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БРОЈ 20 - 30. ЈУН 2022. ГОДИНЕ

АКТИ ГРАДОНАЧЕЛНИКА ГРАДА КРАЉЕВА
434.

БРОЈ 38 - 30. ДЕЦЕМБАР 2022. ГОДИНЕ

На основу члана 58, у вези са чланом 66. став 4. Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласник РС“, број 129/07 и 83/14- др. закон, 101/16- др. 
закон, 47/18 и 111/21- др. закон), члана 36. став 2. Закона о буџетској инспекцији 
(„Службени гласник РС“, број 118/21), члана 13. став 1. тачка 3. Закона о 
запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе 
(„Службени гласник РС“, број 21/16, 113/17, 113/17-др.закон, 95/18, 86/19- др.закон, 
157/20- др.закон, 114/21 и 123/21- др.закон), члана 58. тачка 5. Статута града 
Краљева („Службени лист града Краљева“, број 6/19- пречишћен текст) и Одлуке о 
престанку важења Одлуке о оснивању Службе за буџетску инспекцију града 
Краљева („Службени лист града Краљева“, број 37/22), 

градоначелник града Краљева, дана  29. децембра 2022. године, донео је 
  

Р Е Ш Е Њ Е 
О УТВРЂИВАЊУ ПРЕСТАНКА ФУНКЦИЈЕ  

РУКОВОДИОЦА СЛУЖБЕ ЗА БУЏЕТСКУ ИНСПЕКЦИЈУ ГРАДА КРАЉЕВА 
 

I 
 

Воји Вукајловићу, дипломираном економисти из Краљева, утврђује се 
престанак функције руководиоца Службе за буџетску инспекцију града Краљева. 

 
II 
 

  Лицу из тачке I овог решења функција руководиоца Службе за буџетску 
инспекцију града Краљева  престаје закључно са 31.12.2022. године.  
 

III 
 

   Ово решење ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у „Службеном 
листу града Краљева“. 
 

О б р а з л о ж е њ е 
 

Чланом 35. Закона о буџетској инспекцији („Службени гласник РС", број 
118/21) утврђено је да даном почетка примене Закона о буџетској инспекцији, 1. 
јануара 2023.године, престају да важе одредбе чланова 84-91. и члана 103. став 1. 
тачке 7. и 8. 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, 112/14, 68/15- др.закон, 
103/15, 99/16, 113/17, 95/18, 31/19, 72/19, 149/20, 118/21, 118/21-др.закон и 138/22), 
које су између осталог уређивале област буџетске инспекције у аутономним 
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покрајинама и јединицама локалне самоуправе, као и Уредба о раду, 
овлашћењима и обележјима буџетске инспекције („Службени гласник РС“, број 
93/17). 

Чланом 36. Закона о буџетској инспекцији прописано је да ће министарство 
надлежно за послове финансија од аутономне покрајине и јединица локалне 
самоуправе преузети запослена лица која су распоређена на радним местима 
буџетских инспектора, као и права, обавезе, предмете, опрему, средства за рад и 
архиву у року од 12 месеци од дана ступања на снагу овог закона. 

Како је, на основу Закона о буџетској инспекцији, Градско већа града 
Краљева донело Одлуку о престанку важења Одлуке о оснивању Службе за 
буџетску инспекцију града Краљева („Службени лист града Краљева“, број 37/22), 
доноси се решење којим се Воји Вукајловићу, дипломираном економисти из 
Краљева, утврђује престанак функције руководиоца Службе за буџетску 
инспекцију града Краљева на коју је постављен решењем Градоначелника града 
Краљева број 06-81/2018-I од 09.03.2018. године. 

УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Против овог решења може се 
покренути управни спор подношењем тужбе Управном суду у Београду у року од 
30 дана од дана доношења решења. 
 

ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА КРАЉЕВА 
Број: 06- 450/2022-I 
Дана: 29.12.2022. 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, 118/21 и 
138/22), 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 и 47/18), 
члана 56. став 2, 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 
и 28/22),   
                        
 

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 и 28/22) 
Раздео 05, Глава 01 - Градска управа, Програм 0602 - Опште јавне 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 166.000,00 динара, ради 
уравнотежења расхода буџета, умањењем апропријације у оквиру: 

- Раздела 5, Глава 14 – Центар локалних услуга Краљево,  
Програм 0902 – Социјална и дечија заштита, Функција 060 – 
Становање, Програм.актив./Пројекат 0005 – Обављање 
делатности установа социјалне заштите, Позиција 465,  
Економска класификација  483 – Новчане казне и пенали по 
решењу содова,  за износ од 166.000,00 динара. 

 2. Из средстава текуће буџетске резерве, Раздео 05, Глава 01 - Градска 
управа, Програм 0602 - Опште јавне 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 166.000,00 динара у оквиру: 

- Раздела 5, Глава 14 – Центар локалних услуга Краљево,  
Програм 0902 – Социјална и дечија заштита, Функција 060 – 
Становање, Програм.актив./Пројекат 0005 – Обављање 
делатности установа социјалне заштите, Позиција 465/а,  
Економска класификација  485 – Накнада штете за повреде или 
штету нанету од стране државних органа, за износ од 166.000,00 
динара. 

 3. Промене  у апропријацијама  извршене у тачкама  1. и 2. овог решења 
односе се на уравнотежење расхода у погледу недовољно планираних средстава 
за наканду штете због неискоришћеног годишњег одмора корисника буџетских 
средстава 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“. 
 
 

435.
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Образложење 
 

     На основу дописа Центра локалних услуга Краљево број 1178/22 од 
28.12.2022. године, Одељење за друштвене делатности Градске управе града 
Краљева поднело је Одељењу за привреду и финансије Градске управе града 
Краљева захтев за промену у апропријацији III Број: 258/22 дана 28.12.2022. године 
у износу од 166.000,00 динара којима се обезбеђују недостајућа средстава за 
наканду штете због неискоришћеног годишњег одмора, која Одлуком о буџету града 
Краљево за 2022. годину нису планирана у довољном износу код буџетског 
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 
и 28/22) 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, 
Одељењу за друштвене делатности Градске управе града Краљева, Центру 
локалних услуга Краљево, Управи за трезор- Филијала Краљево  и архиви. 

 
Градоначелник града Краљева 
Број: 3540/2022 
Дана: 28.12.2022. 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 и 149/20, 
118/21 и 138/22), 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 111/21- 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 и 28/22),   

  
  
 

ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА КРАЉЕВА, доноси 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
о отварању апропријације по основу донација и помоћи од међународних 

организација 
 

1. Средства од донација и помоћи од међународних организација, на основу 
Уговора о суфинансирању пројекта ''Evergreen'' закљученог између United Nations 
Development Programme (заведен дана 06.08.2020. године) и града Краљева (заведен 
под бројем 1980/20 дана 10.08.2020. године) пренета на подрачун извршења буџета 
града Краљева број 840-732241843-37 код Управе за трезор дана 29.12.2022. године 
као капиталне донације од међународних организација у корист нивоа градова (извод 1) 
у износу од 2.106.901,14 динара, користиће се за набавку опреме за осматрачку 
станицу. 

2. По основу уплате наменских средстава из тачке 1. овог решења, УВЕЋАВАЈУ 
СЕ планирани буџетски приходи и примања Одлуке о буџету града Краљева за 2022. 
годину („Службени лист града Краљева", број 43/21 и 28/22) за износ наменског 
трансфера од  2.106.901,14 динара (извор 06). 

3. Средства у износу од 2.106.901,14 динара РАСПОРЕЂУЈУ СЕ у оквиру члана 
13. Одлуке о буџету града Краљева за 2022. годину, Раздео 05, Глава 01 - Градска 
управа, Програм 0602 - Опште услуге локалне самоуправе, Функциja 130, Програмска 
актив./пројекат 0001 - Функционисање локалне самоуправе и градских општина, 
Позиција 176, Економска класификација 512 - Машине и опрема - Пројекат Евергрин, 
УВЕЋАЊЕМ планираних расхода апропријације за износ наменског трансфера по 
основу донација и помоћи од међународних организација (извор 06). 

4. ОБАВЕЗУЈЕ СЕ корисник одобрених наменских средстава - Градска управа да 
средства у износу од 2.106.901,14 динара користи искључиво за реализацију пројекта 
''Evergreen''. 

5. ОБАВЕЗУЈЕ СЕ Градска управа као корисник средстава да у име Града 
Краљева изврши све преузете обавезе из закљученог Уговора из тачке 1. овог решења.  
 6.  О извршењу овог решења стараће се Одељење за привреду и финансије 
Градске управе града Краљева и Служба за управљање пројектима и локално-
економски развој Градске управе града Краљева. 
  7. Ово решење објавити у „Службеном листу града Краљева“. 
                                        
         

Образложење 
 

 На основу Уговора о суфинансирању пројекта ''Evergreen'' закљученог између 
United Nations Development Programme  и града Краљева  пренета су средства на 
подрачун извршења буџета града Краљева број 840-732241843-37 код Управе за трезор 
дана 29.12.2022. године као капиталне донације од међународних организација у корист 

436.
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нивоа градова (извод 1) у износу од 2.106.901,14 динара, која ће се користити за 
набавку опреме за осматрачку станицу. 
 Правни основ за доношење овог решења садржан је у одредбама члана 24. 
Одлуке о буџету града Краљева за 2022. годину („Службени лист града Краљева“, број 
број 43/21 и 28/22) 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, Служби 
за управљање пројектима и локално- економски развој Градске управе града Краљева, 
Управи за трезор и архиви.  
 
 
ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА КРАЉЕВА 
Број: 3552/2022 
Дана: 30. децембра 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 и 149/20, 
118/21 и 138/22), 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 111/21- 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 и 28/22),   

  
  
 

ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА КРАЉЕВА, доноси 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
о отварању апропријације по основу донација и помоћи од међународних 

организација 
 

1. Средства од донација и помоћи од међународних организација, на основу 
Уговора о суфинансирању пројекта ''Evergreen'' закљученог између United Nations 
Development Programme (заведен дана 06.08.2020. године) и града Краљева (заведен 
под бројем 1980/20 дана 10.08.2020. године) пренета на подрачун извршења буџета 
града Краљева број 840-732241843-37 код Управе за трезор дана 29.12.2022. године 
као капиталне донације од међународних организација у корист нивоа градова (извод 1) 
у износу од 2.106.901,14 динара, користиће се за набавку опреме за осматрачку 
станицу. 

2. По основу уплате наменских средстава из тачке 1. овог решења, УВЕЋАВАЈУ 
СЕ планирани буџетски приходи и примања Одлуке о буџету града Краљева за 2022. 
годину („Службени лист града Краљева", број 43/21 и 28/22) за износ наменског 
трансфера од  2.106.901,14 динара (извор 06). 

3. Средства у износу од 2.106.901,14 динара РАСПОРЕЂУЈУ СЕ у оквиру члана 
13. Одлуке о буџету града Краљева за 2022. годину, Раздео 05, Глава 01 - Градска 
управа, Програм 0602 - Опште услуге локалне самоуправе, Функциja 130, Програмска 
актив./пројекат 0001 - Функционисање локалне самоуправе и градских општина, 
Позиција 176, Економска класификација 512 - Машине и опрема - Пројекат Евергрин, 
УВЕЋАЊЕМ планираних расхода апропријације за износ наменског трансфера по 
основу донација и помоћи од међународних организација (извор 06). 

4. ОБАВЕЗУЈЕ СЕ корисник одобрених наменских средстава - Градска управа да 
средства у износу од 2.106.901,14 динара користи искључиво за реализацију пројекта 
''Evergreen''. 

5. ОБАВЕЗУЈЕ СЕ Градска управа као корисник средстава да у име Града 
Краљева изврши све преузете обавезе из закљученог Уговора из тачке 1. овог решења.  
 6.  О извршењу овог решења стараће се Одељење за привреду и финансије 
Градске управе града Краљева и Служба за управљање пројектима и локално-
економски развој Градске управе града Краљева. 
  7. Ово решење објавити у „Службеном листу града Краљева“. 
                                        
         

Образложење 
 

 На основу Уговора о суфинансирању пројекта ''Evergreen'' закљученог између 
United Nations Development Programme  и града Краљева  пренета су средства на 
подрачун извршења буџета града Краљева број 840-732241843-37 код Управе за трезор 
дана 29.12.2022. године као капиталне донације од међународних организација у корист 
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434.	Решење	о	утврђивању	престанка	функције	руководиоца	Службе	за	буџетску	
инспекцију	града	Краљева ....................................................................................

435.	Решење	 о	 промени	 апропријације	 корисника	 буџета,	 број:3540/2022	 од	
28.12.2022.	године .................................................................................................

436.	Решење	 о	 отварању	 апропријације	 по	 основу	 донација	 и	 помоћи	 од	
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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


