Краљева“ и на званичној 
интернет страници града Краљева. 

 
Решење доставити: члану Комисије, енергетском менаџеру, Одељењу за 

привреду и финансије Градске управе града Краљева и уз материјал седнице. 
 
 О б р а з л о ж е њ е  

Чланом 11. Правилника о суфинансирању мера енергетске санације породичних 
кућа и станова које се односе на унапређење термичког омотача, термотехничких 
инсталација и уградње соларних колектора за централну припрему потрошне топле 
воде по јавном позиву Управе за подстицање и унапређење енергетске ефикасности ЈП 
1/22 („Службени лист града Краљева“, број 12/22), и чланом 11. Правилника о 

АКТИ ГРАДСКОГ ВЕЋА ГРАДА КРАЉЕВА
169.
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суфинансирању енергетске санације породичних кућа и станова путем уградње 
соларних панела за производњу електричне енергије за сопствене потребе и 
унапређење термотехничког система путем уградње калориметара, циркулационих 
пумпи, термостатских вентила и делитеља топлоте по основу јавног позива за 
суфинансирање програма енергетске санације породичних кућа и станова ЈП 1/22 
(„Службени лист града Краљева“, број 12/22) прописано је да Градско веће града 
Краљева доноси решење о образовању Комисије за реализацију мера енергетске 
санације. 

Чланом 8. став 7. Уговора о суфинансирању програма енергетске санације 
стамбених зграда, породичних кућа и станова броj: 401-00-6/342022-01/2022-01, који 
спроводи град Краљево закљученог дана 11.03.2022. године са Управом за 
финансирање и подстицање енергетске ефикасности, органом у саставу Министарства 
рударства и енергетике Републике Србије, броj: 401-00-6/342022-01/2022-01предвиђено 
је да, на захтев Министарства, као члан Комисије за реализацију мера енергетске 
санације може бити укључен и представник Министарства, па се у складу са наведеним 
и са захтевом Министарства од 17.06.2022. године као члан Комисије додаје и Лука 
Бебић, дипломирани правник.  

 
 
 
Градско веће града Краљева 
Број: 011-212/2022-I                                             Председник Градског већа 
Дана: 22. 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 Осамдесет другој (ванредној) седници 
одржаној 22. 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: 1697-1/22 од 20. јуна 2022. године, 
ОДОБРАВАЈУ СЕ средства у укупном износу од 850.000,00 динара за трошкове 
поправке и израде додатне инсталације грејања дворане Краљевачког позоришта.  
  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 – Краљевачко позориште, Глава 05 – Краљевачко позориште, 
Програм 1201 – Развој културе и информисања - Функција 820 – Услуге културе, 
Програмска активност/Пројекат 0001 – Функционисање локалних установа културе, 
Позиција 283, Економска класификација 425 – Текуће поправке и одржавање, у износу 
од 850.000,00 динара. 
  3. О извршењу овог решења стараће се Одељење за привреду и 
финансије Градске управе града Краљева, Одељење за друштвене делатности 
Градске управе града Краљева и Краљевачко позориште. 
   4.  Решење објавити у „Службеном листу града Краљева“. 
 

                             Образложење 
 

На основу дописа Краљевачког позоришта број 441/02 од 15.06.2022. године, 
градоначелник града Краљева поднео је захтев за ангажовање средстава текуће буџетске 
резерве Број: 1697-1/22 од 20.06.2022. године Одељењу за привреду и финансије Градске 
управе града Краљева за укупан износ од 850.000,00 динара за трошкове поправке и 
израде додатне инсталације грејања дворане Краљевачког позоришта. 

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.  

Решење доставити: Одељењу за привреду и финансије Градске управе града 
Краљева, Одељењу за друштвене делатности Градске управе града Краљева, 
Краљевачком позоришту, Одељењу за послове органа града Градске управе града 
Краљева, Управи за трезор  и архиви. 

 
Градско веће града Краљева 
Број: 011-213/2022-І              Председник Градског већа   
Дана: 22. 06. 2022. године                             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 Осамдесет трећој (ванредној) 
седници одржаној дана 30. јуна 2022. године, донело је 
 
 
 

ЗАКЉУЧАК 
 

I 
  ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Решење начелника Градске управе 
града Краљева број 1570/22 од 21.06.2022. 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 „Јово Курсула“.
   
                       Саставни део овог закључка је Решење начелника Градске управе 
града Краљева број 1570/22 од 21.06.2022. године, којим је утврђена пренамена 
буџетских средстава за капиталне трансфере за Основно образовање и 
васпитање, ОШ „Јово Курсула“, 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 број 1570/22 од 21.06.2022. године објавити у 
„Службеном листу града Краљева“. 
 
 
 
ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА КРАЉЕВА 
Број: 06-200/2022-I 
Датум: 30. 06. 2022. године 
 
 

                                                       ПРЕДСЕДНИК ГРАДСКОГ ВЕЋА                                                                                                                              
                                                                     градоначелник града Краљева 
                                                             др Предраг Терзић, дипл. политиколог, 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 „Јово Курсула“, који је саставни део 
Решења број 65/22 од 12.01.2022. године, текст: 
 
„Јово Курсула“  
511 - 1.500.000,00 динара за израду пројекта за енергетску адаптацију и реконструкцију 
школе  
512 - 500.000,00 динара за набавку клупа, ђачких столица и катедри  
515 – 100.000 динара набавка књига за библиотеку.  
укупно: 2.100.000 динара 
 
 замењује се текстом: 
 
„Јово Курсула“  
512 - 500.000,00 динара за набавку клупа, ђачких столица и катедри  
       - 820.000,00 динара за куповину 13 рачунара и два монитора, 
       - 400.000,00 динара за набавку намештаја за потребе инсталиране покретне     
школске бине и школског хола, 
       - 110.000,00 за набавку и уградњу две климе, 
       - 170.000,00 за набавку два комплета пројектора 
515 – 100.000 динара набавка књига за библиотеку.  
укупно: 2.100.000 динара“ 
а текст: 
 
„ОСНОВНО УКУПНО: 35.390.000,00 ДИНАРА 
    
 511000-21.243.000,00 
 
 512000-14.047.000,00 
 
 515000-      100.000,00“. 
 
замењује се текстом: 
„ОСНОВНО УКУПНО: 35.390.000,00 ДИНАРА 
    
 511000- 19.743.000,00 
 

АКТИ ГРАДСКЕ УПРАВЕ ГРАДА КРАЉЕВА
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 512000- 15.547.000,00 
 
 515000-      100.000,00“. 
 

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 
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 „Јово Курсула“ је дана 15.06.2022. године поднела Одељењу за 
друштвене делатности Градске управе града Краљева захтев број сл. од 14.06.2022. 
године за пренамену средстава за капиталне трансфере, у коме је образложила 
неопходност промене у целости добијена средстава  за израду пројекта за енергетску 
адаптацију и реконструкцију школе . Захтев је корисник образложио чињеницом да  је 
оба пројекта урадила и платила у децембру 2021. године, те је из тог разлога било 
неопходно да изврши набавку опреме. 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: 1570/22 
Дана: 21.06.2022. године 
 
 
             НАЧЕЛНИК ГРАДСКЕ УПРАВЕ 
           Јелена Бекчић, дипл. правник, с.р. 
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Издавач: Скупштина града Краљева - Година издања: педесет пета - Главни и одговорни уредник
Драгана Петвокић, 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: „Graficolor” д.о.о. Краљево - е пошта: graficolor.cv@gmail.com


