СЛУЖБЕНИ ЛИСТ
ГРАДА КРАЉЕВА
БРОЈ 37 - 4. СЕПТЕМБАР 2020. ГОДИНЕ

АКТИ ГРАДОНАЧЕЛНИКА ГРАДА КРАЉЕВА
313.
На основу члана 39. став 1. тачка 3. Закона о смањењу ризика од катастрофа и управљању
у ванредним ситуацијама („Службени гласник РС“, број 87/18), члана 44. а у вези са чланом 66.
Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, број 129/07, 83/14 - др. закон, 101/16 –
др. закон и 47/18 ) и члана 58. став 1. тачка 15. Статута града Краљева („Службени лист града
Краљева“, број 06/19 - пречишћен текст), на предлог Градског штаба за ванредне ситуације на
територији града Краљева дат Препоруком број 2-153/20-XI од 04.09.2020. године,
Градоначелник града Краљева, дана 04.09.2020. године, донео је
ОДЛУКУ
О УКИДАЊУ ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ
НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА КРАЉЕВА
I
УКИДА СЕ ванредна ситуација проглашена на територији града Краљева Одлуком
градоначелника града Краљева, број 1552/20 од 04.07.2020. године, услед погоршања
епидемиолошке ситуације изазване ширењем заразне болести „Covid-19“.
II
Ова одлука ступа на снагу даном доношења.
III
Одлуку објавити у „Службеном листу града Краљева“, на огласној табли града Краљева и
преко средстава јавног информисања.
Образложење
Одлуком о проглашењу ванредне ситуације на територији града Краљева број 1552/20 од
04.07.2020. године, градоначелник града Краљева је прогласио ванредну ситуацију на
територији града Краљева услед погоршања епидемиолошке ситуације изазване ширењем
заразне болести „Covid-19“.
Градски штаб за ванредне ситуације на територији града Краљева је Препоруком број 2153/20-XI од 04.09.2020. године, предложио градоначелнику града Краљева да укине ванредну
ситуацију на територији града Краљева.
На основу овлашћења из члана 39. став 1. тачка 3. Закона о смањењу ризика од
катастрофа и управљању у ванредним ситуацијама („Службени гласник РС“, број 87/18), а у
складу са Препоруком Градског штаба за ванредне ситуације на територији града Краљева,
градоначелник града Краљева је донео одлуку као у диспозитиву.
Градоначелник града Краљева
Број: 2227/20
Дана: 04.09.2020. године
Градоначелник града Краљева
др Предраг Терзић, дипл. политиколог, с.р.
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На основу члана 61. 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 и 113/17, 95/18, 31/19 и 72/19),
члана 44. тачка 3) и 5), 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 58. став 1.
тачка 3) и 5), члана 121. став 1. Статута града Краљева ("Службени лист града
Краљева", број 6/19 - пречишћен текст) и члана 11. и 21. Одлуке о буџету града
Краљева за 2020. годину ("Службени лист града Краљева", број 36 /19),
ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА КРАЉЕВА, доноси
РЕШЕЊЕ
о промени апропријације корисника буџета
1. У текућу буџетску резерву утврђену чланом 13. Одлуке о
буџету града Краљева за 2020. годину ("Службени лист града Краљева", број 36/19)
Раздео 5, Глава 01 – Градска управа, Програм 0602 - Опште услуге локалне
самоуправе, Функција 160 – Опште јавне услуге некласификоване на другом месту,
Програм.актив/Пројекат 0009, Позиција 172, Економска класификација 499 – Текућа
буџетска резерва, ПРЕНОСЕ СЕ средства у износу од 50.000,00 динара, ради
уравнотежења расхода буџета, умањењем апропријације у оквиру:
- Раздела 5, Глава 05 – Краљевачко позориште, Програм 1201 –
Развој културе и информисања, Функција 820 – Услуге културе,
Програм.актив./Пројекат 0001 – Функционисање локалних
установа културе, Позиција 270, Економска класификација 414 –
Социјална давања запосленима, за износ од 50.000,00 динара.
2. Из средстава текуће буџетске резерве, Раздео 5, Глава 01
Градска управа, Програм 0602 - Опште услуге локалне самоуправе, Функција 160 –
Опште јавне услуге некласификоване на другом месту, Програм.актив/Пројекат
0009, Позиција 172, Економска класификација 499 – Текућа буџетска резерва,
ПОВЕЋАВА СЕ апропријација у укупном износу од 50.000,00 динара у оквиру:
- Раздела 5, Глава 05 – Краљевачко позориште, Програм 1201 –
Развој културе и информисања, Функција 820 – Услуге културе,
Програм.актив./Пројекат 0001 – Функционисање локалних
установа културе, Позиција 276, Економска класификација 424 –
Специјализоване услуге, за износ од 50.000,00 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 трошкова извођења специјалних здравствених тестова који
су неопходни како би глумци могли да наступају пред публиком, а за чије
финансирање Одлуком о буџету града Краљево за 2020. годину нису планирана
довољна средства за корисника Краљевачко позориште.
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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 Краљевачко позориште.
5. Решење објавити у "Службеном листу града Краљева".
Образложење
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 228/20 дана 01.09.2020. године за исплату
трошкова извођења специјалних здравствених тестова који су неопходни како би
глумци могли да наступају пред публиком, а за чије финансирање Одлуком о буџету
града Краљево за 2020. годину нису планирана довољна средства за корисника
Краљевачко позориште, у износу од 50.000,00 динара.
Правни основ за доношење овог решења садржан је у члану 21.
Одлуке о буџету града Краљева за 2020. годину ("Службени лист града Краљева",
број 36/19), 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 друштвене делатности Градске управе града
Краљева, Одељењу за послове органа града Краљева Градске управе града
Краљева, Краљевачком позоришту, Управи за трезор - Филијала Краљево и
архиви.
Градоначелник града Краљева
Број: 2131/2020
Дана: 1. септембар 2020. године
Градоначелник града Краљева
др Предраг Терзић, дипл. политиколог, 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
Штампа: “Колор Принт” доо за графичку и издавачку делатност Лаћарак - е пошта: office@kolorprint.rs

