СЛУЖБЕНИ ЛИСТ
ГРАДА КРАЉЕВА
БРОЈ 27 - 10. ЈУЛ 2020. ГОДИНЕ

АКТИ ГРАДОНАЧЕЛНИКА ГРАДА КРАЉЕВА
225.
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 и 72/19), 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 и 47/18), члана 56. став 2,
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.
члана 13. и члана 24. Одлуке о буџету града Краљева за 2020. годину ("Службени лист
града Краљева", број 36/19),
ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА КРАЉЕВА, доноси
РЕШЕЊЕ
о отварању апропријације по основу наменског трансфера
добијеног од другог нивоа власти
1. Наменска трансферна средства од другог нивоа власти, на основу Уговора о
сарадњи на реализацији помоћи за побољшање услова становања интерно расељених
лица док су у расељеништву доделом помоћи намењене за набавку грађевинског
материјала за завршетак или адаптацију стамбеног објекта закљученог између
Комесаријата за избеглице и миграције Републике Србије (заведен под бројем 9-9/669
дана 22. јуна 2020. године) и Града Краљева (заведен под бројем 1400/20 дана 16. јуна
2020.године) пренета на подрачун извршења буџета града Краљева број 840-17640-73
код Управе за трезор дана 30.06.2020. године као текући наменски трансфер од
Републике у корист нивоа градова (извод број 13) у износу од 4.950.000,00 динара,
користиће се као помоћ за завршетак или адаптацију стамбеног објекта, у циљу
побољшања услова становања интерно расељених лица док су у расељеништву, која
имају пребивалиште/боравиште на територији града Краљева.
2. По основу уплате наменских средстава из тачке 1. овог решења, УВЕЋАВАЈУ
СЕ планирани буџетски приходи и примања Одлуке о буџету града Краљева за 2020.
годину ("Службени лист града Краљева", број 36/19) за износ наменског трансфера од
4.950.000,00 динара (извор 07).
3. Средства у укупном износу од 4.950.000,00 динара РАСПОРЕЂУЈУ СЕ у
оквиру члана 13. Одлуке о буџету града Краљева за 2020. годину, Раздео 5, Глава 01 Градска управа, Програм 1101 – Становање, урбанизам и просторно планирање,
Функциja 620, Програмска актив./пројекат 0004 – Стамбена подршка, Позиција 66,
Економска класификација 472 – Накнада за социјалну заштиту из буџета – Накнада за
учешће града у пројектима за избегла и прогнана лица, УВЕЋАЊЕМ планираних
расхода апропријације за износ наменског трансфера од другог нивоа власти (извор
07).
4. ОБАВЕЗУЈЕ СЕ корисник одобрених наменских средстава – Градска управа,
да средства у износу од 4.950.000,00 динара користи искључиво као помоћ за
завршетак или адаптацију стамбеног објекта, у циљу побољшања услова становања
интерно расељених лица док су у расељеништву, која имају пребивалиште/боравиште
на територији града Краљева.
5. ОБАВЕЗУЈЕ СЕ Градска управа као корисник средстава да у име Града
Краљева достави Комесаријату за избеглице и миграције Републике Србије извештај о
реализацији помоћи, заједно са финансијским извештајем и доказима о наменском
утрошку средстава најкасније до 30. септембра 2021. године.
6. О извршењу овог решења стараће се Одељење за привреду и финансије
Градске управе града Краљева и Одељење за друштвене делатности Градске управе
града Краљева.
7. Ово решење објавити у "Службеном листу града Краљева".
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Образложење
На основу Уговора о сарадњи на реализацији помоћи за побољшање услова
становања интерно расељених лица док су у расељеништву доделом помоћи
намењене за набавку грађевинског материјала за завршетак или адаптацију стамбеног
објекта закљученог између Комесаријата за избеглице и миграције Републике Србије и
Града Краљева, пренета су на подрачун извршења буџета града Краљева број 84017640-73 код Управе за трезор дана 30.06.2020. године, као текући наменски трансфер
од Републике у корист нивоа градова (извод број 13) средства у износу од 4.950.000,00
динара као помоћ за завршетак или адаптацију стамбеног објекта, у циљу побољшања
услова становања интерно расељених лица док су у расељеништву, која имају
пребивалиште/боравиште на територији града Краљева.
Правни основ за доношење овог решења садржан је у одредбама члана 24.
Одлуке о буџету града Краљева за 2020. годину ("Службени лист града Краљева", број
36/19) 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, Управи за трезор и
архиви.
ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА КРАЉЕВА
IV Број 403-21/2020
Дана:8. јулa 2020. године
ЗАМЕНИК ГРАДОНАЧЕЛНИКА
Вукман Ракочевић, машински инжењер, с.р.

10. јул 2020. године

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА КРАЉЕВА
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226.
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 и 72/19), 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 и 47/18), члана 56. став 2,
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. члана
13. и члана 24. Одлуке о буџету града Краљева за 2020. годину ("Службени лист града
Краљева", број 36/19),
ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА КРАЉЕВА, доноси
РЕШЕЊЕ
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 архивских регала за нови депо Историјског архива
Краљево закљученог између Министарства културе и информисања Републике Србије
(заведен под бројем 451-04-1797/2020-02 дана 12. јуна 2020. године) и Историјског
архива Краљево (заведен под бројем 535 дана 15. јуна 2020. године) и Решења о
преносу средстава Министарства културе и информисања Републике Србије број 45104-1797/2020-02 од 19. јуна 2020. године, пренета на подрачун извршења буџета града
Краљева број 840-733144843-53 код Управе за трезор дана 30.06.2020. године као
текући наменски трансфер од Републике у корист нивоа градова (извод број 13), у
износу од 4.000.000,00 динара, користиће се за реализацију пројекта: Набавка архивских
регала за нови депо Историјског архива Краљево.
2. По основу уплате наменских средстава из тачке 1. овог решења, УВЕЋАВАЈУ
СЕ планирани буџетски приходи и примања Одлуке о буџету града Краљева за 2020.
годину ("Службени лист града Краљева", број 36/19) за износ наменског трансфера од
4.000.000,00 динара (извор 07).
3. Средства у укупном износу од 4.000.000,00 динара РАСПОРЕЂУЈУ СЕ у оквиру
члана 13. Одлуке о буџету града Краљева за 2020. годину, 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 240, Економска класификација 512 – Машине и опрема у износу
од 4.000.000,00 динара УВЕЋАЊЕМ планираних расхода апропријације за износ
наменског трансфера од другог нивоа власти (извор 07).
4. ОБАВЕЗУЈЕ СЕ корисник одобрених наменских средстава – Историјски архив
Краљево да средства у износу од 4.000.000,00 динара користи за реализацију пројекта:
Набавка архивских регала за нови депо.
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".
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Образложење
На основу Уговора о суфинансирању пројекта: Набавка архивских регала за
нови депо Историјског архива Краљево закљученог између Министарства културе и
информисања Републике Србије (заведен под бројем 451-04-1797/2020-02 дана 12. јуна
2020. године) и Историјског архива Краљево (заведен под бројем 535 дана 15. јуна 2020.
године) и Решења о преносу средстава Министарства културе и информисања
Републике Србије број 451-04-1797/2020-02 од 19. јуна 2020. године, пренета су на
подрачун извршења буџета града Краљева број 840-733144843-53 код Управе за трезор
дана 30.06.2020. године као текући наменски трансфер од Републике у корист нивоа
градова (извод број 13) средства у износу од 4.000.000,00 динара за реализацију
пројекта: Набавка архивских регала за нови депо Историјског архива Краљево.
Историјски архив Краљево се дописом број: сл. од 07.07.2020. године изјаснио о
расподели пренетих средстава на одговарајућу економску класификацију у складу са
одобреним Пројектом.
Правни основ за доношење овог решења садржан је у одредбама члана 24.
Одлуке о буџету града Краљева за 2020. годину ("Службени лист града Краљева", број
36/19) 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
IV Број 403-22/2020
Дана: 10. јулa 2020. године

ЗАМЕНИК ГРАДОНАЧЕЛНИКА
Вукман Ракочевић, машински инжењер,с.р.

10. јул 2020. године

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА КРАЉЕВА
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АКТИ ГРАДСКОГ ВЕЋА ГРАДА КРАЉЕВА
227.
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 и 72/19),
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 и 47/18), 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 2020. годину („Службени лист града Краљева“, број 36/19),
ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА КРАЉЕВА, на Сто тридесет првој (ванредној)
седници одржаној 8. јула 2020. године, донело је
РЕШЕЊЕ
о коришћењу средстава текуће буџетске резерве
1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету града Краљева за 2020.
годину - Раздео 05, Глава 01 – Градска управа, Програм 0602 - Опште услуге
локалне самоуправе, Функција 160 – Опште јавне услуге некласификоване на
другом месту, Програмска активност/Пројекат 0009 - Текућа буџетска резерва,
Позиција 172, Економска класификација 499 - Текућа буџетска резерва, на основу
захтева Заменика градоначелника града Краљева Број: 1561/20 од 06.07.2020.
године, ОДОБРАВАЈУ СЕ средства у износу од 4.000.000,00 динара за
финансирање посебних програма из области спорта.
2. Средства текуће буџетске резерве из тачке 1. овог решења
распоређују се за повећање апропријација које нису планиране у довољном износу у
оквиру Раздела 05, Глава 01 – Градска управа, Програм 1301 – Развој спорта и
омладине, Функција 860 – Рекреација, спорт, култура и вере, некласификована на
другом месту, Програмска активност/Пројекат 0001 – Подршка локалним спортским
организацијама, удружењима и савезима, Позиција 146, Економска класификација
481 – Дотације спортским организацијама спорт. удружења, у износу од 4.000.000,00
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
Заменик градоначелника града Краљева поднео је захтев за
ангажовање средстава из текуће буџетске резерве број 1561/20 дана 06.07.2020.
године за износ од 4.000.000,00 динара Одељењу за привреду и финансије Градске
управе града Краљева за финансирање посебних програма из области спорта из
разлога што су укупно планирана средства у износу од 56.000.000,00 динара
расподељена према годишњем програму Решењем Градског већа града Краљева
број 011-52/2020-I од 25.02.2020. године, као и средства одобрена Решењем
Градског већа града Краљева број 011-88/2020-I од 20.05.2020. године у износу од
4.900.000,00 динара.
Правни основ за доношење овог решења садржан је у одредбама
члана 22. Одлуке о буџету града Краљева за 2020. годину („Службени лист града
Краљева“, број 36/19) којима је прописано 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
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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, Управи за трезор и архиви.
Градско веће града Краљева
Број: 011-167/2020-І
Дана: 08. 07. 2020. године

Председавајући Градског већа
Заменик градоначелника града Краљева
Вукман Ракочевић,с.р.

10. јул 2020. године

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА КРАЉЕВА
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228.
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 и 72/19),
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 и 47/18), 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 2020. годину („Службени лист града Краљева“, број 36/19),
ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА КРАЉЕВА, на Сто тридесет првој (ванредној)
седници одржаној 8. јула 2020. године, донело је
РЕШЕЊЕ
о коришћењу средстава текуће буџетске резерве
1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету града Краљева за 2020.
годину - Раздео 05, Глава 01 – Градска управа, Програм 0602 - Опште услуге
локалне самоуправе, Функција 160 – Опште јавне услуге некласификоване на
другом месту, Програмска активност/Пројекат 0009 - Текућа буџетска резерва,
Позиција 172, Економска класификација 499 - Текућа буџетска резерва, на основу
захтева Градоначелника града Краљева број 1479/2020 од 26.06.2020. године
ОДОБРАВАЈУ СЕ средства у износу од 408.000,00 динара за суфинансирање
Пројекта „Дрвореди као ветрозаштитни појасеви у граду Краљеву“.
2. Средства текуће буџетске резерве из тачке 1. овог решења
распоређују се за повећање апропријација које нису планиране у довољном износу у
оквиру Раздела 05, Глава 01 – Градска управа, Програм 1102 – Комуналне
делатности, Функција 540 – Заштита биљног света, Програмска активност/Пројекат
0002 – Одржавање јавних зелених површина, Позиција 77, Економска класификација
424 – Специјализоване услуге, у износу од 408.000,00 динара.
3. 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.
4. Решење објавити у „Службеном листу града Краљева“.
Образложење
Градоначелник града Краљева поднео је захтев за ангажовање
средстава из текуће буџетске резерве број 1479/2020 дана 26.06.2020. године
Одељењу за привреду и финансије Градске управе града Краљева за
суфинансирање Пројекта „Дрвореди као ветрозаштитни појасеви у граду Краљеву“,
за износ од 408.000,00 динара.
Уговором о суфинансирању трошкова пошумљавања на територији града
Краљева, закљученим између Министарства заштите животне средине Републике
Србије (заведен под бројем 401-00-251/1/2020-24 дана 16. марта 2020. године) и
Града Краљево (заведен под бројем 1029/20 дана 15.05.2020.године) опредељена су
средства у износу од 1.600.000,00 динара за финасирање Пројеката „Дрвореди као
ветрозаштитни појасеви у граду Краљеву“.
Правни основ за доношење овог решења садржан је у одредбама члана
22. Одлуке о буџету града Краљева за 2020. годину ("Службени лист града
Краљева", број 36/19) којима је прописано 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
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резерве распоређују на директне кориснике буџетских средстава током фискалне
године.
Решење доставити: Одељењу за привреду и финансије Градске управе
града Краљева, Служби за управљање пројектима и локално економски развој
Градске управе града Краљева, Одељењу за послове органа града Градске управе
града Краљева, Управи за трезор и архиви.
Градско веће града Краљева
Број: 011-168/2020-І
Дана: 08. 07. 2020. године

Председавајући Градског већа
Заменик градоначелника града Краљева

Вукман Ракочевић,с.р.

10. јул 2020. године

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА КРАЉЕВА
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229.
На основу члана 26. Закона о финансирању политичких активности
(„Службени гласник РС“, број 43/11, 123/14 и 88/19), члана 9. Одлуке о финансирању
политичких активности („Службени лист града Краљева“, број 20/11 и 32/14), Записника
о коначним резултатима избора за одборнике у Скупштини града Краљева одржаних
дана 21. јуна 2020. године број 590/20 од 07.07.2020. године и члана 63. тачка 29),
члана 87. став 3. и члана 121. став 1. Статута града Краљева Статута града Краљева
(„Службени лист града Краљева“, број 6/19- пречишћен текст),
ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА КРАЉЕВА, на Сто тридесет другој (ванредној)
седници одржаној 10. јула 2020. године, донело је
РЕШЕЊЕ
о повраћају изборног јемства
1. Утврђује се право политичким субјектима који су на локалним изборима
у граду Краљеву одржаних дана 21. јуна 2020. године освојили најмање 1% важећих
гласова на повраћај средстава изборног јемства и то:
- АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ – ЗА НАШУ ДЕЦУ у износу од 119.266,60 динара на
рачун број 840-32714763-51 код код Управе за трезор;
ИВИЦА ДАЧИЋ - „Социјалистичка партија Србије (СПС), Јединствена Србија
(ЈС) - Драган Марковић Палма“ у износу од 119.266,60 динара на рачун број
205-0000000275448-87 код Комерцијалне банке.
2. Обавезује се политички субјект СРПСКА ДЕСНИЦА ЗА ДОМАЋИНСКО
КРАЉЕВО ИГОР МАНДИЋ да изврши повраћај средстава по основу уплате из буџета
града Краљева у износу од 119.266,60 динара на име трошкова изборне кампање на
подрачун 840-17640-73 Извршење буџета града Краљева код Управе за трезор, у року
од 30 дана од дана проглашења коначних изборних резултата, а у супротном град
Краљево ће извршити повраћај средстава из положеног изборног јемства.
3. О извршењу овог решења стараће се Одељење за привреду и
финансије Градске управе града Краљева.
4. Решење објавити у „Службеном листу града Краљева“.
5. Решење доставити: Одељењу за привреду и финансије Градске управе
града Краљева, Одељењу за послове органа града Градске управе града Краљева,
политичким субјектима из Решења и архиви.
-

Образложење
Правни основ за доношење овог решења садржан је у одредбама члана
26. Закона о финансирању политичких активности („Службени гласник РС“, број 43/11,
123/14 и 88/19) и одредбама члана 9. Одлуке о финансирању политичких активности
(„Службени лист града Краљева“, број 20/11 и 32/14) којима је прописано да политички
субјекат који на изборима освоји најмање 1% важећих гласова има право на повраћај
изборног јемства у року од 30 дана од дана проглашења коначних изборних резултата.
У случају да политички субјекат освоји мање од 1% гласова на изборима, дужан је да
врати добијена средства за које је положио изборно јемство у року од 30 дана од дана
проглашења коначних изборних резултата, а у супротном град Краљево ће извршити
повраћај средстава из положеног изборног јемства.
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Сагласно напред наведеном, предлаже се Градском већу града Краљева да
донесе решење о повраћају изборног јемства како је то дато у предлогу.
Решење доставити: Одељењу за привреду и финансије Градске управе града
Краљева, Одељењу за послове органа Града Градске управе града Краљева,
политичким субјектима из Решења и архиви.

Градско веће града Краљева
Број: 011-169/2020-I
Дана: 10. 07. 2020. године
Председавајући Градског већа
Заменик градоначелника града Краљева
Вукман Ракочевић,с.р.

10. јул 2020. године

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА КРАЉЕВА

Број 27 - Страна 11

230.
На основу члана 21. став 2. и 6. Закона о финансирању политичких
активности („Службени гласник РС“, број 43/11, 123/14 и 88/19), члана 7. став 2. Одлуке
о финансирању политичких активности („Службени лист града Краљева“, број 20/11 и
32/14), Записника о коначним резултатима избора за одборнике у Скупштини града
Краљева одржаних дана 21. јуна 2020. године број 590/20 од 07.07.2020. године и члана
63. тачка 29), члана 87. став 3. и члана 121. став 1. Статута града Краљева Статута
града Краљева („Службени лист града Краљева“, број 6/19- пречишћен текст),
ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА КРАЉЕВА на Сто тридесет другој (ванредној)
седници одржаној 10. јула 2020. године, донело је
РЕШЕЊЕ
о расподели средстава за трошкове изборне кампање
на основу освојених мандата
1. Утврђује се право политичким субјектима који су на локалним изборима у граду
Краљеву одржаних дана 21. јуна 2020. године освојили мандате, на средства из буџета
града Краљева за финансирање трошкова изборне кампање, у укупном износу од
1.431.200,00 динара.
2. Средства из тачке 1. овог решења обезбеђена су Одлуком о буџету града
Краљева за 2020.годину („Службени лист града Краљева“, број 36/19) Раздео 01 Скупштина, Програм 2101 - Политички систем локалне самоуправе, Функција 111 Извршни и законодавни органи, Програмска активност / пројекат 0003 - Подршка раду
извршних органа власти и скупштине, Позиција 13, Економска класификација 481 Дотације невладниним организацијама - Трошкови изборне кампање.
3. Сразмерно броју освојених мандата, утврђују се новчани износи који припадају
подносиоцима следећих изборних листа и то:
- АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ – ЗА НАШУ ДЕЦУ, у износу од 940.502,80 динара на
рачун број 840-32714763-51 код Управе за трезор,
- ИВИЦА ДАЧИЋ - ,,Социјалистичка партија Србије (СПС), Јединствена
Србија (ЈС) – Драган Марковић Палма“, у износу од 245.348,60 динара на
рачун број 205-0000000275448-87 код Комерцијалне банке,
- Група грађана Метла 2020 – Староседеоци – Иван Матовић, у износу од
102.228,60 динара на рачун број 325-9120708108403-24 код Војвођанске банке,
- Милан Стаматовић – Зоран Јовановић – Здрава Србија – Покрет Обнове
Краљевине Србије – Боља Србија, у износу од 81.782,90 динара на рачун број
840-0000032851763-40 код Управе за трезор,
- АЛЕКСАНДАР ШАПИЋ – ПОБЕДА ЗА КРАЉЕВО, у износу од 61.337,10
динара на рачун број 840-32827763-66 код Управе за трезор.
4. О извршењу овог решења стараће се Одељење за привреду и финансије
Градске управе града Краљева.
5. Решење објавити у „Службеном листу града Краљева“.
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6. Решење доставити: Одељењу за привреду и финансије Градске управе града
Краљева, Одељењу за послове органа града Градске управе града Краљева,
политичким субјектима из Решења и архиви.
Образложење
Правни основ за доношење овог решења садржан је у одредбама члана 20.
став 1. и члана 21. став 1. и 2. Закона о финансирању политичких активности
(„Службени гласник РС“, број 43/11, 123/14 и 88/19) и одредбама члана 7. став 2.
Одлуке о финансирању политичких активности („Службени лист града Краљева“, број
20/11 и 32/14), којим је прописано да се средства за покриће трошкова изборне
кампање обезбеђују из јавних извора у години у којој се одржавају редовни избори у
износу од 0,07% пореских прихода буџета Републике Србије, пореских прихода буџета
аутономне покрајине, односно пореских прихода буџета јединице локалне самоуправе,
за годину за коју се буџет доноси и да се део средстава у висини од 80% додељује
подносиоцима изборних листа које су освојиле мандаде, сразмерно броју освојених
мандата, у року од 5 дана од дана проглашења изборних резултата, без обзира да ли
су користили средства из јавних избора за покриће трошкова изборне кампање.
Одлуком о буџету града Краљева укупно планирана средства за трошкове
изборне кампање износила су 1.789.000,00 динара од којих је 20% односно 357.800,00
динара расподељено подносиоцима проглашених изборних листа који су приликом
подношења изборне листе дали изјаву да ће користити средства из буџета града
Краљева за покриће трошкова изборне кампање. Преосталих 80% односно 1.431.200,00
динара расподељује се сразмерно броју освојених мандата (70 мандата по 20.445,71
динара) без обзира да ли су користили средства из буџета града Краљева за покриће
трошкова изборне кампање.
Сагласно напред наведеном, предлаже се Градском већу града Краљева да
донесе решење о расподели средстава за финансирање трошкова изборне кампање
изборним листама које су освојиле мандате како је дато у прилогу.
Решење доставити: Одељењу за привреду и финансије Градске управе града
Краљева, Одељењу за послове органа града Градске управе града Краљева,
политичким субјектима из Решења и архиви.
Градско веће града Краљева
Број: 011-170/2020-I
Дана: 10. 07. 2020. године
Председавајући Градског већа
Заменик градоначелника града Краљева
Вукман Ракочевић,с.р.
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Издавач: Скупштина града Краљева - Година издавања: педесет трећа - 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
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