
 
 

Градско веће града Краљева, на основу члана 46. став 1. тачка 1. у вези са 
чланом 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. став 
1. тачка 1, члана 103а и 103б Статута града Краљева („Службени лист града 
Краљева“, број 6/19-пречишћен текст) и члана 39. став 1. и став 2. Пословника о 
раду Градског већа града Краљева („Службени лист града Краљева“, број 21/19-
пречишћен текст), на Деведесет четвртој (ванредној) седници одржаној 14. 
септембра 2022. године, донело је 
 

 

 

 З А К Љ У Ч А К 
 

 

 УТВРЂУЈЕ СЕ Нацрт одлуке о изменама и допунама Одлуке о буџету 
града Краљева за 2022. годину. 

 

 УПУЋУЈЕ СЕ Јавни позив за учешће на јавној расправи о Нацрту одлуке о 
изменама и допунама Одлуке о буџету града Краљева за 2022. годину. 
 

Јавни позив за учешће на јавној расправи са утврђеним Нацртом одлуке о 
изменама и допунама Одлуке о буџету града Краљева за 2022. годину објавити 
на интернет презентацији града Краљева. 

 
Јавну расправу спроводи Градска управа града Краљева – Одељење за 

привреду и финансије као обрађивач Нацрта одлуке, на основу чланова 103а и 
103б Статута града Краљева („Службени лист града Краљева“, број 6/19-
пречишћен текст). 
 
 ОДРЕЂУЈЕ СЕ време трајања јавне расправе од 7 дана, рачунајући од 14. 
септембра 2022. године као дана објављивања Јавног позива и Нацрта одлуке о 
изменама и допунама Одлуке о буџету града Краљева за 2022. годину на 
интернет презентацији града Краљева. 
 
 По спровођењу јавне расправе и разматрању приспелих предлога, 
примедби и сугестија, обрађивач Нацрта одлуке сачињава извештај о 
спроведеној јавној расправи и доставља га Градском већу града Краљева. 
 

Закључак доставити: начелнику Градске управе града Краљева, председнику 
Скупштине града, Одељењу за привреду и финансије Градске управе града 
Краљева и уз материјал седнице. 
 

Прилог: Нацрт одлуке о изменама и допунама Одлуке о буџету града Краљева за 
2022. годину, текст Јавног позива, образац за коментаре на Нацрт одлуке 
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