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ГРАДА КРАЉЕВА

БРОЈ 20 - 30. ЈУН 2022. ГОДИНЕ

 

 

 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 111/202- 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 дигитална фотограметрија цркава брвнара на територији 
Завода за заштиту споменика културе Краљево закљученог између Министарства 
културе и информисања Републике Србије, заведеног под бројем 451-04-00202/2022-02 
дана 11.05.2022. године и Завода за заштиту споменика културе Краљево, заведеног 
под бројем 495/2 дана 16.05.2022. године и Решења о преносу средстава Министарства 
културе и информисања Републике Србије број 451-04-00202/2022-02 од 15.06.2022. 
године пренета у корист буџета града Краљева на уплатни рачун јавних прихода број 
840-733144843-53 код Управе за трезор дана 30.06.2022. године као текући наменски 
трансфер од Републике у корист нивоа градова (извод 16) у износу од 500.000,00 
динара, распоређују се Заводу за заштиту споменика културе Краљево за 
финансирање пројеката: Дигитална фотограметрија цркава брвнара на територији 
Завода за заштиту споменика културе Краљево. 

2. По основу уплате наменских средстава из тачке 1. овог решења у Одлуци о 
буџету града Краљева за 2022. годину („Службени лист града Краљева", број 43/21) у 
оквиру Раздела 5, Глава 08 - Завод за заштиту споменика културе Краљево, Програм 
1201 – Развој културе и информисања, Функција 820, Програм. актив./Пројекат  0003 – 
Унапређење система очувања и представљања културно – историјског наслеђа, 
увећавају се: 

             - Позиција 359, Економска класификација 422  – Трошкови путовања, у 
износу од 271.530,00 динара, 

             - Позиција 360, Економска класификација 423  – Услуге по уговору, у 
износу од 95.000,00 динара и 

             - Позиција 363, Економска класификација 426  – Материјал, у износу од 
133.470,00 динара (Извор 07). 

3. Обавезује се корисник одобрених наменских средстава – Завод за заштиту 
споменика културе Краљево да средства у износу  од 500.000,00 динара користи 
искључиво за реализацију Пројекта из тачке 1. овог решења. 

 4. Обавезује се Завод за заштиту споменика културе 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 Завод за заштиту споменика културе Краљево. 

АКТИ ГРАДОНАЧЕЛНИКА ГРАДА КРАЉЕВА
225.

БРОЈ 22 - 15. ЈУЛ 2022. ГОДИНЕ
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  6. Ово решење објавити у „Службеном листу града Краљева". 
                                              
 

Образложење 
 

 На основу Уговора о суфинансирању пројекта дигитална фотограметрија цркава 
брвнара на територији Завода за заштиту споменика културе Краљево закљученог 
између Министарства културе и информисања Републике Србије, заведеног под бројем 
451-04-00202/2022-02 дана 11.05.2022. године и Завода за заштиту споменика културе 
Краљево, заведеног под бројем 495/2 дана 16.05.2022. године, Решења о додели 
средстава за финансирање и суфинансирање пројеката у области дигитализације 
културног наслеђа и савременог стваралаштва у 2022.години  Министарства културе и 
информисања Републике Србије број 401-01-211/2022-02 од 26.04.2022. године и 
Решења о преносу средстава Министарства културе и информисања Републике Србије 
број 451-04-00202/2022-02 од 15.06.2022. године пренета су у корист буџета града 
Краљева на уплатни рачун јавних прихода број 840-733144843-53 код Управе за трезор 
дана 30.06.2022. године као текући наменски трансфер од Републике у корист нивоа 
градова средства у износу од 500.000,00 динара, која се распоређују Заводу за заштиту 
споменика културе Краљево за финансирање пројеката: Дигитална фотограметрија 
цркава брвнара на територији Завода за заштиту споменика културе Краљево. 

 Завод за заштиту споменика културе Краљево се захтевом за отварање 
апропријације у финансијском плану за 2022. године број 821/1 од 08.07.2022.године  
изјаснио о расподели горе поменутих средстава на одговарајуће економске 
класификације у складу са закљученим предметним Уговором.  
 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, Заводу за заштиту споменика 
културе Краљево,  Управи за трезор и архиви. 
 
 
ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА КРАЉЕВА 
Број: 2113/2022 
Дана: 08. јула 2022. године 
 
 
 

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

 

 

 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 111/202- 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 дигитална фотограметрија цркава брвнара на територији 
Завода за заштиту споменика културе Краљево закљученог између Министарства 
културе и информисања Републике Србије, заведеног под бројем 451-04-00202/2022-02 
дана 11.05.2022. године и Завода за заштиту споменика културе Краљево, заведеног 
под бројем 495/2 дана 16.05.2022. године и Решења о преносу средстава Министарства 
културе и информисања Републике Србије број 451-04-00202/2022-02 од 15.06.2022. 
године пренета у корист буџета града Краљева на уплатни рачун јавних прихода број 
840-733144843-53 код Управе за трезор дана 30.06.2022. године као текући наменски 
трансфер од Републике у корист нивоа градова (извод 16) у износу од 500.000,00 
динара, распоређују се Заводу за заштиту споменика културе Краљево за 
финансирање пројеката: Дигитална фотограметрија цркава брвнара на територији 
Завода за заштиту споменика културе Краљево. 

2. По основу уплате наменских средстава из тачке 1. овог решења у Одлуци о 
буџету града Краљева за 2022. годину („Службени лист града Краљева", број 43/21) у 
оквиру Раздела 5, Глава 08 - Завод за заштиту споменика културе Краљево, Програм 
1201 – Развој културе и информисања, Функција 820, Програм. актив./Пројекат  0003 – 
Унапређење система очувања и представљања културно – историјског наслеђа, 
увећавају се: 

             - Позиција 359, Економска класификација 422  – Трошкови путовања, у 
износу од 271.530,00 динара, 

             - Позиција 360, Економска класификација 423  – Услуге по уговору, у 
износу од 95.000,00 динара и 

             - Позиција 363, Економска класификација 426  – Материјал, у износу од 
133.470,00 динара (Извор 07). 

3. Обавезује се корисник одобрених наменских средстава – Завод за заштиту 
споменика културе Краљево да средства у износу  од 500.000,00 динара користи 
искључиво за реализацију Пројекта из тачке 1. овог решења. 

 4. Обавезује се Завод за заштиту споменика културе 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 Завод за заштиту споменика културе Краљево. 



15 . јул 2022. године Број 22 - Страна 3СЛУЖБЕНИ ЛИСТ 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 111/202- 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 
закљученог између Управе за финансирање и подстицање енергетске ефикасности 
Републике Србије која је као орган у саставу Министарства рударства и енергетике, 
заведеног под бројем 401-00-6/34/2022-01 дана 11.03.2022. године и Града Краљева, 
заведеног под бројем 647/22 дана 11.03.2022. године пренета у корист буџета града 
Краљева на уплатни рачун јавних прихода број 840-733144843-75 код Управе за трезор 
дана 11.07.2022. године као текући наменски трансфер од Републике у корист нивоа 
градова (извод 19) у износу од 5.000.000,00 динара, распоређују се Градској управи 
града Краљева за суфинансирање програма енергетске санације стамбених зграда, 
породичних кућа и станова који спроводи град Краљево. 

2. По основу уплате наменских средстава из тачке 1. овог решења у Одлуци о 
буџету града Краљева за 2022. годину („Службени лист града Краљева", број 43/21) у 
оквиру Раздела 05, Глава 01 – Градска управа, Програм 0501 – Енергетска ефикасност 
и обновљиви извори енегије, Функција 620, Програм.актив./Пројекат  0001 – Енергетски 
менаџмент, увећава се: 

             - Позиција 197, Економска класификација 465  – Остале дотације и 
трансфери – Енергетска ефикасност, у износу од 5.000.000,00 динара (Извор 07). 

3. Обавезује се корисник одобрених наменских средстава – Градска управа града 
Краљева да средства у износу  од 5.000.000,00 динара користи искључиво за 
суфинансирање програма енергетске санације стамбених зграда, породичних кућа и 
станова који спроводи град Краљево. 

4. Обавезује се Градска управа града Краљева као корисник средстава да се у 
поступку релизације закљученог Уговора из тачке 1. овог решења у свему придржава 
одредби истог, као и да испуни све преузете уговорне обавезе. 
 5. О извршењу овог решења стараће се Одељење за привреду и финансије 
Градске управе града Краљева и Градска управа града Краљева. 
  6. Ово решење објавити у „Службеном листу града Краљева". 
                                              

 
Образложење 

 
 На основу Уговора закљученог између Управе за финансирање и подстицање 
енергетске ефикасности Републике Србије која је као орган у саставу Министарства 
рударства и енергетике и Града Краљева пренета су у корист буџета града Краљева на 
уплатни рачун јавних прихода број 840-733144843-75 код Управе за трезор дана 
11.07.2022. године као текући наменски трансфер од Републике у корист нивоа градова 
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средства у износу од 5.000.000,00 динара, која се распоређују Градској управи града 
Краљева за суфинансирање програма енергетске санације стамбених зграда, 
породичних кућа и станова који спроводи град Краљево. 

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, Управи за 
трезор и архиви. 
 
 
ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА КРАЉЕВА 
Број: 2190/2022 
Дана: 13. јула 2022. године 
    
                                                                                    
 

                                                                                 ГРАДОНАЧЕЛНИК 
                             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 

финансирању пројекта: Израда музејских витрина за презентацију предмета од стакла 
Народног мизеја у Краљеву у међународној години стакла закљученог између 
Министарства културе и информисања Републике Србије, заведеног под бројем 451-04-
484/2022-02 дана 17.05.2022. године и Народног музеја Краљево, заведеног под бројем 
01-190 дана 18.05.2022. године и Решења о преносу средстава Министарства културе и 
информисања Републике Србије број 451-04-484/2022-02 од 23.05.2022. године пренета 
у корист буџета града Краљева на уплатни рачун јавних прихода број 840-733144843-53 
код Управе за трезор дана 31.05.2022. године као текући наменски трансфер од 
Републике у корист нивоа градова (извод 12) у износу од 600.000,00 динара, 
распоређују се Народном музеју Краљево за финансирање пројекта: Израда музејских 
витрина за презентацију предмета од стакла Народног мизеја у Краљеву у 
међународној години стакла. 

2. По основу уплате наменских средстава из тачке 1. овог решења у Одлуци о 
буџету града Краљева за 2022. годину („Службени лист града Краљева", број 43/21) у 
оквиру Раздела 5, Глава 02 – Народни музеј Краљево, Програм 1201 – Развој културе и 
информисања, Функција 820, Програм.актив./Пројекат  0002 – Јачање културне 
продукције и уметничког стваралаштва, увећавају се: 

             - Позиција 222, Економска класификација 512  – Машине и опрема , у 
износу од 600.000,00 динара (Извор 07). 

3. Обавезује се корисник одобрених наменских средстава – Народни музеј 
Краљево да средства у износу  од 600.000,00 динара користи искључиво за реализацију 
Пројекта из тачке 1. овог решења. 

 4. Обавезује се Народни музеј 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 Народни музеј Краљево. 
  6. Ово решење објавити у „Службеном листу града Краљева". 
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Образложење 
 
 

 На основу Уговора о финансирању пројекта: Израда музејских витрина за 
презентацију предмета од стакла Народног мизеја у Краљеву у међународној години 
стакла закљученог између Министарства културе и информисања Републике Србије, 
заведеног под бројем 451-04-484/2022-02 дана 17.05.2022. године и Народног музеја 
Краљево, заведеног под бројем 01-190 дана 18.05.2022. године и Решења о преносу 
средстава Министарства културе и информисања Републике Србије број 451-04-
484/2022-02 од 23.05.2022. године пренета су у корист буџета града Краљева на 
уплатни рачун јавних прихода број 840-733144843-53 код Управе за трезор дана 
31.05.2022. године као текући наменски трансфер од Републике у корист нивоа градова 
средства у износу од 600.000,00 динара, која се распоређују Народном музеју Краљево 
за финансирање пројекта: Израда музејских витрина за презентацију предмета од 
стакла Народног мизеја у Краљеву у међународној години стакла. 

Народни музеј Краљево се дописом број 01-258 од 13.07.2022.године  изјаснио о 
расподели горе поменутих средстава на одговарајућу економску класификацију у 
складу са закљученим предметним Уговором.  
 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, Народном музеју Краљево,  
Управи за трезор и архиви. 
 
 
ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА КРАЉЕВА 
Број: 2195 /2022 
Дана: 15.јула 2022. године 
    
 
                                                                                    

                                                                                  ГРАДОНАЧЕЛНИК 
                             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 

финансирању пројекта: Конзервација текстила XVIII  и IX  века из ризнице манастира 
Студеница закљученог између Министарства културе и информисања Републике 
Србије, заведеног под бројем 451-04-483/2022-02 дана 17.05.2022. године и Народног 
музеја Краљево, заведеног под бројем 01-191 дана 18.05.2022. године и Решења о 
преносу средстава Министарства културе и информисања Републике Србије број 451-
04-483/2022-02 од 23.05.2022. године пренета у корист буџета града Краљева на 
уплатни рачун јавних прихода број 840-733144843-53 код Управе за трезор дана 
31.05.2022. године као текући наменски трансфер од Републике у корист нивоа градова 
(извод 12) у износу од 1.071.900,00 динара, распоређују се Народном музеју Краљево 
за финансирање пројекта: Конзервација текстила XVIII  и XIX века из ризнице 
манастира Студеница. 

2. По основу уплате наменских средстава из тачке 1. овог решења у Одлуци о 
буџету града Краљева за 2022. годину („Службени лист града Краљева", број 43/21) у 
оквиру Раздела 5, Глава 02 – Народни музеј Краљево, Програм 1201 – Развој културе и 
информисања, Функција 820, Програм.актив./Пројекат  0002 – Јачање културне 
продукције и уметничког стваралаштва, увећавају се: 

             - Позиција 219, Економска класификација 423  – Услуге по уговору , у 
износу од 944.000,00 динара и 

             - Позиција 221, Економска класификација 426  – Материјал, у износу од 
127.900,00 динара (Извор 07). 

3. Обавезује се корисник одобрених наменских средстава – Народни музеј 
Краљево да средства у износу  од 1.071.900,00 динара користи искључиво за 
реализацију Пројекта из тачке 1. овог решења. 

 4. Обавезује се Народни музеј 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 Народни музеј Краљево. 
  6. Ово решење објавити у „Службеном листу града Краљева". 
                                              
 
 
 

228.



15. јул 2022. годинеБрој 22 - Страна 8 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА КРАЉЕВА

 

 

Образложење 
 

 На основу Уговора о финансирању пројекта: Конзервација текстила XVIII  и IX  
века из ризнице манастира Студеница закљученог између Министарства културе и 
информисања Републике Србије, заведеног под бројем 451-04-483/2022-02 дана 
17.05.2022. године и Народног музеја Краљево, заведеног под бројем 01-191 дана 
18.05.2022. године и Решења о преносу средстава Министарства културе и 
информисања Републике Србије број 451-04-483/2022-02 од 23.05.2022. године пренета 
су у корист буџета града Краљева на уплатни рачун јавних прихода број 840-733144843-
53 код Управе за трезор дана 31.05.2022. године као текући наменски трансфер од 
Републике у корист нивоа градова средства у износу од 1.071.900,00 динара, која се 
распоређују Народном музеју Краљево за финансирање пројекта: Конзервација 
текстила XVIII  и XIX века из ризнице манастира Студеница. 

Народни музеј Краљево се дописом број 01-259 од 13.07.2022.године  изјаснио о 
расподели горе поменутих средстава на одговарајућу економску класификацију у 
складу са закљученим предметним Уговором.  
 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, Народном музеју Краљево,  
Управи за трезор и архиви. 
 
 
ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА КРАЉЕВА 
Број: 2196 /2022 
Дана: 15. јула 2022. године 
    
                                                                                    

                                                                                 ГРАДОНАЧЕЛНИК 
                             др Предраг Терзић, дипл. политиколог,с.р. 
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     На основу члана 94. став 6. Закона о превозу путника у друмском 
саобраћају („Службени гласник РС“, број 68/15, 41/18, 44/18-др. закон, 
83/18, 31/19 и 9/20), члана 5. Одлуке о такси превозу путника („Службени 
лист града Краљева“, број 41/20) и члана 63. став 1. тачка 2. Статута 
града Краљева („Службени лист града Краљева“, број 6/19-пречишћен 
текст),  

Градско веће града Краљева, на Осамдесет петој (ванредној) 
седници одржаној дана 15. јула 2022. године, донело је 

ОДЛУКУ О ЦЕНАМА ЕЛЕМЕНАТА ТАКСИ ТАРИФЕ ЗА 
ОБАВЉАЊЕ ТАКСИ  ПРЕВОЗА ПУТНИКА НА ТЕРИТОРИЈИ  

ГРАДА КРАЉЕВА 
 

Члан 1. 
Овом одлуком утврђују се цене елемената Такси тарифе за 

обављање такси превоза путника на територији града Краљева. 
 

Члан 2. 
Цена елемената Такси тарифе за обављање такси превоза 

путника на територији града Краљева радним данима, суботом и 
недељом, у периоду од 00 до 24 часа је: 

 

1. СТАРТ (Први – „заштићени“ километар) – 200 РСД; 
2. ПРЕЂЕНИ КИЛОМЕТАР – 73 РСД/км; 
3. ВРЕМЕ ЧЕКАЊА – 500 РСД/1САТ; 
4. ДОЛАЗАК НА АДРЕСУ – 0 РСД; 
5. ПРТЉАГ ТЕЖИ ОД 30КГ – 00РСД/1КОМ. 

 

 
Редни 
број 

Назив услуге 

 
Такси тарифа 

РАДНИ ДАНИ, 
СУБОТА И 
НЕДЕЉА 

(00 до 24h) 
1. СТАРТ 200 РСД 

2. ПРЕЂЕНИ КИЛОМЕТРИ 73 РСД 

3. ВРЕМЕ ЧЕКАЊА 500 РСД/1ЧАС 

4. ДОЛАЗАК НА АДРЕСУ ПО ПОЗИВУ 0 РСД 

5. ПРТЉАГ ТЕЖИ ОД 30 КГ 00 РСД/1КОМ 
 

Члан 3. 
Цена елемената Такси тарифе за обављање такси превоза 

путника на територији града Краљева државним празницима (1. и 2. 
дан Нове Године) и верским празницима (Божић и Ускрс)– у периоду 
од 00 до 24 часа је: 

 
1. СТАРТ (Први – „заштићени“ километар) – 250 РСД; 
2. ПРЕЂЕНИ КИЛОМЕТАР – 100 РСД/км; 
3. ВРЕМЕ ЧЕКАЊА - 700РСД/1САТ; 
4. ДОЛАЗАК НА АДРЕСУ - 0РСД; 
5. ПРТЉАГ ТЕЖИ ОД 30КГ – 00РСД/1КОМ. 

 
   

Такси тарифа 
Редни 
број 

                            Назив услуге ДРЖАВНИ И ВЕРСКИ 
ПРАЗНИЦИ (00-24) 

1. СТАРТ 250 РСД 

2. ПРЕЂЕНИ КИЛОМЕТРИ               100 РСД 

АКТИ ГРАДСКОГ ВЕЋА ГРАДА КРАЉЕВА
229.
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3. ВРЕМЕ ЧЕКАЊА 700 РСД/1ЧАС 

4. ДОЛАЗАК НА АДРЕСУ ПО ПОЗИВУ 0 РСД 

5. ПРТЉАГ ТЕЖИ ОД 30КГ 00 РСД/1КОМ 

Члан 4. 
Такси превозник је у обавези да такси превоз обавља по ценама 

елемената Такси тарифе за обављање такси превоза путника на територији 
града Краљева, утврђеним овом одлуком. 

Члан 5. 
Цене елемената Такси тарифе за обављање такси превоза путника на 

територији града Краљева, утврђене овом одлуком, примењују се без попуста 
и могућности бесплатних вожњи. 

Члан 6. 
Ова одлука ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у 

„Службеном листу града Краљева“. 
Члан 7. 

Ступањем на снагу ове одлуке престаје да важи Одлука о ценама 
елемената такси тарифе за обављање такси превоза путника на територији 
града Краљева („Службени лист града Краљева“, број 27/2021). 

 
 

Градско веће града Краљева 
Број: 011-243/2022-I 
Дана: 15. 07. 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 Осамдесет петој (ванредној) седници 
одржаној дана 15. јула 2022. године, донело је 
 
 
 

ЗАКЉУЧАК 

 
I 

 ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Решење начелника Градске управе града 
Краљева број 1681/22 од 05.07.2022. 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 „Јован Дучић“. 
           Саставни део овог закључка је Решење начелника Градске управе града 
Краљева број 1681/22 од 05.07.2022. године, којим је утврђена пренамена 
буџетских средстава за капиталне трансфере за Основно образовање и 
васпитање, ОШ „Јован Дучић“, 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: 06-220/2022-I 
Датум: 15. 07. 2022. године 
 
 

                                                              ПРЕДСЕДНИК ГРАДСКОГ ВЕЋА                                                                                                                              
                                                                        Градоначелник града Краљева 
                                                              др Предраг Терзић, дипл. политиколог,с.р. 

230.
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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 „Јован Дучић“, који је саставни део Решења број 
65/22 од 12.01.2022. године, текст: 
 
„Јован Дучић“  
511 -600.000,00 динара за  израда и уградња ПВЦ столарије  
512-600.000,00 динара за уградњу система за аутоматску дојаву пожара  
 укупно: 1.200.000 динара 
 
 замењује се текстом: 
 
„Јован Дучић“  
511 -1.060.000,00 динара за  израда и уградња ПВЦ столарије  
512-    140.000,00 динара за куповину компјутера  
 укупно: 1.200.000 динара“ 
а текст: 
„ОСНОВНО УКУПНО: 35.390.000,00 ДИНАРА 
    
 511000- 19.743.000,00 
 
 512000- 15.547.000,00 
 
 515000-      100.000,00“. 
 
замењује се текстом: 
 
„ОСНОВНО УКУПНО: 35.390.000,00 ДИНАРА 
    
 511000- 20.203.000,00 
 
 512000- 15.087.000,00 
 
 515000-      100.000,00“. 
 

ІІ 
 У осталом  делу текста наведено решење остаје на снази. 

АКТИ ГРАДСКЕ УПРАВЕ ГРАДА КРАЉЕВА
231.
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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 „Јован Дучић“ је дана 04.07.2022. године поднела Одељењу за друштвене 
делатности Градске управе града Краљева захтев број 227/1 од 04.07.2022. године за 
пренамену средстава за капиталне трансфере, у коме је образложила неопходност 
промене у целости добијена средстава  за уградњу система за аутоматску дојаву 
пожара. Захтев је корисник образложио чињеницом да не може урадити обједињену 
процедуру која је потребна за уградњу дојаве пожара јер је у току легализација   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. 
 
 
Број: 1681/22 
Дана: 05.07.2022. 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


