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                   На основу члана 78. и  79. Закона о буџетском систему ("Службени гласник РС", број 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 63/13-исправка, 108/13,  142/14, 
68/15-др.закон , 103/15, 99/16, 113/17, 95/2018, 31/2019, 72/2019, 149/2020, 118/2021  и 138/2022), члана 20. тачка 3) а у вези са чланом 23. став 4, члана 32. тачка 2) а у 
вези са чланом 66. став 3. Закона о локалној самоуправи ("Службени гласник РС" број 129/07, 83/14-др.закон, 101/2016 – др.закон, 47/2018  и 111/2021-др.закон) и 
члана 16. тачка 1) члана 26. тачка 2) члана 89. став 3. и члана 121. став 2. Статута града Краљева ("Службени лист града Краљева", број 6/19-пречишћен текст), 
      СКУПШТИНА ГРАДА КРАЉЕВА,  на седници одржаној дана ________ 2023. године, донела је 
 
 

О Д Л У К У 
О ЗАВРШНОМ РАЧУНУ БУЏЕТА ГРАДА КРАЉЕВА 

ЗА 2022. ГОДИНУ 
 

ОПШТИ ДЕО 
 

Члан 1. 
 

  Овом Одлуком утврђују се укупни приходи и примања, укупни расходи и издаци и неутрошена средства буџета града Краљева за 2022. годину, обим 
задуживања за финансирање капиталних пројеката, као и коришћења средстава из додатих прихода и примања корисника буџета.    
 

А.   РАЧУН ПРИХОДА И ПРИМАЊА, РАСХОДА И ИЗДАТАКА 
Измене и допуне 
Одлуке за 2022. 

годину 

Ребаланс са реалока- 
цијом 

Извршено за период од 
01.01-31.12.2022. 

 године 
1. 2. 3. 4. 

Укупни приходи и примања остварена по основу продаје нефинансијске имовине 4.849.135.892,21 4.874.756.064,79 4.879.665.311,75 
Укупни расходи и издаци за набавку нефинансијске имовине 5.764.979.676,06 5.790.599.848,40 4.686.513.643,98 
Буџетски суфицит/дефицит -915.843.783,85 -915.843.783,61 193.151.667,77 
Примања од продаје финансијске имовине 
(категорија 92 осим 9211, 9221,9216, 9227, 9228) 200.000,00 200.000,00 145.875,14 
Издаци за набавку финансијске имовине 
(у циљу спровођења јавних политика) 1.000,00 1.000,00 0,00 
Укупан фискални суфицит/дефицит -915.644.783,85 -915.644.783,61 193.297.542,91 
Б.   РАЧУН ФИНАНСИРАЊА    
Примања од продаје финансијске имовине  
(конта 9211, 9221, 9219, 9227, 9228)    
Примања од задуживања (категорија 91)    
Неутрошена средства из претходних година 915.645.783,85 915.645.783,85 915.645.783,85 
Издаци за отплату главнице дуга (61) 1.000,00 1.000,00 0,00 
Издаци за набавку финансијске имовине  
(која није у циљу спровођења јавних политика)    
Нето финансирање 915.644.783,85 915.644.783,85 915.645.783,85 
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                                                                                                                Члан 2. 

 
   Укупно остварени приходи и примања од продаје нефинансијске имовине буџета града Краљева износе 4.879.665.311,75 динара, док укупно 
извршени расходи и издаци за нефинансијску имовину буџета града Краљева за 2021. годину износе 4.686.513.643,98 динара. 
 

Члан 3. 
 
     Утврђује се финансијски резултат извршења буџета града Краљева и то:  
 
                  Приходи и примања по основу продаје нефинансијске имовине у следећим износима: 
                                                                                                                                                                                                                                                                 у динарима 

ОПИС Економска 
 класификација 

Измене и допуне  
Одлуке за 2022. 

годину 

Ребаланс са реалока- 
цијом 

Извршено за период 
од 01.01-31.12.2022. 

године 
1. 2. 3. 4. 5. 

УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА (7+8) 4.849.135.892,21 4.874.756.064,79 4.879.665.311,75 
1. ТЕКУЋИ ПРИХОДИ 7 4.831.635.892,21 4.857.256.064,79 4.865.194.434,34 
1.1. Порески приходи 71 3.642.915.000,00 3.642.915.000,00 3.678.211.455,62 
    1.1.1. Порез на доходак, добит и капиталне добитке 711 2.900.305.000,00 2.900.305.000,00 2.923.819.423,30 
    1.1.2. Порез на фонд зарада 712 100.000,00 100.000,00 95.437,80 
    1.1.3. Порез на имовину 713 524.000.000,00 524.000.000,00 558.336.257,09 
    1.1.4. Порез на добра и услуге 714 158.410.000,00 158.410.000,00 136.473.371,60 
    1.1.5. Други порески приход 716+719 60.100.000,00 60.100.000,00 59.486.965,83 
1.2. Донације и трансфери 73 873.578.866,56 899.199.039,14 901.492.823,90 
    1.2.1. Донације од иностраних држава 731 0,00 0,00 0,00 
    1.2.2. Донације од међународних организација 732 0,00 2.106.901,14 2.106.901,14 
    1.2.3. Трансфери од других нивоа власти 733 873.578.866,56 897.092.138,00 899.385.922,76 
            1.2.3.1. Текући трансфери од других нивоа власти 7331 851.578.866,56 875.092.138,00 899.385.922,76 
            1.2.3.2. Капитални трансфери од других нивоа власти 7332 22.000.000,00 22.000.000,00 0,00 
1.3. Други приходи 74 314.642.025,65 314.642.025,65 284.952.585,90 
    1.3.1. Приходи од имовине 741 37.142.025,65 37.142.025,65 40.513.414,70 
    1.3.2. Приходи од продаје добара и услуга 742 156.300.000,00 156.300.000,00 136.585.301,39 
    1.3.3. Новчане казне и одузета имовинска корист 743 59.100.000,00 59.100.000,00 59.274.075,41 
    1.3.4. Добровољни трансфери од физичких и правних лица 744 0,00 0,00 0,00 
    1.3.5. Мешовити и неодређени приходи 745 62.100.000,00 62.100.000,00 48.579.794,40 
1.4. Меморандумске ставке за рефундацију расхода 77 500.000,00 500.000,00 537.568,92 
2. ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ 8 17.500.000,00 17.500.000,00 14.470.877,41 
   2.1. Примања од продаје основних средстава 81 7.500.000,00 7.500.000,00 5.477.561,74 
   2.2. Примања од продаје природне имовине 84 10.000.000,00 10.000.000,00 8.993.315,67 
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ОПИС Економска 
 класификација 

Измене и допуне  
Одлуке за 2022. 

годину 

Ребаланс са реалока- 
цијом 

Извршено за период 
од 01.01-31.12.2022. 

године 
1. 2. 3. 4. 5. 

3. ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА И ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ 9 200.000,00 200.000,00 145.875,14 
3.1. Примања од задуживања 91 0,00 0,00 0,00 
3.2. Примања од продаје финансијске имовине 92 200.000,00 200.000,00 145.875,14 

 
 
                                                                                                   
                           Расходи и издаци за набавку нефинансијске имовине у следећим износима: 

у динарима 

ОПИС Економска 
 класификација 

Измене и допуне  
Одлуке за 2022. 

годину 

Ребаланс са 
реалока- 

цијом 

Извршено за 
период од 01.01-

31.12.2022. године 
1. 2. 3. 4. 5. 

УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (4+5) 5.764.979.676,06 5.790.599.848,40 4.686.513.643,98 
1. ТЕКУЋИ РАСХОДИ 4 4.290.309.773,52 4.312.655.294,72 3.900.519.639,96 
    1.1. Расходи за запослене 41 1.017.174.000,00 1.029.122.970,00 1.009.732.657,12 
           1.1.1. Плате, додаци и накнаде запослених 411 791.337.000,00 795.694.000,00 786.348.066,11 
           1.1.2. Социјални доприноси на терет послодавца 412 128.265.400,00 128.512.370,00 126.953.779,14 
           1.1.3. Остали расходи за запослене 413-417 97.571.600,00 104.916.000,00 96.430.811,87 
    1.2. Расходи за коришћење роба и услуга 42 1.813.148.774,64 1.838.423.774,64 1.657.376.529,15 
    1.3. Расходи по основу отплате камата 44 6.167.000,00 6.167.000,00 3.275.224,28 
    1.4. Субвенције 45 197.700.000,00 197.700.000,00 195.731.126,54 
           1.4.1. Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама 451 120.700.000,00 120.700.000,00 120.694.779,60 
           1.4.2. Субвенције приватним предузећима 454 77.000.000,00 77.000.000,00 75.036.346,94 
    1.5. Трансфери осталим нивоима власти 463 570.558.000,00 572.008.000,00 527.044.265,92 
     1.6. Дотације организацијама обавезног социјалног осигурања 464 36.687.000,00 36.687.000,00 28.611.996,77 
     1.7. Остале дотације и трансфери 465 110.827.777,09 110.827.777,09 72.519.225,61 
     1.8. Накнаде за социјалну заштиту из буџета 472 158.900.221,79 166.571.772,99 130.110.164,30 
     1.9. Остали расходи 48 308.147.000,00 308.147.000,00 276.118.450,27 
           1.9.1. Дотације невладиним организацијама 481 230.927.000,00 230.927.000,00 221.790.667,62 
           1.9.2. Порези, обавезне таксе и казне 482 12.510.000,00 12.510.000,00 10.334.044,50 
           1.9.3. Новчане казне и пенали по решењу судова 483 22.700.000,00 22.534.000,00 19.496.551,59 
           1.9.4. Накнада штете за повреду или штету насталу услед елементарних  
                     непогода или других природних узорака 484 1.500.000,00 1.500.000,00 0,00 
           1.9.5. Накнада штете за повреде или штету наненту од стране државних 
                     органа 485 40.510.000,00 40.676.000,00 24.497.186,56 
     1.10. Средства резерве 499 71.000.000,00 47.000.000,00 0,00 
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ОПИС Економска 
 класификација 

Измене и допуне  
Одлуке за 2022. 

годину 

Ребаланс са 
реалока- 

цијом 

Извршено за 
период од 01.01-

31.12.2022. године 
1. 2. 3. 4. 5. 

2. ИЗДАЦИ ЗА НАБАВКУ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ 5 1.474.669.902,54 1.477.944.553,68 785.994.004,02 
     2.1. Издаци за нефинансијску имовину  51 1.352.669.902,54 1.355.944.553,68 752.879.785,36 
     2.2. Природна имовина 54 122.000.000,00 122.000.000,00 33.114.218,66 
3.ИЗДАЦИ ЗА ОТПЛАТУ ГЛАВНИЦЕ И НАБАВКУ ФИНАНСИЈСКЕ 
ИМОВИНЕ 6 2.000,00 2.000,00 0,00 
     3.1. Отплата главнице  61 1.000,00 1.000,00 0,00 
     3.2. Набавка финансијске имовине 62 1.000,00 1.000,00 0,00 

 
 
 

                      
               Утврђује се буџетски суфицит као разлика између укупног износа прихода и примања остварених по основу продаје нефинансијске имовине и укупног 
износа расхода и издатака за набавку нефинансијске имовине, у износу од 193.151.667,77 динара, односно фискални суфицит у износу од 193.297.542,91 динар, као 
кориговани буџетски суфицит примањима од продаје финансијске имовине и издацима за набавку финансијске имовине. 
  
 

Члан 4. 
        
             Средства у укупном износу од 1.102.910.902,70 динара чине салдо средстава на подрачуну извршења буџета града Краљева на дан 31.12.2022. године. 
             Средства из става 1. овог члана у целости се преносе у наредну буџетску годину. На основу коначних извештаја о реализацији пројеката, средства за повраћај 
у буџет Републике Србије укупно износе 3.079.484,17 динара, односно:  
 

- 238.706,45 динара по основу трансфера Министарства рударства и енергетике РС за суфинансирање Програма енергетске санације 
стамбених зграда, породичних кућа и станова који спроводи град Краљево, 

- 79,23 динара по основу трансфера Министарства културе и информисања РС за реализацију два пројекта и то: "Конзервација 
текстила XVIII и XIX века из ризнице манастира Студенице" и "Лојаник-рудник камених сировина праисторијских заједница 
централне Србије" код Народног музеја Краљево, 

- 2.840.698,49 динара по основу трансфера Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања РС за финансирање 
услуга социјалне заштите из надлежности јединице локалне самоуправе, 

 
  Средства у износу од 1.099.831.418,53 динара опредељују се за финансирање буџетских корисника у складу са њиховом наменом утврђеном 
Одлуком о буџету града Краљева за 2023. годину (''Службени лист града Краљева'', број 36/22) у оквиру: 
 

1. раздела 5, глава 01- Градска управа, Програм 1101- Становање, урбанизам и просторно планирање, функција 620, ПА – 0004 
(Стамбена подршка), економска класификација 472-Накнада за социјалну заштиту из буџета у износу од 520.787,03  динара по основу 
пренетих неутрошених средстава из ранијих година и наменских трансфера од другог нивоа власти из претходне године – 2022. године 
(Комесаријат за избеглице и миграције РС) у износу од 1.000.000,00 динара за набавку огревног дрвета са превозом за породична 
домаћинства избеглица и инетрно расељених лица на њиховој територији, 



5 
 

2. раздела 5, глава 01- Градска управа,  Програм 1101- Становање, урбанизам и просторно планирање, функција 620, ПА - 0003,  
економска класификација 511 у износу од 219.000,00 динара по основу неутрошених средстава донација за изградњу Војничке капеле, 

 
3. раздела 5, глава 01- Градска управа,  Програм 0501 – Енергетска ефикасност и обновљиви извори енергије, функција 620, ПА – 0001 

(Енергетски менаџмент), економска класификација 465-Остале дотације и трансфери у износу од 7.000.000,00 динара по основу текућег 
наменског трансфера (Република Србија, Управа за финансирање и подстицање енергетске ефикасности, која је орган у саставу 
Министасртва рударства и енергетике) и то за суфинансирање програма енергетске санације стамбених зграда, породичних кућа и 
станова који спроводи град Краљево у износу од 5.000.000,00 динара и за суфинансирање програма енергетске санације породичних 
кућа који се тичу уградње соларних панела и пратеће инсталације за производњу електричне енергије за сопствене потребе у износу од 
2.000.000,00 динара, 

 
4. раздела 5, глава 01- Градска управа,  Програм 0501 – Енергетска ефикасност и обновљиви извори енергије, функција 620, ПА – 0001 

(Енергетски менаџмент), економска класификација 511-Зграде и грађевински објекти у износу од 13.819.145,14 динара по основу 
текућег наменског трансфера (Република Србија, Управа за финансирање и подстицање енергетске ефикасности, која је орган у 
саставу Министасртва рударства и енергетике) за финансирање пројекта унапређења енергетске ефикасности објеката од јавног 
значаја у јединицама локалне самоуправе, као и градским општинам (ОШ "Вук Караџић" Рибница), 

 
5. раздела 5, глава 01- Градска управа,  Програм 0602 – Опште услуге локалне самоуправе, функција 130, ПА – 0001 (Функционисање 

локалне самоуправе и градских општина), економска класификација 511-Зграде и грађевински објекти у износу од 2.899.269,17 динара 
за изградњу осматрачке станице и економска класификација 512-Машине и опрема у износу од 2.106.901,14 динара по основу 
капиталних донација од међународних организација у корист нивоа градова (United Nations Development Programme) за набавку 
опреме за осматрачку станицу,  

 
6. раздео 5, глава 04 - Народна библиотека "Стефан Првовенчани" Краљево, Програм 1201 – Развој културе и информисања, функција 

820, ПА – 0001 (Функционисање локалних установа културе), економска класификација 512-Машине и опрема у износу од 117.750,00 
динара по основу текућег наменског трансфера (Министарство културе и информисања РС) за откуп књига за библиотеке, 
 

7. раздела 5, глава 06 – Културни центар "Рибница" Краљево, Програм 1201 – Развој културе и информисања, функција 820, ПА – 0002 
(Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва), економска класификација 423-Услуге по уговору у износу од 2.800,00 
динара по основу текућег наменског трансфера од другог нивоа власти (Министарство културе и информисања РС) за откуп књига 
за библиотеке. 

 
8. средства у износу од 1.072.145.766,05 динара распоређују се за капиталну изградњу објеката, капитално одржавање објеката, 

набавку опреме и куповину нефинансијске имовине у складу са исказаним потребама града за 2023. години.                  
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ПОСЕБАН ДЕО 
 

Члан 5. 
 

  Укупно планирани и остварени текући приходи и примања буџета града Краљева према економској класификацији, утврђени су у следећим 
износима и то: 

Редни 
број 

Кате-
горија Група 

Синте- 
тички  
конто 

Анали- 
тички  
конто 

О П И С  
Измене и допуне 
Одлуке за 2022. 

годину 

Ребаланс са 
реалока- 

цијом 

Остварено за 
период 01.01- 
31.12. 2022. 

године 

% 
(9/7) 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 
   321311  Нераспоређен вишак прихода из ранијих година 915.645.783,85 915.645.783,85 1.102.910.902,70 120,45 

1. 710000    Порези 3.642.915.000,00 3.642.915.000,00 3.678.211.455,62 100,97 
1.1.  711000   Порез на доходак, добит и капиталне добитке 2.900.305.000,00 2.900.305.000,00 2.923.819.423,30 100,81 

1.1.1. 
   

711100 
  

Порези на доходак и капиталне добитке које плаћају 
физичка лица 2.900.305.000,00 2.900.305.000,00 2.923.819.423,30 100,81 

1.1.1.1.    711110 Порез на зараде 2.400.000.000,00 2.400.000.000,00 2.451.931.768,32 102,16 
1.1.1.2.    711120 Порез на приходе од самосталних делатности 244.000.000,00 244.000.000,00 238.217.402,92 97,63 
1.1.1.3.    711140 Порез на приходе од имовине 5.305.000,00 5.305.000,00 5.640.094,30 106,32 
1.1.1.4.    711160 Порез на приходе од осигурања лица 0,00 0,00 0,00 0,00 
1.1.1.5.    711190 Порез на друге приходе 251.000.000,00 251.000.000,00 228.030.157,76 90,85 

1.2.  712000   Порез на фонд зарада 100.000,00 100.000,00 95.437,80 95,44 
1.2.1.   712100  Порез на фонд зарада 100.000,00 100.000,00 95.437,80 95,44 

1.2.1.1.    712110 Порез на фонд зарада 100.000,00 100.000,00 95.437,80 95,44 
1.3.  713000   Порез на имовину 524.000.000,00 524.000.000,00 558.336.257,09 106,55 

1.3.1.   713100  Периодични порези на непокретности 385.000.000,00 385.000.000,00 403.475.764,77 104,80 
1.3.1.1.    713120 Порез на имовину 385.000.000,00 385.000.000,00 403.475.764,77 104,80 
1.3.2.   713300  Порез на заоставштину, наслеђе и поклон 27.000.000,00 27.000.000,00 24.909.794,93 92,26 

1.3.2.1.    713310 Порез на наслеђе и поклон 27.000.000,00 27.000.000,00 24.909.794.93 92,26 
1.3.3.   713400  Порез на финансијске и капиталне трансакције 112.000.000,00 112.000.000,00 129.950.697,39 116,03 

1.3.3.1.    713420 Порез на капиталне трансакције 112.000.000,00 112.000.000,00 129.950.697,39 116,03 
1.3.4.   713600  Други периодични порези на имовину 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.3.4.1.    713610 Порез на акције на име и уделе 0,00 0,00 0,00 0,00 
1.4.  714000   Порез на добра и услуге 158.410.000,00 158.410.000,00 136.473.371,60 86,15 

1.4.1.   714400  Порези на појединачне услуге 33.100.000,00 33.100.000,00 19.800,00 0,06 
1.4.1.1. 

   
714420 Комунална такса за приређивање музичког програма 

у угоститељским објектима 33.100.000,00 33.100.000,00 19.800,00 0,06 
1.4.1.2.    714430 Комунална такса за коришћење рекламних паноа 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.4.2. 
   

714500 
  

Порези, таксе и накнаде на употребу добара, на 
дозволу да се добра употребљавају или делатности 
обављају 125.310.000,00 125.310.000,00 136.453.571,60 108,89 

1.4.2.1.    714510 Порез, таксе и накнаде на моторна возила 70.000.000,00 70.000.000,00 68.459.650,00 97,80 
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Редни 
број 

Кате-
горија Група 

Синте- 
тички  
конто 

Анали- 
тички  
конто 

О П И С  
Измене и допуне 
Одлуке за 2022. 

годину 

Ребаланс са 
реалока- 

цијом 

Остварено за 
период 01.01- 
31.12. 2022. 

године 

% 
(9/7) 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 
1.4.2.2.    714540 Накнаде за коришћење добара од општег интереса 2.010.000,00 2.010.000,00 1.581.702,23 78,69 
1.4.2.3.    714550 Концесионе накнаде и боравишне таксе 4.000.000,00 4.000.000,00 3.786.721,66 94,67 
1.4.2.4.    714560 Општинске и градске накнаде 49.000.000,00 49.000.000,00 62.366.129,29 127,28 
1.4.2.5.    714570 Општинске и градске комуналне таксе 300.000,00 300.000,00 259.368,42 86,46 

1.5.  716000   Други порези 60.100.000,00 60.100.000,00 59.486.965,83 98,98 
1.5.1. 

   
716100 

  
Други порези које искључиво плаћају предузећа, 
односно предузетници 60.100.000,00 60.100.000,00 59.486.965,83 98,98 

1.5.1.1.    716110 Комунална такса на фирму 60.100.000,00 60.100.000,00 59.486.965,83 98,98 
2. 730000    Донације, помоћи и трансфери 873.578.866,56 899.199.039,14 901.492.823,90 103,20 

2.1.  731000   Донације од иностраних држава 0,00 0,00 0,00 0,00 
2.1.1.   731100  Текуће донације од иностраних држава 0,00 0,00 0,00 0,00 

2.1.1.1. 
    

731140 
 

Текуће донације од иностраних држава у корист 
нивоа градова 0,00 0,00 0,00 0,00 

2.1.2.   731200  Капиталне донације од иностраних држава 0,00 0,00 0,00 0,00 
2.1.2.1. 

    
731240 

 
Капиталне донације од иностраних држава у корист 
нивоа градова 0,00 0,00 0,00 0,00 

2.2.  732000   Донације и помоћи од међународних органзација 0,00 2.106.901,14 2.106.901,14 0,00 
2.2.1.   732100  Текуће донације од међународних органзација 0,00 0,00 0,00 0,00 

2.2.1.1. 
    

732140 
 

Текуће донације међународних организација у корист 
нивоа градова 0,00 0,00 0,00 0,00 

2.2.2.   732200  Капиталне донације од међународних органзација 0,00 2.106.901,14 2.106.901,14 0,00 
2.2.2.1. 

    
732240 

 
Капиталне донације међународних организација у 
корист нивоа градова 0,00 2.106.901,14 2.106.901,14 0,00 

2.3.  733000   Трансфери од других нивоа власти 873.578.866,56 897.092.138,00 899.385.922,76 102,95 
2.3.1.   733100  Текући трансфери од других нивоа власти 851.578.866,56 875.092.138,00 899.385.922,76 105,61 

2.3.1.1. 
    

733140 
 

Текући трансфери од других нивоа власти у корист 
нивоа градова 851.578.866,56 875.092.138,00 899.385.922,76 105,61 

2.3.2.   733200  Капитални трансфери од  других нивоа власти 22.000.000,00 22.000.000,00 0,00 0,00 
2.3.2.1. 

    
733240 

 
Капитални трансфери од других нивоа власти у 
корист нивоа градова 22.000.000,00 22.000.000,00 0,00 0,00 

3. 740000    Други приходи 314.642.025,65 314.642.025,65 284.952.585,90 90,56 
3.1.  741000   Приходи од имовине 37.142.025,65 37.142.025,65 40.513.414,70 109,08 

3.1.1.   741100  Камате 17.000.000,00 17.000.000,00 20.330.687,78 119,59 
3.1.1.1.    741140 Камате на средства консолидов. рачуна трезора града 17.000.000,00 17.000.000,00 20.330.687,78 119,59 
3.1.2.   741200  Дивиденде 0,00 0,00 0,00 0,00 

3.1.2.1.    741240 Дивиденде буџета града 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.1.3. 

   
741400 

  
Приходи од имовине који припада имаоцима полисе 
осигурања 50.000,00 50.000,00 131.426,97 262,85 



8 

Редни 
број 

Кате-
горија Група 

Синте- 
тички  
конто 

Анали- 
тички  
конто 

О П И С  
Измене и допуне 
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цијом 

Остварено за 
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31.12. 2022. 
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% 
(9/7) 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 
3.1.3.1. 

    
741410 

 
Приходи од имовине који припада имаоцима полиса 
осигурања 50.000,00 50.000,00 131.426,97 262,85 

3.1.4.   741500  Закуп непроизведене имовине 20.092.025,65 20.092.025,65 20.051.299,95 99,80 
3.1.4.1.    741510 Накнада за коришћење природних добара 0,00 0,00 248.406,80 0,00 
3.1.4.2. 

    
741520 

 
Накнада за коришћење шумског и пољопривредног 
земљишта 200.000,00 200.000,00 8.433,00 4,22 

3.1.4.3. 
    

741530 
 

Накнада за коришћење простора и грађевинског 
земљишта 13.060.000,00 13.060.000,00 13.047.280,21 99,90 

3.1.4.4. 
    

741540 
 

Накнаде за коришћење речних обала, туристичких 
погодности, бања и водног добра 0,00 0,00 0,00 0,00 

3.1.4.5. 
 
    

741550 
 
 

Накнада за коришћење добара од општег интереса у 
произвдњи електричне енергије и производњи нафте 
и гаса 0,00 0,00 0,00 0,00 

3.1.4.6.    741590 Накнаде за заштиту животне средине 6.832.025,65 6.832.025,65 6.747.179,94 98,76 
3.2.  742000   Приходи од продаје добара и услуга 156.300.000,00 156.300.000,00 136.585.301,39 87,39 

3.2.1. 
   

742100 
  

Приходи од продаје добара и услуга или закупа од 
стране тржишних организација 132.300.000,00 132.300.000,00 113.841.859,14 86,05 

3.2.1.1 
    

742120 
 

Приходи од продаје добара и услуга или закупа од 
стране тржишних организација у корист Републике 300.000,00 300.000,00 0,00 0,00 

3.2.1.2. 
    

742140 
 

Приходи од продаје добара или услуга или закупа од 
стране тржишних организација у корист нивоа 
градова 132.000.000,00 132.000.000,00 113.841.859,14 86,24 

3.2.2.   742200  Таксе и накнаде 11.000.000,00 11.000.000,00 11.289.831,58 102,63 
3.2.2.1.    742240 Таксе у корист нивоа града 11.000.000,00 11.000.000,00 11.276.063,00 102,51 
3.2.2.2.    742250 Таксе у корист нивоа општине 0,00 0,00 13.768,58 0,00 
3.2.3. 

   
742300 

  
Споредне продаје добара и услуга које врше државне 
нетржишне јединице 13.000.000,00 13.000.000,00 11.453.610,67 88,10 

3.2.3.1. 
    

742340 
 

Приходи буџета града од споредне продаје добара и 
услуге које врше државне нетржишне јединице 13.000.000,00 13.000.000,00 11.453.610,67 88,10 

3.3.  743000   Новчане казне и одузета имовинска корист 59.100.000,00 59.100.000,00 59.274.075,41 100,29 
3.3.1.   743300  Приходи од новчаних казни за прекршаје  59.100.000,00 59.100.000,00 59.271.575,41 100,29 

3.3.1.1. 
    

743320 
 

Приходи од новчаних казни за прекршаје у корист 
нивоа Републике 56.000.000,00 56.000.000,00 56.255.311,83 100,46 

3.3.1.2. 
    

743340 
 

Приходи од новчаних казни за прекршаје у корист 
нивоа градова 3.100.000,00 3.100.000,00 3.016.263,58 97,30 

3.3.2.   743400  Приходи од пенала 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.2.1.    743440 Приходи од пенала у корист нивоа градова 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.3.   743500  Приходи од одузете имовинске користи 0,00 0,00 0,00 0,00 
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3.3.3.1. 

    
743520 

 
Приходи од одузете имовинске користи у корист 
нивоа Републике 0,00 0,00 0,00 0,00 

3.3.4. 
   

743900 
  

Остале новчане казне, пенали и приходи од одузете 
имовинске користи 0,00 0,00 2.500,00 0,00 

3.3.4.1 
    

743920 
 

Остале новчане казне, пенали и приходи од одузете 
имовинске користи у корист нивоа Републике 0,00 0,00 2.500,00 0,00 

3.4.  744000   Добровољни трансф. од физичких и правних лица 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.4.1. 

   
744100 

  
Текући добровољни трансфери од физичких и 
правних лица 0,00 0,00 0,00 0,00 

3.4.1.1. 
    

744140 
 

Текући добровољни трансфери од физичких и 
правних лица у корист нивоа градова 0,00 0,00 0,00 0,00 

3.4.2. 
   

744200 
  

Капитални добровољни трансфери од физичких и 
правних лица  0,00 0,00 0,00 0,00 

3.4.2.1. 
    

744240 
 

Капитални добровољни трансфери од физичких и 
правних лица у корист нивоа градова 0,00 0,00 0,00 0,00 

3.5.  745000   Мешовити и неодређени приходи 62.100.000,00 62.100.000,00 48.579.794,40 78,23 
3.5.1.   745100  Мешовити и неодређени приходи 62.100.000,00 62.100.000,00 48.579.794,40 78,23 

3.5.1.1.    745140 
Мешовити и неодређени приходи у корист нивоа 
градова 62.100.000,00 62.100.000,00 48.579.794,40 78,23 

4. 770000    Меморандумске ставке за рефундацију расхода 500.000,00 500.000,00 537.568,92 107,51 
4.1.  771000   Меморандумске ставке за рефундацију расхода 100.000,00 100.000,00 138.118,46 138,12 

4.1.1.   771100  Меморандумске ставке за рефундацију расхода 100.000,00 100.000,00 138.118,46 138,12 
4.1.1.1.    771110 Меморандумске ставке за рефундацију расхода 100.000,00 100.000,00 138.118,46 138,12 

4.2. 
  

772000 
   

Меморандумске ставке за рефундацију расхода из 
претходне године 400.000,00 400.000,00 399.450,46 99,86 

4.2.1. 
   

772100 
  

Меморандумске ставке за рефундацију расхода из 
претходне године 400.000,00 400.000,00 399.450,46 99,86 

4.2.1.1. 
    

772110 
 

Меморандумске ставке за рефундацију расх. из 
претходне године 400.000,00 400.000,00 399.450,46 99,86 

5. 810000    Примања од продаје основних средстава 7.500.000,00 7.500.000,00 5.477.561,74 73,03 
5.1.  811000   Примања од продаје непокретности 6.500.000,00 6.500.000,00 5.477.561,74 84,27 

5.1.1.   811100  Примања од продаје непокретности 6.500.000,00 6.500.000,00 5.477.561,74 84,27 
5.1.1.1. 

    
811140 

 
Примања од продаје непокретности у корист нивоа 
градова 6.500.000,00 6.500.000,00 5.477.561,74 84,27 

5.2.  812000   Примања од продаје покретне имовине 0,00 0,00 0,00 0,00 
5.2.1.   812100  Примања од продаје покретне имовине 0,00 0,00 0,00 0,00 

5.2.1.1. 
    

812140 
 

Примања од продаје покретних ствари у корист нивоа 
градова 0,00 0,00 0,00 0,00 
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5.3.  813000   Примања од продаје осталих основних средстава 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 0,00 

5.3.1.   813100  Примања од продаје осталих основних средстава 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 0,00 
5.3.1.1. 

    
813140 

 
Примања од продаје осталих основних средстава у 
корист нивоа градова 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 0,00 

6. 840000    Примања од продаје природне имовине 10.000.000,00 10.000.000,00 8.993.315,67 89,93 
6.1.  841000   Примања од продаје земљишта 10.000.000,00 10.000.000,00 8.993.315,67 89,93 

6.1.1.   841100  Примања од продаје земљишта 10.000.000,00 10.000.000,00 8.993.315,67 89,93 
6.1.1.1. 

    
841140 

 
Примања од продаје земљишта у корист нивоа 
градова 10.000.000,00 10.000.000,00 8.993.315,67 89,93 

7. 910000    Примања од задуживања 0,00 0,00 0,00 0,00 
7.1.  911000   Примања од домаћих задужења 0,00 0,00 0,00 0,00 

7.1.1. 
   

911100 
  

Примања од емитовања домаћих хартија од 
вредности, изузев акција 0,00 0,00 0,00 0,00 

7.1.1.1. 
    

911140 
 

Примања од емитовања домаћих хартија од 
вредности, изузев акција, у корист нивоа градова 0,00 0,00 0,00 0,00 

7.1.2.   911200  Примања од задуживања од осталих нивоа власти 0,00 0,00 0,00 0,00 
7.1.2.1. 

    
911240 

 
Примања од задуживања од осталих нивоа власти у 
корист нивоа градова 0,00 0,00 0,00 0,00 

7.1.3.   911400  
Примања од задуживања од пословних банака у 
земљи 0,00 0,00 0,00 0,00 

7.1.3.1. 
    

911440 
 

Примања од задуживања од пословних банака у 
земљи у корист нивоа градова 0,00 0,00 0,00 0,00 

8. 920000    Примања од продаје финансијске имовине 200.000,00 200.000,00 145.875,14 72,94 
8.1.  921000   Примања од продаје домаће финансијске имовине 200.000,00 200.000,00 145.875,14 72,94 

8.1.1. 
   

921600 
  

Примања од отплате кредита датих физичким лицима 
и домаћинствима у земљи 200.000,00 200.000,00 145.875,14 72,94 

8.1.1.1. 
    

921640 
 

Примања од отплате кредита датих домаћин. у земљи 
у корист нивоа градова 200.000,00 200.000,00 145.875,14 72,94 

8.1.2.   921900  
Примања од продаје домаћих акција и осталог 
капитала  0,00 0,00 0,00 0,00 

8.1.2.1. 
    

921940 
 

Примања од продаје домаћих акција и осталог 
капитала у корист нивоа града 0,00 0,00 0,00 0,00 

         УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА  (7+8+9): 4.849.335.892,21 4.874.956.064,79 4.879.811.186,89 100,63 
     СВЕГА БУЏЕТ  321+(7+8+9): 5.764.981.676,06 5.790.601.848,40 5.982.722.089,59 103,78 
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Члан 6. 
  
  Укупно планирани и извршени текући расходи, издаци за набавку нефинансијске имовине и издаци за отплату главнице и набавку финансијске 
имовине из средстава буџета града Краљева у периоду од 01. јануара до 31. децембра 2022. године према економским класификацијама утврђују се у следећим 
износима и то: 
                             у динарима 

Пози-
ција 

Екон. 
клас. ОПИС 

Измене и допуне 
Одлуке за 2022. 

годину 

Ребаланс са 
реалока- 

цијом 

Извршено за 
период 01.01-
31.12. 2022. 

године 

% 
(6/4) 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 
   КОНСОЛИДАЦИЈА РАСХОДА И ИЗДАТАКА ИЗ БУЏЕТА     

1 411000 Плате, додаци и накнаде запослених   791.337.000,00 795.694.000,00 786.348.066,11 99,37 
2 412000 Социјални доприноси на терет послодавца 128.265.400,00 128.512.370,00 126.953.779,14 98,98 
3 413000 Накнаде у натури 2.994.000,00 3.224.000,00 2.891.207,60 96,57 
4 414000 Социјална давања запосленима 51.343.600,00 58.402.100,00 54.524.676,47 106,20 
5 415000 Накнаде трошкова за запослене 24.267.000,00 24.267.000,00 21.293.577,42 87,75 
6 416000 Награде запосленима и остали посебни расходи 18.967.000,00 19.023.500,00 17.721.350,38 93,43 
7 421000 Стални трошкови 472.830.590,00 494.050.590,00 459.408.942,74 97,16 
8 422000 Трошкови путовања 7.105.082,00 7.105.082,00 4.600.492,94 64,75 
9 423000 Услуге по уговору 519.983.682,56 506.836.682,56 469.558.572,47 90,30 
10 424000 Специјализоване услуге 192.264.062,00 209.466.062,00 184.172.900,90 95,79 
11 425000 Текуће поправке и одржавање  511.487.000,00 511.487.000,00 450.709.110,44 88,12 
12 426000 Материјал 109.478.358,08 109.478.358,08 88.926.509,66 81,23 
13 441000 Отплата камата домаћим пословним банкама 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 
14 444000 Пратећи трошкови задуживања 6.166.000,00 6.166.000,00 3.275.224,28 53,12 
15 451000 Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама 120.700.000,00 120.700.000,00 120.694.779,60 100,00 
16 454000 Субвенције приватним предузећима 77.000.000,00 77.000.000,00 75.036.346,94 97,45 
17 472000 Накнаде за социјалну заштиту из буџета 158.900.221,79 166.571.772,99 130.110.164,30 81,88 
18 481000 Дотације невладиним организацијама 230.927.000,00 230.927.000,00 221.790.667,62 96,04 
19 482000 Порези,обавезне таксе и казне  12.510.000,00 12.510.000,00 10.334.044,50 82,61 
20 483000 Новчане казне и пенали по решењу судова  22.700.000,00 22.534.000,00 19.496.551,59 85,89 
21 484000 Накнада штете за повреде или штету насталу услед елементарних 

непогода или других природних узрока 1.500.000,00 
 

1.500.000,00 0,00 0,00 
22 485000 Накнада штете за повреде или  штету нанету од стране државних 

органа 40.510.000,00 40.676.000,00 24.497.186,56 60,47 
23 499000 Средства резерве: 71.000.000,00 47.000.000,00   

   Стална резерва          1.000.000,00     
   Текућа резерва        70.000.000,00     



12 

Пози-
ција 

Екон. 
клас. ОПИС 

Измене и допуне 
Одлуке за 2022. 

годину 

Ребаланс са 
реалока- 

цијом 

Извршено за 
период 01.01-
31.12. 2022. 

године 

% 
(6/4) 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 
24 511000 Зграде и грађевински објекти 1.283.433.269,17 1.283.433.269,17 698.571.184,82 54,43 
25 512000 Машине и опрема 45.753.883,57 48.378.534,71 35.873.262,19 78,40 
26 513000 Остале некретнине и опрема 1.002.000,00 1.002.000,00 0,00 0,00 
27 515000 Нематеријална имовина 22.480.749,80 23.130.749,80 18.435.338,35 82,00 
28 523000 Залихе робе за даљу продају 0,00 0,00 0,00 0,00 
29 541000 Земљиште 122.000.000,00 122.000.000,00 33.114.218,66 27,14 
30 611000 Отплата главнице домаћим пословним банкама 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 
31 621000 Набавка домаће финансијске имовине 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 
32 463000  Трансфери осталим нивоима власти 570.558.000,00 572.008.000,00 527.044.265,92 92,37 
33 464000 Дотације организацијама обавезног социјалног осигурања 36.687.000,00 36.687.000,00 28.611.996,77 77,99 
34 465000  Остале дотације и трансфери 110.827.777,09 110.827.777,09 72.519.225,61 65,43 

   СВЕГА РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ИЗ БУЏЕТА: 5.764.981.676,06 5.790.601.848,40 4.686.513.643,98 81,29 
 
     
 
   Укупни расходи и издаци буџета града Краљева у 2022.  години према функционалној класификацији извршени су у следећим износима (колона 5): 
 
                                            у динарима 

ОПИС ФУНКЦИОНАЛНА 
КЛАСИФИКАЦИЈА 

Измене и допуне 
Одлуке за 2022. 

годину 

Ребаланс са 
реалока- 

цијом 

Извршено за 
период 01.01-

31.12.2022. 
године 

1. 2. 3. 4. 5. 
Породица и деца 040 86.625.000,00 86.625.000,00 66.537.998,03 
Становање 060 12.351.500,00 12.351.500,00 10.878.191,95 
Социјална помоћ угроженом становништву, некласификована на 
другом месту 070 173.970.000,00 177.392.911,00 151.038.511,87 
Социјална заштита некласификована на другом месту 090 13.100.000,00 13.830.000,00 13.830.000,00 
Извршни и законодавни органи  111 73.107.000,00 73.107.000,00 67.333.205,28 
Опште услуге 130 741.291.085,73 739.357.986,87 617.784.158,84 
Опште јавне услуге некласификоване на другом месту 160 210.122.000,00 186.122.000,00 132.065.421,66 
Трансакције јавног дуга 170 3.000,00 3.000,00 0,00 
Цивилна заштита 220 9.005.000,00 9.005.000,00 0,00 
Судови 330 12.071.000,00 12.071.000,00 11.229.882,01 
Општи послови по питању рада 412 16.051.000,00 16.051.000,00 11.274.577,14 



13 

ОПИС ФУНКЦИОНАЛНА 
КЛАСИФИКАЦИЈА 

Измене и допуне 
Одлуке за 2022. 

годину 

Ребаланс са 
реалока- 

цијом 

Извршено за 
период 01.01-

31.12.2022. 
године 

1. 2. 3. 4. 5. 
Пољопривреда 421 113.601.000,00 124.501.000,00 119.328.802,64 
Саобраћај 450 1.049.630.110,00 1.035.630.110,00 736.092.553,03 
Остале делатности 470 87.737.000,00 89.772.000,00 88.148.079,97 
Туризам 473 38.767.980,00 38.767.980,00 35.884.337,89 
Управљање отпадом 510 31.501.000,00 31.501.000,00 14.877.609,30 
Управљање отпадним водама 520 144.101.000,00 144.101.000,00 119.455.757,52 
Заштита биљног света 540 188.103.000,00 195.103.000,00 194.548.862,53 
Заштита животне средине некласификована на другом месту 560 43.193.777,09 43.193.777,09 35.231.994,01 
Развој заједнице 620 796.347.607,87 800.866.248,07 435.131.451,43 
Водоснабдевање 630 71.701.000,00 71.701.000,00 55.279.174,93 
Улична расвета 640 177.501.000,00 201.501.000,00 191.966.143,73 
Услуге јавног здравства 740 31.437.000,00 31.437.000,00 23.333.437,47 
Услуге рекреације и спорта 810 62.603.100,00 62.953.100,00 62.437.257,13 
Услуге културе 820 347.363.115,37 349.255.865,37 316.970.412,11 
Рекреација, спорт, култура и вере, некласификована на другом месту 860 154.170.000,00 154.170.000,00 154.057.053,97 
Предшколско образовање 911 591.053.400,00 600.307.370,00 567.751.974,23 
Основно образовање 912 337.739.000,00 339.189.000,00 313.068.223,34 
Средње образовање 920 150.735.000,00 150.735.000,00 140.978.571,97 
УКУПНО:   5.764.981.676,06 5.790.601.848,40 4.686.513.643,98 

 
                                                                                     

Члан 7. 
 

        Према програмској класификацији у 2022. години из средстава буџета града Краљева финансирани  су расходи и издаци у следећим износима: 

Шифра 

Назив 
Измене и 

допуне Одлуке 
за 2022. годину 

 
 

Ребаланс са 
реалокацијом 

 
 

Јануар-
Децембар  

2022. године 

Структ- 
ура % 

Програм 
 Програмска 
активност/  
Пројекат 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 
1101   Програм 1.  Становање, урбанизам и просторно 

планирање 641.324.607,87 645.843.248,07 317.510.830,65 6,8% 
   0001  Просторно и урбанистичко планирање 10.800.000,00 10.800.000,00 2.831.677,97  
   0002 Спровођење урбанистичких и просторних планова     
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Шифра 

Назив 
Измене и 

допуне Одлуке 
за 2022. годину 

 
 

Ребаланс са 
реалокацијом 

 
 

Јануар-
Децембар  

2022. године 

Структ- 
ура % 

Програм 
 Програмска 
активност/  
Пројекат 

  0003 Управљање грађевинским земљиштем 541.033.000,00 541.033.000,00 262.936.377,03  
   0004 Стамбена подршка 38.561.221,79 43.079.861,99 17.743.717,27  
  0005 Остваривање јавног интереса у одржавању зграда 30.003.000,00 30.003.000,00 22.106.676,91  

 
 0006 

 
Означавање назива улица, тргова и зграда кућним 
бројевима 20.927.386,08 20.927.386,08 11.892.381,47  

1102   Програм 2.  Комуналне делатности 437.375.000,00 468.375.000,00 441.794.181,19 9,4% 
   0001 Управљање/одржавање јавним осветљењем 177.501.000,00 201.501.000,00 191.966.143,73  
   0002 Одржавање јавних зелених површина  67.501.000,00 74.501.000,00 73.979.339,06  
   0003 Одржавање чистоће на површинама јавне намене 105.002.000,00 105.002.000,00 104.969.532,59  
   0004 Зоохигијена 15.600.000,00 15.600.000,00 15.599.990,88  
   0005 Уређивање, одржавање и коришћење пијацa     
   0006 Одржавање гробаља и погребне услуге 70.000,00 70.000,00   
   0007 Производња и дистрибуције топлотне енергије     

  
 0008 

 
Управљање и одржавање водоводне инфраструктуре и 
снабдевање водом за пиће 70.701.000,00 70.701.000,00 55.279.174,93  

1501   Програм 3.  Локални економски развој 136.752.000,00 136.752.000,00 131.969.356,74 2,8% 
   0001 Унапређење привредног и инвестиционог амбијента 110.701.000,00 110.701.000,00 110.694.779,60  
   0002 Мере активне политике запошљавања 16.051.000,00 16.051.000,00 11.274.577,14  
   0003 Подршка економском развоју и промоцији предузетништва 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00  

1502   Програм 4.  Развој туризма 38.767.980,00 38.767.980,00 35.884.337,89 0,8% 
   0001 Управљање развојем туризма 21.536.980,00 21.536.980,00 19.421.049,76  
   0002 Промоција туристичке понуде 17.231.000,00 17.231.000,00 16.463.288,13  

0101   Програм 5.  Пољопривреда и рурални развој 113.601.000,00 124.501.000,00 119.328.802,64 2,5% 

  
 0001 

 
Подршка за спровођење пољопривредне политике у 
локалној заједници 32.601.000,00 43.501.000,00 42.653.255,69  

   0002 Мере подршке руралном развоју 81.000.000,00 81.000.000,00 76.675.546,95  
0401   Програм 6.  Заштита животне средине 218.795.777,09 218.795.777,09 169.565.360,83 3,6% 

   0001 Управљање заштитом животне средине 43.193.777,09 43.193.777,09 35.231.994,01  
   0002 Праћење квалитета елемената животне средине     
   0003 Заштита природе     
   0004 Управљање отпадним водама и канализ. инфраструктура 144.101.000,00 144.101.000,00 119.455.757,52  
   0005 Управљање комуналним отпадом 31.501.000,00 31.501.000,00 14.877.609,30  
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Шифра 

Назив 
Измене и 

допуне Одлуке 
за 2022. годину 

 
 

Ребаланс са 
реалокацијом 

 
 

Јануар-
Децембар  

2022. године 

Структ- 
ура % 

Програм 
 Програмска 
активност/  
Пројекат 

   0006 Управљање осталим врстама отпада     
0701   Програм 7.  Организација саобраћаја и саобраћајна 

инфраструктура 1.049.630.110,00 1.035.630.110,00 736.092.553,03 15,7% 
   0002 Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре 882.623.110,00 882.623.110,00 605.412.141,41  
   0004 Јавни градски и приградски превоз путника 127.000.000,00 113.000.000,00 111.704.164,03  
  0005 Унапређење безбедности саобраћаја 40.007.000,00 40.007.000,00 18.976.247,59  

2002   Програм 8.  Предшколско васпитање 591.053.400,00 600.307.370,00 567.751.974,23 12,1% 

  
 0002 

 
Функционисање и остваривање предшколског васпитања и 
образовања 591.053.400,00 600.307.370,00 567.751.974,23  

2003   Програм 9.  Основно образовање 337.739.000,00 339.189.000,00 313.068.223,34 6,7% 
   0001 Реализација делатности основног образовања 337.739.000,00 339.189.000,00 313.068.223,34  

2004   Програм 10.  Средње образовање  150.735.000,00 150.735.000,00 140.978.571,97 3,0% 
   0001 Реализација делатности средњег образовања 150.735.000,00 150.735.000,00 140.978.571,97  

0902   Програм 11.  Социјална  и дечија заштита 286.046.500,00 290.199.411,00 242.284.701,85 5,2% 
   0001 Једнократне помоћи и други облици помоћи 45.000.000,00 45.000.000,00 45.000.000,00  

 

 0002 
 

Породични и домски смештај, прихватилишта и друге 
врсте смештаја 9.650.000,00 12.072.911,00 6.133.688,61  

 0005 Обављање делатности установа социјалне заштите 44.681.500,00 44.681.500,00 35.820.020,71  
   0016 Дневне услуге у заједници     
   0017 Саветодавно-терапијске и социјално-едукативне услуге 1.600.000,00 1.600.000,00 1.343.370,00  
   0018 Подршка реализацији програма Црвеног крста 13.100.000,00 13.830.000,00 13.830.000,00  
   0019 Подршка деци и породици са децом 35.625.000,00 35.625.000,00 24.300.312,21  
   0020 Подршка рађању и родитељству 51.000.000,00 51.000.000,00 42.237.685,82  
  0021 Подршка особама са инвалидитетом 85.390.000,00 86.390.000,00 73.619.624,50  

1801   Програм 12.  Здравствена заштита 31.437.000,00 31.437.000,00 23.333.437,47 0,5% 
   0001 Функционисање установа примарне здравствене заштите 19.187.000,00 19.187.000,00 11.471.417,40  

   0002 Мртвозорство 2.750.000,00 2.750.000,00 2.721.440,70  
  0003 Спровођење актив.из области друш. бриге за јавно здравље 9.500.000,00 9.500.000,00 9.140.579,37  

1201   Програм 13.  Развој културе и информисања 347.363.115,37 349.255.865,37 316.970.412,11 6,8% 
   0001 Функционисање локалних установа културе  253.798.303,57 254.641.053,57 229.417.811,97  
   0002 Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва 47.530.650,00 48.580.650,00 43.258.388,31  

   0003 
 

Унапређење система очувања и представљања културно-
историјског наслеђа 23.034.161,80 23.034.161,80 21.294.211,83  
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Шифра 

Назив 
Измене и 

допуне Одлуке 
за 2022. годину 

 
 

Ребаланс са 
реалокацијом 

 
 

Јануар-
Децембар  

2022. године 

Структ- 
ура % 

Програм 
 Програмска 
активност/  
Пројекат 

   0004 
 

Остваривање и унапређивање јавног интереса у области 
јавног информисања 23.000.000,00 23.000.000,00 23.000.000,00  

   0005 
 

Унапређење јавног информисања на језицима националних 
мањина     

   0006 Унапређење јавног информисања особа са инвалидитетом     
1301   Програм 14.  Развој спорта и омладине 216.773.100,00 217.123.100,00 216.494.311,10 4,6% 

  
 0001 

 
Подршка локалним спортским организацијама, 
удружењима и савезима 150.000.000,00 150.000.000,00 149.900.020,00  

   0002 Подршка предшколском и школском спорту     
   0004 Функционисање локалних спортских установа 62.603.100,00 62.953.100,00 62.437.257,13  
   0005 Спровођење омладинске политике 4.170.000,00 4.170.000,00 4.157.033,97  

0602   Програм 15.  Опште услуге локалне самоуправе 939.458.085,73 915.559.986,87 728.532.762,88 15,5% 
   0001 Функционисање локалне самоуправе и градских општина 829.028.085,73 829.129.986,87 705.932.238,81  
   0002 Функционисање месних заједница 18.351.000,00 18.351.000,00 11.370.642,06  
   0003 Сервисирање јавног дуга 3.000,00 3.000,00   
   0004 Општинско/градско правобранилаштво 12.071.000,00 12.071.000,00 11.229.882,01  
   0005 Омбудсман     
   0006 Инспекцијски послови     
   0007 Функционисање националних савета националних мањина     
   0009 Текућа буџетска резерва 70.000.000,00 46.000.000,00   
   0010 Стална буџетска резерва 1.000.000,00 1.000.000,00   
   0011 Робне резерве     
   0014 Управљање у ванредним ситуацијама 9.005.000,00 9.005.000,00   

2101   Програм 16.  Политички систем локалне самоуправе 73.107.000,00 73.107.000,00 67.333.205,28 1,4% 
   0001 Функционисање Скупштине 42.634.000,00 42.634.000,00 38.319.024,97  
   0002 Функционисање извршних органа 26.648.000,00 26.648.000,00 25.450.427,51  
   0003 Подршка раду извршних органа власти и скупштине 3.825.000,00 3.825.000,00 3.563.752,80  

0501 
  

Програм 17.  Енергетска ефикасност и обновљиви 
извори енергије 155.023.000,00 155.023.000,00 117.620.620,78 2,5% 

   0001 Енергетски менаџмент 155.023.000,00 155.023.000,00 117.620.620,78  
                                                          УКУПНИ ПРОГРАМСКИ ЈАВНИ РАСХОДИ  5.764.981.676,06 5.790.601.848,40 4.686.513.643,98 100,0% 
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Члан 8. 
 
                       Укупни  расходи и  издаци за набавку нефинансијске имовине, издаци за отплату главнице и набавку  финансијске имовине из средстава буџета града 
Краљева у периоду од 01. јануара до 31. децембра 2022. године извршени су у укупном износу од 4.686.513.643,98 динара, финансирани  из свих извора 
финансирања исказани су по корисницима и програмима у колони 11. 
        Укупни расходи и издаци преузети из Обрасца 5 индиректних корисника из осталих прихода и примања извршене су у укупном износу од 183.139.000 
динара  и исказани су по корисницима и програмима у колони 12.  
 
РАСХОДИ  И ИЗДАЦИ: 
 

Раз-
део Глава Прог-

рам                        
Фун-
кција 

Програ
м.акти. 
/Пројек

ат 

Пози-
ција  

Ек. 
клас. ОПИС 

Измене и 
допуне Одлуке 
за 2022. годину  

Ребаланс са 
реалока- 

цијом 

Извршено за 
период  

01.01-31.12.2022. 
године 

Расходи и 
издаци 
индире-
ктних 

корисника 
из осталих 

прихода  

% 
11/9 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 
       СВЕГА РАСХОДИ 5.764.981.676,06 5.790.601.848,40 4.686.513.643,98 183.139.000 81,29 
       Извори финансирања укупних средстава 5.764.981.676,06 5.790.601.848,40 4.686.513.643,98 183.139.000  
      01 Општи приходи и примања буџета 4.722.046.025,65 4.722.046.025,65 4.007.107.595,64   
      02 Трансфер између корис. на истом нивоу 6.500.000,00 6.500.000,00 0,00   
      04 Сопствени приходи буџетс. корисника    183.139.000  
      06 Донације од међународних организација  2.106.901,14 0,00   
      07 Трансфери од других нивоа власти 120.789.866,56 144.303.137,76 113.439.458,04   

    
  13 

 
Нераспоређени вишак прихода из 
ранијих година 915.645.783,85 915.645.783,85 565.966.590,30   

01          СКУПШТИНА  46.459.000,00 46.459.000,00 41.882.777,77  90,15 
       Извори финансирања за раздео 1: 46.459.000,00 46.459.000,00 41.882.777,77   
      01 Општи приходи и примања буџета 46.459.000,00 46.459.000,00 41.882.777,77   

  
2101 

  
  

 
 ПРОГРАМ 16: ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ 
ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ 46.459.000,00 46.459.000,00 41.882.777,77  90,15 

   111    Извршни и законодавни органи 46.459.000,00 46.459.000,00 41.882.777,77  90,15 
    0001   Функционисање Скупштине 42.634.000,00 42.634.000,00 38.319.024,97  89,88 
       1 411 Плате, додаци и накнаде запослених   7.490.000,00 7.490.000,00 7.260.375,71  96,93 
       2 412 Социјални доприноси на терет послодавца 1.210.000,00 1.210.000,00 1.172.550,70  96,91 
       3 413 Накнаде у натури 1.000,00 1.000,00 0,00  0,00 
       4 414 Социјална давања запосленима 100.000,00 100.000,00 0,00  0,00 
       5 415 Накнаде трошкова  за запослене 180.000,00 180.000,00 117.030,73  65,02 
     6 416 Награде запосле и остали посебни расходи                                                       1.000,00 116.000,00 112.551,78  112,55 
       7 421 Стални трошкови 1.000,00 1.000,00 0,00  0,00 
     8 422 Трошкови путовања 100.000,00 100.000,00 46.914,98  46,91 
     9 423 Услуге по уговору 33.200.000,00 33.085.000,00 29.298.947,87  88,25 

    
 

  
-Штампање Службеног листа и  
однос са јавношћу                      1.000.000,00      
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Раз-
део Глава Прог-

рам                        
Фун-
кција 

Програ
м.акти. 
/Пројек

ат 

Пози-
ција  

Ек. 
клас. ОПИС 

Измене и 
допуне Одлуке 
за 2022. годину  

Ребаланс са 
реалока- 

цијом 

Извршено за 
период  

01.01-31.12.2022. 
године 

Расходи и 
издаци 
индире-
ктних 

корисника 
из осталих 

прихода  

% 
11/9 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 

    
  

 
-Медијске услуге 
 (пренос седница скупштине)       700.000,00      

    
  

 
-Скупш.комисије и Накнаде одборника   
 функционерски додатак          28.000.000,00      

       -Репрезентација                          1.500.000,00      
       -Остале опште услуге                2.000.000,00      
       10 426 Материјал 100.000,00 100.000,00 97.153,20  97,15 
     11 444 Пратећи трошкови задуживања 1.000,00 1.000,00 0,00  0,00 
     11/a 512 Машине и опрема 250.000,00 250.000,00 213.500,00  85,40 

    
0003 

   
Подршка раду извршних органа власти 
и скупштине 3.825.000,00 3.825.000,00 3.563.752,80  93,17 

     12 481 Дотације невладиним организацијама 3.825.000,00 3.825.000,00 3.563.752,80  93,17 

    
 

  
-Редовно финансирање политичких  
 субјеката                                     3.825.000,00      

02       ГРАДСКО ВЕЋЕ 10.439.000,00 10.439.000,00 10.008.342,14  95,87 
       Извори финансирања за раздео 2: 10.439.000,00 10.439.000,00 10.008.342,14   
      01 Општи приходи и примања буџета 10.439.000,00 10.439.000,00 10.008.342,14   

  
2101 

  
  

 
 ПРОГРАМ 16: ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ 
ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ 10.439.000,00 10.439.000,00 10.008.342,14  95,87 

   111    Извршни и законодавни органи 10.439.000,00 10.439.000,00 10.008.342,14  95,87 
    0002   Функционисање извршних органа  10.439.000,00 10.439.000,00 10.008.342,14  95,87 
     13 411 Плате, додаци и накнаде запослених   4.173.000,00 4.173.000,00 4.095.179,18  98,14 
     14 412 Социјални доприноси на терет послодавца 674.000,00 674.000,00 661.371,44  98,13 
     15 413 Накнаде у натури 1.000,00 1.000,00 0,00  0,00 
     16 414 Социјална давања запосленима 100.000,00 100.000,00 0,00  0,00 
     17 415 Накнаде трошкова  за запослене 110.000,00 110.000,00 82.282,22  74,80 
     18 416 Награде запосл. и остали посебни расходи                                                       130.000,00 130.000,00 0,00  0,00 
     19 421 Стални трошкови  1.000,00 1.000,00 0,00  0,00 
     20 422 Трошкови путовања 45.000,00 45.000,00 2.050,00  4,56 
     21 423 Услуге по уговору 5.200.000,00 5.200.000,00 5.167.459,30  99,37 
     22 426 Материјал 4.000,00 4.000,00 0,00  0,00 
     23 444 Пратећи трошкови задуживања 1.000,00 1.000,00 0,00  0,00 

03       ГРАДОНАЧЕЛНИК 16.209.000,00 16.209.000,00 15.442.085,37  95,27 
       Извори финансирања за раздео 3: 16.209.000,00 16.209.000,00 15.442.085,37   
      01 Општи приходи и примања буџета 16.209.000,00 16.209.000,00 15.442.085,37   

  
2101 

  
  

 
ПРОГРАМ 16: ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ 
ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ 16.209.000,00 16.209.000,00 15.442.085,37  95,27 

   111    Извршни и законодавни органи 16.209.000,00 16.209.000,00 15.442.085,37  95,27 
    0002   Функционисање извршних органа 16.209.000,00 16.209.000,00 15.442.085,37  95,27 
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Раз-
део Глава Прог-

рам                        
Фун-
кција 

Програ
м.акти. 
/Пројек

ат 

Пози-
ција  

Ек. 
клас. ОПИС 

Измене и 
допуне Одлуке 
за 2022. годину  

Ребаланс са 
реалока- 

цијом 

Извршено за 
период  

01.01-31.12.2022. 
године 

Расходи и 
издаци 
индире-
ктних 

корисника 
из осталих 

прихода  

% 
11/9 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 
       24 411 Плате, додаци и накнаде запослених   7.383.000,00 7.383.000,00 7.370.126,31  99,83 
       25 412 Социјални доприноси  на терет послодавца 1.192.000,00 1.192.000,00 1.190.275,44  99,86 
       26 413 Накнаде у натури 1.000,00 1.000,00 0,00  0,00 
     27 414 Социјална давања запосленима 200.000,00 200.000,00 0,00  0,00 
       28 415 Накнаде трошкова за запослене 50.000,00 50.000,00 35.818,90  71,64 
       29 416 Награде запосл. и остали посебни расходи                                          230.000,00 230.000,00 221.276,89  96,21 
       30 421 Стални трошкови 1.000,00 1.000,00 0,00  0,00 
       31 422 Трошкови путовања 350.000,00 350.000,00 124.404,46  35,54 
     32 423 Услуге по уговору 6.550.000,00 6.550.000,00 6.279.972,97  95,88 

    
 

  
-Медијске услуге и односи  
 са јавношћу                                1.700.000,00      

    
 

  
-Комисије и радна тела извршних  
 органа и остале стручне усл.    2.000.000,00      

       -Репрезентација                          2.550.000,00      
       -Остали расходи                            300.000,00      
     33 424 Специјализоване услуге 1.000,00 1.000,00 0,00  0,00 
     34 426 Материјал 250.000,00 250.000,00 220.210,40  88,08 
     35 444 Пратећи трошкови задуживања 1.000,00 1.000,00 0,00  0,00 

04    
  

 
ГРАДСКО  

 ПРАВОБРАНИЛАШТВО 12.071.000,00 12.071.000,00 11.229.882,01  93,03 
       Извори финансирања за раздео 4: 12.071.000,00 12.071.000,00 11.229.882,01   
      01 Општи приходи и примања буџета 12.071.000,00 12.071.000,00 11.229.882,01   

  
0602 

  
  

 
ПРОГРАМ 15: ОПШТЕ УСЛУГЕ 
ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ 12.071.000,00 12.071.000,00 11.229.882,01  93,03 

   330    Судови 12.071.000,00 12.071.000,00 11.229.882,01  93,03 
    0004   Градско правобранилаштво 12.071.000,00 12.071.000,00 11.229.882,01  93,03 
     36 411 Плате, додаци и накнаде запослених   8.774.000,00 8.774.000,00 8.772.666,99  99,98 
       37 412 Социјални доприноси на терет послодавца 1.417.000,00 1.417.000,00 1.416.785,67  99,98 
       38 413 Накнаде у натури 60.000,00 60.000,00 48.384,00  80,64 
       39 414 Социјална давања запосленима 200.000,00 200.000,00 46.666,67  23,33 
       40 415 Накнаде трошкова  за запослене 1.000,00 1.000,00 0,00  0,00 
       41 416 Награде запосл. и остали посебни расходи              520.000,00 520.000,00 503.355,78  96,80 
       42 421 Стални трошкови 350.000,00 350.000,00 163.622,52  46,75 
       43 422 Трошкови путовања 4.000,00 4.000,00 0,00  0,00 
       44 423 Услуге по уговору 180.000,00 180.000,00 63.667,28  35,37 
       45 424 Специјализоване услуге 5.000,00 5.000,00 0,00  0,00 
       46 425 Текуће поправке и одржавање 120.000,00 120.000,00 62.810,40  52,34 
       47 426 Материјал 260.000,00 260.000,00 151.922,70  58,43 
     48 482 Порези,обавезне таксе и казне  30.000,00 30.000,00 0,00  0,00 
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Раз-
део Глава Прог-

рам                        
Фун-
кција 

Програ
м.акти. 
/Пројек

ат 

Пози-
ција  

Ек. 
клас. ОПИС 

Измене и 
допуне Одлуке 
за 2022. годину  

Ребаланс са 
реалока- 

цијом 

Извршено за 
период  

01.01-31.12.2022. 
године 

Расходи и 
издаци 
индире-
ктних 

корисника 
из осталих 

прихода  

% 
11/9 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 
     49 512 Машине и опрема  100.000,00 100.000,00 0,00  0,00 
     50 515 Нематеријална имовина 50.000,00 50.000,00 0,00  0,00 

05       ГРАДСКА УПРАВА (ГЛАВА 1-14) 5.679.803.676,06 5.705.423.848,40 4.607.950.556,69 183.139.000 81,13 
           Извори финансирања за раздео 5: 5.679.803.676,06 5.705.423.848,40 4.607.950.556,69 183.139.000  
          01 Општи приходи и примања буџета 4.636.868.025,65 4.636.868.025,65 3.928.544.508,35   
      02 Трансфер између корис. на истом нивоу 6.500.000,00 6.500.000,00 0,00   
      04 Сопствени приходи буџетск. корисника    183.139.000  
      06 Донације од међународних организација  2.106.901,14 0,00   

      07 Трансфери од других нивоа власти 120.789.866,56 144.303.137,76 113.439.458,04   

      
13 

 
Нераспоређени вишак прихода из 
ранијих година 915.645.783,85 915.645.783,85 565.966.590,30   

 01      ГРАДСКА УПРАВА 4.564.886.580,69 4.573.552.122,03 3.562.783.355,85  78,05 
       Извори финансирања за главу 01: 4.564.886.580,69 4.573.552.122,03 3.562.783.355,85   
      01 Општи приходи и примања буџета 3.620.663.425,65 3.612.903.425,65 2.981.338.389,49   
      02 Трансфер између корис. на истом нивоу 6.500.000,00 6.500.000,00 0,00   
       позиција број 57 (511)                        6.500.000,00 6.500.000,00 0,00   
      06 Донације од међународних организација  2.106.901,14 0,00   
       позиција број 176 (512)                         2.106.901,14 0,00   
      07 Трансфери од других нивоа власти 31.814.816,56 46.133.456,76 24.314.311,56   
       позиција број 62 (472)                        106.000,00 4.624.640,20 3.624.640,20   
       позиција број 95 (424)                         9.800.000,00 9.800.000,00   
       позиција број 154 (423)                        2.300.000,00 2.300.000,00 2.300.000,00   
       позиција број 164 (423)                        408.816,56 408.816,56 408.816,50   
       позиција број 197 (465)                        7.000.000,00 7.000.000,00 0,00   
       позиција број 199 (511)                        22.000.000,00 22.000.000,00 8.180.854,86   

      
13 

 
Нераспоређени вишак прихода из 
ранијих година 905.908.338,48 905.908.338,48 557.130.654,80   

       позиција број 57 (511)                        290.000.000,00 290.000.000,00 130.108.938,20   
       позиција број 59 (541)                        50.000.000,00 50.000.000,00 30.372.344,95   
       позиција број 62 (472)                        6.454.221,79 6.454.221,79 5.933.434,76   
       позиција број 69 (426)                        2.227.386,08 2.227.386,08 2.227.386,08   
       позиција број 106 (465)                        1.962.777,09 1.962.777,09 663.888,90   
       позиција број 112 (511)                        86.500.000,00 86.500.000,00 86.437.384,57   
       позиција број 121 (511)                        400.000.000,00 400.000.000,00 244.898.781,76   
       позиција број 175 (511)                        26.263.953,52 26.263.953,52 14.227.202,03   
       позиција број 197 (465)                        2.500.000,00 2.500.000,00 2.261.293,55   
       позиција број 199 (511)                        40.000.000,00 40.000.000,00 40.000.000,00   

  
1101 

     
ПРОГРАМ 1: СТАНОВАЊЕ, 
УРБАНИЗАМ И ПРОСТ. ПЛАНИРАЊЕ 641.324.607,87 645.843.248,07 317.510.830,65  49,51 
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   620    Развој заједнице 641.324.607,87 645.843.248,07 317.510.830,65  49,51 
    0001   Просторно и урбанистичко планирање 10.800.000,00 10.800.000,00 2.831.677,97  26,22 
     51 423 Услуге по уговору 800.000,00 800.000,00 796.931,80  99,62 
     52 424 Специјализоване услуге 10.000.000,00 10.000.000,00 2.034.746,17  20,35 
    0003   Управљање грађевинским земљиштем 541.033.000,00 541.033.000,00 262.936.377,03  48,60 
     53 423 Услуге по уговору 37.900.000,00 37.900.000,00 37.754.788,40  99,62 
     54 425 Текуће поправке и одржавање 79.400.000,00 79.400.000,00 62.896.188,53  79,21 
     55 465 Остале дотације и трансфери 1.000,00 1.000,00 0,00  0,00 
     56 483 Новчане казне и пенали по решењу судова 1.000,00 1.000,00 0,00  0,00 
     57 511 Зграде и грађевински објекти 303.730.000,00 303.730.000,00 130.208.938,20  42,87 
     58 513 Остале некретнине и опрема 1.000,00 1.000,00 0,00  0,00 
     59 541 Земљиште 120.000.000,00 120.000.000,00 32.076.461,90  26,73 
       -Програм уређивања                70.000.000,00      
       -По решењу судова                  50.000.000,00      
    0004   Стамбена подршка 38.561.221,79 43.079.861,99 17.743.717,27  46,01 
     60 423 Услуге по уговору 8.000.000,00 8.000.000,00 7.637.452,67  95,47 
       -Урбана регене.насеља у Доситејевој улици      
     61 424 Специјализоване услуге 1.000,00 1.000,00 0,00  0,00 
     62 472 Накнада за социјалну заштиту из буџета 10.560.221,79 15.078.861,99 10.106.264,60  95,70 

       
-Накнада за учешће града у пројектима за  
 избегла и прогнана лица      

     63 511 Зграде и грађевински објекти 20.000.000,00 20.000.000,00 0,00  0,00 
       -Урбана регене.насеља у Доситејевој улици      

    
0005 

   
Остваривање јавног интереса у 
одржавању зграда 30.003.000,00 30.003.000,00 22.106.676,91  73,68 

     64 421 Стални трошкови 1.000,00 1.000,00 0,00  0,00 
     65 425 Текуће поправке и одржавање 1.000,00 1.000,00 0,00  0,00 

     
66 
 

481 
 

Дотације невладиним организацијама 
-Стамбене заједнице 

30.000.000,00 
 

30.000.000,00 
 

22.106.676,91 
  

73,69 
 

     67 511 Зграде и грађевински објекти 1.000,00 1.000,00 0,00  0,00 

    
0006 

   
Означавање назива улица, тргова и 
зграда кућним бројевима 20.927.386,08 20.927.386,08 11.892.381,47  56,83 

     68 423 Услуге по уговору 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00  0,00 
     69 426 Материјал 17.927.386,08 17.927.386,08 11.892.381,47  66,34 

  1102     
ПРОГРАМ 2: КОМУНАЛНЕ 
ДЕЛАТНОСТИ 437.375.000,00 468.375.000,00 441.794.181,19  101,01 

   640    Улична расвета 177.501.000,00 201.501.000,00 191.966.143,73  108,15 
    0001   Управљање/одржавање јавним осветљ. 177.501.000,00 201.501.000,00 191.966.143,73  108,15 
     70 421 Стални трошкови 115.000.000,00 139.000.000,00 138.532.442,53  120,46 
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     71 423 Услуге по уговору 12.200.000,00 12.200.000,00 12.153.258,40  99,62 
     72 424 Специјализоване услуге 1.000,00 1.000,00 0,00  0,00 
     73 425 Текуће поправке и одржавање 26.000.000,00 26.000.000,00 25.910.730,00  99,66 
     74 511 Зграде и грађевински објекти 24.300.000,00 24.300.000,00 15.369.712,80  63,25 
   540    Заштита биљног света 172.503.000,00 179.503.000,00 178.948.871,65  103,74 
    0002   Одржавање јавних зелених површина 67.501.000,00 74.501.000,00 73.979.339,06  109,60 
     75 423 Услуге по уговору 5.000.000,00 5.000.000,00 4.980.843,80  99,62 
     76 424 Специјализоване услуге 62.500.000,00 69.500.000,00 68.998.495,26  110,40 
     77 426 Материјал 1.000,00 1.000,00 0,00  0,00 

    
0003 

  
Одржавање чистоће на површинама 
јавне намене 105.002.000,00 105.002.000,00 104.969.532,59  99,97 

     78 421 Стални трошкови 98.000.000,00 98.000.000,00 97.996.355,99  100,00 
     79 423 Услуге по уговору 7.000.000,00 7.000.000,00 6.973.176,60  99,62 
     80 424 Специјализоване услуге 1.000,00 1.000,00 0,00  0,00 
     81 425 Текуће поправке и одржавање 1.000,00 1.000,00 0,00  0,00 
   540    Заштита биљног и животињског света 15.600.000,00 15.600.000,00 15.599.990,88  100,00 
    0004   Зоохигијена                                                                                                           15.600.000,00 15.600.000,00 15.599.990,88  100,00 
     82 424 Специјализоване услуге 15.600.000,00 15.600.000,00 15.599.990,88  100,00 

   
160 

    
Опште јавне услуге некласифик. на 
другом месту 70.000,00 70.000,00 0,00  0,00 

    0006   Одржавање гробаља и погребне услуге 70.000,00 70.000,00 0,00  0,00 
     83 423 Услуге по уговору 70.000,00 70.000,00 0,00  0,00 
   630    Водоснабдевање 71.701.000,00 71.701.000,00 55.279.174,93  77,10 

    
0008 

   
Управљање и одржавање водоводне 
инфрастру. и снабдевање водом за пиће 71.701.000,00 71.701.000,00 55.279.174,93  77,10 

     84 423 Услуге по уговору 5.100.000,00 5.100.000,00 5.080.458,80  99,62 
     85 424 Специјализоване услуге 1.000,00 1.000,00 0,00  0,00 
     86 425 Текуће поправке и одржавање 14.000.000,00 14.000.000,00 13.358.811,86  95,42 

     
87 
 

511 
 

Зграде и грађевински објекти  
- Изградња водовода 

52.600.000,00 
 

52.600.000,00 
 

36.839.904,27 
  

70,04 
 

  
1501 

  
  

 
 ПРОГРАМ 3: ЛОКАЛНИ 
ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ  136.752.000,00 136.752.000,00 131.969.356,74  96,50 

   412    Општи послови по питању рада 16.051.000,00 16.051.000,00 11.274.577,14  70,24 
    0002   Мере активне политике запошљавања 16.051.000,00 16.051.000,00 11.274.577,14  70,24 
     88 423 Услуге по уговору 1.000,00 1.000,00 0,00  0,00 
     89 464 Дотације организац.обавезног соц.осигур. 8.000.000,00 8.000.000,00 8.000.000,00  100,00 
       -Подстицај у запошљавању       8.000.000,00      
     90 465 Остале дотације и трансфери 8.050.000,00 8.050.000,00 3.274.577,14  40,68 
       -HELP                                          2.000.000,00      
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       -Знањем до посла                        2.000.000,00      
       -Помоћ при запошљавању         1.600.000,00      
       -Радна пракса за младе               2.450.000,00      

   
160 

    
Опште јавне услуге некласификована на 
другом месту 120.701.000,00 120.701.000,00 120.694.779,60  99,99 

    
0001 

   
Унапређење привредног и 
инвестиционог амбијента 110.701.000,00 110.701.000,00 110.694.779,60  99,99 

     
91 
 

451 
 

Субвенције јавним нефинансијским 
предузећима и организацијама 110.700.000,00 110.700.000,00 110.694.779,60  100,00 

       

-ЈКП "Пијаца"                           20.000.000,00 
-ЈEП "Топлана"                         55.000.000,00 
-ЈКП "Чистоћа"                         22.000.000,00 
-ЈКП "Водовод"                        13.000.000,00      

       
-Регионална агенција и  
 остале субвенције                         700.000,00                                       

     92 621 Набавка домаће финансијске имовине 1.000,00 1.000,00 0,00  0,00 

    
0003 

   
Подршка економском развоју и 
промоцији предузетништва 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00  100,00 

     

93 
 
 

451 
 
 

Субвенције јавним нефинансијским 
предузећима и организацијама 
 (развој сеоског туризма) 

10.000.000,00 
 

10.000.000,00 
 

10.000.000,00 
  

100,00 
 

  
0101 

     
ПРОГРАМ 5: ПОЉОПРИВРЕДА И 
РУРАЛНИ РАЗВОЈ 113.601.000,00 124.501.000,00 119.328.802,64  105,04 

   421    Пољопривреда 113.601.000,00 124.501.000,00 119.328.802,64  105,04 

    

0001 
 
   

Подршка за спровођење пољопривредне 
политике у локалној заједници 
 (Програм комасација)  

32.601.000,00 
 

43.501.000,00 
 

42.653.255,69 
  

130,83 
 

     94 423 Услуге по уговору 4.000.000,00 4.000.000,00 3.800.708,09  95,02 
     95 424 Специјализоване услуге 27.900.000,00 38.800.000,00 38.760.000,00  138,92 
     96 425 Текуће поправке и одржавање 1.000,00 1.000,00 0,00  0,00 
     97 426 Материјал 300.000,00 300.000,00 92.547,60  30,85 
     98 512 Машине и опрема  400.000,00 400.000,00 0,00  0,00 
    0002   Мере подршке руралном развоју 81.000.000,00 81.000.000,00 76.675.546,95  94,66 
     99 423 Услуге по уговору (сајмови и изложбе) 5.000.000,00 5.000.000,00 1.639.200,01  32,78 

     
100 

 
454 

 
Субвенције приватним предузећима и 
организацијама  76.000.000,00 76.000.000,00 75.036.346,94  98,73 

  
0401 

     
ПРОГРАМ 6: ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ 
СРЕДИНЕ 218.795.777,09 218.795.777,09 169.565.360,83  77,50 

   
560 

 
  

 
Заштита животне средине 
некласификована на другом месту 43.193.777,09 43.193.777,09 35.231.994,01  81,57 
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0001  

 
Управљање заштитом животне средине             
(Фонд за заштиту животне средине) 

43.193.777,09 
 

43.193.777,09 
 

35.231.994,01 
  

81,57 
 

     101 421 Стални трошкови 14.000.000,00 14.000.000,00 13.994.292,22  99,96 
     102 423 Услуге по уговору 1.700.000,00 1.700.000,00 704.940,00  41,47 
     103 424 Специјализоване услуге 16.600.000,00 16.600.000,00 13.187.800,00  79,44 
     104 426 Материјал 1.700.000,00 1.700.000,00 1.460.860,00  85,93 
     105 463 Трансфери осталим нивоима власти 1.000,00 1.000,00 0,00  0,00 
     106 465 Остале дотације и трансф.(замена котлова) 2.192.777,09 2.192.777,09 885.185,20  40,37 
     107 481 Дотације невладиним организацијама 5.000.000,00 5.000.000,00 4.998.916,59  99,98 
     108 512 Машине и опрема  2.000.000,00 2.000.000,00 0,00  0,00 
   520    Управљање отпадним водама  144.101.000,00 144.101.000,00 119.455.757,52  82,90 

    
0004  

 
Управаљање отпадним водама и 
канализациона инфраструктура 144.101.000,00 144.101.000,00 119.455.757,52  82,90 

     109 423 Услуге по уговору 10.000.000,00 10.000.000,00 9.961.686,60  99,62 

    
 110 425 

 
Текуће поправке и одржавање 
-Атмосферска канализација 

15.000.000,00 
 

15.000.000,00 
 

15.000.000,00 
  

100,00 
 

     111 465 Остале дотације и трансфери 1.000,00 1.000,00 0,00  0,00 
     112 511 Зграда и грађевински објекти 119.100.000,00 119.100.000,00 94.494.070,92  79,34 
   510    Управљање отпадом 31.501.000,00 31.501.000,00 14.877.609,30  47,23 
    0005   Управљање комуналним отпадом 31.501.000,00 31.501.000,00 14.877.609,30  47,23 
     113 423 Услуге по уговору 1.500.000,00 1.500.000,00 1.494.256,20  99,62 
     114 424 Специјализоване услуге 1.000,00 1.000,00 0,00  0,00 
     115 425 Текуће поправке и одржавање 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00  0,00 
     116 511 Зграде и грађевински објекти 20.000.000,00 20.000.000,00 13.383.353,10  66,92 

  

0701 
 
  

  

 

 ПРОГРАМ 7: ОРГАНИЗАЦИЈА 
САОБРАЋАЈА И САОБРАЋАЈНА 
ИНФРАСТРУКТУРА 1.049.630.110,00 1.035.630.110,00 736.092.553,03  70,13 

   450    Саобраћај 1.049.630.110,00 1.035.630.110,00 736.092.553,03  70,13 

    
0002  

 
Управљање и одржавање саобраћајне 
инфраструктуре 882.623.110,00 882.623.110,00 605.412.141,41  68,59 

     117 423 Услуге по уговору 45.621.110,00 45.621.110,00 45.446.318,70  99,62 
     118 424 Специјализоване услуге 1.000,00 1.000,00 0,00  0,00 
     119 425 Текуће поправке и одржавање  329.000.000,00 329.000.000,00 313.419.109,03  95,26 
     120 465 Остале дотације и трансфери 1.000,00 1.000,00 0,00  0,00 
     121 511 Зграде и грађевински објекти 508.000.000,00 508.000.000,00 246.546.713,68  48,53 

    
0004 

   
Јавни градски и приградски превоз 
путника 127.000.000,00 113.000.000,00 111.704.164,03  87,96 

     122 423 Услуге по уговору 127.000.000,00 113.000.000,00 111.704.164,03  87,96 
       -Јавни градски превоз      
    0005   Унапређење безбедности саобраћаја  40.007.000,00 40.007.000,00 18.976.247,59  47,43 



25 

Раз-
део Глава Прог-

рам                        
Фун-
кција 

Програ
м.акти. 
/Пројек

ат 

Пози-
ција  

Ек. 
клас. ОПИС 

Измене и 
допуне Одлуке 
за 2022. годину  

Ребаланс са 
реалока- 

цијом 

Извршено за 
период  

01.01-31.12.2022. 
године 

Расходи и 
издаци 
индире-
ктних 

корисника 
из осталих 

прихода  

% 
11/9 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 
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     123 421 Стални трошкови 1.000,00 1.000,00 0,00  0,00 
     124 423 Услуге по уговору 8.000.000,00 8.000.000,00 6.187.792,39  77,35 
     125 424 Специјализоване услуге 5.000.000,00 5.000.000,00 4.129.872,00  82,60 
     126 425 Текуће поправке и одржавање 1.000,00 1.000,00 0,00  0,00 
     127 426 Материјал 300.000,00 300.000,00 0,00  0,00 
     128 463 Трансфери осталим нивоима власти 1.000,00 1.000,00 0,00  0,00 
     129 465 Остале дотације и трансфери 1.000,00 1.000,00 0,00  0,00 
     130 481 Дотације невладиним организацијама 1.000,00 1.000,00 0,00  0,00 
     131 482 Порези, обезне таксе и казне 1.000,00 1.000,00 0,00  0,00 
     132 511 Зграде и грађевински објекти 13.700.000,00 13.700.000,00 0,00  0,00 
     133 512 Машине и опрема  12.000.000,00 12.000.000,00 8.658.583,20  72,15 
     134 513 Остале некретнине и опрема 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00  0,00 
     135 515 Нематеријална имовина 1.000,00 1.000,00 0,00  0,00 

  
2002 

  
  

 
 ПРОГРАМ 8: ПРЕДШКОЛСКО 
ВАСПИТАЊЕ  61.000.000,00 61.000.000,00 59.219.584,17  97,08 

   911    Предшколско образовање 61.000.000,00 61.000.000,00 59.219.584,17  97,08 

    
0002  

 
Функционисање и остваривање 
предшколског васпитања и образовања 61.000.000,00 61.000.000,00 

 
59.219.584,17 

  
97,08 

     136 454 Субвенције приватним предузећима 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00  0,00 
     137 465 Остале дотације и тансф.(приватни вртићи) 60.000.000,00 60.000.000,00 59.219.584,17  98,70 

  
2003 

  
  

 
 ПРОГРАМ 9: ОСНОВНО 
ОБРАЗОВАЊЕ 337.739.000,00 339.189.000,00 313.068.223,34  92,70 

   912    Основно образовање  337.739.000,00 339.189.000,00 313.068.223,34  92,70 

    
0001  

 
Реализација делатности основног 
образовања 337.739.000,00 339.189.000,00 313.068.223,34  92,70 

     138 463 Трансфери осталим нивоима власти 337.739.000,00 339.189.000,00 313.068.223,34  92,70 
       -Текући трансфер                   281.779.000,00            
       -Капитални трансфер               55.960.000,00      

  
2004 

  
  

 
 ПРОГРАМ 10: СРЕДЊЕ 
ОБРАЗОВАЊЕ   150.735.000,00 150.735.000,00 140.978.571,97  93,53 

   920    Средње образовање 150.735.000,00 150.735.000,00 140.978.571,97  93,53 

    
0001  

 
Реализација делатности средњег 
образовања 150.735.000,00 150.735.000,00 140.978.571,97  93,53 

     139 463 Трансфери осталим нивоима власти 150.735.000,00 150.735.000,00 140.978.571,97  93,53 
       -Текући трансфер                   137.335.000,00            
       -Капитални трансфер               13.400.000,00      

  
0902 

     
ПРОГРАМ 11: СОЦИЈАЛНА И 
ДЕЧИЈА ЗАШТИТА 233.005.000,00 233.735.000,00 197.460.620,23  84,75 
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070 

 
  

 
Социјална помоћ угроженом становни. 
некласификована на другом месту 133.280.000,00 133.280.000,00 117.092.622,20  87,85 

    0001   Једнокр. помоћи и други облици помоћи 45.000.000,00 45.000.000,00 45.000.000,00  100,00 

    
 140 463 

 
Трансфери осталим нивоима власти 
-Проширена права                    45.000.000,00 

45.000.000,00 
 

45.000.000,00 
 

45.000.000,00 
  

100,00 
 

    
0002 

   
Породични и домски смештај, 
прихватилишта и друге врсте смештаја 3.150.000,00 3.150.000,00 1.712.271,85  54,36 

     141 463 Трансфери осталим нивоима власти 3.150.000,00 3.150.000,00 1.712.271,85  54,36 

    
0017 

   
Саветодавно-терапијске и социјално-
едукативне услуге 1.600.000,00 1.600.000,00 1.343.370,00  83,96 

     142 463 Трансфери осталим нивоима власти 1.600.000,00 1.600.000,00 1.343.370,00  83,96 

    
0005  

 
Обављање делатности установа 
социјалне заштите (Центра за соци. рад) 

32.330.000,00 
 

32.330.000,00 
 

24.941.828,76 
  

77,15 
 

    
 143 

 
463 

 
Дотације осталим нивоима власти –  
Центар за социјални рад 

32.330.000,00 
 

32.330.000,00 
 

24.941.828,76 
  

77,15 
 

       -Текући трансфер                     31.830.000,00            
       -Капитални трансфер                    500.000,00      
    0021   Подршка особама са инвалидитетом 51.200.000,00 51.200.000,00 44.095.151,59  86,12 
     144 472 Накнада за социјалну заштиту из буџета 51.200.000,00 51.200.000,00 44.095.151,59  86,12 

    
  

 
-Накнада за допунско материјално  
 обезбеђење-НОР                        2.000.000,00      

       -Превоз одређених категори.  48.000.000,00      
       -Субвенције РВИ                        1.200.000,00      

   
090 

 
  

 
Социјална заштита некласификована на 
другом месту 13.100.000,00 13.830.000,00 13.830.000,00  105,57 

    0018   Подршка реали.програма Црвеног крста 13.100.000,00 13.830.000,00 13.830.000,00  105,57 
     145 472 Накнада за социјалну заштиту из буџета 5.000.000,00 5.730.000,00 5.730.000,00  114,60 
       - Народна кухиња      
     146 481 Дотације невладиним организацијама 8.100.000,00 8.100.000,00 8.100.000,00  100,00 
       -Јавна овлаш.пове. Црвеном крсту Краљево      
   040    Породица и деца 86.625.000,00 86.625.000,00 66.537.998,03  76,81 
    0019   Подршка деци и породици са децом 35.625.000,00 35.625.000,00 24.300.312,21  68,21 
     147 472 Накнада за социјалну заштиту из буџета 35.625.000,00 35.625.000,00 24.300.312,21  68,21 
       -Накнада за стипендије              5.000.000,00      

    
  

 
-Накнада за исхрану, превоз и смештај   
 ученика и остале накнаде         1.500.000,00      

    

  

 

-Субвенције за породице са  
 троје деце                                   2.000.000,00    
-Новчана помоћ породици са  
 троје деце                                 24.000.000,00      
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-Награда "Анђелко Савић"        1.125.000,00 
-Остале накнаде                          2.000.000,00      

    0020   Подршка рађању и родитељству 51.000.000,00 51.000.000,00 42.237.685,82  82,82 
     148 472 Накнада за социјалну заштиту из буџета 51.000.000,00 51.000.000,00 42.237.685,82  82,82 
       -Накнада незапос.породиља.   40.000.000,00      
       -Накнада за прворођену бебу    6.000.000,00      
       -Вантелесна оплодња                 5.000.000,00      

  
1801 

  
  

 
ПРОГРАМ 12: ЗДРАВСТВЕНА 
ЗАШТИТА 31.437.000,00 31.437.000,00 23.333.437,47  74,22 

   740    Услуге јавног здравства 31.437.000,00 31.437.000,00 23.333.437,47  74,22 

    
0001  

 
Функционисање установа примарне 
здравствене заштите 19.187.000,00 19.187.000,00 11.471.417,40  59,79 

    
 149 

 
464 

 
Дотације организацијама обавезног 
социјалног осигурања 19.187.000,00 19.187.000,00 11.471.417,40  59,79 

       -Апотекарске установе            19.187.000,00      
    0002   Мртвозорство 2.750.000,00 2.750.000,00 2.721.440,70  98,96 

    
 150 

 
424 

 
Специјализоване услуге 
-Накнаде мртвозорцима  

2.750.000,00 
 

2.750.000,00 
 

2.721.440,70 
  

98,96 
 

    
0003 

  
Спровођење активности из области 
друштвене бриге за јавно здравље 9.500.000,00 9.500.000,00 9.140.579,37  96,22 

    
 151 

 
464 

 
Дотације организацијама обавезног 
социјалног осигурања 9.500.000,00 9.500.000,00 9.140.579,37  96,22 

       -Текуће дотације                         8.300.000,00      

    
 

  
-Капиталне дотације  
 (Платформа за инвал.лица)      1.200.000,00      

  
1201 

  
  

 
ПРОГРАМ 13:РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И 
ИНФОРМИСАЊА 23.000.000,00 23.000.000,00 23.000.000,00  100,00 

   820    Услуге културе  23.000.000,00 23.000.000,00 23.000.000,00  100,00 

    
0004 

   
Остваривање и унапређење јавног 
интереса у области јавног информисања  23.000.000,00 23.000.000,00 23.000.000,00  100,00 

     

152 
 

 

423 
 

 

Услуге по уговору 
- Суфина.пројеката од јав.интереса у 
области јавног инфор.по одлуци Град.већа 

23.000.000,00 
 

 

23.000.000,00 
 

 

23.000.000,00 
 

  

100,00 
 

 

  
1301 

     
ПРОГРАМ 14: РАЗВОЈ СПОРТА И 
ОМЛАДИНЕ 154.170.000,00 154.170.000,00 154.057.053,97  99,93 

     
860 

    
Рекреација, спорт, култура и вере, 
некласификована на другом месту 154.170.000,00 154.170.000,00 154.057.053,97  99,93 

      
0001 

   
Подршка локалним спортским 
организацијама, удружењима и савезима 150.000.000,00 150.000.000,00 149.900.020,00  99,93 
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       153 481 Дотације невладиним организацијама 150.000.000,00 150.000.000,00 149.900.020,00  99,93 

       
-Дотације спортским организацијама 
спортска удружења      

    0005   Спровођење омладинске политике 4.170.000,00 4.170.000,00 4.157.033,97  99,69 
     154 423 Услуге по уговору 3.820.000,00 3.820.000,00 3.808.169,97  99,69 
     155 426 Материјал 350.000,00 350.000,00 348.864,00  99,68 

  
0602 

     
ПРОГРАМ 15: ОПШТЕ УСЛУГЕ 
ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ 821.299.085,73 795.365.986,87 617.784.158,84  75,22 

   130    Опште услуге 741.291.085,73 739.357.986,87 617.784.158,84  83,34 

    
0001 

   
Функционисање локалне самоуправе и 
градских општина 741.291.085,73 739.357.986,87 617.784.158,84  83,34 

     156 411 Плате додаци и накнаде запослених 243.027.000,00 236.357.000,00 234.600.573,07  96,53 
     157 412 Социјални доприноси на терет послодавца 39.250.000,00 38.160.000,00 37.891.135,34  96,54 
     158 413 Накнаде у натури 750.000,00 980.000,00 919.541,91  122,61 
     159 414 Социјална давања запосленима 17.100.000,00 24.100.000,00 22.558.460,78  131,92 
       -Отпремнина                               9.000.000,00      
       -Солидарне помоћи                    7.800.000,00      
       -Боловање преко 30 дана              300.000,00      
     160 415 Накнаде трошкова за запослене  8.000.000,00 8.000.000,00 6.555.850,45  81,95 
     161 416 Награде запосл. и остали посебни расходи 7.000.000,00 7.000.000,00 6.792.673,02  97,04 
     162 421 Стални трошкови 105.000.000,00 102.220.000,00 93.446.941,32  89,00 
     163 422 Трошкови путовања 450.000,00 450.000,00 419.647,80  93,26 
     164 423 Услуге по уговору 64.674.816,56 64.674.816,56 58.084.206,55  89,81 
       -Услуге превођења                     1.000.000,00      
       -Одржавање софтвера                4.000.000,00      
       -Образовање и усаврш.запос.    1.000.000,00      

       
-Објављивање тендера и услуге                                            
 штампања                                   2.300.000,00                                                          

       -Стручне услуге                        12.700.000,00      
       -Родне равноправности                 750.000,00      
       -Женска парламентарна мрежа    200.000,00      
       -Репрезентација                          2.000.000,00      

       

-Екстерна ревизија                        166.000,00 
-Бесплатна правна помоћ и  
 правно заступање                         900.000,00  

  

  

       
-Комерцијални и непрофи. закуп по   
 уговору Градско стамбено      36.000.000,00  

  
  

       -Комисија за полагање таксиста  700.000,00      

       
-Инклузивно предшколско  
 образовање и васпитање              300.000,00  
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-Михољски сусрети села              408.816,56 
-Вештачење                                    750.000,00  

  
  

       -Остали расходи                         1.500.000,00      
     165 424 Специјализоване услуге 21.700.000,00 20.970.000,00 14.569.382,02  67,14 
       -Услуге извршења решењима   3.000.000,00      

    
 

  
-Дератизација, дезинсекција и  
 остало                                       10.000.000,00      

       -Контрола испрв.воде за пиће   1.200.000,00      
       -Прикључци и технич.пријем    1.000.000,00      
       -Месне заједнице                        2.000.000,00      
       -Стрелци                                      2.500.000,00      
       -Остале специјализ.услуге         2.000.000,00      
     166 425 Текуће поправке и одржавање 12.200.000,00 12.200.000,00 6.670.734,13  54,68 
       -Градска управа                          7.000.000,00                            
       -Непокретност града у закупу   2.200.000,00      
       -Домови културе МЗ                  2.000.000,00      
       -Остале текуће поправке            1.000.000,00      
     167 426 Материјал 19.000.000,00 19.000.000,00 12.278.884,74  64,63 
     168 444 Пратећи трошкови задуживања 6.000.000,00 6.000.000,00 3.275.095,13  54,58 
     169 465 Остале дотације и трансфери 20.180.000,00 20.180.000,00 3.511.130,00  17,40 
       -Прој."Инклузив. предшколско"  350.000,00      
       -Ковид накнада                           5.500.000,00      

    
 

  
-Пројекат "Тематско путовање  
  Србија-Црна гора"                       530.000,00      

    
 

  
-Учешће града Пројекат Третман  
 комуналних вода                       7.000.000,00      

    
 

  
-Учешће града у осталим  
 пројектима                                  6.800.000,00      

     170 481 Дотације невладиним организацијама  34.000.000,00 34.000.000,00 33.121.301,32  97,42 
       -Чланарине                                  7.000.000,00      
       -Удружење грађана                  17.000.000,00      
       -Верске заједнице                     10.000.000,00      
     171 482 Порези, обавезне таксе и казне 12.000.000,00 12.000.000,00 10.135.566,50  84,46 
     172 483 Новчане казне и пенали по решењу судова 15.000.000,00 15.000.000,00 14.381.124,07  95,87 

    

 173 
 
 

484 
 
 

Накнада штете за повреде или штету 
насталу услед елементарних непогода или 
других природних узрока 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00  0,00 

    
 174 

 
485 

 
Накнада штете за повреде или штету 
нанету од стране државних органa 40.000.000,00 40.000.000,00 24.184.427,20  60,46 
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     175 511 Зграде и грађевински објекти 59.699.269,17 59.699.269,17 25.633.718,72  42,94 
       -Градска управа                        27.000.000,00        
       -Домови културе                       29.000.000,00      

    
 

  
-Инвестиционо одржавање  
 објеката датих у закуп                 800.000,00          

       -Пројекат Евергрин                    2.899.269,17      
     176 512 Машине и опрема 10.060.000,00 12.166.901,14 7.716.008,01  76,70 
     177 515 Нематеријална имовина  3.200.000,00 3.200.000,00 0,00  0,00 
       -Пројекат Евергрин                    2.200.000,00      
       -Остала нематерија.имовина     1.000.000,00      
     178 541 Земљиште 2.000.000,00 2.000.000,00 1.037.756,76  51,89 

   
160 

    
Опште јавне услуге некласификоване на 
другом месту 71.000.000,00 47.000.000,00 0,00  0,00 

    0009   Текућа буџетска резерва 70.000.000,00 47.000.000,00 0,00  0,00 
     179 499 Текућа буџетска резерва 70.000.000,00 47.000.000,00 0,00  0,00 
    0010   Стална буџетска резерва 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00  0,00 
     180 499 Стална буџетска резерва 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00  0,00 
   170    Трансакције јавног дуга 3.000,00 3.000,00 0,00  0,00 
    0003   Сервисирање јавног дуга 3.000,00 3.000,00 0,00  0,00 
     181 441 Отплата камата домаћим послов.банкама 1.000,00 1.000,00 0,00  0,00 
     182 444 Пратећи трошкови задуживања 1.000,00 1.000,00 0,00  0,00 
     183 611 Отплата главнице домаћим кредиторима 1.000,00 1.000,00 0,00  0,00 
   220    Цивилна одбрана 9.005.000,00 9.005.000,00 0,00  0,00 
    0014   Управљање у ванредним ситуацијама 9.005.000,00 9.005.000,00 0,00  0,00 
     184 423 Услуге по уговору 1.500.000,00 1.500.000,00 0,00  0,00 
     185 424 Специјализоване услуге 1.000,00 1.000,00 0,00  0,00 
     186 425 Текуће поправке и одржавање 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00  0,00 
     187 426 Материјал 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00  0,00 
     188 463 Трансфери осталим нивоима власти 1.000,00 1.000,00 0,00  0,00 
     189 465 Остале дотације и трансфери 1.000,00 1.000,00 0,00  0,00 

     
190 

 
484 

 
Накнада штете за повреду или штету 
насталу услед елементарних непогода 500.000,00 500.000,00 0,00  0,00 

     191 511 Зграде и грађевински објекти 1.000,00 1.000,00 0,00  0,00 
     192 512 Машине и опрема 1.000,00 1.000,00 0,00  0,00 

  

0501 
 
     

ПРОГРАМ 17: ЕНЕРГЕТСКА 
ЕФИКАСНОСТ И ОБНОВЉИВИ 
ИЗВОРИ ЕНЕРГИЈЕ 155.023.000,00 155.023.000,00 117.620.620,78  75,87 

   620    Развој заједнице 155.023.000,00 155.023.000,00 117.620.620,78  75,87 
    0001   Енергетски менаџмент 155.023.000,00 155.023.000,00 117.620.620,78  75,87 
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     193 423 Услуге по уговору 120.000,00 120.000,00 0,00  0,00 

     194 424 Специјализоване услуге 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00  0,00 
     195 425 Текуће поправке и одржавање 1.000,00 1.000,00 0,00  0,00 
     196 463 Трансфери осталим нивоима власти 1.000,00 1.000,00 0,00  0,00 

     
197 

 
465 

 
Остале дотације и трансфери - Енергетска 
ефикасност 20.400.000,00 20.400.000,00 5.628.749,10  27,59 

       -Соларни панели                         4.000.000,00      
       -Столарија и котлови                 5.000.000,00      

       
-Енергетска санација породичних  
  кућа и зграда                           10.000.000,00      

       -Остали пројекти                        1.400.000,00      
     198 481 Дотације невладиним организацијама 1.000,00 1.000,00 0,00  0,00 

     199 511 Зграде и грађевински објекти 132.500.000,00 132.500.000,00 111.991.871,68  84,52 
       -Програм уређивања              100.000.000,00      
       -ОШ "Вук Караџић"                 32.500.000,00      

5 02      
НАРОДНИ МУЗЕЈ  

КРАЉЕВО 58.887.900,00 60.472.900,00 55.958.591,47 866.000 95,03 
       Извори финансирања за главу 02: 58.887.900,00 60.472.900,00 55.958.591,47 866.000  
      01 Општи приходи и примања буџета 56.466.000,00 57.001.000,00 52.486.770,70   
      04 Сопствени приходи буџетск. корисника    866.000  
      07 Трансфери од других нивоа власти 2.421.900,00 3.471.900,00 3.471.820,77   
       позиција број 219 (423)                        1.607.726,00 1.607.726,00 1.607.726,00   
       позиција број 221 (426)                        214.174,00 214.174,00 214.094,77   
       позиција број 222 (512)                        600.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00   
       позиција број 223 (515)                         650.000,00 650.000,00   

  
1201 

  
  

 
ПРОГРАМ 13: РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И 
ИНФОРМИСАЊА 58.887.900,00 60.472.900,00 55.958.591,47 866.000 95,03 

   820    Услуге  културе 58.887.900,00 60.472.900,00 55.958.591,17 866.000 95,03 
    0001   Функциони. локалних установа културе 50.546.000,00 51.081.000,00 46.973.635,59 866.000 92,93 
       200 411 Плате, додаци и накнаде запослених   27.837.000,00 28.297.000,00 28.296.896,93  101,65 
       201 412 Социјални доприноси на терет послодавца 4.496.000,00 4.571.000,00 4.562.180,72  101,47 
       202 413 Накнаде у натури 150.000,00 150.000,00 149.417,06  99,61 
     203 414  Социјална давања запосленима 1.316.000,00 1.316.000,00 1.125.439,32  85,52 
     204 415 Накнаде трошкова за запослене 805.000,00 805.000,00 755.491,78  93,85 
       205 416 Награде запосл. и остали посебни расхди  1.000.000,00 1.000.000,00 916.129,37  91,61 
       206 421 Стални трошкови                                                     7.200.000,00 7.200.000,00 5.144.120,22 562.000 71,45 
       207 422 Трошкови путовања 350.000,00 350.000,00 308.287,74  88,08 
       208 423 Услуге  по уговору 2.500.000,00 2.500.000,00 2.399.665,94 222.000 95,99 
       209 424 Специјализоване услуге 40.000,00 40.000,00 0,00  0,00 
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       210 425 Текуће поправке и одржавање 800.000,00 800.000,00 648.251,19 1.000 81,03 
       211 426 Материјал 930.000,00 930.000,00 896.015,12 51.000 96,35 
       212 444 Пратећи трошкови задуживања 1.000,00 1.000,00 0,00  0,00 
       213 482 Порези, обавезне таксе и казне 20.000,00 20.000,00 16.362,00  81,81 
      483 Новчане казне и пенали по решењу судова      

    
   214 

 
485 Накнада штете за повреде или штету 

нанету од стране државних органа 1.000,00 1.000,00 0,00  0,00 
       215 511 Зграде и грађевински објекти 1.000.000,00 1.000.000,00 84.057,00  8,41 
       216 512 Машине и опрема 1.100.000,00 1.100.000,00 813.767,20 26.000 73,98 
       217 515 Нематеријална имовина 1.000.000,00 1.000.000,00 857.554,00 4.000 85,76 
      523 Залихе робе за даљу продају      

    
0002 

   
Јачање културне продукције и 
уметничког ставралаштва 8.341.900,00 9.391.900,00 8.984.955,88  107,71 

     218 422 Трошкови путовања 100.000,00 100.000,00 0,00  0,00 
     219 423 Услуге  по уговору 6.907.726,00 6.907.726,00 6.907.726,00  100,00 
     220 424 Специјализоване услуге 20.000,00 20.000,00 0,00  0,00 
     221 426 Материјал 314.174,00 314.174,00 311.550,28  99,16 
     222 512 Машине и опрема 900.000,00 1.300.000,00 1.070.679,60  118,96 
     223 515 Нематеријална имовина 100.000,00 750.000,00 695.000,00  695,00 

5 03   
  

 
ИСТОРИЈСКИ АРХИВ  

КРАЉЕВО 41.162.000,00 41.162.000,00 34.716.188,76 3.840.000 84,34 
       Извори финансирања за главу 03: 41.162.000,00 41.162.000,00 34.716.188,76 3.840.000  
      01 Општи приходи и примања буџета 39.962.000,00 39.962.000,00 33.516.188,76   
      04 Сопствени приходи буџетс. корисника    3.840.000  
      07 Трансфери од других нивоа власти 1.200.000,00 1.200.000,00 1.200.000,00   
       позиција број 245 (512)                        1.200.000,00 1.200.000,00 1.200.000,00   

  
1201 

  
  

 
ПРОГРАМ 13: РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И 
ИНФОРМИСАЊА 41.162.000,00 41.162.000,00 34.716.188,76 3.840.000 84,34 

   820    Услуге  културе 41.162.000,00 41.162.000,00 34.716.188,76 3.840.000 84,34 
    0001   Функциони. локалних установа културе  35.259.000,00 35.259.000,00 29.839.930,97 3.840.000 84,63 
       224 411 Плате, додаци и накнаде запослених   18.368.000,00 18.368.000,00 16.765.737,89 455.000 91,28 
       225 412 Социјални доприноси на терет послодавца 2.967.000,00 2.967.000,00 2.702.936,16  91,10 
       226 413 Накнаде у натури 250.000,00 250.000,00 180.543,31  72,22 
     227 414 Социјална давања запосленима 1.172.000,00 1.172.000,00 1.171.889,07 16.000 99,99 
       228 415 Накнаде трошкова за запослене 600.000,00 600.000,00 562.427,00 4.000 93,74 
       229 416 Награде запосл. и остали посебни расходи                                                       410.000,00 410.000,00 389.763,05  95,06 
       230 421 Стални трошкови 6.470.000,00 6.470.000,00 4.205.834,16 322.000 65,01 
       231 422 Трошкови путовања 150.000,00 150.000,00 70.659,00 263.000 47,11 
       232 423 Услуге по уговору 1.100.000,00 1.100.000,00 445.992,56 1.889.000 40,54 
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       233 424 Специјализоване услуге 50.000,00 50.000,00 0,00  0,00 
       234 425 Текуће поправке и одржавање 1.000.000,00 1.000.000,00 903.295,17 48.000 90,33 
       235 426 Материјал 600.000,00 600.000,00 348.891,50 546.000 58,15 
       236 444 Пратећи трошкови задуживања 1.000,00 1.000,00 0,00  0,00 
       237 482 Порези, обавезне таксе и казне 20.000,00 20.000,00 0,00  0,00 

    
   238 

 
485 Накнада штете за повреде или штету 

нанету од стране државних органа 1.000,00 1.000,00 0,00  0,00 
       239 512 Машине и опрема 2.000.000,00 2.000.000,00 1.992.081,60 82.000 99,60 
     240 515 Нематеријална имовина 100.000,00 100.000,00 99.880,50 215.000 99,88 

    
0002 

 
  Јачање културне продукције и 

уметничког стваралаштва 5.903.000,00 5.903.000,00 4.876.257,79  82,61 
     241 422 Трошкови путовања 1.000,00 1.000,00 0,00  0,00 
     242 423 Услуге по уговору 4.600.000,00 4.600.000,00 3.676.257,79  79,92 
     243 424 Специјализоване услуге 100.000,00 100.000,00 0,00  0,00 
     244 426 Материјал 1.000,00 1.000,00 0,00  0,00 
     245 512 Машине и опрема 1.201.000,00 1.201.000,00 1.200.000,00  99,92 

5 04     

  

  

НАРОДНА БИБЛИОТЕКА  
"СТЕФАН ПРВОВЕНЧАНИ" 

КРАЉЕВО 67.074.053,57 67.191.803,57 61.998.077,58 2.260.000 92,43 
       Извори финансирања за главу 04:  67.074.053,57 67.191.803,57 61.998.077,58 2.260.000  
      01 Општи приходи и примања буџета 64.400.000,00 64.400.000,00 59.408.830,51   
      04 Сопствени приходи буџетс. корисника    2.260.000  
      07 Трансфери од других нивоа власти 1.993.750,00 2.111.500,00 1.908.943,50   
       позиција број 263 (512)                         117.750,00    
       позиција број 265 (421)                        135.000,00 135.000,00 135.000,00   
       позиција број 266 (422)                        205.000,00 205.000,00 196.838,00   
       позиција број 267 (423)                        851.750,00 851.750,00 794.104,50   
       позиција број 268 (424)                        652.000,00 652.000,00 633.001,00   
       позиција број 270 (426)                        100.000,00 100.000,00 100.000,00   
       позиција број 272 (512)                        50.000,00 50.000,00 50.000,00   

    
  13 

 
Нераспоређени вишак прихода из 
ранијих година 680.303,57 680.303,57 680.303,57   

       позиција број 263 (512)                        680.303,57 680.303,57 680.303,57   

  
1201 

  
  

 
ПРОГРАМ 13: РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И 
ИНФОРМИСАЊА 67.074.053,57 67.191.803,57 61.998.077,58 2.260.000 92,43 

   820    Услуге културе 67.074.053,57 67.191.803,57 61.998.077,58 2.260.000 92,43 
    0001   Функционис. локалних установа културе 62.554.303,57 62.672.053,57 58.547.873,07 2.260.000 93,60 
       246 411 Плате, додаци и накнаде запослених   34.670.000,00 34.670.000,00 34.630.007,88  99,88 
       247 412 Социјални доприноси на терет послодавца 5.600.000,00 5.600.000,00 5.592.746,59  99,87 
       248 413 Накнаде у натури 200.000,00 200.000,00 199.300,00  99,65 
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     249 414 Социјална давања запосленима 1.845.000,00 1.845.000,00 1.580.897,00 112.000 85,69 
       250 415 Накнаде трошкова за запослене 900.000,00 900.000,00 833.567,18  92,62 
       251 416 Награде запосл. и остали посебни расходи                              950.000,00 950.000,00 848.022,00  89,27 
       252 421 Стални трошкови 6.166.000,00 6.166.000,00 4.012.631,47 153.000 65,08 
       253 422 Трошкови путовања 150.000,00 150.000,00 147.048,02 159.000 98,03 
       254 423 Услуге по уговору 2.760.000,00 2.860.000,00 2.830.317,66 785.000 102,55 
       255 424 Специјализоване услуге 1.410.000,00 1.310.000,00 708.919,83 799.000 50,28 
       256 425 Текуће поправке и одржавање 400.000,00 400.000,00 305.888,95 107.000 76,47 
       257 426 Материјал 1.300.000,00 1.300.000,00 1.173.892,12 81.000 90,30 
       258 444 Пратећи трошкови задуживања 1.000,00 1.000,00 0,00 1.000 0,00 
      465 Остале дотације и трансфери      
       259 482 Порези, обавезне таксе и казне 20.000,00 20.000,00 11.671,00  58,36 
       260 483 Новчане казне и пенали по решењу судова  1.000,00 1.000,00 0,00  0,00 

    
   261 485 Накнада штете за повреде или штету 

нанету од стране државних органа 1.000,00 1.000,00 0,00  0,00 
     262 511 Зграде и грађевински објекти 2.300.000,00 2.300.000,00 1.959.840,00  85,21 
       263 512 Машине и опрема 2.380.303,57 2.498.053,57 2.333.977,97 55.000 98,05 
       264 515 Нематеријална имовина 1.500.000,00 1.500.000,00 1.379.145,40 8.000 91,94 

    
0002  

 
Јачање културне продукције и 
уметничког стваралаштва 4.519.750,00 4.519.750,00 3.450.204,51  76,34 

     265 421 Стални трошкови 136.000,00 136.000,00 135.000,00  99,26 
     266 422 Трошкови путовања 206.000,00 206.000,00 196.838,00  95,55 
     267 423 Услуге по уговору 1.971.750,00 1.971.750,00 1.370.577,51  69,51 
     268 424 Специјализоване услуге 2.052.000,00 2.052.000,00 1.597.789,00  77,86 
     269 425 Текуће поправке и одржавање 1.000,00 1.000,00 0,00  0,00 
     270 426 Материјал 101.000,00 101.000,00 100.000,00  99,01 
     271 482 Порези, обавезне таксе и казне 1.000,00 1.000,00 0,00  0,00 
     272 512 Машине и опрема 51.000,00 51.000,00 50.000,00  98,04 
5 05      КРАЉЕВАЧКО ПОЗОРИШТЕ 45.789.000,00 45.979.000,00 42.150.013,04 3.433.000 92,05 
       Извори финансирања за главу 05: 45.789.000,00 45.979.000,00 42.150.013,04 3.433.000  
      01 Општи приходи и примања буџета 45.789.000,00 45.979.000,00 42.150.013,04   
      04 Сопствени приходи буџетс. корисника    3.433.000  

  
1201 

  
  

 
ПРОГРАМ 13: РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И 
ИНФОРМИСАЊА 45.789.000,00 45.979.000,00 42.150.013,04 3.433.000 92,05 

   820    Услуге културе 45.789.000,00 45.979.000,00 42.150.013,04 3.433.000 92,05 
    0001   Функционис. локалних установа културе 33.439.000,00 33.629.000,00 30.639.757,85 3.433.000 91,63 
       273 411 Плате, додаци и накнаде запослених   18.940.000,00 19.100.000,00 19.076.962,92  100,72 
       274 412 Социјални доприноси на терет послодавца 3.060.000,00 3.090.000,00 3.080.929,43  100,68 
       275 413 Накнаде у натури 170.000,00 170.000,00 139.027,35  81,78 



35 

Раз-
део Глава Прог-

рам                        
Фун-
кција 

Програ
м.акти. 
/Пројек

ат 

Пози-
ција  

Ек. 
клас. ОПИС 

Измене и 
допуне Одлуке 
за 2022. годину  

Ребаланс са 
реалока- 

цијом 

Извршено за 
период  

01.01-31.12.2022. 
године 

Расходи и 
издаци 
индире-
ктних 

корисника 
из осталих 

прихода  

% 
11/9 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 
     276 414 Социјална давања запосленима 867.000,00 867.000,00 766.234,00 43.000 88,38 
       277 415 Накнаде трошкова за запослене 250.000,00 250.000,00 194.253,43  77,70 
      278 416 Награде запосл. и остали посебни расходи                                                       570.000,00 570.000,00 555.451,00  97,45 
      279 421 Стални трошкови 4.540.000,00 4.540.000,00 2.766.353,71 203.000 60,93 
       280 422 Трошкови путовања 120.000,00 120.000,00 8.846,40 40.000 7,37 
       281 423 Услуге по уговору 481.000,00 481.000,00 421.230,27 693.000 87,57 
       282 424 Специјализоване услуге 115.000,00 115.000,00 113.400,00 1.958.000 98,61 
       283 425 Текуће поправке и одржавање 1.150.000,00 1.150.000,00 938.304,78 24.000 81,59 
       284 426 Материјал 330.000,00 330.000,00 273.379,76 285.000 82,84 
       285 444 Пратећи трошкови задуживања 1.000,00 1.000,00 0,00 2.000 0,00 
       286 482 Порези, обавезне таксе и казне 14.000,00 14.000,00 0,00 103.000 0,00 

    
 287 

 
485 

 
Накнада штете за повреде или штету 
нанету од стране државних органа 300.000,00 300.000,00 0,00  0,00 

       288 511 Зграде и грађевински објекти 1.000,00 1.000,00 0,00  0,00 
       289 512 Машине и опрема 2.530.000,00 2.530.000,00 2.305.384,80 82.000 91,12 

    
0002 

  
Јачање културне продукције и 
уметничког стваралаштва 12.350.000,00 12.350.000,00 11.510.255,19  93,20 

     290 422 Трошкови путовања 800.000,00 800.000,00 570.998,87  71,37 
     291 423 Услуге по уговору 2.700.000,00 2.700.000,00 2.406.950,53  89,15 
     292 424 Специјализоване услуге 8.350.000,00 8.350.000,00 8.134.303,90  97,42 
     293 426 Материјал 500.000,00 500.000,00 398.001,89  79,60 

5 06     
  

  
КУЛТУРНИ ЦЕНТАР 

 "РИБНИЦА" КРАЉЕВО 45.711.000,00 45.711.000,00 38.504.797,22 2.378.000 84,24 
       Извори финансирања за главу 06: 45.711.000,00 45.711.000,00 38.504.797,22 2.378.000  
      01 Општи приходи и примања буџета 45.711.000,00 45.711.000,00 38.504.797,22   
      04 Сопствени приходи буџетс. корисника    2.378.000  

  1201     
ПРОГРАМ 13:РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И 
ИНФОРМИСАЊА 45.711.000,00 45.711.000,00 38.504.797,22 2.378.000 84,24 

   820    Услуге  културе 45.711.000,00 45.711.000,00 38.504.797,22 2.378.000 84,24 
    0001   Функционис. локалних установа културе 30.811.000,00 30.811.000,00 25.460.961,26 2.378.000 82,64 
       294 411 Плате, додаци и накнаде запослених   18.053.000,00 18.053.000,00 17.330.941,64 1.000 96,00 
       295 412 Социјални доприноси на терет послодавца 2.916.000,00 2.916.000,00 2.794.819,01  95,84 
       296 413 Накнаде у натури 150.000,00 150.000,00 80.265,87  53,51 
     297 414  Социјална давања запосленима 1.305.000,00 1.305.000,00 1.187.604,00 112.000 91,00 
       298 415 Накнаде трошкова за запослене 800.000,00 800.000,00 644.484,72 1.000 80,56 
       299 416 Награде запосл. и остали посебни расходи                                                       250.000,00 250.000,00 203.395,11  81,36 
       300 421 Стални трошкови 3.000.000,00 3.000.000,00 1.487.544,57 409.000 49,58 
       301 422 Трошкови путовања 144.000,00 144.000,00 51.240,50 20.000 35,58 
       302 423 Услуге по уговору 1.230.000,00 1.230.000,00 569.140,96 384.000 46,27 
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       303 424 Специјализоване услуге 100.000,00 100.000,00 56.834,97 7.000 56,83 
       304 425 Текуће поправке и одржавање 1.300.000,00 1.300.000,00 195.531,78 10.000 15,04 
       305 426 Материјал 790.000,00 790.000,00 272.585,80 95.000 34,50 
       306 444 Пратећи трошкови задуживања 1.000,00 1.000,00 0,00  0,00 
       307 482 Порези, обавезне таксе и казне 20.000,00 20.000,00 0,00 3.000 0,00 
     308 483 Новчане казне и пенали по решењу судова 1.000,00 1.000,00 0,00  0,00 

    
   309 

 
485 Накнада штете за повреде или штету 

нанету од стране државних органа 1.000,00 1.000,00 0,00  0,00 
       310 512 Машине и опрема 500.000,00 500.000,00 401.705,64 27.000 80,34 
       311 515 Нематеријална имовина 250.000,00 250.000,00 184.866,69  73,95 
      523 Залихе робе за даљу продају    1.309.000  

    
0002  

 
Јачање културне продукције и 
уметничког стваралаштва 14.900.000,00 14.900.000,00 13.043.835,96  87,54 

     312 421 Стални трошкови 20.000,00 20.000,00 4.500,00  22,50 
     313 422 Трошкови путовања 40.000,00 40.000,00 33.165,17  82,91 
     314 423 Услуге по уговору 5.940.000,00 5.940.000,00 4.803.941,40  80,87 
     315 424 Специјализоване услуге 7.800.000,00 7.800.000,00 7.606.380,76  97,52 
     316 426 Материјал 600.000,00 600.000,00 146.898,63  24,48 
     317 512 Машине и опрема 500.000,00 500.000,00 448.950,00  89,79 

5 07    
  

  
ДОМ КУЛТУРЕ "СТУДЕНИЦА"  

УШЋЕ 9.973.000,00 9.973.000,00 8.590.567,37 269.000 86,14 
       Извори финансирања за главу 07: 9.973.000,00 9.973.000,00 8.590.567,37 269.000  
      01 Општи приходи и примања буџета 9.973.000,00 9.973.000,00 8.590.567,37   
      04 Сопствени приходи буџетс. корисника    269.000  

  1201     
ПРОГРАМ 13:РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И 
ИНФОРМИСАЊА 9.973.000,00 9.973.000,00 8.590.567,37 269.000 86,14 

   820    Услуге културе 9.973.000,00 9.973.000,00 8.590.567,37 269.000 86,14 
    0001   Функционис. локалних установа културе 8.457.000,00 8.457.000,00 7.197.688,39 269.000 85,11 
       318 411 Плате, додаци и накнаде запослених   3.777.000,00 3.777.000,00 3.749.429,66  99,27 
       319 412 Социјални доприноси на терет послодавца 610.000,00 610.000,00 605.532,92  99,27 
       320 413 Накнаде у натури 1.000,00 1.000,00 0,00  0,00 
       321 414 Социјална давања запосленима 220.000,00 220.000,00 169.333,32  76,97 
       322 415 Накнаде трошкова за запослене 340.000,00 340.000,00 276.528,46  81,33 
       323 416 Награде запосл. и остали посебни расходи                                                       1.000,00 1.000,00 0,00  0,00 
       324 421 Стални трошкови 710.000,00 710.000,00 461.800,95 2.000 65,04 
       325 422 Трошкови путовања 120.000,00 120.000,00 28.071,75 4.000 23,39 
       326 423 Услуге по уговору 1.660.000,00 1.660.000,00 1.384.274,00 6.000 83,39 
       327 424 Специјализоване услуге 100.000,00 100.000,00 30.000,00  30,00 
       328 425 Текуће поправке и одржавање 250.000,00 250.000,00 86.866,00  34,75 
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       329 426 Материјал 295.000,00 295.000,00 142.214,96 198.000 48,21 
       330 444 Пратећи трошкови задуживања 1.000,00 1.000,00 0,00  0,00 
     331 482 Порези, обавезне таксе и казне 10.000,00 10.000,00 0,00  0,00 
     332 483 Новчане казне и пенали по решењу судова 1.000,00 1.000,00 0,00  0,00 

    
   333 

 
485 

 
Накнада штете за повреде или штету 
нанету од стране државних органа 1.000,00 1.000,00 0,00  0,00 

       334 512 Машине и опрема 160.000,00 160.000,00 64.000,00 17.000 40,00 
       335 515 Нематеријална имовина 200.000,00 200.000,00 199.636,37 42.000 99,82 

    
0002 

  
Јачање културне продукције и 
уметничког стваралаштва 1.516.000,00 1.516.000,00 1.392.878,98  91,88 

     336 422 Трошкови путовања 1.000,00 1.000,00 0,00  0,00 
     337 423 Услуге по уговору 995.000,00 995.000,00 953.054,39  95,78 
     338 424 Специјализоване услуге 350.000,00 350.000,00 350.000,00  100,00 
     339 426 Материјал 170.000,00 170.000,00 89.824,59  52,84 

5 08    
  

  
ЗАВОД ЗА ЗАШТИТУ СПОМЕНИКА 

КУЛТУРЕ КРАЉЕВО 55.766.161,80 55.766.161,80 52.052.176,67 23.336.000 93,34 
       Извори финансирања за главу 08: 55.766.161,80 55.766.161,80 52.052.176,67 23.336.000  
      01 Општи приходи и примања буџета 34.553.000,00 34.553.000,00 32.301.277,04   
      04 Сопствени приходи буџетс. корисника    23.336.000  
      07 Трансфери од других нивоа власти 18.300.000,00 18.300.000,00 17.046.867,70   
       позиција број 358 (421)                        33.590,00 33.590,00 33.590,00   
       позиција број 359 (422)                        1.648.947,00 1.648.947,00 1.418.114,32   
       позиција број 360 (423)                        1.276.800,00 1.276.800,00 1.127.274,41   
       позиција број 361 (424)                        222.790,00 222.790,00 182.000,00   
       позиција број 363 (426)                        1.354.798,00 1.354.798,00 1.350.887,71   
       позиција број 364 (512)                        536.580,00 536.580,00 533.895,50   
       позиција број 365 (515)                        13.226.495,00 13.226.495,00 12.401.105,76   

      
13 

 
Нераспоређени вишак прихода из 
ранијих година 2.913.161,80 2.913.161,80 2.704.031,93   

       позиција број 359 (422)                        118.635,00 118.635,00 59.550,50   
       позиција број 361 (424)                        20.272,00 20.272,00    
       позиција број 363 (426)                        30.000,00 30.000,00 26.331,80   
       позиција број 365 (515)                        2.744.254,80 2.744.254,80 2.618.149,63   

  1201     
ПРОГРАМ 13:РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И 
ИНФОРМИСАЊА 55.766.161,80 55.766.161,80 52.052.176,67 23.336.000 93,34 

   820    Услуге културе 55.766.161,80 55.766.161,80 52.052.176,67 23.336.000 93,34 
    0001   Функционис. локалних установа културе 32.732.000,00 32.732.000,00 30.757.964,84 23.336.000 93,97 
       340 411 Плате, додаци и накнаде запослених   22.363.000,00 22.363.000,00 22.056.499,09 2.769.000 98,63 
       341 412 Социјални доприноси на терет послодавца 3.612.000,00 3.612.000,00 3.562.124,27 447.000 98,62 
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       342 413 Накнаде у натури 60.000,00 60.000,00 60.000,00  100,00 
     343 414 Социјална давања запосленима  1.335.000,00 1.335.000,00 944.033,33  70,71 
       344 415 Накнаде трошкова за запослене 426.000,00 426.000,00 286.676,47  67,29 
       345 416 Награде запосл. и остали посебни расходи                                                       1.310.000,00 1.310.000,00 1.242.371,61  94,84 
       346 421 Стални трошкови 1.940.000,00 1.940.000,00 1.662.835,07 1.099.000 85,71 
       347 422 Трошкови путовања 30.000,00 30.000,00 0,00 5.500.000 0,00 
       348 423 Услуге по уговору 370.000,00 370.000,00 234.000,00 2.683.000 63,24 
       349 424 Специјализоване услуге 270.000,00 270.000,00 0,00 166.000 0,00 
       350 425 Текуће поправке и одржавање 350.000,00 350.000,00 290.000,00 395.000 82,86 
       351 426 Материјал 350.000,00 350.000,00 122.110,00 1.574.000 34,89 

      
441 

 
Отплата камата домаћим пословним 
банкама      

       352 444 Пратећи трошкови задуживања 1.000,00 1.000,00 0,00  0,00 
       353 482 Порези, обавезне таксе и казне 10.000,00 10.000,00 0,00 42.000 0,00 
     354 483 Новчане казне и пенали по решењу судова 1.000,00 1.000,00 0,00  0,00 

    
  

 
355 

 
485 Накнада штете за повреде или штету 

нанету од стране државних органа 1.000,00 1.000,00 0,00  0,00 
     356 512 Машине и опрема 302.000,00 302.000,00 297.315,00 2.924.000 98,45 
     357 515 Нематеријална имовина 1.000,00 1.000,00 0,00 5.737.000 0,00 

    
0003 

   
Унапређење система очувања и предста. 
културно – историјског наслеђа 23.034.161,80 23.034.161,80 21.294.211,83  92,45 

     358 421 Стални трошкови 38.590,00 38.590,00 33.590,00  87,04 
     359 422 Трошкови путовања 1.805.082,00 1.805.082,00 1.490.749,82  82,59 
     360 423 Услуге по уговору 1.517.300,00 1.517.300,00 1.289.674,41  85,00 
     361 424 Специјализоване услуге 1.758.062,00 1.758.062,00 1.549.827,20  88,16 
     362 425 Текуће поправке и одржавање 1.000,00 1.000,00 0,00  0,00 
     363 426 Материјал 1.404.798,00 1.404.798,00 1.377.219,51  98,04 
     364 512 Машине и опрема 537.580,00 537.580,00 533.895,50  99,31 
     365 515 Нематеријална имовина 15.971.749,80 15.971.749,80 15.019.255,39  94,04 
5 09      СПОРТСКИ ЦЕНТАР "ИБАР" 62.603.100,00 62.953.100,00 62.437.257,13 6.979.000 99,74 
       Извори финансирања за главу 09:  62.603.100,00 62.953.100,00 62.437.257,13 6.979.000  
      01 Општи приходи и примања буџета 62.603.100,00 62.953.100,00 62.437.257,13   
      04 Сопствени приходи буџетс. корисника    6.979.000  

  1301     
 ПРОГРАМ 14: РАЗВОЈ СПОРТА И 
ОМЛАДИНЕ 62.603.100,00 62.953.100,00 62.437.257,13 6.979.000 99,74 

   810    Услуге рекреације и спорта 62.603.100,00 62.953.100,00 62.437.257,13 6.979.000 99,74 
    0004   Функцион.локалних спортских установа  62.603.100,00 62.953.100,00 62.437.257,13 6.979.000 99,74 
       366 411 Плате, додаци и накнаде запослених   13.590.000,00 13.890.000,00 13.874.834,00 1.401.000 102,10 
       367 412 Социјални доприноси на терет послодавца 2.195.000,00 2.245.000,00 2.240.785,63 901.000 102,09 
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       368 413 Накнаде у натури 1.000,00 1.000,00 0,00 44.000 0,00 
     369 414 Социјална давања запосленима 801.100,00 859.600,00 858.582,57 302.000 107,18 
       370 415 Накнаде трошкова за запослене 560.000,00 560.000,00 539.874,84  96,41 
       371 416 Награде запосл. и остали посебни расходи                                                       750.000,00 691.500,00 674.566,45  89,94 
       372 421 Стални трошкови 35.000.000,00 35.000.000,00 34.725.171,94 673.000 99,21 
       373 422 Трошкови путовања 1.000,00 1.000,00 0,00 98.000 0,00 
       374 423 Услуге по уговору 5.000.000,00 5.000.000,00 4.953.820,00 2.343.000 99,08 
       375 424 Специјализоване услуге 300.000,00 300.000,00 300.000,00 443.000 100,00 
       376 425 Текуће поправке и одржавање 2.500.000,00 2.500.000,00 2.498.532,27 177.000 99,94 
       377 426 Материјал 1.700.000,00 1.700.000,00 1.593.609,43 542.000 93,74 
       378 444 Пратећи трошкови задуживања 1.000,00 1.000,00 0,00 19.000 0,00 
       379 482 Порези, обавезне таксе и казне 1.000,00 1.000,00 0,00 10.000 0,00 
     380 483 Новчане казне и пенали по решењу судова 1.000,00 1.000,00 0,00  0,00 
       381 511 Зграде и грађевински објекти 1.000,00 1.000,00 0,00  0,00 
       382 512 Машине и опрема 200.000,00 200.000,00 177.480,00 26.000 88,74 
       383 515 Нематеријална имовина 1.000,00 1.000,00 0,00  0,00 

5 10    
  

  
ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА  

"ОЛГА ЈОВИЧИЋ-РИТА" 530.053.400,00 539.307.370,00 508.532.390,06 21.491.000 95,94 
       Извори финансирања за главу 10: 530.053.400,00 539.307.370,00 508.532.390,06 21.491.000  
      01 Општи приходи и примања буџета 475.494.000,00 480.144.000,00 454.117.088,06   
      04 Сопствени приходи буџетс. корисника    21.491.000  
      07 Трансфери од другог нивоа власти 54.559.400,00 59.163.370,00 54.415.302,00   
       позиција број 384 (411)  45.676.000,00 50.033.000,00 46.849.162,32   
       позиција број 385 (412)  7.833.400,00 8.080.370,00 7.566.139,68   
       позиција број 387 (414)  400.000,00 400.000,00    
       позиција број 390 (421)  250.000,00 250.000,00    
       позиција број 391 (422)  100.000,00 100.000,00    
       позиција број 393 (424)  200.000,00 200.000,00    
       позиција број 395 (426)  100.000,00 100.000,00    

  
2002 

     
 ПРОГРАМ 8: ПРЕДШКОЛСКО 
ВАСПИТАЊЕ   530.053.400,00 539.307.370,00 508.532.390,06 21.491.000 95,94 

   911    Предшколско образовање 530.053.400,00 539.307.370,00 508.532.390,06 21.491.000 95,94 

    
0002  

 
Функционисање и остваривање 
предшколског васпитања и образовања 530.053.400,00 539.307.370,00 508.532.390,06 21.491.000 95,94 

       384 411 Плате, додаци и накнаде запослених   326.776.000,00 335.133.000,00 331.232.829,87  101,36 
       385 412 Социјални доприноси на терет послодавца 53.233.400,00 54.130.370,00 53.466.152,24  100,44 
       386 413 Накнаде у натури 1.000.000,00 1.000.000,00 948.489,01  94,85 
     387 414  Социјална давања запосленима  20.641.000,00 20.641.000,00 20.173.581,35  97,74 
       388 415 Накнаде трошкова за запослене 10.000.000,00 10.000.000,00 9.293.617,34  92,94 



40 

Раз-
део Глава Прог-

рам                        
Фун-
кција 

Програ
м.акти. 
/Пројек

ат 

Пози-
ција  

Ек. 
клас. ОПИС 

Измене и 
допуне Одлуке 
за 2022. годину  

Ребаланс са 
реалока- 

цијом 

Извршено за 
период  

01.01-31.12.2022. 
године 

Расходи и 
издаци 
индире-
ктних 

корисника 
из осталих 

прихода  

% 
11/9 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 
       389 416 Награде запосл. и остали посебни расходи                                                       5.500.000,00 5.500.000,00 4.939.044,48  89,80 
       390 421 Стални трошкови 53.150.000,00 53.150.000,00 40.638.772,29 27.000 76,46 
       391 422 Трошкови путовања 650.000,00 650.000,00 356.367,64 3.378.000 54,83 
       392 423 Услуге по уговору 2.500.000,00 2.500.000,00 1.752.229,04 10.357.000 70,09 
       393 424 Специјализоване услуге 3.900.000,00 3.900.000,00 2.545.532,00 1.706.000 65,27 
       394 425 Текуће поправке и одржавање 4.000.000,00 4.000.000,00 2.891.344,85 33.000 72,28 
       395 426 Материјал 37.300.000,00 37.300.000,00 34.256.928,23 20.000 91,84 
       396 444 Пратећи трошкови задуживања 1.000,00 1.000,00 0,00  0,00 
       397 482 Порези, обавезне таксе и казне 200.000,00 200.000,00 167.955,00  83,98 
     398 483 Новчане казне и пенали по решењу судова 300.000,00 300.000,00 0,00 209.000 0,00 

    
   399 

 
485 

 
Накнада штете за повреде или штету 
нанету од стране државних органа 200.000,00 200.000,00 147.750,00  73,88 

       400 511 Зграде и грађевински објекти 7.700.000,00 7.700.000,00 3.259.004,45 3.425.000 42,32 
       401 512 Машине и опрема 3.000.000,00 3.000.000,00 2.462.792,27 2.336.000 82,09 
     402 513 Остале некретнине и опрема 1.000,00 1.000,00 0,00  0,00 
       403 515 Нематеријална имовина 1.000,00 1.000,00 0,00  0,00 
5 11      ДЕЧЈЕ ОДМАРАЛИШТЕ "ГОЧ" 87.737.000,00 89.772.000,00 88.148.079,97 102.746.000 100,47 

       Извори финансирања за главу 11: 87.737.000,00 89.772.000,00 88.148.079,97 102.746.000  
      01 Општи приходи и примања буџета 87.737.000,00 89.772.000,00 88.148.079,97   
      04 Сопствени приходи буџетс. корисника    102.746.000  

  
0602 

     
 ПРОГРАМ 15: ОПШТЕ УСЛУГЕ 
ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ 87.737.000,00 89.772.000,00 88.148.079,97 102.746.000 100,47 

   470    Остале делатности 87.737.000,00 89.772.000,00 88.148.079,97 102.746.000 100,47 

    
0001 

   
Функционисање локалне самоуправе и 
градских општина 87.737.000,00 89.772.000,00 88.148.079,97 102.746.000 100,47 

       404 411 Плате, додаци и накнаде запослених   20.330.000,00 22.080.000,00 22.080.000,00 27.792.000 108,61 
       405 412 Социјални доприноси на терет послодавца 3.283.000,00 3.568.000,00 3.565.920,09 4.479.000 108,62 
       406 413 Накнаде у натури 150.000,00 150.000,00 118.629,09 38.000 79,09 
     407 414 Социјална давања запосленима  3.190.000,00 3.190.000,00 3.063.576,48 463.000 96,04 
       408 415 Накнаде трошкова за запослене 750.000,00 750.000,00 681.775,74  90,90 
       409 416 Награде запосл. и остали посебни расходи                                                       280.000,00 280.000,00 264.586,68  94,50 
       410 421 Стални трошкови 14.550.000,00 14.550.000,00 14.467.684,80 3.141.000 99,43 
       411 422 Трошкови путовања 50.000,00 50.000,00 0,00 1.045.000 0,00 
       412 423 Услуге по уговору 350.000,00 350.000,00 273.200,00 2.889.000 78,06 
       413 424 Специјализоване услуге 650.000,00 650.000,00 345.299,90 311.000 53,12 
       414 425 Текуће поправке и одржавање 4.400.000,00 4.400.000,00 3.543.247,06 4.361.000 80,53 
       415 426 Материјал 17.950.000,00 17.950.000,00 17.944.160,13 25.177.000 99,97 
      441 Отплата камата домаћим пословн. банкама    72.000  
       416 444 Пратећи трошкови задуживања 1.000,00 1.000,00 0,00 4.000 0,00 
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      465 Остале дотације и трансфери    3.000  
       417 482 Порези, обавезне таксе и казне 1.000,00 1.000,00 0,00 3.789.000 0,00 
       418 483 Новчане казне и пенали по решењу судова  1.000,00 1.000,00 0,00  0,00 

     
419 

 
485 

 
Накнада штете за повреде или штету 
нанету од стране државних органa 1.000,00 1.000,00 0,00  0,00 

       420 511 Зграде и грађевински објекти 18.800.000,00 18.800.000,00 18.800.000,00 2.105.000 100,00 
       421 512 Машине и опрема 3.000.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00 13.899.000 100,00 
      523 Залихе робе за даљу продају    13.178.000  

5 12   
  

 
ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА 

КРАЉЕВО 38.767.980,00 38.767.980,00 35.884.337,89 15.541.000 92,56 
       Извори финансирања за главу 12: 38.767.980,00 38.767.980,00 35.884.337,89 15.541.000  
      01 Општи приходи и примања буџета 31.124.000,00 31.124.000,00 28.932.737,89   
      04 Сопствени приходи буџетс. корисника    15.541.000  
      07 Трансфери од другог нивоа власти 1.500.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00   
       позиција број 440 (423)  1.500.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00   

      
13 

 
Нераспоређени вишак прихода из 
ранијих година 6.143.980,00 6.143.980,00 5.451.600,00   

       позиција број 430 (423)                        6.143.980,00 6.143.980,00 5.451.600,00   
  1502      ПРОГРАМ 4: РАЗВОЈ ТУРИЗМА  38.767.980,00 38.767.980,00 35.884.337,89 15.541.000 92,56 
   473    Туризам 38.767.980,00 38.767.980,00 35.884.337,89 15.541.000 92,56 
    0001   Управљање развојем туризма 21.536.980,00 21.536.980,00 19.421.049,76 15.541.000 90,18 
       422 411 Плате, додаци и накнаде запослених   8.510.000,00 8.510.000,00 8.432.853,32 90.000 99,09 
       423 412 Социјални доприноси на терет послодавца 1.375.000,00 1.375.000,00 1.361.905,82 15.000 99,05 
       424 413 Накнаде у натури 1.000,00 1.000,00 0,00 68.000 0,00 
       425 414 Социјална давања запосленима 760.000,00 760.000,00 687.878,58  90,51 
       426 415 Накнаде трошкова за запослене 275.000,00 275.000,00 257.449,54  93,62 
       427 416 Награде запосл. и остали посебни расходи                                                       65.000,00 65.000,00 58.163,16  89,48 
       428 421 Стални трошкови 1.750.000,00 1.750.000,00 1.027.960,62 200.000 58,74 
       429 422 Трошкови путовања 50.000,00 50.000,00 38.328,00 262.000 76,66 
       430 423 Услуге по уговору 7.943.980,00 7.811.980,00 7.032.505,60 14.046.000 88,53 
       431 424 Специјализоване услуге 50.000,00 182.000,00 138.911,00  277,82 
       432 425 Текуће поправке и одржавање 300.000,00 300.000,00 70.290,85  23,43 
       433 426 Материјал 200.000,00 200.000,00 134.863,27 68.000 67,43 
       434 444 Пратећи трошкови задуживања 1.000,00 1.000,00 0,00  0,00 
       435 482 Порези, обавезне таксе и казне 50.000,00 50.000,00 0,00 3.000 0,00 

    
   436 

 
485 Накнада штете за повреде или штету 

нанету од стране државних органа 1.000,00 1.000,00 0,00  0,00 
       437 512 Машине и опрема 200.000,00 200.000,00 179.940,00 46.000 89,97 
       438 515 Нематеријална имовина 5.000,00 5.000,00 0,00  0,00 
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      523 Залихе робе за даљу продају    743.000  
    0002   Промоција туристичке понуде 17.231.000,00 17.231.000,00 16.463.288,13  95,54 
     439 422 Трошкови путовања 1.300.000,00 1.300.000,00 649.913,08  49,99 
     440 423 Услуге по уговору 14.040.000,00 14.040.000,00 14.039.777,30  100,00 
     441 424 Специјализоване услуге 90.000,00 90.000,00 27.828,00  30,92 
     442 426 Материјал 1.800.000,00 1.800.000,00 1.745.769,75  96,99 
     443 512 Машине и опрема 1.000,00 1.000,00 0,00  0,00 
5 13      МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ 18.351.000,00 18.351.000,00 11.370.642,06  61,96 
       Извори финансирања за главу 13:  18.351.000,00 18.351.000,00 11.370.642,06   
      01 Општи приходи и примања буџета 18.351.000,00 18.351.000,00 11.370.642,06   

  
0602 

  
  

 
 ПРОГРАМ 15: ОПШТЕ УСЛУГЕ 
ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ 18.351.000,00 18.351.000,00 11.370.642,06  61,96 

   
160 

    
Опште јавне услуге некласифик. на 
другом месту 18.351.000,00 18.351.000,00 11.370.642,06  61,96 

    0002   Функционисање месних заједница  18.351.000,00 18.351.000,00 11.370.642,06  61,96 
       444 421 Стални трошкови 5.300.000,00 5.300.000,00 4.049.368,54  76,40 
       445 423 Услуге по уговору 500.000,00 500.000,00 4.802,40  0,96 
       446 424 Специјализоване услуге 1.000,00 1.000,00 0,00  0,00 
       447 425 Текуће поправке и одржавање 2.500.000,00 2.500.000,00 241.710,00  9,67 
       448 426 Материјал 700.000,00 700.000,00 356.937,58  50,99 
     448/a 444 Пратећи трошкови задуживања 150.000,00 150.000,00 0,00  0,00 
     449 482 Порези, обавезне таксе и казне 1.000,00 1.000,00 0,00  0,00 
     450 483 Новчане казне и пенали по решењу судова  7.018.000,00 7.018.000,00 4.951.396,14  70,55 

    
 450/a 

 
485 

 
Накнада штете за повреде или штету 
нанету од стране државних органа 1.000,00 1.000,00 0,00  0,00 

     451 512 Машине и опрема 2.180.000,00 2.180.000,00 1.766.427,40  81,03 
5 14      ЦЕНТАР ЛОКАЛНИХ УСЛУГА 53.041.500,00 56.464.411,00 44.824.081,62  84,51 
       Извори финансирања за главу 14:  53.041.500,00 56.464.411,00 44.824.081,62   
      01 Општи приходи и примања буџета 44.041.500,00 44.041.500,00 35.241.869,11   
      07 Трансфери од другог нивоа власти 9.000.000,00 12.422.911,00 9.582.212,51   
       позиција број 468 (423)  9.000.000,00 10.000.000,00 8.402.032,09   
       позиција број 469 (424)  0,00 0,00 0,00   
       позиција број 471 (472)  0,00 0,00 0,00   
       позиција број 472 (423)  0,00 0,00 0,00   
       позиција број 474 (472)  0,00 2.422.911,00 1.180.180,42   

  
0902 

  
  

 
ПРОГРАМ 11: СОЦИЈАЛНА И 
ДЕЧИЈА ЗАШТИТА 53.041.500,00 56.464.411,00 44.824.081,62  84,51 

   060    Становање 12.351.500,00 12.351.500,00 10.878.191,95  88,07 
    0005   Обављање делатности установа 12.351.500,00 12.351.500,00 10.878.191,95  88,07 
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 социјалне заштите 

     452 411 Плате, додаци и накнаде запослених   7.276.000,00 7.276.000,00 6.722.151,65  92,39 
     453 412 Социјални доприноси на терет послодавца 1.175.000,00 1.175.000,00 1.085.627,67  92,39 
     454 413 Накнаде у натури 48.000,00 48.000,00 47.610,00  99,19 
     455 414 Социјална давања запосленима 191.500,00 191.500,00 190.500,00  99,48 
     456 415 Накнаде трошкова за запослене 220.000,00 220.000,00 176.448,62  80,20 
     457 421 Стални трошкови 505.000,00 505.000,00 452.119,82  89,53 
     458 422 Трошкови путовања 88.000,00 88.000,00 56.961,71  64,73 
     459 423 Услуге по уговору 650.000,00 650.000,00 496.842,00  76,44 
     460 424 Специјализоване услуге 40.000,00 40.000,00 14.200,00  35,50 
     461 425 Текуће поправке и одржавање 420.000,00 420.000,00 418.463,59  99,63 
     462 426 Материјал 950.000,00 950.000,00 698.833,00  73,56 
     463 444 Пратећи трошкови задуживања 1.000,00 1.000,00 129,15  12,92 
     464 482 Порези, обавезне таксе и казне 111.000,00 111.000,00 2.490,00  2,24 
     465 483 Новчане казне и пенали по решењу судова  375.000,00 209.000,00 164.031,38  43,74 

     
465/a 

 
485 

 
Накнада штете за повреде или штету 
нанету од стране државних органа 1.000,00 167.000,00 165.009,36  165,00 

     466 512 Машине и опрема 200.000,00 200.000,00 186.774,00  93,39 
     467 515 Нематеријална имовина 100.000,00 100.000,00 0,00  0,00 

   
070 

 

  

 

Социјална помоћ угроженом 
становништву некласификована на 
другом месту 40.690.000,00 44.112.911,00 33.945.889,67  83,43 

    0021   Подршка особама са инвалидитетом 34.190.000,00 35.190.000,00 29.524.472,91  86,35 
     468 423 Услуге по уговору 33.000.000,00 34.000.000,00 28.475.349,22  86,29 
     469 424 Специјализоване услуге 655.000,00 655.000,00 651.947,31  99,53 
     470 425 Текуће поправке и одржавање 20.000,00 20.000,00 0,00  0,00 
     471 472 Накнаде за социјалну заштиту из буџета 515.000,00 515.000,00 397.176,38  77,12 

    

0002 
 
   

Породични и домски смештај, 
прихватилишта и друге врсте смештаја 
(Социјално становање) 

6.500.000,00 
 

8.922.911,00 
 

4.421.416,76 
  

68,02 
 

     472 423 Услуге по уговору 1.130.000,00 1.130.000,00 818.843,06  72,46 
     473 425 Текуће поправке и одржавање 370.000,00 370.000,00 359.000,00  97,03 
     474 472 Накнаде за социјалну заштиту из буџета 5.000.000,00 7.422.911,00 3.243.573,70  64,87 
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Члан 9. 
 

                                      У извештајном периоду од 01. јануара до 31. децембра 2022. године буџет града Краљева није кредитно задуживан домаћим или иностраним 
кредитима, нити је по основу кредитног задуживања  имао обавезу отплате дуга. 
 

Члан 10. 
 

        У извештајном периоду од 01. јануара  до 31. децембра 2022. године буџет града Краљева није давао гаранције буџетским корисницима и другим 
корисницима јавних средстава чији је оснивач, сагласно члану 34. став 3. Закона о јавном дугу ("Службени гласник РС", број 61/05, 107/09, 78/11, 68/15, 95/18, 91/19 
и 149/20). 
 

Члан 11. 
                         
                      У складу са одредбама члана 23. Одлуке о буџету града Краљева за 2022. годину ("Службени лист града Краљева", број  43/21 и  28/22) у току 

буџетске 2022. године Градско веће града Краљева није доносило решења о коришћењу средстава сталне буџетске резерве у складу са Законом. 
                                        

                      Средства текуће буџетске резерве у периоду од 01. јануара до 31. децембра 2022. године, решењима надлежног извршног органа – Градског 
већа града Краљева, ангажована су за повећање апропријација на одговарајућим позицијама сагласно одредбама члана 22. Одлуке о буџету града Краљева за 2022. 
годину ("Службени лист града Краљева", број 43/21 и 28/22) за намене и у износима датим у табели: 

 
 

ПРЕГЛЕД КОРИШЋЕЊА СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ 
У ПЕРИОДУ ОД  01.01.2022.  ДО  31.12.2022. године 

 
Ред. 
бр. 

Број  
решења и датум 

Позиција у  
Одлуци о 

буџету  

 
О п и с  / К о р и с н и к 

Износ у 
динарима 

1 2 3 4 5 

 
I - период до 

ребаланса   УКУПНО (1-9): 46.281.092,00 

1. 
011-17/2022-I 

26.01.2022 91  

Обезбеђивање средстава за исплату помоћи предузетнику-активни салон венчаница Моника Даничић ПР 
ПРОИЗВОДЊА ОСТАЛЕ ОДЕЋЕ СТУДИО ВЕНЧАНИЦА МОНИКА КРАЉЕВО за отклањање штетних 
последица које су задесиле предузетнике активних салона венчаница који послују на територији града 
Краљева и који су као претежну делатност регистровали делатност производње остале одеће (шифра 1413) 
у циљу отклањања штетних последица проузрокованих епидемијом заразне болести COVID-19. (Градска 
управа)  250.000,00 

2. 
011-16/2022-I 

26.01.2022 

203, 227, 249, 
276, 297, 321, 
343, 369, 387, 
407, 425, 455, 

143, 149 

Обезбеђују се средства за исплату солидарне помоћи за побољшање здравственог, материјалног и 
социјалног положаја запослених у радном односу у јавним установама чији је оснивач град Краљево. 
(Народни музеј, Историјски архив, Народна библиотека, Краљевачко позориште, Културни центар 
"Рибница", Дом културе "Студеница" Ушће, Завод за заштиту споменика културе, Спортски центар "Ибар", 
ПУ "Олга Јовичић-Рита", Дечје одмаралиште "Гоч", Туристичка организација Краљево, Центар локалних 
услуга, Апотекарска установа, Центар за социјални рад) 31.131.092,00 
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Ред. 
бр. 

Број  
решења и датум 

Позиција у  
Одлуци о 

буџету  

 
О п и с  / К о р и с н и к 

Износ у 
динарима 

1 2 3 4 5 

3. 
011-92/2022-I 

15.03.2022 450 
Обезбеђују се средства за измирење судских трошкова тужене Месне заједнице Ушће број: 303/22, дана 
11.03.2022. године. (Месна заједница)  1.000.000,00 

4. 
011-103/2022-I 

31.03.2022 461, 473 

Обезбеђују се средства за потребе кречења и глетовања зграде социјалног становања на Берановцу и 
Борачком насељу, просторија Дневног центра за старе на Берановцу, као и за радове на електричним, 
водоводним и комуникационим инсталацијама за нове просторије у Улици Зелена Гора 37А додељене од 
стране Града (Центар локалних услуга) 550.000,00 

5. 
011-150/2022-I 

12.05.2022 450 

Обезбеђују се средства за исплату обавеза тужене Месне заједнице Ушће на име неисплаћених зарада по 
правноснажној пресуди Основног суда у Краљеву број 44П1 394/21 од 17.09.2021. године која је потврђена 
пресудом Апелационог суда у Крагујевцу. (Месна заједница)  2.000.000,00 

6. 
011-204/2022-I 

10.06.2022 137 

Обезбеђују се средства за покривање дела месечних обавеза за мај и јун 2022 године по Одлуци о праву на 
накнаду дела трошкова боравка деце у предшколској установи чији је оснивач друго правно или физичко 
лице на територији града Краљева. (Градска управа-приватни вртићи)  7.000.000,00 

7. 
011-213/2022-I 

22.06.2022 283 
Обезбеђују се средства на основу дописа Краљевачког позоришта број 441/02 од 15.06.2022. године за 
трошкове поправке и израде додатне инсталације грејања дворане Краљевачког позоришта.  850.000,00 

8. 
011-251/2022-I 

05.08.2022 138 
Обезбеђују се средства за финансирање израде пројекта унапређења енергетске ефикасности зграде 
Основне школе "Вук Караџић" Рибница. 1.000.000,00 

9. 
011-260/2022-I 

24.08.2022 137 

Обезбеђују се средства за покривање дела месечних обавеза јул 2022. године по Одлуци о праву на накнаду 
дела трошкова боравка деце у предшколској установи чији је оснивач друго правно или физичко лице на 
територији града Краљева (Градска управа)  2.500.000,00 

 
II – период после 

ребаланса   УКУПНО (1-3): 24.000.000,00 

1. 
011-351/2022-I 

10.11.2022 76 

Обезбеђују се средства за покривање вишкова радова кошења травнатих површина, као и вишкови радова 
на позицији - Одлука о комуналном уређењу града и за набавку садног материјала и новогодишње 
декорације а на основу Измене програма одржавања и чишћења зелених површина за 2022. годину ЈКП 
"Чистоћа" Краљево и ЈП за уређење грађевинског земљишта "Краљево". (Градска управа)  7.000.000,00 

2. 
011-425/2022-I 

27.12.2022 159 

Обезбеђују се средства за исплату солидарне помоћи за побољшање материјалног и социјалног положаја 
запослених у радном односу у Градској управи града Краљева (службеници и намештеници) и запосленог у 
Градском правобранилаштву града Краљева. (Градска управа) 7.000.000,00 

3. 
011-422/2022-I 

26.12.2022 70 
Обезбеђују се средства за реализацију обавеза за утрошак електричне енергије за јавну расвету за месец 
новембар 2022. године. (Градска управа) 10.000.000,00 
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Члан 12. 
 
          У извештајном периоду од 01. јануара до 31. децембра 2022. године, решењима надлежног извршног органа – Градоначелника града Краљева извршене 
су промене у апропријацијама на одговарајућим позицијама сагласно члану 18. члана 20. и члану 21. Одлуке о буџету града Краљева за 2022. годину (''Службени 
лист града Краљева'', број 43/21 и 28/22), за намене и у износима датим у табели: 
 

 
ИЗВЕШТАЈ О ДОНЕТИМ РЕШЕЊИМА О ПРОМЕНИ АПРОПРИЈАЦИЈА 

ЗА ПЕРИОД ОД  01.01.2022.  ДО  31.12.2022. године 
 

Ред. 
Бр. 

Број  
решења и датум 

Умањене  
позиције  

Увећане 
 позиције  

 
Н а м е н а 

Износ у 
динарима 

1 2 3 4 5 6 

 
I - период пре 

ребаланса      

1. 
 683/2022 
11.03.2022 458  465 

Промене у апропријацијама односе се на уравнотежење издатака у погледу недостајућих 
средстава намењених за измирење пореског дуга за фебруар месец 2019. године, а на 
основу Опомене Пореске управе број 050-433-01-05071/2022-2100 од 02.03.2022. године 
који је настао услед неизмирења обавеза за порез на плате запослених за новембар месец. 
(Центар локалних услуга)  12.000,00 

2. 
 916/2022 
01.04.2022 199 175, 176 

Промене у апропријацијама односе се за расходе у погледу недостајућих средстава 
намењених за потребе адаптације простора и грађевинских радова на згради Градске 
управе града Краљева (санација крова, четвртог спрата и др.) и за потребе набавке опреме 
(рампа за паркинг простор иза зграде Градске управе) 20.000.000,00 

3. 
972/2022 

08.04.2022 172 174 

Промене у апропријацијама односе се за расходе у погледу недостајућих средстава  
намењених за плаћање по правноснажним судским пресудама у споровима запослених у 
Градској управи града Краљева ради исплате разлике у заради. (Градска управа)  8.000.000,00 

4. 
1023/2022 
14.04.2022 444 450 

Промене у апропријацијама односе се за расходе у погледу недостајућих средстава 
намењених за плаћање по правноснажним судским пресудама у споровима запослених у 
МЗ Ушће а ради исплате неисплаћених зарада (Месне заједнице) 20.000,00 

5. 
1254/2022 
10.05.2022 460 465 

Промене у апропријацијама односе се за расходе у погледу недостајућих средстава 
намењених за плаћање накнаде штете за неискоришћени годишњи одмор за запослену 
Јелену Рајковић по Уговору о раду бр.125/21 од 22.02.2021. године (Центар локал.услуга) 110.000,00 

6. 
1312/2022 
13.05.2022 169 138 

Промене у апропријацијама односе се за расходе у погледу недовољно планираних 
средстава за потребе набавке и уградње котла у Основној школи "Чибуковачки 
партизани" Краљево (Градска управа) 3.530.000,00 

7. 
1598/2022 
08.06.2022 462 465 

Промене у апропријацијама односе се за расходе у погледу недостајућих средстава 
намењених за измирење пореског дуга за март, април, мај и јун месец 2018. године а на 
основу Опомене Пореске управе број 050-433-01-13479/2022-2100 од 01.06.2022. године 
који је настао услед неизмирења обавеза за порезе и доприносе на зараде запослених за 
наведени месец (Центар локалних услуга) 250.000,00 
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Ред. 
Бр. 

Број  
решења и датум 

Умањене  
позиције  

Увећане 
 позиције  

 
Н а м е н а 

Износ у 
динарима 

1 2 3 4 5 6 

8. 
1612/2022 
09.06.2022 165 161 

Промене у апропријацијама односе се за расходе у погледу недостајућих средстава 
намењених за исплату јубиларних награда запосленима у Градској управи града Краљева 
на основу донетих решења (Градска управа) 1.100.000,00 

9. 
1691/2022 
15.06.2022 17 18 

Промене у апропријацијама односе се за расходе у погледу недостајућих средстава 
намењених за исплату јубиларне награде запосленом градском већнику на сталном раду. 
(Градско веће) 20.000,00 

10. 
1704/2022 
16.06.2022 32 29 

Промене у апропријацијама односе се за расходе у погледу недостајућих средстава 
намењених за исплату јубиларне награде запосленом – буџетски инспектор 
(Градоначелник) 10.000,00 

11. 
1708/2022 
17.06.2022 169, 199 197 

Промене у апропријацијама односе се за расходе у погледу недостајућих средстава 
намењених за учешће Града по Уговору о финансирању програма енергетске санације 
стамбених зграда, породичних кућа и станова које спроводи град Краљево број 401-00-
6/34/2022-01 од 11.03.2022. године у износу од 5.000.000,00 динара и недостајућа 
средства за остале пројекте предвиђене на овој позицији који су у најави у износу од 
400.000,00 динара. (Градска управа) 5.400.000,00 

12. 
1774/2022 
24.06.2022 44 41 

Промене у апропријацијама односе се за расходе у погледу недостајућих средстава 
намењених за исплату јубиларне награде запосленом (Градско правобранилаштво) 70.000,00 

13. 
2220/2022 
18.07.2022 230 242 

Промене у апропријацијама односе се за расходе у погледу недостајућих средстава 
намењених за штампање другог допуњеног издања Епидемије у Србији током XIX века 
(Историјски архив) 600.000,00 

14. 
2535/2022 
19.08.2022 102 103 

Промене у апропријацијама односе се за расходе у погледу недостајућих средстава 
намењених за суфинансирање пројекта из области заштите животне средине (Градс.упр) 1.000.000,00 

 
II -  период после  

ребаланса      

1. 
2932/2022 
18.10.2022 430 431 

Промене у апропријацијама односе се на уравнотежење расхода у погледу недовољно 
планираних средстава за геодетске услуге корисника. (Туристичка организа. Краљево) 132.000,00 

2. 
3249/2022 
23.11.2022 165 145 

Промене у апропријацијама односе се на уравнотежење расхода у погледу недовољно 
планираних средстава за исплату обавеза за рад народне кухиње за месеце септембар, 
октобар и новембар текуће године у оквиру Програма народне кухиње који се реализује у 
складу са Планом рада Црвеног крста Краљево за 2022. годину. (Градска управа) 730.000,00 

3. 
3254/2022 
24.11.2022 122 70 

Промене у апропријацијама односе се на уравнотежење расхода у погледу недовољно 
планираних средстава за исплату обавеза за утрошак електричне енергије и то за месец 
октобар текуће године.  (Градска управа) 14.000.000,00 

4. 
3357/2022 
06.12.2022 255 254 

Промене у апропријацијама односе се на уравнотежење расхода у погледу недостајућих  
средстава намењених за измирење обавеза према запосленом по основу уговора о 
привременим и повременим пословима. (Народна библиотека "Стефан Првовенчани") 100.000,00 

5. 
3437/2022 
13.12.2022 162 138 

Промене у апропријацијама односе се на уравнотежење расхода у погледу недовољно 
планираних средстава за плаћање PDV-а за извођење радова за измештање трасе 
топловода у Основној школи "Димитрије Туцовић" Краљево. (Градска управа) 1.450.000,00 
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6. 
3450/2022 
15.12.2022 162 158, 95 

Промене у апропријацијама односе се на уравнотежење расхода у погледу недовољно 
планираних средстава за новогодишње поклоне за децу запослених у Градској управи 
града Краљева у износу од 230.000,00 динара и за исплату по рачуну бр.18/22 од 
09.12.2022. године који се односи на геодетско техничке радове по Уговору за 
комасациони премер подручја Самаила и Мрсаћ. (Градска управа) 1.330.000,00 

7. 
3453/2022 
15.12.2022 9 6 

Промене у апропријацијама односе се на уравнотежење расхода у погледу недовољно 
планираних средстава за исплату јубиларне награде запосленом за 10 година рада. 
(Скупштина) 115.000,00 

8. 
3531/2022 
27.12.2022 371 369 

Промене у апропријацијама односе се на уравнотежење расхода у погледу недовољно 
планираних средстава за исплату солидарне помоћи породици због смрти запосленог. 
(Спортски центар "Ибар") 58.500,00 

9. 
3540/2022 
28.12.2022 465 465/а 

Промене у апропријацијама односе се на уравнотежење расхода у погледу недовољно 
планираних средстава за накнаду штете због неискоришћеног годишњег одмора 
корисника буџетских средстава. (Центар локалних услуга)  166.000,00 

10. 
IV-476-1/2022 

21.12.2022 156 
200, 273, 366, 

384, 404 

Преусмеравање апропријације корисника буџета у износу од 10% вредности 
апропријације користи се за исплату аконтације плата за месец децембар 2022. године за 
запослене, а на основу увида у евиденцију расположивих средстава. (Народни музеј, 
Краљевачко позориште, СЦ "Ибар", ПУ"Олга Јовичић - Рита", Дечје одмарал. "Гоч" ) 6.670.000,00 

11. 
IV-476-2/2022 

21.12.2022 157 
201, 274, 367, 

385, 405 

Преусмеравање апропријације корисника буџета у износу од 10% вредности 
апропријације користи се за исплату аконтације плата за месец децембар 2022. године за 
запослене, а на основу увида у евиденцију расположивих средстава. (Народни музеј, 
Краљевачко позориште, СЦ "Ибар", ПУ "Олга Јовичић - Рита", Дечје одмарал. "Гоч" ) 1.090.000,00 

 
 
 

Члан 13. 
 
                  У извештајном периоду од 01. јануара до 31. децембра 2022. године, сагласно члану 24. Одлуке о буџету града Краљева за 2022. годину ("Службени лист 
града Краљева", број 43/21 и 28/22) решењима надлежног извршног органа – Градоначелника града Краљева за средства обезбеђена трансфером од другог нивоа 
власти (Републике Србије) утврђене су намене у износима ближе описаних у табели: 
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I.  НАМЕНСКИ ТРАНСФЕРИ ОД  РЕПУБЛИКЕ ГРАДУ КРАЉЕВУ 
У ТОКУ 2022. ГОДИНЕ   

                                                                                                                                                                                             
Ред. 
бр. 

Број  
решења и датум 

Позиција 
у  

Одлуци о 
буџету  

 
Н а м е н а 

Износ у 
динарима 

1 2 3 4 5 

1. 
97/2022 

17.01.2022 62 

Средства обезбеђена на основу Решења о исплати помоћи Комесаријата за избеглице и миграције Републике 
Србије број 553-480/1 од 26. јула 2021. године и користиће се као помоћ за набавку огрева социјално 
угроженим породицама избеглих и интерно расељених лица која су тренутно настањена на територији града 
Краљева у појединачно максималном износу по породици до 20.000,00 динара. (Градска управа)   500.000,00 

2. 
102/2022 

18.01.2022 197 

Средства обезбеђена на основу Уговора о суфинансирању програма енергетске санације стамбених зграда, 
породичних кућа и станова који спроводи град Краљево закључен између Министарства рударства и 
енергетике РС и Града Краљева и користиће се за суфинансирање Програма енергетске санације стамбених 
зграда, породичних кућа и станова који спроводи град Краљево. (Градска управа)   2.500.000,00 

3. 
103/2022 

18.01.2022 62 

Средства обезбеђена 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 и 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  (Градска управа)   3.780.000,00 

4. 
104/2022 

18.01.2022 62 

Средства обезбеђена на основу Решења о исплати помоћи Комесаријата за избеглице и миграције Републике 
Србије број 553-720/1 од 02.11. 2021. године и користиће се као помоћ социјално угроженим породицама 
избеглих и интерно расељених лица која су тренутно настањена на територији града Краљева за набавку 
лекова, у појединачном максималном износу по породици до 20.000,00 динара. (Градска управа)   500.000,00 

5. 
105/2022 

18.01.2022 62 

Средства обезбеђена на основу Уговора о сарадњи у области управљања миграција закљученог између 
Комесаријата за избеглице и миграције Републике Србије и Града Краљева и користиће се за реализацију 
помоћи за активности на унапређењу капацитета Града Краљева за решавање проблема миграција који се 
налазе на територији града кроз организације и реализацију програма (радионица, округлих столова, и других 
сличних скупова) за идентификовање потреба, размену искуства и анализу проблема као и њихових могућих 
решења, кроз унапређење информисаности пружаоца услуга и јавности о потребама и проблемима миграната 
који се налазе на територији града, кроз унапређење информисаности миграната о њиховим правима, 
начинима њиховог остваривања и заштите, као и о видовима доступне помоћи за мигранте који бораве на 
територији града. (Градска управа)   210.000,00 

6. 
110/22 

18.01.2022 
359, 363, 

365 

Средства обезбеђена на основу Уговора закљученог између Министарства културе и информисања РС, 
заведеног под бројем 451-04-1531/2021-02 дана 11.05.2021. године и Завода за заштиту споменика културе 
Краљево заведеног под бројем 507/2 дана 13.05.2021. године и Анекса заведеног под бројем 451-04-1531/2021-
02 дана 20.12.2021. године и Завода за заштиту споменика културе Краљево, заведеног под бројем 1295/2 дана 
22.12.2021. године и користиће се за реализацију пројекта: "Ревитализација средњевековног Града Маглича-
хитне интервенције и техничко одржавање 2.фаза". 583.701,80 
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7. 
111/22 

18.01.2022 
359, 361, 
363, 365 

Средства обезбеђена на основу Уговора закљученог између Министарства културе и информисања РС, 
заведеног под бројем 451-04-1531/2021-02 дана 11.05.2021. године и Завода за заштиту споменика културе 
Краљево заведеног под бројем 507/2 дана 13.05.2021. године и Анекса заведеног под бројем 451-04-1531/2021-
02 дана 20.12.2021. године и Завода за заштиту споменика културе Краљево, заведеног под бројем 1295/2 дана 
22.12.2021. године и користиће се за реализацију пројеката: "Реконструкција и санација цркве посвећене 
Светом Николи у Тепечима-прва фаза". 2.329.460,00 

8. 
IV-115/2022 
18.01.2022 430 

Средства обезбеђена на основу Уговора закљученог између Министарства трговине, туризма и 
телекомуникација РС, заведен под бројем 401-00-1153/1/2020-08 дана 05.08.2020. године и Туристичке 
организације Краљево, заведен под бројем 214 дана 07.08.2020. године Анекса I и Анекса II и користиће се за 
реализацију Пројекта – Уређење прилаза тврђави Маглич – III фаза у 2021. години. 6.143.980,00 

9. 
505/2022 

24.02.2022 69 

Средства обезбеђена на основу Уговора закљученог између Мнистарства државне управе и локалне 
самоуправе РС и Града Краљева и користиће се за набавку таблица улица и кућних бројева након успешног 
именовања улица у оквиру процеса ажурирања адресног регистра (Градска управа) 2.227.386,08 

10. 
524/2022 

28.02.2022 106 

Средства обезбеђена на основу Уговора закљученог између Министарства за заштиту животне средине РС и 
Града Краљева и користиће се за суфинансирање реализације пројеката смањења загађења ваздуха пореклом 
из индивидуалних извора у 2022. године на територији града Краљева. (Градска управа) 132.777,09 

11. 
870/2022 

29.03.2022 62 

Средства обезбеђена на основу Решења о исплати новчане помоћи Комесаријата за избеглице и миграције 
Републике Србије број 553-29/1, 553-39/1 и 553-754/2-2021 од 17.03.2022. године и користиће се као помоћ за 
превазилажење тешке материјалне ситуације социјално угроженим породицама избеглих и интерно 
расељених лица која су тренутно настањена на територији града Краљева за три породице по наведеним 
решењима. (Градска управа)   50.000,00 

12. 
903/2022 

31.03.2022 263 
Средства обезбеђена на основу Уговора закљученог између Министарства културе и информисања РС и 
Народне библиотеке „Стефан Првовенчани“ Краљево и користиће се за куповину машина и опреме 76.780,00 

13. 
904/2022 

31.03.2022 263 
Средства обезбеђена на основу Уговора закљученог између Министарства културе и информисања РС и 
Народне библиотеке „Стефан Првовенчани“ Краљево и користиће се за куповину машина и опреме 603.523,57 

14. 
IV-1415/2022 

24.05.2022 
265, 267, 
268, 270 

Средства обезбеђена на основу Уговора о суфинансирању пројекта Жички сабор библиотекара 2022. године 
закљученог између Министарства културе и информисања РС и Народне библиотеке „Стефан Првовенчани“ 
Краљево. 813.750,00 

15. 
1682/2022 
14.06.2022 219 

Средства обезбеђена на основу Уговора закљученог између Министарства културе и информисања РС и 
Народног музеја Краљево за финансирање пројекта: Часопис „Наша прошлост“ 21 300.000,00 

16. 
1676/2022 
13.06.2022 

359, 360, 
363, 365 

Средства обезбеђена на основу Уговора закљученог између Министарства културе и информисања РС и 
Завода за заштиту споменика културе Краљево за финансирање пројекта: Првобитно обзиђе манастира Жича 
– археолошка истраживања 900.000,00 

17. 
1675/2022 
13.06.2022 

359, 360, 
363, 364 

Средства обезбеђена на основу Уговора закљученог између Министарства културе и информисања РС и 
Завода за заштиту споменика културе Краљево за финансирање пројекта: Пројекат заштите локалитета 
Метође на Копаонику. 800.000,00 
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18. 
1674/2022 
13.06.2022 

359, 360, 
363, 364 

Средства обезбеђена на основу Уговора закљученог између Министарства културе и информисања РС и 
Завода за заштиту споменика културе Краљево за суфинансирање пројекта: Завршна археолошка 
истраживања римског купатила на локалитету Јабланица, село Плеш (општина Александровац). 800.000,00 

19. 
1673/2022 
13.06.2022 

358, 359, 
361, 363, 
364, 365 

Средства обезбеђена на основу Уговора закљученог између Министарства културе и информисања РС и 
Завода за заштиту споменика културе Краљево за суфинансирање Пројекта конзерваторско-рестаураторских 
радова на живопису цркве Светог Саве у манастиру Жича. 5.000.000,00 

20. 
1672/2022 
13.06.2022 

359, 363, 
365 

Средства обезбеђена на основу Уговора закљученог између Министарства културе и информисања РС и 
Завода за заштиту споменика културе Краљево за суфинансирање Пројекта Конзерваторско-рестаураторских 
радова на цркви Св.Димитрија са старим гробљем у Митровој Реци, Град Нови Пазар – друга фаза  2.500.000,00 

21. 
1671/2022 
13.06.2022 

358, 359, 
363 

Средства обезбеђена на основу Уговора закљученог између Министарства културе и информисања РС и 
Завода за заштиту споменика културе Краљево за суфинансирање Пројекта: Израда Елабората за допуне 
одлука о проглашењу непокретних културних добара.  300.000,00 

22. 
1670/2022 
13.06.2022 

358, 359, 
363, 365 

Средства обезбеђена на основу Уговора закљученог између Министарства културе и информисања РС и 
Завода за заштиту споменика културе Краљево за суфинансирање Пројекта: Превентивна конзервација 
објеката X, IX, VI и V на археолошком налазишту Градина на Јелици.  2.500.000,00 

23. 
1669/2022 
13.06.2022 

359, 363, 
365 

Средства обезбеђена на основу Уговора закљученог између Министарства културе и информисања РС и 
Завода за заштиту споменика културе Краљево за суфинансирање Пројекта: Ревитализација средњевековног 
града Маглич – хитне интервенције и техничко одржавање – 3 фаза.  5.000.000,00 

24. 
1646/2022 
13.06.2022 154 

Средства обезбеђена на основу Уговора о реализацији Пројекта: „Програм стручног оспособљавања младих“ 
закљученог између Министарства омладине и спорта РС и Града Краљева. (Градска управа)  2.300.000,00 

25. 
1608/2022 
09.06.2022 245 

Средства обезбеђена на основу Уговора о суфинансирању пројекта: Набавка покретних архивских регала за 
нови депо Историјског архива Краљево – трећа фаза закљученог између Министарства културе и 
информисања РС и Историјског архива Краљево. 1.200.000,00 

26. 
1597/2022 
08.06.2022 267, 272 

Средства обезбеђена на основу Уговора о суфинансирању пројекта ДИГИТАЛИЗОВАНА СТАЊА ЗА СВА 
ПОВЕЉИНА ИЗДАЊА закљученог између Министарства културе и информисања РС и Народне библиотеке 
„Стефан Првовенчани“ Краљево. 200.000,00 

27. 
2022/2022 
04.07.2022 

265, 266, 
267, 270 

Средства обезбеђена на основу Уговора о суфинансирању матичних функција у 2022. години закљученог 
између Министарства културе и информисања РС и Народне библиотеке „Стефан Првовенчани“ Краљево. 330.000,00 

28. 
2035/2022 
05.07.2022 164 

Средства обезбеђена на основу Уговора закљученог између Министарства за бригу о селу РС и Града Краљева 
за суфинансирање манифестације „Михољски сусрети села“ у селу Опланићи. (Градска управа) 408.816,56 

29. 
2113/2022 
08.07.2022 

359, 360, 
363 

Средства обезбеђена на основу Уговора о суфинансирању пројекта дигитална фотограметрија цркава брвнара 
на територији Завода за заштиту споменика културе закљученог са Министарством културе и информис. РС.  500.000,00 

30. 
2190/2022 
13.07.2022 197 

Средства обезбеђена на основу Уговора закљученог између Управе за финансирање и подстицање енергетске 
ефикасности РС која је као орган у саставу Министарства рударства и енергетике и Града Краљева за 
суфинансирање програма енергетске санације стамбених зграда, породичних кућа и станова који спроводи 
град Краљево. (Градска управа) 5.000.000,00 
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31. 
2195/2022 
15.07.2022 222 

Средства обезбеђена на основу Уговора о финансирању пројекта: Израда музејских витрина за презентацију 
предмета од стакла Народног музеја у Краљеву у међународној години стакла закљученог између 
Министарства културе и информисања РС. 600.000,00 

32. 
2196/2022 
15.07.2022 219, 221 

Средства обезбеђена на основу Уговора о финансирању пројекта: Конзервација текстила XVIII и IX века из 
ризнице манастира Студеница закљученог између Министарства културе и информисања РС и Народног 
музеја Краљево. 1.071.900,00 

33. 
2264/2022 
22.07.2022 267, 268 

Средства обезбеђена на основу Уговора о суфинансирању пројекта „Часопис за књижевност, уметност и 
културу Повеља 2022“ закљученог између Министарства културе и информисања РС и Народне библиотеке 
„Стефан Првовенчани“ Краљево. 400.000,00 

34. 
2337/2022 
01.08.2022 268 

Средства обезбеђена на основу Уговора о суфинансирању пројекта „Жички духовни сабор Преображење 
2022“ закљученог између Министарства културе и информисања РС и Народне библиотеке „Стефан 
Првовенчани“ Краљево. 250.000,00 

35. 
2365/2022 
03.08.2022 219, 221 

Средства обезбеђена на основу Уговора закљученог између Министарства културе и информисања РС и 
Народног музеја за финансирање пројекта: Лојаник-рудник камених сировина праисторијских заједница 
централне Србије. 450.000,00 

36. 
2366/2022 
03.08.2022 197 

Средства обезбеђена на основу Уговора о суфинансирању програма енергетске санације породичних кућа који 
спроводи град Краљево, Анекса 1 и Анекса 2 истог закључених између Министарства рударства и енергетике 
РС, односно Управе за финансирање и подстицање енергетске ефикасности РС која је као орган у саставу 
министарства и Града Краљева (санација породичних кућа који се тичу уградње соларних панела и пратеће 
инсталације за производњу електричне енергије за сопствене потребе који спроводи град Краљево) 2.000.000,00 

37. 
2406/2022 
09.08.2022 440 

Средства обезбеђена на основу Уговора закљученог између Министарства трговине, туризма и 
телекомуникација РС и Јавне установе "Туристичка организација Краљево" и користиће се за суфинансирање 
пројекта "МАГЛИЧ ФЕСТ 2022. – ПРОМОЦИЈА ДОЛИНЕ ВЕКОВА" 1.500.000,00 

38. 
2531/2022 
19.08.2022 62 

Средства обезбеђена на основу Решења о исплати новчане помоћи Комесаријата за избеглице и миграције 
Републике Србије и користиће се као помоћ за превазилажење тешке материјалне и здравствене ситуације 
социјално угроженим, избеглим и интерно расељеним лицима која су тренутно настањена на територији града 
Краљева у укупном износу од 56.000,00 динара за два избегла лица, по наведеним решењима. (Градска 
управа)   56.000,00 

39. 
3037/2022 
31.10.2022 222 

Средства обезбеђена на основу Уговора закљученог између Министарства културе и информисања РС и 
Народног музеја за суфинансирање послова територијално надлежних музеја у 2022. години (куповина 
фотоапарата SONY ALPHA A7RM4A) 400.000,00 

40. 
3356/2022 
06.12.2022 62 

Средства обезбеђена на основу Уговора о додели бесповратних средстава закљученог између Министарства за 
бригу о селу РС, Града Краљева и Марије Љубичић и Милоша Љубичића као корисника бесповратних 
средстава из Краљева, улица Рудничка бр.65 као и Уговор са Александром Кочић и Ђорђем Кочић као 
корисника бесповратних средстава са пребивалиштем у месту Ћеновац, општина Лебане и користиће се за 
куповину сеоских кућа са окућницом. (Градска управа)   2.345.523,60 
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41. 
3385/2022 
12.12.2022 62 

Средства обезбеђена на основу Уговора о додели бесповратних средстава закљученог између Министарства за 
бригу о селу РС, Града Краљева и Лазара Живковића као корисника бесповратних средстава из Краљева, 
Поповићи, улица Др. Илије Благојевића бр.35 и користиће се за куповину сеоских кућа са окућницом. 
(Градска управа)   1.173.116,60 

42. 
3480/2022 
20.12.2022 384, 385 

Средства обезбеђена на основу Споразума о коришћењу трансферних средстава из буџета Републике Србије 
за 2022. годину за припремни предшколски програм закљученог између Министарства просвете, науке и 
технолошког развоја Републике Србије и Града Краљева, користиће се за исплату аконтације плата, додатке и 
накнаде запослених и социјални допринос на терет послодавца Предшколске установе "Олга Јовичић-Рита" за 
децембар месец 2022. године 4.603.970,00 

43. 
IV-3484 

21.12.2022 474, 468 

Средства обезбеђена на основу Уговора о наменским трансферима у социјалној заштити закљученим између 
Републике Србије – Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања и града Краљева ради 
финансирања услуга "Социјално становање у заштићеним условима" и "Породични сарадник" на територији 
града Краљева у 2022. години, а према закљученим Уговорима о финансирању услуге социјалне заштите 
"Породични сарадник" и "Социјално становање у заштићеним условима" у 2022. години између Града 
Краљева и Центра локалних услуга Краљево 3.422.911.00 

44. 
3485/2022 
21.12.2022 95 

Средства обезбеђена на основу Решења Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде Републике 
Србије граду Краљеву која ће се користити за уређење земљишта комасацијом (I фаза) – геодетско – технички 
радови дела катастарских општина Самаила и Мрсаћ за чије је извођење град Краљево закључио уговор 
бр.3411/20 од 24.12.2020. године са Извођачем радова Еврогеоматика доо и то за радове по рачуну извођача 
радова број 18/22 од 09.12.2022. године који се односе на геодетско-техничке радове у поступку комасације за 
извршене услуге по Уговору и Уређење земљишта комасацијом (I фаза) – геодетско – технички радови. 9.800.000,00 

45. 
3501/2022 
23.12.2022 223 

Средства обезбеђена на основу Уговора о суфинансирању пројекта под називом "Осавремењавање збирке 
делом Марије Шевић Two rooms", "Осавремењавање збирке делом Милице Дукић, Огледало" и 
"Осавремењавање збирке делом Ивана Шуковића, Кораци звоне врло далеко" закљученим између 
Министарства културе Републике Србије и Народног музеја Краљево. 650.000,00 

46. 
3512/2022 
26.12.2022 263 

Средства обезбеђена на основу Уговора о откупу публикација закљученог између Министарства културе РС и 
Народне библиотеке "Стефан Првовенчани" за откуп књига за библиотеку. 117.750,00 

47. 
3515/2022 
26.12.2022 62 

Средства обезбеђена на основу Уговора о сарадњи закљученог између Министарства за избеглице и миграције 
РС и Града Краљева и користиће се за породична домаћинства избеглица и интерно расељених лица на 
њиховој територији. 1.000.000,00 

48. 
3552/2022 
30.12.2022 176 

Средства од донација и помоћи од међународних организација на основу Уговора о суфинансирању пројекта 
"Evergreen" закљученог између United Nations Development Programme и Града Краљева као капиталне 
донације од међународних организација у корист нивоа градова и користиће се за набавку опреме за 
осматрачку станицу (Градска управа) 2.106.901,14 

   УКУПНО: 80.438.247,44 
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Члан 14. 
 

                У извештајном периоду од 01. јануара до 31. децембра 2022. године из буџета града Краљева реализована су средства на економској класификацији 
451000 – Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама у укупном износу од 120.694.779,60 динарa. 
 
               У оквиру Програма подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја за 2022. години на територији града Краљева 
(''Службени лист града Краљева '', број 10/22 и 29/22) реализована су средства у износу од 75.036.346,94 динара за:  
 

- регрес за репродуктивни материјал (за вештачко осемењавање уматичених крава и јуница) за 922 носиоца пољопривредних газдинстава (6.412 
грлa) у износу од 9.618.000,00 динара и по основу пренетих обавеза из 2021. године износ од 524.004,63 динарa; 

- инвестиције у физичку имовину пољопривредним газдинствима спроведене по јавном огласу и утврђивања испуњености услова подносиоца 
захтева за инвестиције у физичку имовину, на предлог Савета за пољопривреду града Краљева, Градско веће града Краљева решењем број 011-
216/2022-I дана 30.06.2022. године утврдило је право за доделу бесповратних средстава за 145 корисника-породичних газдинстава са којима су 
закључени уговори. Реализација средстава износила је 29.960.140,00 динара и односе се на: 
 
                         - набавку квалитетних приплодних грла млечних раса: финансирање 90 носиоца породичног пољопривредног газдинства за 
куповину 210 грла крава, 90 грла јуница; 
                         - набавку квлитетних приплодних грла за производњу меса: финансирање 41 носиоца породичног пољопривредног газдинства за 
куповину 30 грла оваца, 3 овна и 441 грла телади; 
                         - инвестирање у вишегодишње засаде воћњака, винове лозе као и у инвестирање поврћа (укључујући печурке) и цвећа: 
финансирање 9 носиоца породичног пољопривредног газдинства за кречење земљишта ради подизања нових засада (6 корисника), набавку 1200 
садница сертификоване лесковачке дуње (1 корисник) и набавку једног пластеника; 
                      - набавку нових пчелињих друштава: финансирање 4 носиоца регистрованих пољопривредних газдинстава за набавку 156 нових 
пчелињих друштава, набавку опреме за пчеларство финансиран је 1 носилац регистрованог пољопривредног газдинства, 
 

- обнаваљање пољопривредног производног потенцијала нарушеног елементарним непогодама и катастрофалним догађајима и увођење 
одговарајућих превентивних активности (осигурање усева, плодова, вишегодишњих засада, расадника и животиња у износу од 50% од износа 
премије осигурања без урачунатог ПДВ-а) за 578 носиоца регистрованог пољопривредног газдинства са територије града Краљева у износу од 
34.884.202,31 динар (остварило је 475 носиоца због ограничења планираних средстава); 
 

- подстицај за спровођење одгајивачких програма, ради остваривања одгајивачких циљева у сточарству односно праћење реализације Програма 
доделе стеоних јуница и првих женских телади у износу од 50.000,00 динара у складу са Уговором Пољопривредно саветодавном и стручном 
службом Краљево ДОО и 

 
- подстицаји за промотивне активности у пољопривреди и руралном развоју у износу од 1.639.200,01 динар и односе се на: 

 
                      - учешће у организацији превоза чланова друштва на сајам пчеларства у Београду и сајму пчеларства југоисточног Балкана 
одржаног у Врању, међународни пчелињи сајам у Београду (Ташмајдан) у износу од 150.000,00 динара, 
                     -  учешће у трошковима Удружења грађана "Центар за културу омладину и спорт" Заклопача за организацију Сајма пољопривреде у 
Врби у окиру манифестације "Сабор традиције и културе Врба 2022" у износу од 350.000,00 динара, 
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                        - учешће у трошковима Научно пословном центру "WORLD" из Краљева ради плаћања закупа штанда, превоза ученика предавача  
и других зависних трошкова за информативне активности (дизајн реклама и дизајн за објаве на друштвеним мрежама) у оквиру манифестације 
"Гегулићи дани воћа, српске ракије и вина" у Рибници у износу од 300.000,00 динара,  
                       - учешће у трошковима манифестације Удружења "Дани грејане ракије Буковица" у износу од 357.000,00 динара, 
                         - учешће у закупу изложбеног простора ДОО за туризам, угоститељство и сајамске манифестације "Шумадија сајам Крагујевац" 
поводом одржаног шумадијског сајма пољопривреде у Крагујевцу у укупном износу од 97.200,01 динар, 
                         - учешће у торковима Савеза проналазача Србије код реализације манифестације Такмичарски дани младих предузетника и 
иноватора у Краљеву у износу од 300.000,00 динара, 
                         - учешће у трошковима превоза и улазница на сајмовима пољопривреде у Новом Саду удружењу Надибар Роћевићи у износу од 
85.000,00 динара. 
 

 
  У складу са Правилником за доделу подстицајних средстава за развој сеоског туризма на територији града Краљева (''Службени лист града 
Краљева'', број 19/17, 41/20 и 28/21), а на основу одлуке Градског већа о додели подстицајних средстава града Краљева број 011-379/2022-I од 01.12.2022. године 
одобрена су подстицајна средства за развој сеоског туризма за 36 учесника на конкурсу града Краљева у укупном износу од 10.000.000,00 динара.  

 
 
 

ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 
 
 

Члан 15. 
                            
                              Одлуку о завршном рачуну буџета града Краљева доставити Управи за трезор, након усвајања.  
 
 

Члан 16.  
                           

   Ова Oдлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у "Службеном листу града Краљева". 
 
 
 
СКУПШТИНА ГРАДА КРАЉЕВА                                                                                                                                                         ПРЕДСЕДНИК 
Број: 011-_____/2023-I                                                                                                                                                               СКУПШТИНЕ ГРАДА КРАЉЕВА 
Дана: _________ 2023. године                                                                                               
                                             Ненад Марковић, дипл.инж.саобраћаја 



О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е 
ОДЛУКЕ О ЗАВРШНОМ РАЧУНУ  

БУЏЕТА ГРАДА КРАЉЕВА  
ЗА 2022. ГОДИНУ 

 
 
І   ПРАВНИ ОСНОВ И РАЗЛОЗИ ЗА ДОНОШЕЊЕ   
    ОДЛУКЕ 
 
 Правни основи за доношење Одлуке о завршном 
рачуну буџета града Краљева за 2022. годину садржан је 
у одредбама чланова 77, 78. и 79. 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, 72/19, 149/20, 118/21 и 138/22), члана 20. тачка 3, 
члана 23. став 4, члана 32. тачка 2. и члана 66. тачка 3. 
Закона о локалној самоуправи ("Службени гласник РС" 
број 129/07, 83/14, 101/16, 47/18 и 111/21 – др.закон), 
члана 16. тачка 5, члана 26. тачка 2, члана 89. став 3. и 
члана 121. став 2. Статута града Краљева ("Службени 
лист града Краљева", број 5/19 – пречишћен текст). 
 Припрема, састављање и подношење завршног 
рачуна буџета локалне власти дефинисана је 
календаром за подношење годишњих финансијских 
извештаја у Закону о буџетском систему (у даљем 
тексту: Закон). 
 Предлог Одлуке о завршном рачуну буџета града 
Краљева за 2022. годину је, сагласно члану 77. Закона, 
утврђен од стране надлежног извршног органа града 
Краљева – Градског већа, а на основу припремљеног 
нацрта Одлуке од стране Одељења за привреду и 
финансије Градске управе града Краљева, као 
надлежног одељења, поднетог  у складу са одредбама 
члана 78. Закона до 30. априла текуће године за 
претходну буџетску годину. 

 У складу са календаром за подношење годишњих 
финансијских извештаја Градско веће, као надлежан 
извршни орган, доставља Скупштини града Краљева  
предлог Одлуке о завршном  рачуну буџета до 1. јуна. 
Рок за достављање Управи за трезор усвојене Одлуке о 
завршном рачуну буџета локалне власти је 30. јун. 
 Предлог Одлуке о завршном рачуну буџета града 
Краљева за 2022. годину садржи годишњи финансијски 
извештај о извршењу буџета који чини консолидоване 
податке из главне књиге Трезора и податке из извештаја 
завршних рачуна директних и индиректних корисника 
буџетских средстава града Краљева, са додатним 
напоменама, објашњењима и образложењима и 
извештај о учинку програма за предходну годину. 
  
 
 ІІ   ОПШТИ ДЕО 
 
 У предлогу Одлуке о завршном рачуну буџета 
града Краљева за 2022. годину садржани су резултати 
извршења буџета града Краљева у календарској 2022. 
години. 
             Укупни остварени текући приходи и примања од 
продаје нефинансијске имовине буџета града Краљева 
за 2022. годину износе 4.879.665.311,75 динара (7+8), а 
текући расходи и издаци за набавку нефинансијске 
имовине (4+5) буџета града Краљева за 2022. годину 
износе 4.686.513.643,98 динара. 
             Као резултат разлике између укупних текућих 
прихода и примања од продаје нефинансијске имовине и 
укупно извршених текућих расхода и издатака за набавку 
нефинансијске имовине буџет града Краљева је у 
периоду јануар – децембар 2022. године остварио 
буџетски суфицит у износу од 193.151.667,77 динара 
(7+8)-(4+5), односно фискални суфицит у износу од 
193.297.542,91 динар као корекција буџетског суфицита 
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за примања од продаје финансијске имовине (92) и 
издатака за набавку финансијске имовине (62). 
 На дан 31.12.2022. године на подрачуну  
извршења буџета града Краљева салдо средстава је 
износио 1.102.910.902,70 динара. Средства затечена на 
подрачуну извршења буџета града Краљева на дан 
31.12.2022. године преносе се у наредну буџетску 2023. 
годину и иста распоређују буџетским корисницима за 
наменско коришћење дефинисано предлогом Одлуке о 
завршном рачуну буџета града Краљева за 2022. годину  
(члан 4).  
                У складу са одредбама члана 2. Правилника о 
начину и поступку преноса неутрошених буџетских 
средстава града Краљева на подрачун извршења буџета 
града Краљева (''Службени лист града Краљева'', број 
25/13) индиректни корисници буџетских средстава 
извршили су повраћај неутрошених средстава пренетих 
из буџета града Краљева током 2022. године закључно 
са 31.12.2022. године о чему су доставили Извештај на 
прописаном обрасцу Спецификација враћених средстава 
(СВС). 

Са становишта новчаних токова буџета града 
Краљева у извештајном периоду остварен је вишак 
новчаног прилива у износу од 193.297.542,91 динар, као 
разлика између текућих прихода  и примања од продаје 
нефинансијске  и финансијске имовине (7+8+9) и текућих 
расхода и издатака за набавку нефинансијске и 
финансијске имовине (4+5+6).  
  
 
ІІІ   ПОСЕБАН ДЕО 
 
 Посебан део предлога Одлуке о завршном  рачуну 
буџета града Краљева за 2022. годину садржи: 

 преглед планираних и остварених текућих 
прихода и примања буџета, 

 укупно планиране и извршене текуће расходе  
и издатке из средстава буџета града Краљева 
и расходе и издатке из консолидованих 
извештаја корисника, 

 извештај о кредитном задуживању, 
 извештај о коришћењу буџетске резерве и 

посебним решењима градоначелника, 
 извештај о датим субвенцијама из средстава 

буџета града Краљева. 
 
1. Приходи и примања 
 

 Правни основ за финансирање јединица локалне 
самоупрве садржан је у одредбама Закона о 
финансирању локалне самоуправе ("Службени гласник 
РС" број 93/12, 99/13 – усклађен динарски износ и 125/14 
– усклађен динарски износ, 95/15, 83/16, 91/16 – 
усклађен динарски износ, 104/16, 96/17, 95/18 и 126/20 
усклађен динарски износ, 99/21 усклађен динарски 
износ, 111/21 – др.закон и 124/2022 – усклађени 
динарски износ) и Закону о јавном дугу ("Службени 
гласник РС" број 61/05, 107/09, 78/11, 68/15, 95/18, 91/19 
и 149/20). 
 У складу са  одредбама Закона о финансирању 
локалне самоуправе се обезбеђују средства јединици 
локалне самоуправе за обављање поверених и изворних 
послова. 
 Средства за финансирање послова из 
надлежности јединице локалне самоуправе обезбеђују 
се из: изворних прихода (стопу, односно начин и мерила 
за утврђивање износа утврђује јединица локалне 
самоуправе), уступљених прихода (основице и стопе, 
односно начин и мерила за утврђивање износа утврђују 
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се законом), ненаменских трансфера за уједначавање и 
наменских трансфера за финансирање одређених 
функција и издатака.  
 У  буџетској 2022. години град Краљево је 
остварио укупне текуће приходе и примања од продаје 
нефинансијске имовине у износу од 4.879.665.311,75 
динара (7+8), или 100,63% у односу на планирана 
средства Одлуком о буџету града Краљева за 2022. 
годину, док је по основу примања од продаје 
финансијске имовине (категорија 92) остварио 
145.875,14 динара или 72,94% у односу на планирана 
средства.  
 Имајући у виду износ нераспоређених средстава 
из ранијих година од 915.645.783,85 динара и износ 
остварених текућих прихода и примања од продаје 
нефинансијске и финансијске имовине од 
4.879.811.186,89 динара (7+8+9) укупна расположива 
средства у буџетској 2022. години износила су 
5.795.456.970,74 динара.   
 
 У структури текућих прихода и примања од 
продаје нефинансијске имовине порески приходи чине 
75,38% (3.678.211.455,62 динaра - порез на доходак, 
добит и капиталне добитке, порез на фонд зарада, порез 
на имовину, порез на добра и услуге и други порези),  
донације, помоћи и трансфери 18,47% (901.492.823,90 
динaра - донације и помоћи од међународних 
организација и трансфери од другог нивоа власти), 
други приходи 5,84% (284.952.585,90 динара - приходи 
од имовине, приходи од продаје добара и услуга, 
новчане казне и одузета имовинска корист, добровољни 
трансфери од физичких и правних лица и мешовити и 
неодређени приходи), меморандумске ставке за 
рефундацију расхода 0,01% (537.568,92 динара – 
меморандумске ставке за рефундацију расхода и 
расхода из ранијих година),  примања од продаје 

основних средстава 0,11% (5.477.561,74 динара – 
примања од продаје непокретности, примања од продаје 
осталих основних средстава) и примања од продаје 
природне имовине 0,18% (8.993.315,67 динара – 
примања од продаје земљишта). 

Преглед остварених прихода и примања у 2022. 
години у односу на остварење истих у  2021. години дати 
су у табели 1.                                                                                                ТАБЕЛА 1: 

Екон. 
Клас. Опис јан – дец. 

2021 
јан – дец. 

2022. 
Индек. 

(4/3) 
1. 2. 3. 4. 5. 

710000 ПОРЕЗИ 2.997.572.372,38 3.678.211.455,62 122,71 

711 
Порез на доходак, добит и 
капиталне добитке 2.254.575.316,94 2.923.819.423,30 129,68 

712 Порез на фонд зарада 2.605,55 95.437,80 3.662,24 
713 Порез на имовину 546.407.776,13 558.336.257,09 102,18 
714 Порез на добра и услуге 134.429.612,30 136.473.371,60 101,52 
716 Други порези 62.157.061,46 59.486.965,83 95,70 

730000 
Донације, помоћи и 
трансфери 925.591.915,91 901.492.823,90 0,00 

731 Донације од иност.држава 0,00 0,00 0,00 

732 
Донације и помоћи од 
међународних организација 2.980.372,25 2.106.901,14 70,69 

733 
Трансфери од других нивоа 
власти 922.611.543,66 899.385.922,76 97,48 

740000 Други приходи 260.902.000,43 284.952.585,90 109,22 
741 Приходи од имовине 29.736.567,37 40.513.414,70 136,24 

742 
Приходи од продаје добара и 
услуга 136.158.484,21 136.585.301,39 100,31 

743 
Новчане казне и одузета 
имовинска корист 57.238.429,12 59.274.075,41 103,56 

744 
Добровољни трансфери од 
физичких и правних лица 246.846,00 0,00 0,00 

745 
Мешовити и неодређени 
приходи 37.521.673,73 48.579.794,40 129,47 

770000 
Меморандумске ставке за 
рефундацију расхода 0,00 537.568,92 0,00 

771 
Меморандумске ставке за 
рефундацију расхода 0,00 138.118,46 0,00 

772 

Меморандумске ставке за 
рефундацију расхода из 
претходне године 0,00 399.450,46 0,00 

810000 
Примања од продаје 
основних средстава 13.885.967,19 5.477.561,74 39,45 

811 
Примања од продаје 
непокретности 10.623.514,19 5.477.561,74 51,56 

812 
Примања од продаје 
покретне имовине 0,00 0,00 0,00 

813 
Примања од продаје осталих 
основних средстава 3.262.453,00 0,00 0,00 

840000 
Примања од продаје 
природне имовине 61.744.781,02 8.993.315,67 14,57 

841 
Примања од продаје 
земљишта 61.744.781,02 8.993.315,67 14,57 
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910000 Примања од задуживања 0.00 0,00 0,00 

911 
Примања од домаћих 
задужења 0.00 0,00 0,00 

920000 
Примања од продаје 
финансијске имовине 72.002,33 145.875,14 202,60 

921 
Примања од продаје домаће 
финансијске имовине 72.002,33 145.875,14 202,60 

                                                      УКУПНО: 4.259.769.039,26 4.879.811.186,89 114,56 

 
 
 

 Порези – 710000 
 
 У складу са одредбама члана 6. и 35. Закона о 
финансирању локалне самоуправе ("Службени гласник 
РС" број 93/12, 99/13 – усклађен динарски износ и 125/14 
– усклађен динарски износ, 95/15, 83/16, 91/16 – 
усклађен динарски износ, 104/16, 96/17, 95/18 и 126/20 
усклађен динарски износ, 99/21 усклађен динарски 
износ, 111/21 – др.закон и 124/22 – усклађени динарски 
износ) граду Краљеву припадају приходи од пореза по 
основу изворних прихода (порези на имовину, таксе и 
накнаде) и пореза од уступљених прихода (порез на 
доходак, добит и капиталне приходе). 
 Порески приходи су остварени у износу од  
3.678.211.455,62 динара и номинално су већи у односу 
на 2021. годину за 680.639.083,24 динара (22,71%) и 
односе се на: 
 
 Порез на доходак, добит и капиталне добитке 

(711) 
 
 Ова група прихода је реализована у укупном 
износу од 2.923.819.423,30  динара и односи се на порез 
на зараде, порез на приходе од самосталне делатности, 
порез на приходе од имовине, порез на приходе од 
осигурања лица и порез на друге приходе. 
 У структури укупних прихода и примања од 
продаје нефинансијске имовине (7+8) највеће учешће 

имају порези на зараде и чине 50,25% од укупних 
прихода. 
                Потребно је истаћи да учешће прихода пореза 
на зараде остварен на годушњем нивоу 102,16% 
(2.451.931.768,32 динара), 
                 - порез на приходе од самосталне делатности 
је остварен 97,63% (238.217.402,92 динара),  
                - порез на приходе од имовине 106,32% 
(5.640.094,30 динара)  
               - порез на друге приходе 90,85% 
(228.030.157,76 динара) у односу на планирана средства 
за 2022. годину. 
                
 
 Порез на имовину (713000) 
 
 Овај порез је у периоду јануар – децембар 2022. 
године остварен у односу на планирано 106,55% 
(558.336.257,09 динара) и обухвата приходе од: 

 пореза на имовину обвезника који не воде 
пословне књиге-физичка лица  (232.742.329,46 
динара), 

 пореза на имовину обвезника који воде 
пословне књиге-правна лица (170.733.435,31 
динара), 

 пореза на наслеђе и поклон по решењу 
Пореске управе (24.909.794,93 динара), 

 пореза на пренос апсолутних права на 
непокретности по решењу Пореске управе 
(92.860.812,79 динара), 

 пореза на пренос апсолутних права на  
пловним моторним возилима и пловним 
објектима (6.468.721,69 динара) 
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 пореза на пренос апсолутних права код продаје 
стечајног дужника као правног лица 
(5.267.420,76 динара) и 

 пореза на пренос апсолутних права на 
употребљаваним моторним возилима 
(25.353.742,15 динара). 

 
 Порези на имовину у складу са Законом о 
финансирању локалне самоуправе у целости припадају 
граду Краљеву. 
 
 Порез на добра и услуге (714000)  
 
 Приходи града по основу употребе добара, 
коришћења права и накнада у складу са законом и  
одлукама донетим од стране Скупштине града Краљева  
остварени су у укупном износу од 136.473.371,60 
динара, тј. 86,15% у односу на планирана средства и 
највеће учешће у њима имају: 

 таксе и накнаде за моторна возила 
(68.459.650,00 динара),  

 промену намене обрадивог пољопривредног 
земљишта (граду припада 40% и износе 
1.443.440,03 динара), 

 накнада од емисије SO2 и NO2 прашкасте 
материје и одложени отпад (138.262,20 
динара), 

 боравишне таксе (3.372.094,00 динара), 
 боравишна такса по решењу надлежног органа 

ЈЛС (414.627,66 динара) 
 градске накнаде-посебна накнада за заштиту и 

унапређење животне средине (46.501.587,98 
динара), 

 накнада за коришћење јавних површина у 
пословне и друге сврхе (15.070.764,67 динара), 

 накнада за коришћење јавне површине за 
оглашавање за сопствене потребе и за потребе 
других лица (588.152,88 динара), 

 накнада за коришћење јавне површине по 
основу заузећа грађевинским материјалом 
(205.623,76 динара) и, 

 комунална такса за држање средстава за игру 
(259.368,42 динара).  

 
 
 Други порези (716000) 
 
           Ова група прихода припада 100% граду и  
остварени су у укупном износу од 59.486.965,83 динара 
или 98,98% и односи се на истицање фирме на 
пословном простору.  
 

 Донације и трансфери – 730000 
 
 У извештајном периоду приходи по основу 
донација и трансфера остварени су у укупном износу од 
901.492.823,90 динарa или 103,20% у односу на 
планирана средства и односе се на трансфере од другог 
нивоа власти – републике и то по основу:  

 редовног ненаменског трансфера у износу од  
746.288.490,00 динара (утврђен Законом о буџету 
Републике Србије за 2022. годину који се месечно 
трансферишу локалним самоуправама). 

 капиталне донације од међународних организација 
у износу од 2.106.901,14 динарa за 
суфинансирање пројекта "Evergreen" за набавку 
опреме за осматрачку станицу на основу Уговора 
између United Nations Development Programme и 
Града Краљева.   
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 наменских текућих трансфера у износу од 
153.097.432,76  динара  за финансирање пројеката 
корисника буџета града Краљева од стране 
надлежних министарстава: 
 Министарство културе и информисања РС 

(25.086.200,00 динaра), 
 Комесаријат за избеглице и миграције РС 

(1.106.000,00 динара), 
 Министарство за рад, запошљавање, борачка 

и социјална питања РС (12.422.911,00 динара), 
 Министарство просвете, науке и технолошког 

развоја РС (54.415.302,00 динара), 
 Министарства рударства и енергетике РС – 

Управа за финансирање и подстицање 
енергетске ефикасности (29.000.000,00 
динара), 

 Министарство пољопривреде, шумарства и 
водопривреде РС – Управа за пољопривреду  
(22.590.170,00 динара) односи се на 
рефундацију уређења земљишта комасацијом 
(I фаза) геодетско – технички радови, 

 Министарство за бригу о селу (3.927.456,76 
динара), 

 Министарство омладине и спорта РС 
(2.300.000,00 динара),  

 Министарство трговине, туризма и 
телекомуникација РС (1.500.000,00 динара), 

 Министарство привреде (749.393,00 динара) 
односи се на рефундацију чланарине 
Регионалне агенције Рашког и Моравичког 
округа. 

 
 
 
 

 Други приходи – 740000 
 
 У извештајном периоду други приходи су 
остварени у износу од 284.952.585,90 динара или 
90,56% у односу на планиране Одлуком о буџету за 2022 
годину. 

У односу на претходну буџетску 2021.  годину 
други приходи су номинално већи за 24.050.585,47 
динара. 

 
 

 Приходи од имовине (741000)  
 

          Ова група прихода је остварена у укупном износу 
од 40.513.414,70 динара или 109,08% у односу на 
планирана средства и односе се на приходе буџета 
града од:  
 камата код пословних банака на средства по 

виђењу Консолидованог рачуна трезора буџета 
града Краљева 20.330.687,78 динара (на основу 
спроведеног Јавног позива за прикупљање понуда 
пословних банака за депоновање средстава по 
виђењу Консолидованог рачуна трезора буџета 
града Краљева на домаћем финансијском тржишту 
новца у 2022. години),  

 допринос за коришћење грађевинског земљишта 
(13.012.830,21 динaра),  

 накнада за коришћење дрвета 6.747.179,94 динара. 
 

 
 Приходи од продаје добара и услуга (742000) 
 

Ова група прихода је остварена у укупном износу 
од 136.585.301,39 динара или 87,39% у односу на 
планирана средства и односе се на: 
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 приходе од давања у закуп непокретности у 

државној својини коју користе органи и 
организације градова и установа – јавне службе 
које се финансирају из буџета градова 
(5.639.401,02 динара); 

 приходе од закупнина за грађевинско земљиште у 
корист нивоа градова (5.159.057,00 динара); 

 приход од давања у закуп, односно на коришћење 
непокретности у градској својини које користе 
градови и индиректни корисници њиховог буџета 
(43.960.803,70 динара); 

 приходе остварене од пружања услуге боравка 
деце у Предшколској установи (59.082.597,42 
динара). Овај приход припада буџету града од 
2017. године; 

 градске административне таксе (2.113.876,00 
динара); 

 таксе за озакоњење објеката (9.162.187,00 динара) 
и  

 приходе градских органа управе (11.453.610,67 
динара). 
 

 
 Приходи од новчаних казни и одузете имовинске 

користи (743000)  
 

Ова група прихода остварена је 100,29% 
(59.274.075,41 динара), и првенствено се односе на 
приходе од новчаних казни за саобраћајне прекршаје  
56.255.311,83 динара, док се остатак односи на приходе 
од мандатних казни у износу од 2.879.435,13 динара и 
приходе од новчаних казни за прекршаје у корист нивоа 
градова од 136.828,45 динара. 
 

 
 Мешовити и неодређени приходи (745000)  
 

Ови приходи су остварени у износу од 
48.579.794,40 динара или 78,23% у односу на планиране 
и односе се на: остале приходе у корист нивоа градова 
(40.159.934,12 динара), закупнине за стан у државној 
својини 115.584,24 динара и закупнина за станове у 
градској својини 8.304.276,04 динара. 

 
 

 Меморандумске ставке – 770000 
 
 
 Приходи од меморандумских ставки се односе  на 
рефундацију расхода из текуће године за боловање и 
рефундацију расхода буџета из претходне године у 
износу од 537.568,92 динара. 
 
 

 Примања од продаје нефинансијске 
имовине – 800000 

 
 Укупна примања по основу продаје нефинансијске 
имовине у току 2022. године остварена су у износу од 
14.470.877,41 динар и резултат су примања од продаје 
непокретности 5.477.561,74 динара и продаје земљишта 
у корист нивоа градова 8.993.315,67 динара.  
  
 

 Примања од задуживања и продаје 
финансијске имовине – 900000 

 
 Ова група примања је остварена у износу од 
145.875,14  динара и односе се на отплате кредита 
датих домаћинствима у земљи у корист нивоа градова 
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(повраћај кредита датих регистрованим 
пољопривредним газдинствима у периоду 2005 – 2011. 
године) по основу закључених уговора о комисиону са 
"Банком Интеза" и примања од продаје домаћих акција и 
осталог капитала. 
 
 
            2. Расходи и издаци 
 
 
 У складу са Одлуком о буџету града Краљева за 
2022. годину текући расходи, издаци за набавку 
нефинансијске имовине и издаци за отплату главнице 
дуга и набавку финансијске имовине финансирани су из 
буџета града Краљева у износу од 4.686.513.643,98 
динара, што у односу на планирана средства износи 
81,29%. 
 Са становишта извора финансирања текући 
расходи и издаци на нивоу укупног буџета финансирани 
су из:    
 

 изворних прихода, уступљених прихода и 
ненаменских трансфера локалне самоуправе у 
износу од 4.007.107.595,64 динара - извор 01, 

 наменских трансфера од другог нивоа власти у 
износу од 113.439.458,04  динара - извор 07, 

 нераспоређеног вишка прихода и примања из 
ранијих година у износу од 565.966.590,30 динара 
- извор 13. 

 
 
 
 

Преглед остварених расхода и издатака у 2022. 
години у односу на остварење истих у 2021. години дати 
су у наредној табели. 
                                                                                                                                    ТАБЕЛА 2: 

Екон. 
клас. Опис јан – дец. 

2021 
јан – дец. 

2022. 
Индек. 

(4/3) 
1. 2. 3. 4. 5. 

410000 РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ 916.675.659,31 1.009.732.657,12 110,15 
411 
412   Плате и социјални доприноси 855.457.287,41 913.301.845,25 106,76 

413 - 416 Остали расходи за 
запослене 61.218.371,90 96.430.811,87 157,52 

420000 КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И 
РОБА 1.366.388.295,25 1.657.376.529,15 121,30 

421 Стални трошкови 359.037.905,89 459.408.942,74 127,96 
422 Трошкови путовања 2.891.221,38 4.600.492,94 159,12 
423 Услуге по уговору 400.513.691,28 469.558.572,47 117,24 
424 Специјализоване услуге 126.744.661,41 184.172.900,90 145,31 
425 Текуће попра. и одржавање 403.048.245,63 450.709.110,44 111,83 

Екон. 
клас. Опис јан – дец. 

2021 
јан – дец. 

2022. 
Индек. 

(4/3) 
426 Материјал 74.152.569,66 88.926.509,66 119,92 

440000 ОТПЛ. КАМАТА И ПРАТЕЋИ 
ТРОШК. ЗАДУЖИВАЊА 2.891.192,78 3.275.224,28 78,69 

450000 СУБВЕНЦИЈЕ 136.547.581,93 195.731.126,54 143,34 

470000 СОЦИЈАЛНО  ОСИГУРАЊЕ 
И СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА 149.469.329,79 130.110.164,30 87,05 

480000 
490000 ОСТАЛИ РАСХОДИ 212.658.768,64 276.118.450,27 129,84 

500000 ИЗДАЦИ ЗА 
НЕФИНАНСИЈС. ИМОВИНУ 997.871.024,37 785.994.004,02 78,77 

610000 ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ 0,00 0,00 0,00 

620000 НАБАВКА ФИНАНСИЈСКЕ 
ИМОВИНЕ 0,00 0,00 0,00 

4631+ 
4641 ТЕКУЋИ ТРАНСФЕРИ 402.247.437,03 488.734.773,25 121,50 

46321+ 
4642 КАПИТАЛНИ ТРАНСФЕРИ 75.055.847,97 66.921.489,44 89,16 

4651 ОСТАЛЕ ТЕКУЋЕ 
ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ 25.234.775,35 72.519.225,61 287,38 

4652 ОСТАЛЕ КАПИТАЛНЕ 
ДОТАЦИЈЕ  И ТРАНСФЕРИ 0,00 0,00 0,00 

                                                      УКУПНО: 4.285.039.912,42 4.686.513.643,98 109,37 
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          У структури укупних текућих расхода, издатака за 
нефинансијску имовину, отплату главнице и набавке 
финансијске имовине највеће учешће имају:   

 расходи за запослене – 21,55% (обухватају 
плате и додатке запослених, социјалне 
доприносе на терет послодавца и остале 
расходе за запослене (категорија 413, 414, 415 
и 416)) у износу од 1.009.732.657,12 динара; 

 трансфери осталим нивоима власти – 11,86% 
(основно, средње образовање, центар за 
социјални рад и дотације организацијама 
обавезног социјалног осигурања) у износу од  
555.656.262,69 динара; 

 текуће поправке и одржавање – 9,62% (односи 
се на саобраћајну инфраструктуру, паркове, 
одржавање зграда и објеката, одржавање 
опреме) у износу од 450.709.110,44 динара; 

 стални трошкови – 9,80% (комуналне услуге, 
електрична енергија, ПТТ трошкови, трошкови 
осигурања, закупа имовине и опреме и др.) у 
износу од 459.408.942,74 динара; 

 услуге по уговору – 10,02% (административне 
услуге, компјутерске услуге, услуге образовања 
и усавршавање запослених, услуге 
информисања, стручне услуге, репрезентација 
и др.) у износу од 469.558.572,47 динара;  

 издаци за нефинансијску имовину – 16,77% 
(изградња и одржавање стамбених објеката, 
куповина возила, уградња опреме, 
нематеријална имовина и куповина земљишта) 
у износу од 785.994.004,02 динара; 

 специјализоване услуге – 3,93% (услуге 
образовања, културе и спорта, медицинске 
услуге, услуге одржавања националних 
паркова и природних површина, услуге 

очувања животне средине и др.) у износу од 
184.172.900,90 динара; 

 дотације невладиним организацијама – 4,73% 
(дотације спортским омладинским 
организацијама, дотације верским заједницама, 
удружењима грађана, Црвеном крсту) у износу 
од 221.790.667,62 динара; 

 накнаде за социјалну заштиту из буџета – 
2,78% (допунско материјално обезбеђење, 
превоз одређених категорија, прворођена беба, 
новчана помоћ породици са троје и више деце, 
накнаде за незапослене породиље, накнада за 
вантелесну оплодњу) у износу од 
130.110.164,30 динара; 

 субвенције јавним нефинансијским 
предузећима и организацијама – 2,58% 
(субвенције за пољопривреду, субвенције 
јавним непрофитним предузећима) у износу од 
120.694.779,60 динара; 

 У поређењу са расходима и издацима из 2021. 
године укупни расходи и издаци у 2022. години већи су у 
номиналном износу за 401.473.731,56 динара, или за 
9,37%.  
            Одлука о буџету града Краљева за 2022. годину 
извршавана је у оквиру Консолидованог рачуна трезора 
града Краљева са подрачуна извршења буџета у складу 
са кварталним финансијским плановима, решењима и на 
основу испостављених захтева буџетских корисника. 
Плаћање у оквиру извршења буџета града Краљева 
засновано је на готовинском принципу, сагласно Закону о 
буџетском систему. Готовински принцип подразумева да 
се плаћање са подрачуна извршења буџета, односно 
подрачуна буџетских корисника може вршити у складу са 
преузетим обавезама до нивоа расположивих, односно 
највише до износа планираних средстава. 
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 Одлуком о буџету града Краљева за 2022. годину 
директни буџетски корисници су: Скупштина, Градско 
веће, Градоначелник, Градско правобранилаштво и 
Градска управа распоређени у оквиру раздела (од 1 до 
5). За директне буџетске кориснике плаћања су вршена 
непосредно са подрачуна извршења буџета према 
испостављеним захтевима за преузете обавезе. 
Индиректни буџетски корисници су сврстани у оквиру  
раздела 5 (14 глава). Индиректним буџетским 
корисницима по основу испостављених захтева за 
плаћање вршен је трансфер (пренос) средстава на 
подрачуне који су отворени у оквиру Консолидованог 
рачуна трезора, са којих су индиректни корисници 
вршили плаћања својих обавеза, према намени 
средстава, добављачима. У циљу поштовања 
финансијске дисциплине корисника буџетских средстава, 
односно поштовања одредби Упутства о раду трезора 
града Краљева ("Службени лист града Краљева", број 
12/08), вршено је месечно и  тромесечно усаглашавање 
стања (пренетих средстава из буџета на подрачуне  
корисника и то у погледу њиховог трошења и намене). 
  У погледу праћења остварења прихода и примања 
поштован је бруто принцип новчаних токова сагласно 
Правилнику о условима и начину вођења рачуна за 
уплату јавних прихода и распоред средстава са тих 
рачуна ("Службени гласник РС" број 16/16, 49/16, 107/16, 
46/17, 114/17, 36/18, 44/18-др.закон, 104/18, 14/19, 33/19, 
68/19, 151/20, 19/21, 10/22 и 144/22), а када је у питању 
извршење расхода и издатака поштована је економска, 
функционална и програмска класификација. 
 Расходи и издаци за нефинансијску и финансијску 
имовину евидентирани су у складу са Одлуком о буџету 
града Краљева за 2022. годину, према организационој, 
функционалној, програмској  и економској 
класификацији.  
 

Планирана и исплаћена средства за плате у 2022. 
години табеларно су приказана у табели 3.   

                                                                                  ТАБЕЛА 3:                                                   

Р. 
бр. 

Директни и индиректни 
корисници 

буџетских средстава 
града Краљева 

Маса средстава за плате 
у 2022. години (411+412) 

Планирана 
сред. за плате 
из буџета за 
2022. годину 

Исплаћена 
сред. за плате 

из буџета у 
2022. години 

1 2 3 4 
1. Органи и организације 

града Краљева 314.590.000,00 304.431.039,85 
2. Предшколска установа 380.009.400,00 384.698.982,11 
3. Установе културе 167.269.000,00 164.807.745,11 
4. Остале установе из 

области јавних служби 57.734.000,00 59.364.078,18 
5. Јавна предузећа, дирек. 

и фондови основани од 
стране лок. власти  0,00 0,00 

6. Остали индиректни 
корисници буџета 0,00 0,00 

Укупно: 919.602.400,00 913.301.845,25 
        

 

             Раздео 1: СКУПШТИНА (Програм: Политички 
систем локалне самоуправе) 

             Расходи директног корисника Скупштине  
реализовани су у износу од 41.882.777,77 динара 
(90,15% у односу на планирано) и то  кроз програмске 
активности (ПА) 0001 - Функционисање Скупштине 
(38.319.024,97 динарa) и  0003 - Подршка раду извршних 
органа власти и скупштине за редовно финансирање 
политичких субјеката (3.563.752,80 динарa).  
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Кроз ПА 0001 финансирани су трошкови у укупном 
износу од 38.319.024,97 динарa и највеће учешће у 
трошковима имају: 
- расходи за плате именованих и постављених лица  
са припадајућим доприносима на терет послодавца  
(екон.класиф. 411 и 412) за 2 постављена и 2 изабрана 
лица у износу од 8.432.926,41 динар 
- накнаде трошкова за запослене (екон.класиф. 415) у 
износу од 117.030,73 динара 
- награде запосленима и остали посебни расходи 
(екон.класиф. 416) у износу од 112.551,78 динара 
- трошкови путовања (екон.класиф. 422) у износу од 
46.914,98 динара 
- услуге по уговору (екон.класиф. 423) у износу од 
29.298.947,87 динара, а односе се на: 

 штампање "Службеног листа града Краљева" 
у износу од 388.045,44 динара, 

 медијске услуге телевизије (пренос седница  
Скупштине) у износу од 505.314,00 динара, 

 накнаде и дневнице одборницима, шефовима 
одборничких група, техничким секретарима, 
саветима месних заједница и функционерски 
додатак председника Скупштине у износу од 
21.777.461,11 динара, 

 накнаде за скупштинске комисије у износу од 
4.623.485,17 динара, 

 репрезентацију и поклоне у износу од 
412.794,68 динара, 

 угоститељске услуге у износу од 1.370.447,48 
динара, 

 односи са јавношћу у износу од 221.400,00 
динара. 
 

- материјал (екон.класиф. 426) у износу од 97.153,20 
динара 
- машине и опрема (екон.класиф. 512) у износу од 
213.500,00 динара 
 
Кроз ПА 0003 финансирани су трошкови у укупном 
износу од 3.563.752,80 динар и то: 

- редовно финансирање политичких субјеката 
(екон.класиф. 481) у износу од 3.563.752,80 динара. 
 

Раздео 2: ГРАДСКО ВЕЋЕ (Програм: Политички 
систем локалне самоуправе) 
 
          Расходи директног корисника Градског већа 
реализовани су у износу од 10.008.342,14 динара 
(95,87% у односу на планирано) и то кроз програмску 
активност (ПА) 0002 - Функционисање извршних органа, а 
чине их следећи трошкови: 
- плате именованих лица са припадајућим 

доприносима на терет послодавца  (411 и 412) за 3 
члана Градског већа на сталном раду у износу од 
4.756.550,62 динара,  

- накнаде трошкова за запослене (415) у износу од 
82.282,22 динара (превоз), 

- трошкови путовања (422) у износу од 2.050,00 
динара 

- услуге по уговору (423) у износу од 5.167.459,03 
динара на име исплаћених функционерских додатака 
са дневницама за чланове Градског већа  који нису на 
сталном раду. 
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Раздео 3: ГРАДОНАЧЕЛНИК (Програм: Политички 
систем локалне самоуправе) 
 
              Расходи и издаци директног корисника 
Градоначелника односе се на  обавезе које проистичу из 
донетих решења, одлука и уговора. 
         Укупни расходи и издаци у оквиру (ПА) 0002 - 
Функционисање извршних органа износили су 
15.442.085,37 динара (95,27% у односу на планирано) и 
односе се на: 
- плате са припадајућим доприносима на терет 
послодавца (411 и 412) у износу од 8.560.401,75 динара 
за градоначелника, заменика градоначелника, буџетског 
инспектора и интерног ревизора, 
- накнаде трошкова за запослене (415) у износу од 
35.818,90 динара (превоз), 
- награде запосленима и остали посебни расходи 
(416) у износу од 221.276,89 динара (јубиларна награда), 
- трошкови путовања (422) у износу од 124.404,46 
динара (дневнице за службена путовања),        
- услуге по уговору (423) реализоване су у износу од 
6.279.972,97 динара од којих највеће учешће имају 
следеће услуге: 

 односи са јавношћу – 647.400,00 динара, 
 накнаде за  рад комисија  (жалбена комисија, 

комисија за враћање земљишта, стамбена 
комисија, комисија за отуђење непокретности, 
комисија за јавна информисања, за спорт, за 
незаконито изграђене објекте,...) – 1.887.794,38 
динара, 

 угоститељске услуге – 1.698.091,07 динара,  
 репрезентација и поклони – 1.582.987,64 динара, 

 остали расходи (опште услуге и семинари) – 
463.699,88 динара. 

- материјал (426) у износу од 220.210,40 динара 
(канцеларијски и потрошни материјал). 
 
 
     Раздео 4: ГРАДСКО ПРАВОБРАНИЛАШТВО 
(Програм: Опште услуге локалне самоуправе) 
 
         Укупни расходи Јавног правобранилаштва као 
директног корисника износили су 11.229.882,01 динара, 
(93,03% у односу на планирана средства) и то кроз 
програмску активност (ПА) 0004 - Градско 
правобранилаштво, а чине их следећи трошкови: 
- плате са припадајућим доприносима на терет 

послодавца (411 и 412) за 4 постављена и 1 
запослено лице у износу од 10.189.452,66 динарa, 

- накнаде у натури (413) у износу од 48.384,00 динара 
(превоз),  

- социјална давања запосленима (414) у износу од 
46.666,67 динара (солидарна помоћ), 

- награде запосленима и остали посебни расходи 
(416) у износу од 503.355,78 динара (јубиларне 
награде), 

- сталне трошкове (421) у износу од 163.622,52 динара 
(централно грејање, одвоз отпада, фиксни и мобилни 
телефони, интернет), 

- услуге по уговору (423) у износу од 63.667,28 динара 
(вештачење), 

- текуће поправке и материјал (425 и 426) утрошено 
је 214.733,10 динара (канцеларијски материјал и 
текуће поправке).  
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Раздео 5: ГРАДСКА УПРАВА 
 
      Расходи у овом разделу су извршавани преко 14 
буџетских корисника који су означени главама. Укупни 
расходи и издаци су износили 4.607.950.556,69 динара 
(81,13%). То су расходи Градске управе, 7 установа 
културе (Народни музеј, Историјски архив, Народна 
библиотека "Стефан Првовенчани", Краљевачко 
позориште, К.Ц "Рибница", Д.К Ушће "Студеница", Завод 
за заштиту споменика културе Крљево), Спортског 
центра "Ибар", Предшколске установе "Олга Јовичић-
Рита", Дечјег одмаралишта "Гоч", Туристичке 
организације Краљево и  68 месних заједница које су 
груписане у једног индиректног корисника и Центра 
локалних услуга (установа социјалне заштите). 
 
 
      Раздео 5, глава 01 - ГРАДСКА УПРАВА ,  
 
         Укупни расходи и издаци Градске управе у 2022. 
години износили су 3.562.783.355,85 динара (78,05%). 
Укидањем ЈП за уређивање грађевинског земљишта као 
индиректног корисника буџета  од 01.12.2016. године у 
складу са Законом о буџетском систему, Програм 
уређивања грађевинског земљишта је планиран и 
реализован у оквиру  главе 01 - Градске управе. 
       Реализација расхода и издатака  вршена је у складу 
са униформним програмом и програмским активностима 
за буџет за 2022. годину кроз 17 програма. 

       У извештајном периоду финансирање Програма 
уређивања грађевинског земљишта вршено је кроз 
следеће програме: 
     Програм: Становање, урбанизам и просторно 
планирање (кроз ПА 0001 – Просторно и урбанистичко 
планирање, ПА 0003 – Управљање грађевинским 
земљиштем) у износу од 227.216.334,80 динара 
(изградња и реконструкција мреже и објеката водовода и 
фекалне канализације, таксе, пројектна и техничка 
документација, уређење водотока, регулација речног 
корита, санација дечијих игралишта, санација стаза на 
старом гробљу, проширење гробља на Барутани, 
санација тротоара и шеталишта, цеоп, експропријација, 
енергетски пасош ОШ "Свети Сава", изградња куглане, 
трим стазе у Борићима и Берановац ...)   
 
     Програм: Комуналне делатности у укупном износу 
од 397.006.452.71 динара кроз: 
 
 ПА 0001 – Управљање/одржавање јавним 

осветљењем (текуће и капитално одржавање) у 
износу од 179.812.885,33 динара, 

 ПА  0002 – Одржавање јавних зелених површина у 
износу од 68.998.495,26 динара, 

 ПА 0003 – Одржавање чистоће на површинама јавне 
намене у износу од 97.996.355,99 динара, 

 ПА 0008 – Управљање и одржавање водоводне 
инфраструктуре и снабдевање водом за пиће у износу 
од 50.198.716,13 динара. 
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Програм: Заштита животне средине реализован је  
у укупном износу од 122.877.424,02 динара кроз:  

 
 ПА 0004 – Управљање отпадним водама и 

канализациона инфраструктура у износу од 
109.494.070,92 динара. 

 ПА 0005 – Управљање комуналним отпадом у износу 
од 13.383.353,10 динара. 
 
Програм: Организација саобраћаја и саобраћајна 

инфраструктура реализован је кроз ПА 0002 – 
Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре у 
износу од 559.965.822,71 динар (редовно и ургентно 
одржавање улица и путева у границама и ван граница 
ГУП, периодично и појачано одржавање улица и путева 
(313.419.109,03 динара) и капитално одржавање и 
изградња улица и путева (246.546.713,68 динара). 

 
      Програм: Енергетска ефикасност и обновљиви 
извори енергије реализован кроз ПА 0001 – Енергетски  
менаџмент у износу од 100.000.000,00 динара (аванс на 
основу Уговора са Електромонтажом доо Краљево за 
капитално одржавање јавне расвете заменом живих и 
натријумових сијалица ЛЕД расветом ЈН0096). 

 
      Реализација Програма за уређивање грађевинског 
земљишта  у 2022. године износила је 1.407.066.034,24 
динaра или 71,92% у односу на план. Услуге на 
спровођењу програма вршило је ЈП за уређивање 
грађевиског земљишта "Краљево" и оне су износиле 
124.641.719,30 динара у складу са закљученим уговором. 

      Кроз наведене ПА реализоване су следеће 
инвестиције ван Програма уређивања грађевинског 
земљишта: 
У ПРОГРАМУ 1: Становање, урбанизам и просторно 
планирање: 
 ПА 0004 – Стамбена подршка у износу од 

17.743.717,27 динара где највеће учешће имају: 
-накнаде за пројекте за избегла и прогнана лица као и 
куповина три сеоске куће са окућницом на основу 
Уговора о додели бесповратних средстава са 
Министарством за бригу о селу РС (10.106.264,60 
динара). 
-накнаде за извршене услуге ЈП "Градско стамбено" 
на основу закљученог Анекса 2. основног Уговора о 
регулисању међусобних права и обавеза у 
реализацији Пројекта "Урбана регенерација насеља у 
Доситејевој улици" у Краљеву број 1411/20 
(7.637.452,67 динара). 

 ПА 0005 – Остваривање јавног интереса у одржавању 
зграда у износу од 22.106.676,91 динар кроз 
суфинсирање 23 пројекта стамбених заједница (од 24 
одобрена пројекта стамбених заједница, реализовано 
је 23 пројектa стамбених заједница) по расписаном 
Јавном позиву за суфинансирање пројеката 
инвестиционог одржавања и унапређења својстава 
зграда у току 2022. године где је учешће града по 
пројекту у висини од 40% до највише 75% у односу на 
одобрен пројекат.  

 ПА 0006 – Означавање назива улица, тргова и зграда 
кућним бројевима у износу од 11.892.381,47 динара 
(набавка и уградња стубова са монтажом адресних 
таблица на територији града Краљева на основу 
Уговора број 2334/21 од 25.10.2021 и Анекса Уговора 



 15

број 1709/22 од 07.07.2022 између града Краљева и 
Модел 5 доо Београд и II фаза набавке радова-
набавка и уградња стубова са монтажом адресних 
таблица на основу Уговора 1296/22 од 20.05.2022 
заључен између града Краљева и Сигнал доо Сомбор 
и Анекса I Уговора број 1882/22 од 29.07.2022. године 
и Анекса II Уговора 3047/22 од 06.12.2022 године). 
У ПРОГРАМУ 2: Комуналне делатности: 

 ПА 0004 – Зоохигијена у износу од 15.599.990,88 
динара (збрињавање паса луталица). 

 
       Програм: Локални економски развој реализован је 
у износу  од 131.969.356,74 динара и то кроз: 
 ПА 0002 – Мере активне политике запошљавања у 

износу од 11.274.577,14 динара - суфинансирањем 
програма по основу споразума са Националном 
службом за запошљавање (субвенције за 
самозапошљавање, јавни радови и програм стручне 
праксе) као и финансирање међународне 
организације Хелп у оквиру програма "Социо-
економско оснаживање Западног Балкана" као и 
програма "Помоћ при запошљавању и 
самозапошљавању угрожених група", "Знањем до 
посла". 

 ПА 0001 – Унапређење привредног и инвестиционог 
амбијента у износу од 110.694.779,60 динара и то су 
субвенције ЈКП "Пијаца" 20.000.000,00 динара (текућа 
ликвидност), ЈЕП "Топлана" 55.000.000,00 динара 
(набавка природног гаса, изградња гасног генератора, 
котлариница), ЈКП "Водовод" 12.999.999,60 динара 
(набавка две ниско носеће приколице), ЈКП "Чистоћа" 
22.000.000,00 динара (набавка возила аутосмећара и 
аутоподизача), Агенција за регионални развој 
444.780,00 динара, Салон венчаница Моника Даничић 
пр производња остале одеће студио венчаница 

Моника Краљево за отклањање штетних последица 
проузрокованих епидемијом заразне болести    
COVID-19 износ од 250.000,00 динара. 

 ПА 0003 – Подршка економском развоју и промоцији 
предузетништва за развој сеоског туризма. Наиме, у 
складу са Правилником за доделу подстицајних 
средстава за развој сеоског туризма на територији 
града Краљева ("Службени лист града Краљева", број 
19/17, 41/20 и 28/21) спроведен је Конкурс наког чега 
је донета одлука Градског већа о додели подстицајних 
средстава града Краљева број 011-379/2022-I од 
01.12.2022. године одобрена су подстицајна средства 
за развој сеоског туризма за 36 учесника у укупном 
износу од 10.000.000,00 динара. 
 

Програм: Пољопривреда и рурални развој 
реализован је кроз две програмске активности и то кроз: 
 ПА 0001 – Подршка за спровођење пољопривредне 

политике у локалној заједници (Програм комасација) у 
износу од 42.653.255,69 динара (накнаде за рад 
комисије, оглас, уређење земљишта комасацијом (I 
фаза) – геодетско – технички радови дела 
катастарских општина Самаила и Мрсаћ односно 
израда и реализација пројекта комасационог премера 
и набавка белега за омеђавање границе за чије је 
извођење град Краљево закључио уговор број 3411/20 
од 24.12.2020 године са Извођачем радова 
Еврогеоматика доо, канцеларијски материјал, 
потрошни материјал) 

 ПА 0002 – Мере подршке руралном развоју и то кроз 
Програм подршке за спровођење пољопривредне 
политике и политике руралног развоја у 2022. години 
на територији града Краљева, који је усвојен од 
стране Градског већа и реализован у износу од 
76.675.546,95 динара у то кроз следеће мере: 
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 регрес за репродуктивни материјал (за вештачко 
осемењавање уматичених крава и јуница) за 922 
носиоца пољопривредних газдинстава (6.412 грлa) 
у износу од 9.618.000,00 динара и по основу 
пренетих обавеза из 2021. године износ од 
524.004,63 динара, 

 инвестиције у физичку имовину пољопривредним 
газдинствима спроведене по јавном огласу и 
утврђивања испуњености услова подносиоца 
захтева за инвестиције у физичку имовину, на 
предлог Савета за пољопривреду града Краљева, 
Градско веће града Краљева решењем број 011-
216/2022-I дана 30.06.2022. године утврдило је 
право за доделу бесповратних средстава за 145 
корисника-породичних газдинстава са којима су 
закључени уговори. Реализација средстава 
износила је 29.960.140,00 динара и односе се на: 
                 - набавку квалитетних приплодних грла 
млечних раса: финансирање 90 носиоца 
породичног пољопривредног газдинства за 
куповину 210 грла крава, 90 грла јуница, 
                - набавку квлитетних приплодних грла за 
производњу меса: финансирање 41 носиоца 
породичног пољопривредног газдинства за 
куповину 30 грла оваца, 3 овна и 441 грла телади  
                - инвестирање у вишегодишње засаде 
воћњака, винове лозе као и у инвестирање поврћа 
(укључујући печурке) и цвећа: финансирање 9 
носиоца породичног пољопривредног газдинства 
за кречење земљишта ради подизања нових 
засада (6 корисника), набавку 1200 садница 
сертификоване лесковачке дуње (1 корисник) и 
набавку једног пластеника,  
                - набавку нових пчелињих друштава: 
финансирање 4 носиоца регистрованих 

пољопривредних газдинстава за набавку 156 
нових пчелињих друштава, набавку опреме за 
пчеларство финансиран је 1 носилац 
регистрованог пољопривредног газдинства,   

 обнаваљање пољопривредног производног 
потенцијала нарушеног елементарним непогодама 
и катастрофалним догађајима и увођење 
одговарајућих превентивних активности 
(осигурање усева, плодова, вишегодишњих 
засада, расадника и животиња у износу од 50% од 
износа премије осигурања без урачунатог ПДВ -а) 
за 578 носиоца регистрованог пољопривредног 
газдинства са територије града Краљева у износу 
од 34.884.202,31 динар (остварило је 475 носиоца 
због ограничења планираних средстава)   

 подстицај за спровођење одгајивачких програма, 
ради остваривања одгајивачких циљева у 
сточарству односно праћење реализације 
Програма доделе стеоних јуница и првих женских 
телади у износу од 50.000,00 динара у складу са 
Уговором Пољопривредно саветодавном и 
стручном службом Краљево ДОО 

 подстицаји за промотивне активности у 
пољопривреди и руралном развоју у износу од 
1.639.200,01 динар и то: 
                  - учешће у организацији превоза 
чланова друштва на сајам пчеларства у Београду 
и сајам пчеларства југоисточног Балкана одржаног 
у Врању, међународни пчеларски сајам у Београду 
(Ташмајдан) у износу од 150.000,00 динара, 
                   - учешће у трошкова Удружења  
грађана "Центар за културу омладину и спорт" 
Заклопача за организацију Сајма пољопривреде у 
Врби у оквиру манифестације "Сабор традиције и 
културе Врба 2022" у износу од 350.000,00 динара,  
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                   - учешће у трошковима Научно 
пословном центру "WORLD" из Краљева ради 
плаћања закупа штанда, превоза учесника 
предавача и других зависних трошкова за 
информативне активности (дизајн реклама и 
дизајн за објаве на друштвеним мрежана) у оквиру 
манифестације "Гегулићи дани воћа, српске ракије 
и вина" у Рибници у износу од 300.000,00 динара, 
                   -  учешће у трошковима манифестације 
Удружења "Дани грејане ракије Буковица" у износу 
од 357.000,00 динара 
                  -  учешће у закупу изложбеног простора 
ДОО за туризам, угоститељство и сајамске 
манифестације "Шумадија сајам Крагујевац" 
поводом одржаног шумадијског сајма 
пољопривреде у Крагујевцу у укупном износу од 
97.200,01 динар, 
                 -  учешће у трошковима Савеза 
проналазача Србије код реализације 
манифестације "Такмичарски дани младих 
предузетника и иноватора" у Краљеву у износу од 
300.000,00 динара, 
               - учешће у трошковима превоза и 
улазница на сајам пољопривреде у Новом Саду 
удружењу Надибар Роћевићи у износу од 
85.000,00 динара. 
 

 
             У оквиру Програма заштите животне средине 
кроз ПА 0001 – Управљање заштитом животне 
средине финансиран је Фонд за заштиту животне 
средине у износу од 35.231.994,01 динар, а највеће 
учешће у трошковима имали су:  
             -стални трошкови у износу од 13.994.292,22 
динара (одвоз отпада путем киштри из МЗ, чишћење 
дивљих депонија на сеоском подручју), 

            -услуге по уговору у износу од 704.940,00 динара 
(набавка пропагандног материјала-услуге штампања 
мајце, качкети, медијско праћење активности везаних за 
промоцију и популаризацију заштите животне средине), 
             -специјализоване услуге у износу од 
13.187.800,00 динара (мерење аерозагађења, контрола 
квалитета воде, отпадних вода, мерење алергополена, 
мерење буке, заштите животних добара, мапирање 
дивљих депонија, алергената),  
           -материјал у износу од 1.460.860,00 динара 
(промоција и популаризација заштите животне средине 
из Програма коришћења средстава Буџетског фонда за 
заштиту животне средине – хемијске оловке, роковници, 
лопте, папирне кесе, дрвене бојице, ранчеви, набавка 
садница у циљу заштите од аерозагађења-
пошумљавање и озелењавање на локацијама Хигијенски 
завод, СБ "Агенс" Матарушка бања, ОШ "Вук Караџић" 
Берановац, Вртић "Миломир" Берановац), 
           -остале дотације и трансфери у износу од 
885.185,20 динара и односе се на суфинансирање 
Програма енергетске санације стамбених зграда, 
породичних кућа и станова који спроводи град Краљево 
(замена котлова) и  
            -дотације невладиним организацијама у износу од 
4.998.916,59 динара (удружења). 
         
 

Програм: Организација саобраћаја и 
саобраћајна инфраструктура кроз: 
          ПА 0004 – Јавни градски и приградски превоз 
путника реализовано је у износу од 111.704.164,03 
динара за уговорене услуге јавног превоза (Аутопревоз 
Чачак). 
           ПА 0005 – Унапређење безбедности саобраћаја 
(Фонд за саобраћај) финансиране су активности Фонда у 
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износу од 18.976.247,59 динара. Највеће учешће у 
расходима су имали следећи трошкови: 
- услуге по уговору од 6.187.792,39 динара 
(функцинисање Савета за безбедност саобраћаја, 
учешће на семинарима, одржавање инсталационог 
Портала безбедности саобраћаја на територији града 
Краљева са пратећом базом података о обележјима 
безбедности саобраћаја који је успостављен у првој 
половини 2017. године на софтверској платформи која 
подржава геопросторне базе података којима се може 
приступити путем специјализоване "WEB GIS" 
апликације и јавно је доступан на интернет страници 
града Краљева, набавка услуге организовања 
активности за младе возаче за потребе Буџетског фонда 
за безбедност саобраћаја Градске управе града 
Краљева, флајери, поклони – ауто седишта за бебе, 
одржавање обуке за аутоседишта), 
- специјализоване услуге од 4.129.872,00 динара (услуге 
издавања услова за извођење радова на реконструкцији 
и саобраћајном уређењу тротоара у оквиру раскрснице 
општинског пута у насељеном месту Конарево, израда 
стратегије безбедности саобраћаја на територији града 
Краљева, анализа стања безбедности саобраћаја за 
потребе Фонда за безбедност саобраћаја Градске управе 
града Краљева, израда елабората о могућностима 
градње планираних објекта у заштитном појасу 
постојећих далековода а за потребе изградње тротоара у 
оквиру раскрснице државног пута у Конареву код Млаза) 
-машине и опрема од 8.658.583,20 динара (куповина 
аута, лаптопова, рачунара, штампача, фотоапарата, 
набавка услуге израде пројектне документације, набавка 

и уградња брзинских дисплеја са соларним напајањем на 
државним путевима ИБ реда на територији града 
Краљева за потребе Фонда за саобраћај), 

 
Програм: Предшколско васпитање реализован 

је у износу од 59.219.584,17 динара и то кроз ПА 0002 – 
Функционисање и остваривање предшколског васпитања 
и образовања (накнада трошкова боравка деце узраста 
од шест месеци до поласка у основну школу у 
предшколској установи чији је оснивач друго правно или 
физичко лице – приватна предшколска установа која 
поседују решење о верификацији издато од стране 
надлежног Министарства) 

  
             Програм: Основно образовање (23 основне 
школе) реализовано је кроз ПА 0001 – Реализација 
делатности основног образовања у износу од 
313.068.223,34 динара, а највеће учешће у трошковима 
имали су: 
- стални трошкови                                98.699.190,40 дин. 
- превоз ученика                                   49.767.587,08 дин. 
- превоз наставног особља                 43.852.646,97 дин. 
- текуће поправке и одржавање         16.535.947,48 дин. 
- материјал                                           20.352.452,17 дин. 
- јубиларне награде                             12.932.480,13 дин. 
- зграде и грађевински објекти           32.929.176,28 дин. 
- машине и опрема                              19.671.202,52 дин.  

 
Што се тиче финансирања основних школа у делу  
капиталног трансфера (калса 5) извршене су набавке 
рачунарске опреме, фоткопир апарата, котла, израда 
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настрешнице, уређење дворишта, опрема за 
образовање, трактор косилице, клима уређаја, замена 
фасадне столарије, подних облога, набавка школског 
намештаја, канцеларијског намештаја, санација 
санитарних чворова, куповина књига..... 
 

Програм: Средње образовање (10 средњих 
школа) реализовано је кроз ПА 0001 – Реализација 
делатности средњег образовања у износу од 
140.978.571,97  динара, а највеће учешће у трошковима 
имали су: 
- стални трошкови                                66.874.612,13 дин. 
- превоз наставног особља                 18.269.248,89 дин. 
- јубиларне награде                               9.160.587,22 дин. 
- текуће поправке  и одржавање          8.169.346,15 дин. 
- материјал                                           14.264.113,90 дин. 
- зграде и грађевински објекти             4.691.414,04 дин. 
- машине и опрема                                7.980.596,25 дин. 

 
Што се тиче финансирања средњих школа у делу 
капиталног трансфера (класа 5) извршене су набавке 
рачунарске опреме, канцеларијског намештаја, 
увођење грејања у зградама економије, врата у 
библиотеци, постављање бехатон плоча, интер 
активне табле и пројектори, тракасте завесе, набавка 
књига, санација пода и мокрог чвора.... 
 

            Програм: Социјална и дечја заштита 
реализован је у износу од 197.460.620,23 динара и то 
кроз: 
ПА 0001 – Једнократне помоћи и други облици помоћи у 
износу од 45.000.000,00 динара за проширена права 

(помоћ становништву по Градској одлуци-Проширена 
права), 
ПА 0002 – Породични и домски смештај, прихватилишта 
и друге врсте смештаја у износу од 1.712.271,85 динара, 
ПА 0017 – Саветодавно-терапијске и социјално-
едукативне услуге у износу од 1.343.370,00 динара 
(психо саветовање), 
ПА 0005 – Обављање делатности установа социјалне 
заштите (Центра за социјални рад) у износу од 
24.941.828,76 динара и односи се на функционисање 
Центра за социјални рад за 14 запослених са правима из 
радног односа кроз текући трансфер од 24.641.484,76 
динара (за плате са припадајућим трошковима, 
приправност, превоз, сталне трошкове, канцеларијски 
материјал, специјализоване услуге и остале уговорене 
услуге, одржавање софтвера) и капитални трансфер од 
300.344,00 динара (набавка рачунарске опреме, набавка 
штампача, скенера) 
ПА 0021 – Подршка особама са инвалидитетом у износу 
од 44.095.151,59 динара, а чине их накнаде за: 
-   накнаде за допунско материјално обезбеђење – НОР 
1.704.762,13 дин. 
-   превоз одређених категорија/лица изнад 65 година и 
инвалида 41.427.465,00 дин.  
-  новчана помоћ породицама са троје и више деце 
према Одлуци 962.924,46 дин. 
ПА 0018 – Подршка реализацији програма Црвеног крста 
у износу од 13.830.000,00 динара (за Народну кухињу – 
5.730.000,00 динара и јавна овлашћења поверена 
Црвеном крсту - 8.100.000,00 динара), 
ПА 0019 – Подршка деци и породици са децом у износу 
од 24.300.312,21 динар, а чине их накнаде за: 
- награда Анђелко Савић                      1.125.000,00 дин.  
- превоз и смештај ученика                      931.272,00 дин.  
- помоћ пород. са троје и више деце  17.144.040,21 дин. 
- вантелесну оплодњу                              300.000,00 дин. 
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- стипендије                                            4.800.000,00 дин.  
ПА 0020 – Подршка рађању и родитељству у износу од 
42.237.685,82 динара, а чине их накнаде за: 
- незапослене породиље                    34.923.685,82 дин. 
- прворођене бебе                                 4.914.000,00 дин. 
- вантелесна оплодња                           2.400.000,00 дин. 

 

       Програм: Здравствена заштита реализован је у 
износу од 23.333.437,47 динара и то кроз: 

ПА 0001 – Функционисање установа примарне 
здравствене заштите у износу од 11.471.417,40 динара и 
то за финансирање Апотекарске установе Краљево 
(солидарна помоћ запосленима, текуће одржавање, 
закуп пословног простора) 
 ПА 0002 – Мртвозорство у износу од 2.721.440,70 
динара (накнаде Комисији за утврђивање смрти)                                         
ПА 0003 – Спровођење активности из области 
друштвене бриге за јавно здравље у износу од 
9.140.579,37 динара од чега је износ од 7.942.079,37 
динара издвојено за функционисање Дома здравља 
Краљево-текући трансфер и износ од 1.198.500,00 
динара на име набавке Платформе за инвалидна лица 
са уградњом за Развојно саветовалиште. 
 
       Програм: Развој културе и информисања 
реализован је у износу од 23.000.000,00 динара и то кроз 
ПА 0004 – Остваривање и унапређивање јавног интереса 
у области јавног информисања. Суфинансирање 
пројеката од јавног интереса у области јавног 
информисања реализовано следећим корисницима:   

- РТК и Ибарске новости д.о.о  ............ 12.350.000,00 дин. 
- ИН Медиа Дизајн Витановац ............... 2.135.000,00 дин.        

- Мелос доо Краљево-Телевизија ......... 1.830.000,00 дин. 
- Мелос доо Краљево-Радио ................. 1.370.000,00 дин. 
- Ало медиа систем доо Београд............... 800.000,00 дин. 
- Prime time Краљево …….......................... 535.000,00 дин. 
- Infopress 036 Kраљево ............................ 505.000,00 дин. 
- Инфо плус Адрани ................................... 505.000,00 дин. 
- Digital media network доо Београд .......... 500.000,00 дин. 
- Adria media group Београд ...................... 500.000,00 дин. 
- RM production Кованлук ........................... 410.000,00 дин. 
- Explore media Београд ............................. 400.000,00 дин.  
- IN media net Чачак ……………………...… 400.000,00 дин. 
- Конзум лав доо Ужице ............................. 310.000,00 дин. 
- Селос Краљево ........................................ 210.000,00 дин. 
-МИБ МЕДИА СТАРИ Краљево ................ 130.000,00 дин. 
- Удружење "Рефлектор" Чачак ................ 110.000,00 дин. 
 
        Програм: Развој спорта и омладине реализован је 
у износу од 154.057.053,97 динара и то кроз:  
ПА 0001 – Подршка локалним спортским организацијама, 
удружењима и савезима у износу од 149.900.020,00 
динара. 
Дотације спортским организацијама реализоване су 
следећим спортовима: 
- кошаркашки спорт                             44.550.000,00 дин. 
- фудбалски спорт                               35.200.000,00 дин. 
- одбојкашки спорт                               20.000.000,00 дин. 
- борилачки спорт                                  9.660.000,00 дин. 
- атлетика                                               3.200.000,00 дин. 
- рукометни спорт                                11.150.000,00 дин. 
- бициклистички спорт                           1.400.000,00 дин. 
- пливање и ватерполо спорт               2.350.000,00 дин. 
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- кајак                                                      1.110.000,00 дин. 
- стони тенис и тенис                                450.000,00 дин. 
- шах                                                       1.350.000,00 дин. 
- стрељаштво                                            420.000,00 дин. 
- куглашки спорт                                        680.000,00 дин. 
- савез за школски спорт                          600.000,00 дин. 
- планинарење и ваздухопловство       1.300.000,00 дин. 
- ауто мото спорт                                   4.785.020,00 дин.                                               
- остали спортови                                11.695.000,00 дин. 

 
ПА 0005 – Спровођење омладинске политике у износу од 
4.157.033,97 динара и односе се на исхране волонтера, 
угоститељске услуге, превоз волонтера, стручно 
оспособљавање младих на основу Уговора о 
реализацији пројекта закљученог са Министарством 
омладине и спорта РС и Града Краљева, услуге ревизије 
пројекта "Програм стручног оспособљавања младих". 
 
    Програм: Опште услуге локалне управе односе се 
на расходе и издатке везане за функционисање Градске 
управе града Краљева и реализоване су у износу од  
617.784.158,84 динара, (75,22% у односу на планирано) 
и то кроз: 
ПА 0001 – Функционисање локалне самоуправе и 
градских општина  у износу од 617.784.158,84 динара и 
односе се на: 
- плате са припадајућим доприносима на терет 
послодавца (411 и 412) од 272.491.708,41 динар за 
запослене у Градској управи града Краљева на одређено 
и неодређено време, 

- права из радног односа (413, 414, 415, 416) од 
36.826.526,16 динара, а то су превоз на посао и са 
посла, социјална давања запосленима, јубиларне 
награде, отпремнине при одласку у пензију, солидарне 
помоћи, боловања, 
- сталне трошкове (421) од 93.446.941,32 динара и то за: 
(платни промет 5.394.752,77 дин, трошкови банкарских 
услуга 15.762,21 дин, елек.енергија 36.753.986,35 дин, 
централно грејање 7.068.201,15 дин,  вода 2.837.708,38 
дин, заштита имовине 17.788.636,80 дин, одвоз отпада 
1.210.530,37 дин, услуге чишћења 3.896.235,62 дин, 
фиксни и мобилни телефони 5.091.967,93 дин, интернет 
586.046,12 дин, услуге доставе 9.146.309,23 дин, пошта 
123.620,00 дин, осигурање зграде 1.380.690,41 дин, 
осигурање возила 232.757,00 дин, осигурање опреме 
94.149,30 дин, осигурање запослених у случају несреће 
на раду 516.753,18 дин, здравствено осигурање 
запослених 763.010,50 дин, осигурање Каско 464.824,00 
дин, закуп нестамбеног простора 81.000,00 дин). 
- трошкови путовања (422) од 419.647,80 динара 
(дневнице за службени пут и остали трошкови) 
- услуге по уговору (423) од 58.084.206,55 динара и то за: 
(услуге превођења 799.260,00 дин, услуге одржавања 
софтвера 3.304.365,69 дин, усавршавање запослених 
100.000,00 дин, котизација за семинар 38.920,00 дин, 
издаци за стручне испите 69.230,00 дин, услуге 
штампања 1.756.544,84 дин, односи са јавношћу 
50.000,00 дин, објављивање тендера и огласа 
1.289.905,60 дин, услуге ревизије 165.600,00 дин,  правно 
заступање пред домаћим судовима 359.000,00 дин, 
услуге вештачења 938.437,50 дин, остале правне услуге 
168.500,00 дин, накнаде члановима управних, надзорних 
одбора и комисија 1.028.493,70 дин, остале стручне 
услуге 45.268.423,32 дин. и то за привремено-повремени 
послови, услуге са ЈП "Градско стамбено" на основу 
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закљученог Уговора о обављању правних, стручних, 
административно-техничких и књиговодствених послова 
код давања у закуп комерцијалних непокретности у јавној 
својини града Краљева број 1409/20 и Анекса 1 број 
1843/20 и Уговором о обављању правних, стручних, 
административно-техничких и књиговодствених послова 
код давања у закуп непокретности у јавној својини града 
Краљева под условима непрофитног закупа број 1410/20, 
репрезентација 924.083,45 дин, угоститељске услуге 
449.871,31 дин, остале опште услуге 1.373.571,14 динара 
(износ од 408.816,56 динара користио се за 
суфинансирање манифестације "Михољски сусрети 
села" у селу Опланићи на основу Уговора са 
Министарством за бригу о селу РС и Града Краљева) 
- специјализоване услуге (424) од 14.569.382,02 динара и 
то за: (очување животне средине, дератизација, 
контрола квалитета воде за пиће, рушење објеката, 
противградни стрелци, прикључци, технички пријеми и 
остале специјализоване услуге), 
- текуће поправке и оджавање (425) од 6.670.734,13 
динара и то за: (зидарски радови 3.000,00 дин, столарски 
радови 101.299,00 дин, молерски радови 1.069.980,75 
дин, радови на крову 729.285,75 динара, радови на 
водоводу и канализацији 600.847,11 дин, централно 
грејање санација 188.732,70 дин, електричне 
инсталације 505.566,19 дин, остале услуге одржавања 
42.959,00 дин, механичке поправке 865.330,28 дин, 
лимарски радови 14.220,00 дин, остале поправке 
81.740,00 дин, одржавање рачунарске опреме 
1.030.250,95 дин, сервис фотоапарата, климе, копир 
апарата 1.222.002,40 дин, остале поправке 15.900,00 
дин, контрола пп апарата 199.620,00 дин). 
- материјал (426) од 12.278.884,74 динара и то за: 
(канцеларијски материјал 6.402.110,40 дин, стручна 
литература 725.067,00 дин, гориво 3.804.457,64 дин, 

остали материјал за превозна средства 103.635,00 дин и 
материјал за посебне намене 1.243.614,70 динара. 
- пратећи трошкови задуживања (444) од 3.275.095,13 
динара (камате), 
- остале дотације и трансфери (465) од 3.511.130,00 
динара и то за: дотације по пројектима 340.000,00 дин, и 
солидарне помоћи породицама COVID-a 3.171.130,00 
дин. 
- дотације невладиним организацијама (481) од 
33.121.301,32 динара и то за: 
(удружења – 16.669.901,00 дин, верске заједнице 
10.000.000,00 дин, чланарине 5.698.472,32 дин. за СКГО, 
Агенцију за просторно екон.развој Рашког и Моравичког 
округа и чланарина према Уговору о условима чланства 
града Краљева у удружење "Покрет за децу три плус" 
Чачак 752.928,00 дин. 
- порези, обавезне таксе и казне (482) од 10.135.566,50 
динара и то за пдв, иоси, таксе, накнада за регистарске 
налепнице,  
- новчане казне по решењу судова (483) од 14.381.124,07 
динара и то за: (накнаде штете по судским решењима по 
основу одузетог, а невраћеног земљишта), 
- накнаде штете за повреде или штету нанету од стране 
државних органа (485) од 24.184.427,20 динара (накнада  
штете грађанима за ујед паса луталица на територији 
града Краљева по судским и вансудским поравнањима и 
принудним извршењима, исплата накнаде штете 
новчаних износа по месецима запосленом у Градској 
управи на основу Пресуде Основног суда у Краљеву), 
- зграде и грађивнски објекти (511) од 25.633.718,72 
динар и то за: (прикључак на електричну енргију и 
уређење терена на Берановцу 1.091.979,96 дин, 
адаптација тоалета, куповина прозора, реновирање IV 
спрата и реконструкција степеништа 8.066.344,82 дин, 
адаптација домова културе 2.013.521,76 дин, 234.670,15 
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дин. по окончаном поступку против дужника ФК 
"Краљево-Хајдук" из Краљева).  
- машине и опрема (512) од 7.716.008,01 динар и то за: 
аутомобил 1.582.500,00 дин, ормари и комоде за Градску 
управу 346.600,01 дин, рампа за паркинг 990.000,00 дин 
и рачунарска и друга опрема  4.796.908,00 дин, 
- земљиште (541) од 1.037.756,76 динара и то за 
(експропријација земљишта, одузето и невраћено 
земљиште). 
  
ПА 0001 – Енергетски менаџмент у износу од 
117.620.620,78 динара суфинансиран је програм 
енергетске санације стамбених зграда, породичних кућа 
и станова који спроводи град Краљево на основу Уговора 
са Министарством рударства и енергетике, давања 
аванса на основу Уговора са Електромонтажом доо 
Краљево за капитално одржавање јавне расвете 
заменом живих и натријумових сијалица ЛЕД расветом 
ЈН0096, давање аванса за машинске и грађевинске 
радове у циљу реализације пројекта "Унапређење 
енергетске ефикасности зграде Основне школе "Вук 
Караџић" Краљево, а према Уговору Града Краљева и 
Министарства рударства и енергетике-Управе за 
финансирање и подстицање енергетске ефикасности 
 
 

Раздео 5, главе 02, 03, 04, 05, 06, 07 и 08: 
КУЛТУРА 
 

               Расходи у оквиру ових глава су расходи седам 
установа културе (Народни музеј, Историјски архив, 
Народна библиотека "Стефан Провенчани" Краљево, 
Краљевачко позориште, К.Ц "Рибница", Д.К Ушће 
"Студеница", Завод за заштиту споменика културе 

Крљево) које финансира град Краљево тако да је укупна 
реализација износила 293.970.412,11 динара од чега су: 

- плате са припадајућим доприносима на терет 
послодавца (411 и 412) у износу од 
164.807.745,11 динара, 

- накнаде трошкова за запослене (413, 415) у 
износу од 4.361.982,63 динара (поклони за децу 
запослених, превоз запослених), 

- социјална давања запосленима (414) у износу 
од 6.945.430,04 динара (отпремнине приликом 
одласка у пензију, солидарне помоћи 
запосленима, солидарне помоћи у случају смрти, 
солидарне помоћи у медицинском лечењу), 

- награде запосленима и остали расходи (416) у 
износу од 4.155.132,14 динара (јубиларне 
награде), 

- стални трошкови (421) у износу од   
19.914.210,15 динара (трошкови платног промета, 
електричне енергије, лож уља, централно грејање, 
услуге водовода и канализације, димњачарске 
услуге, услуге заштите имовине, одвоз отпада, 
услуге чишћења, телефон, интернет, мобилне 
услуге, пошта, услуге доставе, осигурање зграда, 
возила, опреме, осигурање запослених, закуп 
простора, ртв претплата), 

- трошкови путовања (422) у износу од 
2.905.905,27 динара (трошкови дневница, 
трошкови превоза, трошкови смештаја), 

- услуге по уговору (423) у износу од 29.692.803,42 
динара (услуге превођења, рачуноводствене 
услуге, услуге за одржавање рачунара, котизације 
за семинаре, стручна саветовања, услуге 
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штампања, услуге информисања, односи са 
јавношћу, услуге рекламе и пропаганде, 
објављивање тендера, медијске услуге, 
репрезентација), 

- специјализоване услуге (424) у износу од 
20.147.455,66 динара (услуге образовања, услуге 
културе), 

- текуће поправке и одржавање (425) у износу од 
3.368.137,87 динара (столарски радови, молерски 
радови, радови на водоводу и канализацији, 
поправка централног грејања, електричне 
инсталације, механичарске поправке, рачунарске 
опреме), 

- материјал (426) у износу од 5.652.584,16 динара 
(канцеларијски материјал, службена одећа, ХТЗ 
опрема, стручна литература, бензин, дизел 
гориво, материјал за културу, хемијска средства за 
чишћењеинвентар за одржавање хигијене, 
потрошни материјал), 

- порези, обавезне таксе и казне (482) у износу од 
28.033,00 динара (регистрација возила), 

- зграде и грађевински објекти (511) у износу од 
2.043.897,00 динара (набавка подних плочица, 
радови на изради вентилације на депоу са 
надзором), 

- машине и опрема (512) у износу од 11.511.757,31 
динар (куповина аутомобила, канцеларијског 
намештаја, набавка рачунара и рачунарске 
опреме, електронска опрема-фискалне касе, 
фотоапарати и опрема, куповина усисивача, 
халогени позоришни рефлектор, набавка 
архивских регала за нови депо, куповина 
стаклених витрина, музичка опрема), 

- нематеријална имовина (515) у износу од 
18.435.338,35 динара (набавка компјутерског 
софтвера, куповина књига за библиотеке, набавка 

музејских експоната, радови на споменицима 
културе). 

 
Установе културе у извештајном периоду имале су 

извршење у износу од 90,63% у односу на планирана 
средства, а расходи по изворима финансирања су: 
 

 01 – приходи из буџета – 266.958.444,64 
динaра, 

 07 – трансфер од другог нивоа власти – 
23.627.631,97 динара, 

 13 – нераспоређени вишак прихода и 
примања из претходних година – 
3.384.335,50 динара 

 
 
Раздео 5, глава 09: СПОРТСКИ ЦЕНТАР "ИБАР" 
 
           Спортски центар "Ибар" је установа  преко које 
град Краљево финансира активности у области физичке 
културе. Спортском центру, као индиректном кориснику,  
кроз ПА 0004 – функционисање локалних спортских 
установа пренето је 62.437.257,13 динара, односно 
99,74% у односу на план. 
       - плате са припадајућим доприносима на терет 
послодавца (411 и 412) износиле су 16.115.619,63 
динара,  
      - накнаде трошкова за запослене и социјална 
давања (414, 415) у износу од 1.398.457,41 динара 
(солидарна помоћ запосленима, солидарна помоћ у 
случају смрти, превоз запослених), 
     -  награде запосленима и остали расходи (416) у 
износу од 674.566,45 динара (јубиларна награда), 
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     -  стални трошкови (421) у износу од 34.725.171,94 
динара а чине их: 
        - трошкови платног промета                 98.187,46 дин. 
        - електрична енергија                     13.043.626,87 дин.  
        - гас                                                    1.453.626,00 дин. 
        - лож уље                                              651.458,34 дин. 
        - услуге водовода и канализације   3.359.561,69 дин. 
        - дератизација                                        83.000,00 дин. 
        - услуга заштите имовине                9.205.663,20 дин. 
        - одвоз отпада                                   1.488.122,09 дин. 
        - услуге чишћења                              2.267.040,00 дин. 
        - телефон                                                50.489,97 дин. 
        - интернет                                             308.203,52 дин. 
        - осигурање зграда                            1.755.626,00 дин. 
        - осигурање опреме                             733.842,00 дин. 
        - осигурање запослених                        38.441,00 дин. 
        - осигур. од одго.према трећем лицу 134.002,00 дин. 
        - закуп штампача                                    42.300,00 дин. 
        - радио телевизијска претплата            11.981,80 дин. 
      -  услуге по уговору (423) у износу од 4.953.820,00 
динара (одржавање софтвера, одржавање лифта, 
компјутерске услуге), 
    - специјализоване услуге (424) у износу од 
300.000,00 динара (чланарине, безбедност на раду). 
    -  текуће поправке и одржавање (425) у износу од 
2.498.532,27 динара (молерски радови, радови на 
водоводу, канализацији, централном грејању, 
електричним инсталацијама, текуће поправке и 
одржавање производне, моторне, непокретне и 
немоторне опреме, механичке поправке, остале услуге и 
материјали за текуће поправке и одржавање зграда), 

    -  материјал (426) у износу од 1.593.609,43 динара 
(канцеларијски материјал, средства за чишћење, 
потрошни материјал), 
    - машине и опрема (512) у износу од 177.480,00 
динара (куповина рачунара и штампача). 
 
  
Раздео 5, глава 10: ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА 
"ОЛГА ЈОВИЧИЋ РИТА"  
 
           Финансирање области дечје заштите дефинисано  
је одредбама члана 189. Закона о основама система 
образовања и васпитања ("Службени гласник  РС" број, 
88/2017, 27/18, 10/19, 6/20 и 129/2021) где су јединице 
локалне самоуправе у обавези да обезбеде део 
средстава од економске цене образовања и васпитања 
деце и ученика. Поступајући у складу са упутством за 
израду буџета  за 2022.  годину приходи по основу  
услуге боравка деце у предшколским установама  
уплаћују се и планирају на прописаном уплатном рачуну 
јавних прихода града Краљева и за износ тих прихода 
увећани су расходи  ове предшколске установе. 
         У извештајном периоду расходи ове установе 
износили су 508.532.390,06 динара или 95,94% и односе 
се на: 
- плате са припадајућим доприносима на терет 
послодавца (411 и 412) у износу од 384.698.982,11 
динара (од чега је 54.415.302,00 динара учешће РС 
преко Министарства просвете за плате запослених на 
предшколском програму), 
-  накнаде у натури (413) у износу од 948.489,01 динар 
(превоз запослених), 
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- социјална давања запосленима (414) у износу од 
20.173.581,35 динара (солидарна помоћ запосленима, 
отпремнина при одласку у пензију, помоћ у случају 
смрти), 
- накнаде трошкова за запослене  (415) у износу од 
9.293.617,34 динара (превоз запослених), 
- награде запосленима и остали посебни расходи 
(416) у износу од 4.939.044,48 динара (јубиларне награде 
запослених), 
- стални трошкови (421) у износу од 40.638.772,29 
динара а чине их: 
        - трошкови платног промета               453.308,87 дин. 
        - електрична енергија                     14.597.728,16 дин. 
        - гас                                                       152.811,67 дин. 
        - пелет                                                1.176.067,63 дин. 
        - централно грејање                          6.643.035,60 дин. 
        - услуге водовода и канализације   2.312.677,84 дин. 
        - дератизација                                      126.600,00 дин. 
        - услуга заштите имовине              11.275.298,26 дин. 
        - одвоз отпада                                      637.054,32 дин. 
        - услуге чишћења                                 147.000,00 дин. 
        - телефон                                              162.060,24 дин. 
        - интернет                                             835.069,06 дин. 
        - мобилни телефон                              342.988,31 дин. 
        - пошта                                                    32.208,79 дин. 
        - осигурање зграда                               352.075,84 дин. 
        - осигурање возила                              232.083,00 дин. 
        - осигурање имовине                           301.833,00 дин. 
        - осигурање запослених                        44.688,00 дин. 
        - осигурање од одговорности              320.242,84 дин. 
        - закуп осталог простора                     230.000,00 дин. 

        - радио телевизијска претплата          263.940,86 дин. 
- трошкови путовања (422) у износу од 356.367,64 
динара (дневнице), 
- услуге по уговору (423) у износу од 1.752.229,04 
динара (одржавање и израда софтвера, сајта, 
котизација, правно затупање, стручне услуге, 
репрезентација), 
- специјализоване услуге (424) у износу од 2.545.532,00 
динара (услуге јавног здравља, инспекције и анализе, 
услуге мониторинга, регистрација возила, остале 
специјализоване услуге), 
- текуће поправке и одржавање (425) у износу од 
2.891.344,85 динара (сервисирање лифта, сервисирање 
клима, остале текуће поправке и одржавање), 
- материјал (426) у износу од 34.256.928,23 динара, а 
чине их: 
        - канцеларијски материјал                   728.234,54 дин. 
        - униформе                                           404.950,80 дин. 
        - стручна литература                           148.544,40 дин. 
        - бензин                                              1.484.701,47 дин. 
        - остали мат. за превозна средства   409.464,83 дин. 
        - материјал за образовање                 560.994,80 дин. 
        - хемијска средства за чишћење     1.380.969,18 дин. 
        - инвентар за одржавање хигијене     215.314,00 дин. 
        - остали мат.за одржавање хигијене  360.145,92 дин. 
        - намирни. за припремање хране  27.908.219,75 дин. 
        - потрошни материјал                          334.377,10 дин. 
        - алат и инвентар                                   12.985,00 дин. 
        - остали матери. за посебне намене  308.026,44 дин. 
- порези, обавезне таксе и казне (482) у износу од 
167.955,00 динара (регистрација возила, судске таксе), 
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- накнада штете за повреде или штету нанету од 
стране државних органа (485) у износу од 147.750,00 
динара (судски трошкови), 
- зграде и грађевински објекти (511) у износу од 
3.259.004,45 динара (извођење радова на текућем 
одржавању-поправци степеништа на утоварној – 
истоварној рампи у вртићу "Ратарска капија", радови на 
машинској инсталацији централног грејања у вртићу 
"Бамби" и "Звездани гај" Рибница), 
- машине и опрема (512) у износу од 2.462.792,27 
динара (куповина венецијанера, набавка рачунарске 
опреме, штампача, електричне опреме, куповина 
фрижидера, машине за прање веша, судо машине, 
подне облоге). 
  
Раздео 5, глава 11:  ДЕЧЈЕ ОДМАРАЛИШТЕ "ГОЧ" 
 
         Као индиректни буџетски корисник Дечје 
одмаралиште "Гоч" је извршио расходе у износу од 
88.148.079,97 динара или 100,47% у односу на план 
(прекорачење –решење о преусмеравању апропријација 
до 10%). У извештајном периоду расходи и издаци ове 
установе реализовани су кроз ПА 0001- Функционисање 
локалне самоуправе и градских општина и односили су 
се на: 
- плате са припадајућим доприносима на терет 
послодавца (411 и 412) у износу од 25.645.920,09 
динара, 
- накнаде трошкова запослених (413, 415) у износу од  
800.404,83 динара (превоз), 
- социјална давања запосленима (414) у износу од 
3.063.576,48 динара (отпремнина при одласку 
запосленог у пензију, солидарна помоћ радницима), 

- награде запосленима и остали посебни расходи 
(416) у износу од 264.586,68 динара (јубиларна награда), 
- стални трошкови (421) у износу од 14.467.684,80 
динара, а чине их: 
        - трошкови платног промета               140.383,04 дин. 
        - електрична енергија                       7.757.957,60 дин. 
        - пелет                                                4.194.740,55 дин. 
        - централно грејање                             145.068,59 дин. 
        - услуге водовода и канализације        25.878,30 дин. 
        - дератизација                                      195.000,00 дин. 
        - димњачарске услуге                            24.000,00 дин. 
        - одвоз отпада                                      530.869,24 дин. 
        - телефон                                                31.188,68 дин. 
        - интернет                                             236.791,95 дин. 
        - остале услуге комуникације                  5.490,54 дин. 
        - осигурање зграда                               156.320,58 дин. 
        - осигурање опреме                             109.275,42 дин. 
        - осигурање запослених                        96.442,90 дин. 
        - радио телевизијска претплата          818.277,41 дин. 
- услуге по уговору (423) у износу од 273.200,00 динара 
(одржавање софтвера, стручне услуге), 
- специјализоване услуге (424) у износу од 345.299,90 
динара (санитарни преглед, преглед хране), 
- текуће поправке и одржавање (425) у износу од 
3.543.247,06 динара (текуће поправке на опреми), 
- материјал (426) у износу од 17.944.160,13 динара, а 
чине их: 
        - канцеларијски материјал                     99.350,40 дин. 
        - остали расходи за одећу                     16.535,02 дин. 
        - бензин                                                 449.882,38 дин. 
        - нафта                                                  815.164,06 дин. 
        - уља и мазива                                       29.260,00 дин. 
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        - ауто гас                                               539.846,77 дин.    
        - хемијска средства за чишћење     1.418.119,63 дин. 
        - намирнице за припрем. хране     13.419.574,95 дин. 
        - потрошни материјал                          182.952,93 дин. 
        - алат и инвентар                                     5.020,02 дин. 
        - остали материјал за посебне нам.   968.453,97 дин. 
- зграде и грађевински објекти (511) у износу од 
18.800.000,00 динара (замена дрвене кровне 
конструкције на помоћном објекту – котларници 
челичном уз доградњу настрешнице, набавка 
инсталација радијаторског грејања ново формираног 
простора, повезивање на топловод и котларницу и 
санација топловода на објекту "Гочко", набавка 
постројења за прераду отпадних вода, уградња 
столарије на дограђеном делу објекта "Добре воде", 
набавка молерског материјала за завршетак радова ново 
формираног простора објекта "Добре воде") 
- машине и опрема (512) у износу од 3.000.000,00 
динара (набавка машине за прање судова, бацач снега, 
проширење система за контролу приступа ски лифту). 
 
 
 
       Раздео 5, глава 12: ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА 
КРАЉЕВО 
 
       Туристичка организација Краљево као индиректан 
корисник реализовао је расходе у износу од 
35.884.337,89 динара или 92,56% у односу на план и 
финансирао се кроз две програмске активности и то кроз: 
ПА 0001 – Управљање развојем туризма реализована је 
у износу од 19.421.049,76 динара и чине га: 

- плате са припадајућим доприносима на терет 
послодавца  (411 и 412) у износу од 9.794.759,14 динара, 
-  социјална давања запосленима (414) у износу од 
687.878,58 динара (солидарна помоћ запосленима, 
отпремнина при одласку у пензију), 
- накнаде трошкова за запослене (415) у износу од 
257.449,54 динара (превоз запослених), 
- награде запосленима и остали посебни расходи 
(416) у износу од 58.163,16 динара (јубиларне награде), 
- стални трошкови (421) у износу од 1.027.960,62 
динара (електрична енергија, централно грејање, услуге 
чишћења, одвоз отпада, платни промет), 
- трошкови путовања (422) у износу од 38.328,00 
динара (дневнице), 
- услуге по уговору (423) у износу од 7.032.505,60 
динар (одржавање софтвера, стручне услуге, 
репрезентација и остале опште услуге), 
- специјализоване услуге (424) у износу од 138.911,00 
динара (услуга геодетског снимања терена, налепнице 
за регистрацију возила), 
- текуће поправке и одржавање (425) у износу од 
70.290,85 динара (текуће поправке на опреми), 
- материјал (426) у износу од 134.863,27 динара 
(канцеларијски материјал, средства за хигијену, 
потрошни материјал), 
- машине и опрема (512) у износу од 179.940,00 динара 
(набавка рачунарске опреме). 
 
ПА 0002 – Промоција  туристичке понуде реализована је 
у износу од 16.463.288,13 динара, а то су манифестације 
где је град Краљево организатор или суорганизатор 
(сајмови за туризам са уређењем штанда, медијске 
услуге за туризам, ликовне колоније, промоције ТОК-а 
кроз израду филма, снимање емисија и спотова, 
штампање постера, организација концерта Бојана 
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Маровића, Весели спуст, Маглич феста, реализација 
концерта Мирослава Илића, манифестација Матурски 
плес, организација концерта Ненада Карајлића – 
Сребрни казан, рок концерт, котизације, смештаји и 
дневнице). 
 

Раздео 5, глава 13: МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ 
 
 Расходи за 68 месних заједница као индиректних 
корисника извршавани су у оквиру главе 13. У 
извештајном периоду укупни расходи износили су 
11.370.642,06 динара, односно 61,96% у односу на план, 
и то кроз ПА 0002 – Функционисање месних заједница за 
следеће расходе:  
- сталне трошкове (421) у износу од 4.049.368,54 
динара (платни промет, електрична енергија, услуге 
водовода и канализације, одвоз отпада, телефон, 
интернет, мобилни телефон), 
-   услуге по уговору (423) у износу од 4.802,40 динара, 
- текуће поправке и одржавање (425) у износу од 
241.710,00 динара, 
- материјал (426) у износу од 356.937,58 динара 
(канцеларијски материјал, средства за чишћење, 
потрошни материјал), 
 - новчане казне и пенали по решењу судова (483) у 
износу од 4.951.396,14 динара и то према пресуди 
Основног суда у Краљеву за исплату неисплаћених 
зарада за запослене у МЗ Ушће,  
- машине и опрема (512) у износу од 1.766.427,40 
динара (набавка намештаја, рачунарске опреме, 
лаптопа, куповина пољопривредне опреме и то раоник 
за чишћење снега предњи и задњи прикључак на трактор 
за МЗ Рудно и МЗ Тепечи, куповина тримера за кошење 

траве и термо пећи за грејање на чврсто гориво за 
потребе МЗ Прогорелица, куповина два комада гасне 
грејалице печурка и шпорета на чврсто гориво МЗ 
Бресник). 
 
 
 
Раздео 5, глава 14: ЦЕНТАР ЛОКАЛНИХ УСЛУГА 
 
         Центар локалних услуга као установа социјалне 
заштите основана од стране града Краљева у 
извештајном периоду остварила је расходе у износу од 
44.824.081,62 динaра или 84,51% у односу на план од 
чега је реализација према Уговору о наменским 
трансферима у социјалној заштити између града 
Краљева и Министарства за рад, запошљавање, борачка 
и социјална питања РС број 750/2022 од 18.03.2022. 
године (извор 07) износила 10.000.000,00 динара.  
Центар локалних услуга се финансирао кроз три 
програмске активности и то: 
ПА 0005 – Обављање делатности установа социјалне 
заштите реализован је у износу од 10.878.191,95 динара 
и то за: 
- плате са припадајућим доприносима на терет 
послодавца (411 и 412) у износу од 7.807.779,32 динара, 
- накнаде трошкова за запослене (413, 415) у износу од 
224.058,62 динара (превоз запослених), 
- социјална давања запосленима (414) у износу од 
190.500,00 динара (солидарна помоћ запосленима), 
- стални трошкови (421) у износу од 452.119,82 динара 
(платни промет, електрична енергија, централно грејање, 
телефон, мобилни телефон, интернет, осигурање 
имовине), 
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- трошкови путовања (422) у износу од 56.961,71 динар 
(дневнице), 
- услуге по уговору (423) у износу од 496.842,00 
динара, (одржавање програма, софтвера) 
- специјализоване услуге (424) у износу од 14.200,00 
динара (санитарни прегледи), 
- текуће поправке и одржавање (425) у износу од 
418.463,59 динара, 
- материјал (426) у износу од 698.833,00 динара 
(канцеларијски материјал, бензин, стручна литература, 
потрошни материјал), 
- пратећи трошкови задуживања (444) у износу од 
129,15 динара, 
- порези, обавезне таксе и казне (482) у износу од 
2.490,00 динара, 
- новчане казне и пенали по решењу судова (483) у 
износу од 164.031,38 динара (накнада за неискоришћен 
годишњи одмор), 
- накнада штете за повреду или штету нанету од 
стране државних органа (485) у износу од 165.009,36 
динара, 
- машине и опрема (512) у износу од 186.774,00 динара, 
(куповина венецијанера, кухиње, рачунарске опреме, лап 
топа). 
 
ПА 0021 – Подршка особама са инвалидитетом 
реализована је у износу од 29.524.472,91 динар односно 
односно 86,35% у односу на план, од чега ова 
програмска активност има учешће са извора 07 - 
Трансфер од другог нивоа власти у износу од 
8.402.032,09 динара, а то је ангажовање личног пратиоца 
деце, персонални асистенти, породични сарадници, 
превоз геронтодомаћица, неговатељице, дотације 
непрофитним здравственим организацијама (Дневни 
центар за старе, Норвешка кућа). 
 

ПА 0002 – Породични и домски смештај, прихватилишта 
и друге врсте смештаја (Социјално становање) 
реализована је у износу од 4.421.416,76 динара или 
68,02% у односу на план, од чега ова програмска 
активност има учешће са извора 07 – Трансфер од 
другог нивоа власти у износу од 1.180.180,42 динара и то 
за помоћ у кући геронтодомаћица и неговатељица као и 
накнада из буџета за становање и живот – набавка 
гасног уља, трошкови воде, телефона, струје Првомајске 
(Дневни центар за старе, Норвешка кућа). 
 
 

 

РЕШЕЊА У ИЗВЕШТАЈНОМ ПЕРИОДУ 

        У извештајном периоду Градско веће града Краљева 
сагласно одредбама  члана 22. Одлуке о  буџету града 
Краљева за 2022. годину донело je 12 решења о 
ангажовању  средстава текуће буџетске резерве. 

1. Решење о ангажовању текуће буџетске резерве у 
износу од 250.000,00 динара за исплату помоћи 
предузетнику-активни салон венчаница Моника 
Даничић ПР ПРОИЗВОДЊА ОСТАЛЕ ОДЕЋЕ 
СТУДИО ВЕНЧАНИЦА МОНИКА КРАЉЕВО за 
отклањање штетних последица које су задесиле 
предузетнике активних салона венчаница који послују 
на територији града Краљева и који су као претежну 
делатност регистровали делатност производње 
остале одеће (шифра 1413) у циљу отклањања 
штетних последица проузрокованих епидемијом 
заразне болести COVID-19. 
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2. Решење о ангажовању текуће буџетске резерве у 
износу од 31.131.092,00 динара за исплату солидарне 
помоћи за побољшање здравственог, материјалног и 
социјалног положаја запослених у радном односу у 
јавним установама чији је оснивач град Краљево а то 
су Народни музеј, Историјски архив, Народна 
библиотека, Краљевачко позориште, Културни центар 
"Рибница", Дом културе "Студеница" Ушће, Завод за 
заштиту споменика културе, Спортски центар "Ибар", 
ПУ "Олга Јовичић-Рита", Дечје одмаралиште "Гоч", 
Туристичка организација Краљево, Центар локалних 
услуга, Апотекарска установа, Центар за социјални 
рад.  

3. Решење о ангажовању текуће буџетске резерве у 
износу од 1.000.000,00 динара за измирење судских 
трошкова тужене Месне заједнице Ушће број: 303/22, 
дана 11.03.2022. године.  

4. Решење о ангажовању текуће буџетске резерве у 
износу од 550.000,00 динара за потребе кречења и 
глетовања зграде социјалног становања на 
Берановцу и Борачком насељу, просторија Дневног 
центра за старе на Берановцу, као и за радове на 
електричним, водоводним и комуникационим 
инсталацијама за нове просторије у Улици Зелена 
Гора 37А додељене од стране Града. 

5. Решење о ангажовању текуће буџетске резерве у 
износу од 2.000.000,00 динара за исплату обавеза 
тужене Месне заједнице Ушће на име неисплаћених 
зарада по правноснажној пресуди Основног суда у 

Краљеву број 44П1 394/21 од 17.09.2021. године која 
је потврђена пресудом Апелационог суда у 
Крагујевцу.   

6. Решење о ангажовању текуће буџетске резерве у 
износу од 7.000.000,00 динара за покривање дела 
месечних обавеза за мај и јун 2022 године по Одлуци 
о праву на накнаду дела трошкова боравка деце у 
предшколској установи чији је оснивач друго правно 
или физичко лице на територији града Краљева. 

7. Решење о ангажовању текуће буџетске резерве у 
износу од 850.000,00 динара на основу дописа 
Краљевачког позоришта број 441/02 од 15.06.2022. 
године за трошкове поправке и израде додатне 
инсталације грејања дворане Краљевачког 
позоришта.   

8. Решење о ангажовању текуће буџетске резерве у 
износу од 1.000.000,00 динара за финансирање 
израде пројекта унапређења енергетске ефикасности 
зграде Основне школе "Вук Караџић" Рибница. 

9. Решење о ангажовању текуће буџетске резерве у 
износу од 2.500.000,00 динара за покривање дела 
месечних обавеза јул 2022. године по Одлуци о праву 
на накнаду дела трошкова боравка деце у 
предшколској установи чији је оснивач друго правно 
или физичко лице на територији града Краљева. 

10. Решење о ангажовању текуће буџетске резерве у 
износу од 7.000.000,00 динара за покривање вишкова 
радова кошења травнатих површина, као и вишкови 
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радова на позицији - Одлука о комуналном уређењу 
града и за набавку садног материјала и новогодишње 
декорације а на основу Измене програма одржавања 
и чишћења зелених површина за 2022. годину ЈКП 
"Чистоћа" Краљево и ЈП за уређење грађевинског 
земљишта "Краљево". 

11. Решење о ангажовању текуће буџетске резерве у 
износу од 7.000.000,00 динара за исплату солидарне 
помоћи за побољшање материјалног и социјалног 
положаја запослених у радном односу у Градској 
управи града Краљева (службеници и намештеници) и 
запосленог у Градском правобранилаштву града 
Краљева.   

12. Решење о ангажовању текуће буџетске резерве у 
износу од 10.000.000,00 динара за реализацију 
обавеза за утрошак електричне енергије за јавну 
расвету за месец новембар 2022. године. 

 

        По основу трансфера добијеног од другог нивоа 
власти у складу са чланом 24. Одлуке о буџету  града 
Краљева за 2022. годину Градоначелник града Краљева  
је донео 48 решења о коришћењу средстава 
наменског трансфера од другог нивоа власти. 

1. Решење о отварању - промени апропријације  по 
основу наменског трансфера добијеног од 
Комесаријата за избелице и миграције РС у износу од 
500.000,00 динара за набавку огрева социјално 
угроженим породицама избеглих и интерно 

расељених лица која су тренутно настањена на 
територији града Краљева у појединачно 
максималном износу по породици до 20.000,00 
динара. 

2. Решење о отварању - промени апропријације  по 
основу наменског трансфера дoбијеног од  
Министарства рударства и енергетике РС у износу од 
2.500.000,00 динара основу Уговора о суфинансирању 
програма енергетске санације стамбених зграда, 
породичних кућа и станова који спроводи град 
Краљево  

3. Решење о отварању - промени апропријације  по 
основу наменског трансфера дoбијеног од  
Комесаријата за избеглице и миграције РС у износу 
од 3.780.000,00 динара 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 и 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. 

4. Решење о отварању - промени апропријације  по 
основу наменског трансфера дoбијеног од  
Комесаријата за избеглице и миграције РС у износу 
од 500.000,00 динара за помоћ социјално угроженим 
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породицама избеглих и интерно расељених лица која 
су тренутно настањена на територији града Краљева 
за набавку лекова, у појединачном максималном 
износу по породици до 20.000,00 динара. 

5. Решење о отварању - промени апропријације по 
основу наменског трансфера дoбијеног од  
Комесаријата за избеглице и миграције РС у износу 
од 210.000,00 динара за за реализацију помоћи за 
активности на унапређењу капацитета Града Краљева 
за решавање проблема миграција који се налазе на 
територији града кроз организације и реализацију 
програма (радионица, округлих столова, и других 
сличних скупова) за идентификовање потреба, 
размену искуства и анализу проблема као и њихових 
могућих решења, кроз унапређење информисаности 
пружаоца услуга и јавности о потребама и 
проблемима миграната који се налазе на територији 
града, кроз унапређење информисаности миграната о 
њиховим правима, начинима њиховог остваривања и 
заштите, као и о видовима доступне помоћи за 
мигранте који бораве на територији града. 

6. Решење о отварању - промени апропријације по 
основу наменског трансфера дoбијеног од  
Министарства културе и информисања РС у износу од 
583.701,80 динара за Завод за заштиту споменика 
културе Краљево на основу Уговора и Анекса уговора 
о финансирању пројекта: "Ревитализација 
средњевековног Града Маглича-хитне интервенције и 
техничко одржавање 2.фаза". 

7. Решење о отварању - промени апропријације по 
основу наменског трансфера добијеног од 
Министарства културе и информисања РС за Завод 
за заштиту споменика културе Краљево у износу од 
2.329.460,00 динара, а на основу Уговора и Анекса 
уговора за реализацију пројеката: "Реконструкција и 
санација цркве посвећене Светом Николи у Тепечима-
прва фаза". 

8. Решење о отварању - промени апропријације по 
основу наменског трансфера добијеног од 
Министарства трговине, туризма и телекомуникација 
РС у износу од 6.143.980,00 динара, заведен под 
бројем 401-00-1153/1/2020-08 дана 05.08.2020. године 
и Туристичке организације Краљево, заведен под 
бројем 214 дана 07.08.2020. године Анекса I и Анекса 
II и користиће се за реализацију Пројекта – Уређење 
прилаза тврђави Маглич – III фаза у 2021. години. 

9. Решење о отварању - промени апропријације по 
основу наменског трансфера добијеног од 
Министарства државне управе и локалне самоуправе 
РС у износу од 2.227.386,08 динара по основу Уговора 
за набавку таблица улица и кућних бројева након 
успешног именовања улица у оквиру процеса 
ажурирања адресног регистра. 

10.  Решење о отварању - промени апропријације  по 
основу наменског трансфера дoбијеног од  
Министарства за заштиту животне средине РС у 
износу од 132.777,09 динара за за суфинансирање 
реализације пројеката смањења загађења ваздуха 
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пореклом из индивидуалних извора у 2022. године на 
територији града Краљева. 

11.  Решење о отварању - промени апропријације  по 
основу наменског трансфера дoбијеног од  
Комесаријата за избеглице и миграције РС у износу 
од 50.000,00 динара и користиће се као помоћ за 
превазилажење тешке материјалне ситуације 
социјално угроженим породицама избеглих и интерно 
расељених лица која су тренутно настањена на 
територији града Краљева за три породице по 
наведеним решењима. 

12. Решење о отварању - промени апропријације  по 
основу наменског трансфера дoбијеног од  
Министарства културе и информисања РС у износу од 
76.780,00 динара за Народну библиотеку "Стефан 
Првовенчани" Краљево на основу Уговора о куповини 
машина и опрема. 

13.  Решење о отварању - промени апропријације по 
основу наменског трансфера дoбијеног од  
Министарства културе и информисања РС у износу од 
603.523,57 динара за Народну библиотеку "Стефан 
Првовенчани" Краљево на основу Уговора о куповини 
машина и опреме. 

14.   Решење о отварању - промени апропријације  по 
основу наменског трансфера дoбијеног од  
Министарства културе и информисања РС у износу од 
813.750,00 динара за Народну библиотеку "Стефан 
Првовенчани" Краљево на основу Уговора о 

суфинансирању пројекта Жички сабор библиотекара 
2022. године. 

15.  Решење о отварању - промени апропријације по 
основу Уговора о финансирању пројекта Часопис 
"Наша прошлост" закљученог између Министарства 
културе и информисања РС и Народног музеја 
Краљево у износу од 300.000,00 динара. 

16.  Решење о отварању - промени апропријације по 
основу наменског трансфера добијеног од 
Министарства културе и информисања РС у износу од 
900.000,00 динара Заводу за заштиту споменика 
културе Краљево за финансирање пројекта: 
Првобитно обзиђе манастира Жича – археолошка 
истраживања. 

17.  Решење о отварању - промени апропријације  по 
основу наменског трансфера дoбијеног од  
Министарства културе и информисања РС у износу од 
800.000,00 динара Заводу за заштиту споменика 
културе Краљево за финансирање пројекта: "Пројекат 
заштите локалитета Метође на Копаонику". 

18.  Решење о отварању - промени апропријације по 
основу наменског трансфера добијеног од 
Министарства културе и информисања РС у износу од 
800.000,00 динара Заводу за заштиту споменика 
културе Краљево за суфинансирање пројекта: 
"Завршна археолошка истраживања римског купатила 
на локалитету Јабланица", село Плеш (општина 
Александровац). 
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19.  Решење о отварању - промени апропријације по 
основу наменског трансфера добијеног од 
Министарства културе и информисања РС у износу од 
5.000.000,00 динара Заводу за заштиту споменика 
културе Краљево за суфинансирање пројекта: 
"Конзерваторско – рестаураторских радова на 
живопису цркве Светог Саве у манастиру Жича". 

20.  Решење о отварању - промени апропријације по 
основу наменског трансфера добијеног од 
Министарства културе и информисања РС у износу од 
2.500.000,00 динара, а на основу Уговора за 
суфинансирање Пројекта Конзерваторско – 
рестаураторских радова на цркви Св.Димитрија са 
старим гробљем у Митровој Реци, Град Нови Пазар – 
друга. 

21.  Решење о отварању - промени апропријације  по 
основу наменског трансфера дoбијеног од  
Министарства културе и информисања РС у износу од 
300.000,00 динара на основу Уговора закљученог са 
Заводом за заштиту споменика културе Краљево за 
суфинансирање Пројекта: Израда Елабората за 
допуне одлука о проглашењу непокретних културних 
добара.  

22.  Решење о отварању - промени апропријације по 
основу наменског трансфера добијеног од 
Министарства културе и информисања РС у износу од 
2.500.000,00 динара на основу Уговора закљученог 
између Министарства културе и информисања РС и 
Завода за заштиту споменика културе Краљево за 

суфинансирање Пројекта: Превентивна конзервација 
објеката X, IX, VI и V на археолошком налазишту 
Градина на Јелици. 

23.  Решење о отварању - промени апропријације по 
основу наменског трансфера добијеног од 
Министарства културе и информисања РС у износу од 
5.000.000,00 динара на основу Уговора са Заводом за 
заштиту споменика културе Краљево за 
суфинансирање Пројекта: Ревитализација 
средњевековног града Маглич – хитне интервенције и 
техничко одржавање – 3 фаза.  

24.  Решење о отварању - промени апропријације по 
основу наменског трансфера добијеног од 
Министарства омладине и спорта РС у износу од 
2.300.000,00 динара за Град Краљева на основу 
Уговора о реализацији пројекта "Програм стручног 
оспособљавања младих". 

25.  Решење о отварању - промени апропријације по 
основу наменског трансфера добијеног од 
Министарства културе и информисања РС у износу од 
1.200.000,00 динара на основу Уговора са 
Историјским архивом Краљево за суфинансирање 
пројекта: Набавка покретних архивских регала за нови 
депо Историјског архива Краљево – трећа фаза.  

26. Решење о отварању - промени апропријације по 
основу наменског трансфера добијеног од  
Министарства културе и информисања РС у износу од 
200.000,00 динара за Народну библиотеку "Стефан 
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Првовенчани" Краљево на основу Уговора о 
суфинансирању пројекта ДИГИТАЛИЗОВАНА СТАЊА 
ЗА СВА ПОВЕЉИНА ИЗДАЊА. 

27. Решење о отварању - промени апропријације по 
основу наменског трансфера добијеног од  
Министарства културе и информисања РС у износу од 
330.000,00 динара за Народну библиотеку "Стефан 
Првовенчани" Краљево на основу Уговора о 
суфинансирању матичних функција у 2022. години. 

28. Решење о отварању - промени апропријације по 
основу наменског трансфера добијеног од 
Министарства за бригу о селу РС у износу од 
408.816,56 динара за Град Краљево на основу 
Уговора за суфинансирање манифестације 
"Михољски сусрети села" у селу Опланићи. 

29. Решење о отварању - промени апропријације по 
основу наменског трансфера добијеног од  
Министарства културе и информисања РС у износу од 
500.000,00 динара на основу Уговора о 
суфинансирању пројекта дигитална фотограметрија 
цркава брвнара на територији Завода за заштиту 
споменика културе. 

30. Решење о отварању - промени апропријације по 
основу наменског трансфера добијеног од 
Министарства рударства и енергетике у износу од 
5.000.000,00 динара за Град Краљево на основу 
Уговора закљученог за суфинансирање програма 

енергетске санације стамбених зграда, породичних 
кућа и станова који спроводи град Краљево. 

31. Решење о отварању - промени апропријације по 
основу наменског трансфера добијеног од  
Министарства културе и информисања РС у износу од 
600.000,00 динара на основу Уговора о финансирању 
пројекта: Израда музејских витрина за презентацију 
предмета од стакла Народног музеја у Краљеву у 
међународној години стакла. 

32. Решење о отварању - промени апропријације по 
основу наменског трансфера добијеног од  
Министарства културе и информисања РС у износу од 
1.071.900,00 динара за Народни музеј Краљево на 
основу Уговора о финансирању пројекта: 
Конзервација текстила XVIII и IX века из ризнице 
манастира Студеница. 

33. Решење о отварању - промени апропријације по 
основу наменског трансфера добијеног од  
Министарства културе и информисања РС у износу од 
400.000,00 динара за Народну библиотеку "Стефан 
Првовенчани" Краљево на основу Уговора о 
суфинансирању пројекта "Часопис за књижевност, 
уметност и културу Повеља 2022". 

34. Решење о отварању - промени апропријације по 
основу наменског трансфера добијеног од  
Министарства културе и информисања РС у износу од 
250.000,00 динара за Народну библиотеку "Стефан 
Првовенчани" Краљево на основу Уговора о 
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суфинансирању пројекта "Жички духовни сабор 
Преображење 2022". 

35. Решење о отварању - промени апропријације по 
основу наменског трансфера добијеног од  
Министарства културе и информисања РС у износу од 
450.000,00 динара за Народни музеј Краљево на 
основу Уговора за финансирање пројекта: Лојаник-
рудник камених сировина праисторијских заједница 
централне Србије. 

36. Решење о отварању - промени апропријације по 
основу наменског трансфера добијеног од 
Министарства рударства и енергетике у износу од 
2.000.000,00 динара за Град Краљево на основу 
Уговора о суфинансирању програма енергетске 
санације породичних кућа који спроводи град 
Краљево, Анекса 1 и Анекса 2 истог за финансирање 
и подстицање енергетске ефикасности РС која је као 
орган у саставу министарства и Града Краљева 
(санација породичних кућа који се тичу уградње 
соларних панела и пратеће инсталације за 
производњу електричне енергије за сопствене 
потребе који спроводи град Краљево). 

37. Решење о отварању - промени апропријације по 
основу наменског трансфера добијеног од 
Министарства трговине, туризма и телекомуникација 
РС у износу од 1.500.000,00 динара за Јавну установу 
"Туристичка организација Краљево" на основу 
Уговора за суфинансирање пројекта "МАГЛИЧ ФЕСТ 
2022. – ПРОМОЦИЈА ДОЛИНЕ ВЕКОВА". 

38. Решење о отварању - промени апропријације  по 
основу наменског трансфера дoбијеног од  
Комесаријата за избеглице и миграције РС у износу 
од 56.000,00 динара за превазилажење тешке 
материјалне и здравствене ситуације социјално 
угроженим, избеглим и интерно расељеним лицима 
која су тренутно настањена на територији града 
Краљева и то за два избегла лица, по наведеним. 

39. Решење о отварању - промени апропријације по 
основу наменског трансфера добијеног од  
Министарства културе и информисања РС у износу од 
400.000,00 динара за Народни музеј Краљево на 
основу Уговора за суфинансирање послова 
територијално надлежних музеја у 2022. години 
(куповина фотоапарата SONY ALPHA A7RM4A). 

40. Решење о отварању - промени апропријације по 
основу наменског трансфера добијеног од 
Министарства за бригу о селу РС у износу од 
2.345.523,60 динара за Град Краљево на основу 
Уговора о додели бесповратних средстава за Марију 
Љубичић и Милоша Љубичића као корисника 
бесповратних средстава из Краљева, улица Рудничка 
бр.65 као и Уговор са Александром Кочић и Ђорђем 
Кочић као корисника бесповратних средстава са 
пребивалиштем у месту Ћеновац, општина Лебане и 
користиће се за куповину сеоских кућа са окућницом. 

41. Решење о отварању - промени апропријације по 
основу наменског трансфера добијеног од 
Министарства за бригу о селу РС у износу од 
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1.173.116,60 динара за Град Краљево на основу 
Уговора о додели бесповратних средстава за Лазара 
Живковића као корисника бесповратних средстава из 
Краљева, Поповићи, улица Др. Илије Благојевића 
бр.35 и користиће се за куповину сеоских кућа са 
окућницом. 

42. Решење о отварању - промени апропријације по 
основу наменског трансфера добијеног од 
Министарства просвете, науке и технолошког развоја 
РС у износу од 4.603.970,00 динара на основу 
Споразума о коришћењу трансферних средстава из 
буџета Републике Србије за 2022. годину за 
припремни предшколски програм закљученог између 
Министарства просвете, науке и технолошког развоја 
Републике Србије и Града Краљева, користиће се за 
исплату аконтације плата, додатке и накнаде 
запослених и социјални допринос на терет 
послодавца Предшколске установе "Олга Јовичић-
Рита" за децембар месец 2022. Године. 

43. Решење о отварању - промени апропријације по 
основу наменског трансфера добијеног од 
Министарства за рад, запошљавање, борачка и 
социјална питања РС у износу од 3.422.911,00 динара 
Граду Краљево на основу Уговора ради финансирања 
услуга "Социјално становање у заштићеним 
условима" и "Породични сарадник" на територији 
града Краљева у 2022. години, а према закљученим 
Уговорима о финансирању услуге социјалне заштите 
"Породични сарадник" и "Социјално становање у 

заштићеним условима" у 2022. години између Града 
Краљева и Центра локалних услуга Краљево. 

44. Решење о отварању - промени апропријације по 
основу наменског трансфера добијеног од 
Министарства пољопривреде, шумарства и 
водопривреде РС у износу од 9.800.000,00 динара на 
основу Решења граду Краљеву која ће се користити 
за уређење земљишта комасацијом (I фаза) – 
геодетско – технички радови дела катастарских 
општина Самаила и Мрсаћ за чије је извођење град 
Краљево закључио уговор бр.3411/20 од 24.12.2020. 
године са Извођачем радова Еврогеоматика доо и то 
за радове по рачуну извођача радова број 18/22 од 
09.12.2022. године који се односе на геодетско-
техничке радове у поступку комасације за извршене 
услуге по Уговору и Уређење земљишта комасацијом 
(I фаза) – геодетско – технички радови. 

45. Решење о отварању - промени апропријације по 
основу наменског трансфера добијеног од  
Министарства културе и информисања РС у износу од 
650.000,00 динара за Народни музеј Краљево на 
основу Уговора о суфинансирању пројекта под 
називом "Осавремењавање збирке делом Марије 
Шевић Two rooms", "Осавремењавање збирке делом 
Милице Дукић, Огледало" и "Осавремењавање збирке 
делом Ивана Шуковића, Кораци звоне врло далеко". 

46. Решење о отварању - промени апропријације по 
основу наменског трансфера добијеног од  
Министарства културе и информисања РС у износу од 
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117.750,00 динара за Народну библиотеку "Стефан 
Првовенчани" Краљево на основу Уговора о откупу 
публикација односно за откуп књига за библиотеку. 

47. Решење о отварању - промени апропријације  по 
основу наменског трансфера дoбијеног од  
Комесаријата за избеглице и миграције РС у износу 
од 1.000.000,00 динара за породична домаћинства 
избеглица и интерно расељених лица на њиховој 
територији. 

 

У складу са  чланом 61. Закона о буџетском систему  и 
члана 18, 20 и 21. Одлуке о буџету за 2022. годину 
Градоначелник града Краљева  донео је  23 решења о 
промени апропријација и 2 решења о преусмеравању 
апропријација. 

1. Решење о промени апропријација којим се умањује  
позиција 458 (422) код Центра локалних услуга за 
износ од 12.000,00 динара, а увећава се позиција 
465 (483) у истом износу у погледу недостајућих 
средстава намењених за измирење пореског дуга 
за фебруар месец 2019. године, а на основу 
Опомене Пореске управе број 050-433-01-
05071/2022-2100 од 02.03.2022. године који је 
настао услед неизмирења обавеза за порез на 
плате запослених за новембар месец. 

2.  Решење о промени апропријација којим се 
умањује позиција 199 (511) код Градске управе за 
износ од 20.000.000,00 динара, а увећава се 

позиција 175 (511) у износу од 19.000.000,00 
динара и позиција 176 (512) у износу од 
1.000.000,00 динара за расходе у погледу 
недостајућих средстава намењених за потребе 
адаптације простора и грађевинских радова на 
згради Градске управе града Краљева (санација 
крова, четвртог спрата и др.) и за потребе набавке 
опреме (рампа за паркинг простор иза зграде 
Градске управе). 

3. Решење о промени апропријација којим се умањује  
позиција 172 (483) код Градске управе за износ од 
8.000.000,00 динара, а увећава се позиција 174 
(485) у истом износу у погледу недостајућих 
средстава намењених за плаћање по 
правноснажним судским пресудама у споровима 
запослених у Градској управи града Краљева ради 
исплате разлике у заради. 

4. Решење о промени апропријација којим се умањује  
позиција 444 (421) код Месних заједница за износ 
од 20.000,00 динара, а увећава се позиција 450 
(483) у истом износу у погледу недостајућих 
средстава намењених за плаћање по 
правноснажним судским пресудама у споровима 
запослених у МЗ Ушће а ради исплате 
неисплаћених зарада. 

5. Решење о промени апропријација којим се умањује  
позиција 460 (424) код Центра локалних услуга за 
износ од 110.000,00 динара, а увећава се позиција 
465 (483) у истом износу у погледу у погледу 
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недостајућих средстава намењених за плаћање 
накнаде штете за неискоришћени годишњи одмор 
за запослену Јелену Рајковић по Уговору о раду 
бр.125/21 од 22.02.2021. године. 

6. Решење о промени апропријација којим се умањује  
позиција 169 (465) код Градске управе за износ од 
3.530.000,00 динара, а увећава се позиција 138 
(463) у истом износу у погледу недовољно 
планираних  средстава за потребе набавке и 
уградње котла у Основну школу "Чибуковачки 
партизани" Краљево. 

7. Решење о промени апропријација којим се умањује  
позиција 462 (426) код Центра локалних услуга за 
износ од 250.000,00 динара, а увећава се позиција 
465 (483) у истом износу у погледу недостајућих 
средстава намењених за измирење пореског дуга 
за март, април, мај и јун месец 2018. године а на 
основу Опомене Пореске управе број 050-433-01-
13479/2022-2100 од 01.06.2022. године који је 
настао услед неизмирења обавеза за порезе и 
доприносе на зараде запослених за наведени 
месец.  

8. Решење о промени апропријација којим се умањује  
позиција 165 (424) код Градске управе за износ од 
1.100.000,00 динара, а увећава се позиција 161 
(416) у истом износу у погледу недостајућих 
средстава намењених за исплату јубиларних 
награда запосленима у Градској управи града 
Краљева на основу донетих решења. 

9. Решење о промени апропријација којим се умањује  
позиција 17 (415) код Градског већа за износ од 
20.000,00 динара, а увећава се позиција 18 (416) у 
истом износу у погледу недостајућих средстава 
намењених за исплату јубиларне награде 
запосленом градском већнику на сталном раду. 

10. Решење о промени апропријација којим се умањује  
позиција 32 (423) код Градоначелника за износ од 
10.000,00 динара, а увећава се позиција 29 (416) у 
истом износу у погледу недостајућих средстава 
намењених за исплату јубиларне награде 
запосленом (буџетски инспектор). 

11. Решење о промени апропријација којим се умањује  
позиција 169 (465) код Градске управе за износ од 
500.000,00 динара и позиција 199 (511) за износ од 
4.900.000,00 динара, а увећава се позиција 197 
(465) у износу од 5.400.000,00 динара у погледу 
недостајућих средстава намењених за учешће 
Града по Уговору о финансирању програма 
енергетске санације стамбених зграда, породичних 
кућа и станова које спроводи град Краљево број 
401-00-6/34/2022-01 од 11.03.2022. године у износу 
од 5.000.000,00 динара и недостајућа средства за 
остале пројекте предвиђене на овој позицији који 
су у најави у износу од 400.000,00 динара. 

12. Решење о промени апропријација којим се умањује  
позиција 44 (423) за износ од 70.000,00 динара, код 
Градског правобранилаштва, а увећава се 
позиција 41 (416) у истом износу у погледу 
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недостајућих средстава намењених за исплату 
јубиларне награде запосленом. 

13. Решење о промени апропријација којим се умањује  
позиција 230 (421) код Историјског архива за износ 
од 600.000,00 динара, а увећава се позиција 242 
(423) у истом износу за расходе у погледу 
недостајућих средстава намењених за штампање 
другог допуњеног издања Епидемије у Србији 
током XIX века. 

14. Решење о промени апропријација којим се умањује  
позиција 102 (423) код Градске управе за износ од 
1.000.000,00 динара, а увећава се позиција 103 
(424) у истом износу у погледу недостајућих  
средстава намењених за суфинансирање 
пројеката из области заштите животне средине. 

15. Решење о промени апропријација којим се умањује  
позиција 430 (423) за износ од 132.000,00 динара 
код Туристичке организације Краљево, а увећава 
се позиција 431 (424) у истом износу у погледу 
недовољно планираних средстава за геодетске 
услуге корисника. 

16. Решење о промени апропријација којим се умањује  
позиција 165 (424) код Градске управе за износ од 
730.000,00 динара, а увећава се позиција 145 (472) 
у истом износу у погледу недовољно планираних 
средстава за исплату обавеза за рад народне 
кухиње за месеце септембар, октобар и новембар 
текуће године у оквиру Програма народне кухиње 

који се реализује у складу са Планом рада Црвеног 
крста Краљево за 2022. годину.   

17. Решење о промени апропријација којим се умањује  
позиција 122 (423) код Градске управе за износ од 
14.000.000,00 динара, а увећава се позиција 70 
(421) у истом износу у погледу недовољно 
планираних средстава за исплату обавеза за 
утрошак електричне енергије и то за месец 
октобар текуће године. 

18. Решење о промени апропријација којим се умањује  
позиција 255 (424) код Народне библиотеке 
″Стефан Првовенчани″ Краљево за износ од 
100.000,00 динара, а увећава се позиција 254 (423) 
у истом износу у погледу недостајућих средстава 
намењених за измирење обавеза према 
запосленом по основу уговора о привременим и 
повременим пословима. 

19. Решење о промени апропријација којим се умањује  
позиција 162 (421) код Градске управе за износ од 
1.450.000,00 динара, а увећава се позиција 138 
(463) у истом износу у погледу недовољно 
планираних средстава за плаћање ПДВ-а за 
извођење радова за измештање трасетопловода у 
Основној школи ″Димитрије Туцовић″ Краљево. 

20. Решење о промени апропријација којим се умањује  
позиција 162 (421) код Градске управе за износ од 
1.330.000,00 динара, а увећава се позиција 158 
(413) у износу од 230.000,00 динара и позиција 95 
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(424) за износ од 1.100.000,00 динара у погледу 
недовољно планираних средстава за 
новогодишње поклоне за децу запослених у 
Градској управи града Краљева у износу од 
230.000,00 динара и за исплату по рачуну бр.18/22 
од 09.12.2022. године који се односи на геодетско 
техничке радове по Уговору за комасациони 
премер подручја Самаила и Мрсаћ. 

21. Решење о промени апропријација којим се умањује  
позиција 9 (423) код Скупштине за износ од 
115.000,00 динара, а увећава се позиција 6 (416) у 
истом износу у погледу недовољно планираних  
средстава за исплату јубиларне награде 
запосленом за 10 година рада. 

22. Решење о промени апропријација којим се умањује  
позиција 371 (416) код Спортског центра ″Ибар″ за 
износ од 58.500,00 динара, а увећава се позиција 
369 (414) у истом износу у погледу недовољно 
планираних средстава за исплату солидарне 
помоћи породици због смрти запосленог. 

23. Решење о промени апропријација којим се умањује  
позиција 465 (483) код Центра локалних услуга за 
износ од 166.000,00 динара, а увећава се позиција 
465/а (485) у истом износу у погледу недовољно 
планираних средстава за накнаду штете због 
неискоришћеног годишњег одмора корисника 
буџетских средстава. 

24. Решење о преусмеравању апропријација до 10% 
вредности апропријације из општих прихода 
буџета којим се умањује позиција 156 (411) за 
износ од 6.670.000,00 динара, код Градске управе, 
а увећавају се позиције 200 (411) за износ од 
460.000,00 динара код Народног музеја, позиција 
273 (411) за износ од 160.000,00 динара код 
Краљевачког позоришта, позиција 366 (411) за 
износ од 300.000,00 динара код Спортског центра 
″Ибар, позиција 384 (411) за износ од 4.000.000,00 
динара код Предшколске установе ″Олга Јовичић-
Рита″ и позиција 404 (411) за износ од 1.750.000,00 
динара код Дечјег одмаралишта "Гоч" за исплату 
аконтације плате за месец децембар 2022. године 
за запослене а на основу увида у евиденцију 
расположивих средстава Одељења за привреду и 
финансије Градске управе града Краљева. 

25.   Решење о преусмеравању апропријација до 10% 
вредности апропријације из општих прихода 
буџета којим се умањује позиција 157 (412) за 
износ од 1.090.000,00 динара, код Градске управе, 
а увећавају се позиције 201 (412) за износ од 
75.000,00 динара код Народног музеја, позиција 
274 (412) за износ од 30.000,00 динара код 
Краљевачког позоришта, позиција 367 (412) за 
износ од 50.000,00 динара код Спортског центра 
″Ибар, позиција 385 (412) за износ од 650.000,00 
динара код Предшколске установе ″Олга Јовичић-
Рита″ и позиција 405 (412) за износ од 285.000,00 
динара код Дечјег одмаралишта "Гоч" за исплату 
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аконтације плате за месец децембар 2022. године 
за запослене а на основу увида у евиденцију 
расположивих средстава Одељења за привреду и 
финансије Градске управе града Краљева. 

 

 

ИЗВЕШТАЈ О ПРИМЉЕНИМ ДОНАЦИЈАМА 

 

            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) као капиталне донације од 
међународних организација у корист нивоа градова у 
износу од 5.006.170,31 динара и користиће се за 
изградњу осматрачке станице износ од 2.899.269,17 
динара као за набаку опреме за осматрачку станицу 
износ од 2.106.901,14 динара. 

 

 

 

 

 

ОДСТУПАЊА У РЕАЛИЗАЦИЈИ АПРОПРИЈАЦИЈА КОД 
БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА  У ОДНОСУ НА ПЛАНИРАНА 

СРЕДСТВА 

1. Код директног буџетског корисника (позиција 6) 
Скупштина - раздео 01, Програм Политички 
систем локалне самоуправе, ПА 0001 – 
Функционисање Скупштине, функција 111, 
економска класификација 416, реализована су 
средства у износу од 112.551,78 динара што је 
више од плана за 111.551,78 динара. 
Прекорачење је покривено решењем о промени 
апропријације број 3453/2022 од 15.12.2022. 
године којим се повећава наведена апропријација 
за 115.000,00 динара за исплату јубиларне 
награде запосленом за 10 година рада. 

2. Код директног буџетског корисника (позиција 70) 
Градска управа - глава 01, Програм Комуналне 
делатности, ПА 0001 – Управљање/одржавање 
јавним осветљењем, функција 640, економска 
класификација 421, реализована су средства у 
износу од 138.532.442,53 динарa што је више од 
плана за 23.532.442,53 динарa. Прекорачење је 
покривено са два решења и то са решењем о 
промени апропријације број 3254/2022 од 
24.11.2022. године којим се повећава наведена 
апропријација за 14.000.000,00 динара и решењем 
о коришћењу текуће буџетске резерве број 011-
422/2022-I од 26.12.2022. године којим се 
повећава наведена апропријација за 10.000.000,00 
динара за исплату обавеза за утрошак електричне 
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енергије за јавну расвету и то за месец октобар и 
новембар 2022. године. 

3. Код директног буџетског корисника (позиција 76) 
Градска управа - глава 01, Програм Комуналне 
делатности, ПА 0002 – Одржавање јавних зелених 
површина, функција 540, економска 
класификација 424, реализована су средства у 
износу од 68.998.495,26 динара што је више од 
плана за 6.498.495,26 динара. Прекорачење је 
покривено са решењем о коришћењу текуће 
буџетске резерве број 011-351/2022 од 10.11.2022. 
године којим се повећава наведена апропријација 
за 7.000.000,00 динара за покривање вишка 
радова кошења травнатих површина, као и 
вишкова радова на позицији – Одлука о 
комуналном уређењу града и за набавку садног 
материјала и новогодишње декорације а на 
основу Измене програма одржавања и чишћења 
зелених површина за 2022. Годину ЈКП "Чистоћа" 
Краљево и ЈП за уређење грађевинског земљишта 
"Краљево". 

4. Код директног буџетског корисника (позиција 95) 
Градска управа - глава 01, Програм 
Пољопривреда и рурални развој, ПА 0001 – 
Подршка за спровођење пољопривредне политике 
у локалној заједници (Програм комасација), 
функција 421, економска класификација 424, 
реализована су средства у износу од 
38.760.000,00 динара што је више од плана за 
10.860.000,00 динара. Прекорачење је покривено 

са два решења и то са решењем о отварању 
апропријације по основу наменског трансфера 
добијеног од другог нивоа власти број 3485/2022 
од 21.12.2022. године којим се повећава наведена 
апропријација за 9.800.000,00 динара на основу 
решења Министарства пољопривреде, шумарства 
и водопривреде РС граду Краљеву која ће се 
користити за уређење земљишта комасацијом (I 
фаза) – геодетско-технички радови дела 
катастарских општина Самаила и Мрсаћ  за чије је 
извођење град Краљево закључио Уговор са 
извођачем радова Еврогеоматика доо и решењем 
о промени апропријације корисника буџета број 
3450/2022 од 15.12.2022. године којим се повећава 
наведена апропријација за 1.100.000,00 динара 
ради исплате по рачуну бр.18/22 од 09.12.2022. 
године који се односи на геодетско техничке 
радове по Уговору за комасациони премер 
подручја Самаила и Мрсаћ у износу од 
1.060.000,00 динара. 

5. Код директног буџетског корисника (позиција 145) 
Градска управа - глава 01, Програм Социјална и 
дечија заштита, ПА 0018 – Подршка реализацији 
програма Црвеног крста, функција 090, економска 
класификација 472, реализована су средства у 
износу од 5.730.000,00 динара што је више од 
плана за 730.000,00 динара. Прекорачење је 
покривено решењем о промени апропријације 
корисника буџета број 3249/2022-I од 23.11.2022. 
године којим се повећава наведена апропријација 
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за 730.000,00 динара за исплату обавеза за рад 
народне кухиње за месеце септембар, октобар и 
новембар текуће године у овиру Програма 
народне кухиње који се реализује у складу са 
Планом рада Црвеног крста Краљево за 2022. 
годину. 

6. Код директног буџетског корисника (позиција 158) 
Градска управа - глава 01, Програм Опште услуге 
локалне самоуправе, ПА 0001 – Функционисање 
локалне самоуправе и градских општина, функција 
130, економска класификација 413, реализована 
су средства у износу од 919.541,91 динар што је 
више од плана за 169.541,91 динар. Прекорачење 
је покривено решењем о промени апропријације 
број 3450/2022 од 15.12.2022. године којим се 
повећава наведена апропријација за 230.000,00 
динара ради набавке новогодишњих поклона за 
децу запослених у Градској управи града 
Краљева. 

7. Код директног буџетског корисника (позиција 159) 
Градска управа - глава 01, Програм Опште услуге 
локалне самоуправе, ПА 0001 – Функционисање 
локалне самоуправе и градских општина, функција 
130, економска класификација 414, реализована 
су средства у износу од 22.558.460,78 динара што 
је више од плана за 5.458.460,78 динара. 
Прекорачење је покривено решењем о коришћењу 
текуће буџетске резерве број 011-425/2022-I од 
27.12.2022. године којим се повећава наведена 
апропријација за 7.000.000,00 динара ради 

исплате солидарне помоћи за побољшање 
материјалног и социјалног положаја запослених у 
радном односу у Градској управи града Краљева 
(службеници и намештеници) и запосленог у 
Градском правобранилаштву града Краљева. 

8. Код индиректног буџетског корисника (позиција 
200) Раздео 5, глава 02, Народни музеј, Програм 
Развој културе и информисања, ПА 0001 – 
Функционисање локалних установа културе, 
функција 820, економска класификација 411, 
реализована су средства у износу од 
28.296.896,93 динара што је више од плана за 
459.896,93 динара. Прекорачење је покривено 
решењем о преусмеравању апропријације 
корисника буџета у износу до 10% вредности 
апропријације број IV-476-1/2022 од 21.12.2022. 
године којим се повећава наведена апропријација 
за 460.000,00 динара у погледу недостајућих 
средстава за исплату аконтације плата за месец 
децембар 2022. године за запослене а на основу 
увида у евиденцију расположивих средстава 
Одељења за привреду и финансије Градске 
управе града Краљева. 

9. Код индиректног буџетског корисника (позиција 
201) Раздео 5, глава 02, Народни музеј, Програм 
Развој културе и информисања, ПА 0001 – 
Функционисање локалних установа културе, 
функција 820, економска класификација 412, 
реализована су средства у износу од 4.562.180,72 
динара што је више од плана за 66.180,72 динара. 
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Прекорачење је покривено решењем о 
преусмеравању апропријације корисника буџета у 
износу до 10% вредности апропријације број IV-
476-2/2022 од 21.12.2022. године којим се 
повећава наведена апропријација за 75.000,00 
динара у погледу недостајућих средстава за 
исплату аконтације плата за месец децембар 
2022. године за запослене а на основу увида у 
евиденцију расположивих средстава Одељења за 
привреду и финансије Градске управе града 
Краљева. 

10. Код индиректног буџетског корисника (позиција 
222) Раздео 5, глава 02, Народни музеј, Програм 
Развој културе и информисања, ПА 0002 – Јачање 
културне продукције и уметничког стваралаштва, 
функција 820, економска класификација 512, 
реализована су средства у износу од 1.070.679,60 
динара што је више од плана за 170.679,60 
динара. Прекорачење је покривено решењем  о 
отварању апропријације по основу наменског 
трансфера добијеног од другог нивоа власти број 
3037/2022 од 31.10.2022. године, којим се 
повећава наведена апропријација за 400.000,00 
динара за суфинансирање послова територијално 
надлежних музеја у 2022. години (куповина 
фотоапарата SONY ALPHA A7RM4A). 

11. Код индиректног буџетског корисника (позиција 
223) Раздео 5, глава 02, Народни музеј, Програм 
Развој културе и информисања, ПА 0002 – Јачање 
културне продукције и уметничког стваралаштва, 

функција 820, економска класификација 515, 
реализована су средства у износу од 695.000,00 
динара што је више од плана за 595.000,00 
динара. Прекорачење је покривено решењем  о 
отварању апропријације по основу наменског 
трансфера добијеног од другог нивоа власти број 
3501/2022 од 23.12.2022. године, којим се 
повећава наведена апропријација за 650.000,00 
динара за суфинансирање пројекта под називом 
"Осавремењавање збирке делом Марије Шевић 
Two rooms", "Oсавремењавање збирке делом 
Милице Дукић, Огледало" и "Осавремењавање 
збирке делом Ивана Шуковића, Кораци звоне врло 
далеко". 

12.  Код индиректног буџетског корисника (позиција 
254) Раздео 5, глава 04, Народна библиотека 
"Стефан Првовенчани" Краљево, Програм Развој 
културе и информисања, ПА 0001 – 
Функционисање локалних установа културе, 
функција 820,  економска класификација 423, 
реализована су средства у износу од 2.830.317,66 
динара што је више од плана за 70.317,66 динара. 
Прекорачење је покривено решењем  о промени 
апропријације број 3357/2022 од 06.12.2022. 
године којим се повећава наведена апропријација 
за 100.000,00 динара за измирење обавеза према 
запосленом по основу Уговора о привремено 
повременим пословима. 

13. Код индиректног буџетског корисника (позиција 
273) Раздео 5, глава 05, Краљевачко позориште, 
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Програм Развој културе и информисања, ПА 0001 
– Функционисање локалних установа културе, 
функција 820, економска класификација 411, 
реализована су средства у износу од 
19.076.962,92 динара што је више од плана за 
136.962,92 динара. Прекорачење је покривено 
решењем о преусмеравању апропријације 
корисника буџета у износу до 10% вредности 
апропријације број IV-476-1/2022 од 21.12.2022. 
године којим се повећава наведена апропријација 
за 160.000,00 динара у погледу недостајућих 
средстава за исплату аконтације плата за месец 
децембар 2022. године за запослене а на основу 
увида у евиденцију расположивих средстава 
Одељења за привреду и финансије Градске 
управе града Краљева.  

14. Код индиректног буџетског корисника (позиција 
274) Раздео 5, глава 05, Краљевачко позориште, 
Програм Развој културе и информисања, ПА 0001 
– Функционисање локалних установа културе, 
функција 820, економска класификација 412, 
реализована су средства у износу од 3.080.929,43 
динара што је више од плана за 20.929,43 динара. 
Прекорачење је покривено решењем о 
преусмеравању апропријације корисника буџета у 
износу до 10% вредности апропријације број IV-
476-2/2022 од 21.12.2022. године којим се 
повећава наведена апропријација за 30.000,00 
динара у погледу недостајућих средстава за 
исплату аконтације плата за месец децембар 

2022. године за запослене а на основу увида у 
евиденцију расположивих средстава Одељења за 
привреду и финансије Градске управе граде 
Краљева. 

15. Код индиректног буџетског корисника (позиција 
366) Раздео 5, глава 09, Спортски центар "Ибар", 
Програм Развој спорта и омладине, ПА 0004 – 
Функционисање локалних спортских установа, 
функција 810, економска класификација 411, 
реализована су средства у износу од 
13.874.834,00 динара што је више од плана за 
284.834,00 динара. Прекорачење је покривено 
решењем о преусмеравању апропријације 
корисника буџета у износу до 10% вредности 
апропријације број IV-476-1/2022 од 21.12.2022. 
године којим се повећава наведена апропријација 
за 300.000,00 динара у погледу недостајућих 
средстава за исплату аконтације плата за месец 
децембар 2022. године за запослене а на основу 
увида у евиденцију расположивих средстава 
Одељења за привреду и финансије Градске 
управе града Краљева. 

16. Код индиректног буџетског корисника (позиција 
367) Раздео 5, глава 09, Спортски центар "Ибар", 
Програм Развој спорта и омладине, ПА 0004 – 
Функционисање локалних спортских установа, 
функција 810, економска класификација 412, 
реализована су средства у износу од 2.240.785,63 
динара што је више од плана за 45.785,63 динара. 
Прекорачење је покривено решењем о 



 48

преусмеравању апропријације корисника буџета у 
износу до 10% вредности апропријације број IV-
476-2/2022 од 21.12.2022. године којим се 
повећава наведена апропријација за 50.000,00 
динара у погледу недостајућих средстава за 
исплату аконтације плата за месец децембар 
2022. године за запослене а на основу увида у 
евиденцију расположивих средстава Одељења за 
привреду и финансије Градске управе града 
Краљева. 

17. Код индиректног буџетског корисника (позиција 
369) Раздео 5, глава 09, Спортски центар "Ибар", 
Програм Развој спорта и омладине, ПА 0004 – 
Функционисање локалних спортских установа, 
функција 810, економска класификација 414, 
реализована су средства у износу од 858.582,57 
динара што је више од плана за 57.482,57 динара. 
Прекорачење је покривено решењем о промени 
апропријације корисника буџета број 3531/2022 од 
27.12.2022. године којим се повећава наведена 
апропријација за 58.500,00 динара за исплату 
солидарне помоћи породици због смрти 
запосленог. 

18. Код индиректног буџетског корисника (позиција 
384) Раздео 5, глава 10, Предшколска установа 
"Олга Јовичић-Рита", Програм – Предшколско 
васпитање, ПА 0002 – Функционисање и 
остваривање предшколског васпитања и 
образовања, функција 911, економска 
класификација 411, реализована су средства у 

износу од 331.232.829,87 динара што је више од 
плана за 4.456.829,87 динара. Прекорачење је 
покривено са два решења и то са решењем о 
преусмеравању апропријације корисника буџета у 
износу до 10% вредности апропријације број IV-
476-1/2022 од 21.12.2022. године којим се 
повећава наведена апропријација за 4.000.000,00 
динара у погледу недостајућих средстава за 
исплату аконтације плата за месец децембар 
2022. године за запослене а на основу увида у 
евиденцију расположивих средстава Одељења за 
привреду и финансије Градске управе града 
Краљева као и решењем о отварању 
апропријације по основу наменског трансфера 
добијеног од другог нивоа власти број 3480/2022 
од 20.12.2022. године на основу Споразума о 
коришћењу трансферних средстава из буџета РС 
за 2022. године за припремни предшколски 
програм закљученог са Министарством просвете, 
науке и технолошког развоја РС и Града Краљева. 

19. Код индиректног буџетског корисника (позиција 
385) Раздео 5, глава 10, Предшколска установа 
"Олга Јовичић-Рита", Програм – Предшколско 
васпитање, ПА 0002 – Функционисање и 
остваривање предшколског васпитања и 
образовања, функција 911, економска 
класификација 412, реализована су средства у 
износу од 53.466.152,24 динара што је више од 
плана за 232.752,24 динара. Прекорачење је 
покривено са два решења и то са решењем о 
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преусмеравању апропријације корисника буџета у 
износу до 10% вредности апропријације број IV-
476-2/2022 од 21.12.2022. године којим се 
повећава наведена апропријација за 650.000,00 
динара у погледу недостајућих средстава за 
исплату аконтације плата за месец децембар 
2022. године за запослене а на основу увида у 
евиденцију расположивих средстава Одељења за 
привреду и финансије Градске управе града 
Краљева као и решењем о отварању 
апропријације по основу наменског трансфера 
добијеног од другог нивоа власти број 3480/2022 
од 20.12.2022. године на основу Споразума о 
коришћењу трансферних средстава из буџета РС 
за 2022. године за припремни предшколски 
програм закљученог са Министарством просвете, 
науке и технолошког развоја РС и Града Краљева. 

20. Код индиректног буџетског корисника (позиција 
404) Раздео 5, глава 11, Дечје одмаралиште "Гоч", 
Програм – Опште услуге локалне самоуправе, ПА 
0001 – Функционисање локалне самоуправе и 
градских општина, функција 470, економска 
класификација 411, реализована су средства у 
износу од 22.080.000,00 динара што је више од 
плана за 1.750.000,00 динара. Прекорачење је 
покривено са решењем о преусмеравању 
апропријације корисника буџета у износу до 10% 
вредности апропријације број IV-476-1/2022 од 
21.12.2022. године којим се повећава наведена 
апропријација за 1.750.000,00 динара у погледу 

недостајућих средстава за исплату аконтације 
плата за месец децембар 2022. године за 
запослене а на основу увида у евиденцију 
расположивих средстава Одељења за привреду и 
финансије Градске управе града Краљева. 

21. Код индиректног буџетског корисника (позиција 
405) Раздео 5, глава 11, Дечје одмаралиште "Гоч", 
Програм – Опште услуге локалне самоуправе, ПА 
0001 – Функционисање локалне самоуправе и 
градских општина, функција 470, економска 
класификација 412, реализована су средства у 
износу од 3.565.920,09 динара што је више од 
плана за 282.920,09 динара. Прекорачење је 
покривено са решењем о преусмеравању 
апропријације корисника буџета у износу до 10% 
вредности апропријације број IV-476-1/2022 од 
21.12.2022. године којим се повећава наведена 
апропријација за 285.000,00 динара у погледу 
недостајућих средстава за исплату аконтације 
плата за месец децембар 2022. године за 
запослене а на основу увида у евиденцију 
расположивих средстава Одељења за привреду и 
финансије Градске управе града Краљева. 

22. Код индиректног буџетског корисника (позиција 
431) Раздео 5, глава 12, Туристичка организација 
Краљево, Програм Развој туризма, ПА 0001 – 
Управљање развојем туризма, функција 473, 
економска класификација 424, реализована су 
средства у износу од 138.911,00 динара што је 
више од плана за 88.911,00 динара. Прекорачење 
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је покривено решењем о промени апропријације 
корисника буџета број 2932/2022 од 18.10.2022. 
године којим се повећава наведена апропријација 
за 132.000,00 динара за геодетске услуге 
корисника.  

23. Код индиректног буџетског корисника (465/а) 
Раздео 5, глава 14, Центар локалних услуга, 
Програм Социјална и дечија заштита, ПА 0005 – 
Обављање делатности установа социјалне 
заштите, функција 060, економска класификација 
485, реализована су средства у износу од 
165.009,36 динара што је више од плана за 
164.009,36 динара. Прекорачење је покривено 
решењем о промени апропријације корисника 
буџета број 3540/2022 од 28.12.2022. године којим 
се повећава наведена апропријација за 166.000,00 
динара за накнаду штете због неискоришћеног 
годишњег одмора. 

 

         Град Краљево на дан 31.12.2022. године није 
имао обуставе по основу неизмирених обавеза у 
Централном регистру фактура. Сви захтеви 
буџетских корисника који су законска обавеза града 
редовно су извршавани.  

 

 

 

ИЗВЕШТАЈ О ЗАДУЖИВАЊУ 

           Задуживање локалне власти је дефинисано 
одредбама чланова 33-38. Закона о јавном дугу 
("Службени гласник РС", број 61/2005, 107/2009, 78/2011, 
68/2015, 95/2018, 91/2019 и 149/2020). Према одредбама 
наведеног Закона, локалне власти се могу задуживати у 
земљи и иностранству на основу одлуке надлежног 
органа локалне власти, по претходно прибављеној 
сагласности Министарства. 

 Кредитно задужење је могуће за финансирање 
текуће ликвидности у току буџетске године и дугорочно 
за улагања у капиталне инвестиције. 

 У извештајном периоду јануар-децембар 2022. 
године, град Краљево се није кредитно задуживао ни по 
једном основу. 

ІV ЕКСТЕРНА РЕВИЗИЈА 
 
 
 У складу са одредбама члана 79. став 1, тачка 3) 
Закона о буџетском систему (''Службени гласник РС'', 
број 54/09.....103/15, 99/16, 113/17, 95/18, 31/19, 72/19, 
149/20, 118/21 и 138/22) саставни део завршног рачуна је 
извештај екстерне ревизије. 
           На основу члана 92. став 4. Закона о буџeтском 
систему екстерну ревизију буџета локалне власти може, 
уз сагласност Државне ревизорске институције, на 
основу одлуке скупштине локалне власти, да обави и 
лице које испуњава услове за обављање послова 
ревизије финансијских извештаја прописане законом 
којим се уређује рачуноводство и ревизија.  У складу са 
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наведеним Државна ревизорска институција је дала 
сагласност граду Краљеву бр. 037–397/2023–04 дана 
06.02.2023. године. Град Краљево је на основу наведене 
сагласности спровео поступак набавке услуге екстерне 
ревизије завршног рачуна и закључили уговор број 
625/23 дана 21.03.2023. године о ангажовању екстерне 
ревизије консолидованих извештаја завршног рачуна 
града Краљева за 2022. годину са HBL DST – 
REVIZIJOM, чија је ревизија у току па ће коначни 
извештај о екстерној ревизији бити и саставни део 
Одлуке о завршном рачуну буџета града Краљева за 
2022. годину. 
 
 
              V  ПРОЦЕНА ИЗНОСА ФИНАНСИЈСКИХ 
СРЕДСТАВА ПОТРЕБНИХ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ОДЛУКЕ 
 
 Сагласно одредбама члана 48. Закона о 
буџетском систему (''Сл.гласник РС'' број 54/09....103/15, 
99/16, 113/17, 95/18, 31/19, 72/19, 149/20, 118/21 и 138/22) 
и одредби Правилника о начину исказивања и 
извештавања о процењеним финансијским ефектима 
Закона, другог прописа или другог акта на буџет, односно 
финансијске планове организација за обавезно 
социјално осигурање (''Сл.гласник РС'' број 32/15) за 
спровођење ове Одлуке планирана су финансијска 
средства Одлуком о буџету града Краљева за 2023. 
годину. 
 На основу   података о извршењу буџета града 
Краљева за 2022. годину, тј. остварења прихода и 
примања и расхода и издатака, као и податак о стању 
средстава на подрачуну извршења буџета на дан 
31.12.2022. године, на основу члана 63. тачка 1.Статута 
града Краљева (''Службени лист града Краљева'', број 
15/13-пречишћен текст) ПРЕДЛАЖЕМО да Скупштина 
града Краљева донесе Одлуку о завршном рачуну 

буџета града Краљева за 2022. годину, како је дато у 
предлогу. 
 
 

ОДЕЉЕЊЕ ЗА ПРИВРЕДУ И ФИНАНСИЈЕ 

ГРАДСКЕ УПРАВЕ ГРАДА КРАЉЕВА 

 

 

 

 

 

 

 



ИЗВЕШТАЈ О УЧИНКУ ПРОГРАМА ЗА ЈАНУАР-ДЕЦЕМБАР 2022. године

Биланс извршења финансијског плана корисника:

ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ

Ефикасно и ефективно функционисање органа политичког система локалне самоуправе

Раздео: 1 СКУПШТИНА

5 6

Руководилац Одељења за послове органа града

2101

Одговорно лице: Сања Матовић функција:

50
Коментар:
Извор верификације:
Образложење одступања од циљне вредности:

број одржаних седница

број

50број

број седница сталних тела

47

Коментар:

Коментар: 

број

Циљ 1:

Образложење одступања од циљне вредности:

Извор верификације:

Функционисање локалне самоуправе

5

број 215

број седница скупштине

Коментар:
Извор верификације:

Образложење одступања од циљне вредности:
Извор верификације:

Остварена вредност 
извршење 2022.                            

(јануар-децембар)

Опис програмске активности: Ефикасно и ефективно функционисање скупштине града

Образложење спровођења 
програмске активности:

Образложење одступања од циљне вредности:

Коментар:
број

855Извор верификације:

Показатељи учинка

Циљ 1:

Базна 
година 
2021.                    

(јануар-
децембар)

Вредност 
финансијског 
плана 2021.  

(јанаур-
децембар)

Циљана 
вредност 

фина.план 
2022.              

(јануар-
децембар)

број усвојених аката

Јединица 
мере

Опис програма: Обављање основних функција изборних органа локалне самоуправе
Образложење спровођења програма у 
години извештавања:

У оквиру овог програма предвиђена су средства за функционисање Скупштине града као законодавног органа,а то 
су накнаде за запослене,накнаде одборника,трошкови скупштинских комисија,редовно финансирање политичких 
субјеката,пренос скупштинских седница...

727 800

Одговорно лице: Сања Матовић

Образложење одступања од циљне вредности:

број усвојених аката

46,459,000

Програм:   16
Сектор:

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

Извршење

Руководилац Одељења за послове органа града

90.1%

функција:

46,459,000 41,882,778

Корисник:

Проценат извршења у 
односу на текући буџет

2101 политички систем локалне самоуправе 46,459,000 46,459,000 41,882,778 90.1%

Шифра 
програма

Шифра 
програмске 
активности/ 

пројекта

Назив програма/програмске активности Усвојен буџет за 
2022 Текући буџет 

Програмска активност: ПА 0001 Функционисање Скупштине

Циљана 
вредност 

фина.план 
2022.              

(јануар-
децембар)

Јединица 
мере

Остварена вредност 
извршење 2022.                            

(јануар-децембар)

Вредност 
финансијског 
плана 2021.  

(јанаур-
децембар)

Показатељи учинка

55 6248

Базна 
година 
2021.                    

(јануар-
децембар)

210 204



Биланс извршења финансијског плана корисника:

ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ

Биланс извршења финансијског плана корисника:

Извор верификације:

број
Коментар:

37 40 44Извор верификације:
Образложење одступања од циљне вредности:

95.9%

Коментар:

Коментар:

2101

број усвојених аката

Коментар:

Извор верификације:

Извор верификације:
Образложење одступања од циљне вредности:

95.3%

5 5

број седница сталних радних тела извршног органа

2101

Базна 
година 
2021.                    

(јануар-
децембар)

број 512

Програм:  16

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

493

Циљ 1:

Образложење одступања од циљне вредности:

Образложење одступања од циљне вредности:

број седница извршних органа

Циљана 
вредност 

фина.план 
2022.              

(јануар-
децембар)

Остварена вредност 
извршење 2022.                            

(јануар-децембар)

43 56

Показатељи учинка

Вредност 
финансијског 
плана 2021.  

(јанаур-
децембар)

500

број 5

број 50

Јединица 
мере

16,209,000

ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ
Сектор:

15,442,085

Опис програма:

УКУПНО: 16,209,000

У оквиру овог програма предвиђена су средства за функционисање Градског већа као извршног органа и то накнаде за 
запослене чланове Градског већа и функционерски додатак за оне чланове градског већа који нису на сталном раду.

Одговорно лице: Зоран Туцаковић функција: Шеф Одсека за послове Градског већа
Опис програмске активности: Обављање основних функција изборних органа локалне самоуправе

Образложење спровођења 
програмске активности:

Сектор:

10,439,000 10,439,000 10,008,342

Раздео: 2

број седница сталних радних тела скупштине

ГРАДСКО ВЕЋЕ

Текући буџет 

Обављање основних функција изборних органа локалне самоуправе
Одговорно лице: Катарина Димитријевић функција:

политички систем локалне самоуправе

Усвојен буџет за 
2022 

Шифра 
програмске 
активности/ 

пројекта

Назив програма/програмске активности/пројекта

Раздео: 

Програмска активност: 

3

16,209,000 16,209,000 95.3%

Обављање основних функција изборних органа локалне самоуправе

Програм:   16

Корисник:

ПА 0002 Функционисање извршних органа

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Корисник:

15,442,085

Проценат извршења у односу 
на текући буџет

2101

Шифра 
програма Извршење

10,439,000

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

Текући буџет Извршење Проценат извршења у 
односу на текући буџет

политички систем локалне самоуправе 10,008,342 95.9%

Усвојен буџет за 
2022

10,439,000

Шифра 
програма

Шифра 
програмске 
активности/ 

пројекта

Назив програма/програмске активности

2101



Биланс извршења финансијског плана корисника:

12,071,000

функција:
Градско правобранилаштво

Одговорно лице: Мила Шћеповић

број остварених услуга градске управе
Коментар: 

Образложење одступања од циљне вредности:

Образложење одступања од циљне вредности:
Извор верификације:

број издатих решења, потврда, дозвола...

Извор верификације:

Коментар:

УКУПНО:

Коментар:

Функционисање извршних органа

ПА 0004

Показатељи учинка

Опис програмске активности: Заштита имовинских права и интереса града

број донетих аката органа и служби града

број

Програмска активност: 

Извор верификације:
Образложење одступања од циљне вредности:

Остварена вредност 
извршење 2022.                            

(јануар-децембар)

број

број

Обезбеђивање услуга јавне управе

Коментар:
Извор верификације:
Образложење одступања од циљне вредности:

Базна 
година 
2021.                    

(јануар-
децембар)

Опис програма:
Образложење спровођења програма 
у години извештавања:

Вредност 
финансијског 
плана 2021.  

(јанаур-
децембар)

Циљана 
вредност 

фина.план 
2022.              

(јануар-
децембар)

Јединица 
мере

Циљ 1: Одрживо управно и финансијско функционисање града  у складу са надлежностима

Сектор:
Одговорно лице: Мила Шћеповић функција: Градски јавни правобраниоц

Програм:  15 0602 ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ

12,071,000 11,229,882 93.0%

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

Проценат извршења у односу 
на текући буџет

93.0%0602 опште услуге локалне самоуправе 12,071,000 12,071,000 11,229,882

Корисник:

Шифра 
програма

Шифра 
програмске 
активности/ 

пројекта

Назив програма/програмске активности/пројекта Усвојен буџет за 
2022 Текући буџет Извршење 

Показатељи учинка

број усвојених аката

број седница сталних радних тела извршног органа

број

158150број 138

Остварена вредност 
извршење 2022.                            

(јануар-децембар)

Циљана 
вредност 

фина.план 
2022.              

(јануар-
децембар)

Базна 
година 
2021.                    

(јануар-
децембар)

Вредност 
финансијског 
плана 2021.  

(јанаур-
децембар)

Јединица 
мере

ПА 0002

Образложење спровођења програма 
у години извештавања:

Циљ 1: Функционисање извршних органа

Образложење спровођења 
програмске активности

У оквиру овог програма финансирају се  накнаде  плате и права из радног односа за градоначелника,заменика градоначелника, 
буџетског инспектора и интерног ревизора, накнаде за комисије и радна тела и остале стручне услуге.

Шеф Одсека за послове Градског већа
Опис програмске активности:

Програмска активност: 
Одговорно лице: Катарина Димитријевић функција:

Функционисање извршних органа

14Коментар:
Извор верификације:

Раздео: 4 ГРАДСКО ПРАВОБРАНИЛАШТВО

Образложење одступања од циљне вредности:
број реализованих догађаја (посета, додела признања, презентација и друге

број 94 110

9 10

120Коментар:
Извор верификације:
Образложење одступања од циљне вредности:



Биланс извршења финансијског плана корисника:

Циљ 1: Просторни развој у складу са плановима

Образложење одступања од циљне вредности:

ГРАДСКА УПРАВА

У оквиру програма планирана су средства за  израду планских докумената са пратећим пословима, пројектне 
документације инфраструктурних објеката, партерно уређење јавних површина, опремање земљишта, изградња спортске 
инфраструктуре...

Сектор:
Одговорно лице: функција: ЈП за уређење грађевинског земљишта "Краљево"
Опис програма: Планирање, уређење и коришћење простора у локалној заједници засновано на начелима одрживог развоја, 

равномерног територијалног развоја и рационалног коришћења земљишта
Образложење спровођења програма 
у години извештавања:

80.8%

Програм:  1 1101 СТАНОВАЊЕ, УРБАНИЗАМ И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ

УКУПНО: 5,679,803,676 5,705,423,848 4,607,950,557

75.9%0501 енергетска ефикасност и обновљиви извори 
енергије 155,023,000 155,023,000 117,620,621

99.7%
0602 опште услуге локалне самоуправе 927,387,086 903,488,987 717,302,881 79.4%
1301 развој спорта и омладине 216,773,100 217,123,100 216,494,311

74.2%
1201 развој културе и информисања 347,363,115 349,255,865 316,970,412 90.8%
1801 здравствена заштита 31,437,000 31,437,000 23,333,437

93.5%
0902 социјална и дечија заштита 286,046,500 290,199,411 242,284,702 83.5%
2004 средње образовање 150,735,000 150,735,000 140,978,572

71.1%

2003 основно образовање 337,739,000 339,189,000 92.3%

0701 организација саобраћаја и саобраћајна 
инфраструктура 1,049,630,110 1,035,630,110 736,092,553

94.6%2002 567,751,974

заштита животне средине 218,795,777 218,795,777
119,328,803

313,068,223
предшколско васпитање 591,053,400 600,307,370

169,565,361 77.5%
0101 пољопривреда и рурални развој 113,601,000 124,501,000 95.8%
0401

317,510,831 49.2%

1501 локални економски развој 136,752,000 136,752,000 131,969,357 96.5%
1102

1101 становање, урбанизан и просторно 
планирање 641,324,608 645,843,248

94.3%комуналне делатности 437,375,000 468,375,000 441,794,181

Проценат извршења у односу 
на текући буџет

Извор верификације:
Образложење одступања од циљне вредности:

Шифра 
програма

Шифра 
програмске 
активности/ 

пројекта

Назив програма/програмске активности/пројекта Усвојен буџет за 
2022 Текући буџет 

бројИзвор верификације:
Коментар:Изјашњења и правна мишљења по разним основама
број датих правних мишљења органима града, јавним службама

Извршење 

Извор верификације:

Коментар: У 2022 години било је укупно 319 парничних предмета

број 34/169

Раздео: 5
Корисник:

2,882,512.00      1,937,494.00    

49

број примљених предмета

Показатељи учинка

Циљана 
вредност 

фина.план 
2022.              

(јануар-
децембар)

број 169 16,127,334.80    39,023,546.87      

26

број решених предмета у односу на укупан број предмета на годишњем нивоу

Коментар:

Остварена вредност 
извршење 2022.                            

(јануар-децембар)

Јединица 
мере

Базна 
година 
2021.                    

(јануар-
децембар)

Образложење одступања од циљне вредности:

14,072,736.42                        

Образложење спровођења 
програмске активности

У оквиру ове ПА планирана су средства за функционисање Правобранилаштва, а то су накнаде за запослене и права из радног 
односа и све материјалне трошкове везане за пословни простор у коме функционише Градско правобранилаштво.

Циљ 1: Заштита имовинских права и интереса  града

Вредност 
финансијског 
плана 2021.  

(јанаур-
децембар)

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

38,767,9801502 развој туризма 38,767,980 35,884,338 92.6%



Опис програмске активности:
Образложење спровођења 
програмске активности:

Израда планских докумената парцелације, препарцелације и урбанистичких пројеката, Просторни план града

Циљ 1:

Одговорно лице:

Образложење одступања од циљне вредности:

Повећање покривености територије планском и урбанистичком документацијом

Програмска активност: ПА 0001 Просторно и урбанистичко планирање

Показатељи учинка Јединица 
мере

Коментар:

број усвојених планова генералне регулације у односу на број предвиђених 
планова вишег реда

број усвојених планова града

ком.

Показатељи учинка

10,000,000.00      

Базна 
година 
2021.                    

(јануар-
децембар)

Унапређење покривености територије урбанистичком документацијом

Образложење одступања од циљне вредности:
Извор верификације:

2,034,746.00                      

Јединица 
мере

Текуће интервенције на инфраструктурним објектима, израда пројектне документације капиталних грађевинских објеката, 
опремање земљишта, изградња спортске инфрастриктуре, партерно уређење јавних површина.....

Унапређење управљања грађевинског земљишта стављањем у функцију

Назив:
Коментар:
Извор верификације:
Образложење одступања од циљне вредности:

проценат решених захтева за озакоњење

%Коментар:
Извор верификације:
Образложење одступања од циљне вредности:

број локација комунално опремљеног земљишта

број 453,130,000.00    221,851,174.00                  Коментар:
Извор верификације:
Образложење одступања од циљне вредности:

Циљ 1: Стављање у функцију грађевинског земљишта

Показатељи учинка Јединица 
мере

Базна 
година 
2021.                    

(јануар-
децембар)

Вредност 
финансијског 
плана 2021.  

(јанаур-
децембар)

Циљана 
вредност 

фина.план 
2022.              

(јануар-
децембар)

Остварена вредност 
извршење 2022.                            

(јануар-децембар)

Време трајања пројекта:
Опис пројекта:
Образложење спровођења пројекта 

Програмска активност: ПА 0003 Управљање грађевинским земљиштем
Одговорно лице: функција: ЈП за уређење грађевинског земљишта "Краљево"

проценат површине покривен плановима детаљне регулације

Коментар:
Извор верификације:
Образложење одступања од циљне вредности:

Образложење одступања од циљне вредности:
Извор верификације:
Коментар:

Вредност 
финансијског 
плана 2021.  

(јанаур-
децембар)

Циљана 
вредност 

фина.план 
2022.              

(јануар-
децембар)

Остварена вредност 
извршење 2022.                            

(јануар-децембар)

функција: ЈП за уређење грађевинског земљишта "Краљево"

проценат покривености територије урбанистичком планском документацијом

%Коментар:
Извор верификације:

Базна 
година 
2021.                    

(јануар-
децембар)

Вредност 
финансијског 
плана 2021.  

(јанаур-
децембар)

Циљана 
вредност 

фина.план 
2022.              

(јануар-
децембар)

Остварена вредност 
извршење 2022.                            

(јануар-децембар)



Циљана 
вредност 

фина.план 
2022.              

(јануар-
децембар)

Остварена вредност 
извршење 2022.                            

(јануар-децембар)

које води Комесаријат за избеглице. У 2022. години нису куповане куће а ни пројекат 
још није затворен.

Показатељи учинка Јединица 
мере

Базна 
година 
2021.                    

(јануар-
децембар)

Вредност 
финансијског 
плана 2021.  

(јанаур-
децембар)

бесповратних средстава за куповину сеоске куће са окућницом

Програмска активност: ПА 0004

куповина кућа према Уредби Владе РС о утврђивању програма доделе 
бесповратних средстава за куповину сеоских кућа

Коментар:
Пресељење крајњих корисника прве фазе

Јединица 
мере

Остварена вредност 
извршење 2022.                            

(јануар-децембар)

Циљана 
вредност 

фина.план 
2022.              

(јануар-
децембар)

Показатељи учинка

Извор верификације:
Образложење одступања од циљне вредности:

Циљ 2:

Показатељи учинка Јединица 
мере

Базна 
година                 

Базна 
вредност

Извор верификације:

Образложење одступања од циљне вредности: Услед незавршених оставинских 
поступака крајњих корисника, недоступности корисника који имају привремени 
боравак у иностранству или се не одазивају на позив Јединице за управљање 
пројектом и/или застоја у раду Геодетског завода Србије.

донације у пројектима за избегла и прогнана лица

2

Образложење одступања од циљне вредности:
Извор верификације:

Коментар: У 2021. години купљене су две сеоске куће са окућницом за изгбегла и 
прогнана лица према Споразуму о донацији између Банке за развој Савета Европе и 
Републике Србије у вези са регионалним стамбеним програмом - Подпројекат 8

366 106 101

02

број 
пресељених 

крајњих 
корисника

2015

0

5 5 3 3

Коментар: На основу решења Министарства за бригу о селу РС и Уговора 
закљученог између Министарства и града Краљева спроведена је куповина сеоских 
кућа са окућницом а на основу спроведеног Јавног конкурса за доделу

функција: руководилац Јединице за управљање пројектом

Циљ 1: Планско управљање стамбеном подршком

Време трајања пројекта:

Опис пројекта:

Образложење спровођења пројекта Пресељење крајњих корисника обухваћених првом фазом Пројекта.Стручни надзор над грађевинским радовима обухваћеним 
другом фазом реализације Пројекта

Урбана регенерација - изградња 4 нова вишепородична стамбена објекта, намењених за пресељење 366 породица. Пројекат се 
изводи кроз три фазе

Стамбена подршка
Одговорно лице: Александар Чоловић

Базна 
година 

Базна 
вредност

Циљана 
вредност 

фина.план 
2022.              

(јануар-
децембар)

Остварена вредност 
извршење 2022.                            

(јануар-децембар)

Коментар:
Извор верификације:

Назив: Стручни надзор над грађевинским радовима на изградњи зграде друге 
фазе



Образложење спровођења пројекта 

однос планираних у односу на износ додељених средстава за инвестиционо 
одржавање зграда

планирано 
28.552.000,00 

планирано 
30.000.000,00 
спроведена 
кроз 2 јавна 

позива

реализовано 22.106.676,91

Коментар: Јавним позивом Градског већа у 2021. и 2022.години утврђен је 
планирани износ за суфинансирање,, а решењем Градског већа у 2021 години и 
2022 години опредељен је износ средстава за суфинансирање пројекта СЗ.
Извор верификације: Јавни позив за суфинансирање у 2021. и 2022 години, 
решења Градског већа о додељеним средстава за суфинансирање у 2021 години и 
2022 години и Уговори потписани између Града и С.З.
Образложење одступања од циљне вредности: Средства за ову намену 
планирају се буџетом Града, али Град не може да утиче на број СЗ које ће се 
пријавити на Јавни позив за суфинансирање, као ни на број пријава које ће испунити 
услове за доделу средстава, а ни на број СЗ које из различитих разлога неће успети 
да изведу радове по одобреном пројекту, односно реализују Уговор о 
суфинансирању. 

број прихваћених захтева за инвестиционо одржавање у односу на укупан број 
поднетих захтева

број 21 додељено 
28.551.589,93 

укупно 
26.002.900,65

Коментар: У 2021 години Решењем Градског већа опредељен износ за 
суфинансирање за 24 С.З. од 28 које су се пријавиле. У 2022 години Решењем  
Градског већа опредељен износ за 24 С.З. од 29 које су се пријавиле кроз два Јавна 
позива.
Извор верификације: Решење Градског већа којим се одобрава суфинансирање 
пројеката С.З., у 2021 години и 2022 години.
Образложење одступања од циљне вредности: у 2021 години од 28 С.З. које су  
поднеле пријаве, 2 су одбачене као непотпуне, 1 одбачена као неоснована и за 1 је 
обустављен пројекат. Потписано је 24 Уговора о суфинансирању, од којих три СЗ 
нису успеле да реализују Уговор о суфинансирању. У 2022 години Од 29 СЗ које су  
поднеле пријаве, три су биле непотпуне, једна је била неисправна и једна је била 
неблаговремена. Потписано је 24 Уговора о суфинансирању.

број склопљених уговора о бесповратном суфинансирању активности на 
инвестиционом одржавању и унапређењу својстава зграда

број 24
додељено 

28.551.589,93 
дин       

Првим јавним 
позивом 

додељено је 
22.717.091,55 
Другим јавним 

позивом 
додељено је 
3.285.809,10

укупно 26.002.900,65

Коментар: У 2021.год. Потписано је 24 Уговора о суфинансирању, од којих три С.З. 
нису успеле да реализују Уговор о суфинансирању. У 2022.години потписано је 24  
Уговора о суфинансирању.

Извор верификације: Уговори о суфинансирању потписани између Града и С.З.
Образложење одступања од циљане вредности: У 2021.години три С.З. нису 
извеле радове у складу са пројектом за који су додељена средства Уговором о 
суфинансирању.  

Показатељи учинка Јединица 
мере

Базна 
година 
2021.                    

(јануар-
децембар)

Вредност 
финансијског 
плана 2021.  

(јанаур-
децембар)

Циљана 
вредност 

фина.план 
2022.              

(јануар-
децембар)

Остварена вредност 
извршење 2022.                            

(јануар-децембар)

Циљ 1: Очување и унапређење стамбеног фонда

Одговорно лице: Звонко Ковачевић функција: Руководилац Одељења за урбанизам ...
Време трајања пројекта: 10 месеци у току календарске године

Унапређење суфинансирања инвестиционог одржавања зграда унапређењем својстава зграда
Пројекат за суфинансирање капиталног одржавања својстава зграда спроводи се у складу са Одлуком о обавезном 
инвестиционом одржавању зрада и суфинансирању инвестиционих пројеката на територији града Краљева ("Службени лист 
града Краљева", број 37/2021)

Програмска активност: ПА 0005 Остваривање јавног интереса у одржавању зграда

Опис пројекта:

Програм:  2 1102 КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ
ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

11.100.000 2.775.000 0

Образложење одступања од циљне вредности: Одабрани извођач радова није 
прихватио потписивање уговора за извођење радова који му је понуђен од стране 
Министарства грађевинарства, саобрачаја и инфраструктуре (МГСИ).                                 
МГСИ прибавила сагласног Развојне банке Савета Европе за расписивања нове 
јавне набавке за избор извођача радова. МГСИ није објавила јавну набавку и 
одабрала извођача радова. До окончања поступка набавке и потписивања уговора 
за извођача радова, односно увођења извођача у посао се не ангажује стручни 
надзор.

динара 2022



Доступност јавне расвете грађанима града

Извор верификације:

Повећање покривености насеља јавном расветом

Коментар:

Образложење одступања од циљне вредности:

адекватан квалитет пружених услуга комуналне делатности

Опис програмске активности:
Образложење спровођења 
програмске активности:

Циљ 1: Адекватно управљање јавним осветљењем

Програмска активност: ПА 0001 Управљање \ одржавање јавним осветљењем
Одговорно лице: Дејан Рашовић функција: ЈП за уређење грађевинског земљишта "Краљево"

Назив:
Коментар:
Извор верификације:
Образложење одступања од циљне вредности:

број м² површина јавне намене где се одржава чистоћа у односу на  укупан 
број површина јавне намене

м² 98,000,000.00      97,996,355.00                    
Коментар:

Извор верификације:
Образложење одступања од циљне вредности:

број м² зелених површина на којима се уређује и одржава зеленило у односу 
на укупан број зелених површина

м² 69,000,000.00      68,998,495.00                    Коментар:
Извор верификације:
Образложење одступања од циљне вредности:

Циљ 3: Повећање покривености територије одржавањем јавних зелених површина и чистоћа на површинама јавне намене и зоохигијене

Показатељи учинка Јединица 
мере

Базна 
година 
2021.                    

(јануар-
децембар)

Вредност 
финансијског 
плана 2021.  

(јанаур-
децембар)

Циљана 
вредност 

фина.план 
2022.              

(јануар-
децембар)

Остварена вредност 
извршење 2022.                            

(јануар-децембар)

Назив:
Коментар:
Извор верификације:
Образложење одступања од циљне вредности:

Коментар:
Извор верификације:
Образложење одступања од циљне вредности:

Остварена вредност 
извршење 2022.                            

(јануар-децембар)

дужина саобраћајница покривених јавном расветом
Коментар:
Извор верификације:
Образложење одступања од циљне вредности:

Циљ 2: Повећање покривености насеља и територије рационалним јавном осветљењем

Показатељи учинка Јединица 
мере

Базна 
година 
2021.                    

(јануар-
децембар)

Вредност 
финансијског 
плана 2021.  

(јанаур-
децембар)

Циљана 
вредност 

фина.план 
2022.              

(јануар-
децембар)

Сектор:

Опис програма:
Образложење спровођења програма 
у години извештавања:

Редовно пружање комуналних услуга на територији града

Циљ 1: Пружање комуналних услуга за остваривање животних потреба физичких и правних лица одговарајућег квалитета, обима доступности и континуитета

Одговорно лице: функција: ЈП за уређење грађевинског земљишта "Краљево"
Пружање комуналних услуга од значаја за град

Базна 
година 
2021.                    

(јануар-
децембар)

Вредност 
финансијског 
плана 2021.  

(јанаур-
децембар)

Циљана 
вредност 

фина.план 
2022.              

(јануар-
децембар)

Јединица 
мере

Остварена вредност 
извршење 2022.                            

(јануар-децембар)
Показатељи учинка



Одржавање више зелених површина ради уређенијег града
Повећање покривености одржавања јавних зелених површина, одржавања чистоће на површинама јавне намене

Одржавање дрвореда-резање сувих грана

час 134 134 134 134Коментар:
Извор верификације:
Образложење одступања од циљне вредности:

Одржавање дрвореда

ком. 260 260 260 260
Коментар:
Извор верификације:
Образложење одступања од циљне вредности:

Одржавање травњака

м² 66,716,524.00     66,716,515.80       69,038,737.00      69,038,722.00                               Коментар:
Извор верификације:
Образложење одступања од циљне вредности:

Циљ 1: Максимална могућа покривеност насеља и територије услугама уређења и одржавања зеленила

Показатељи учинка Јединица 
мере

Базна 
година 
2021.                    

(јануар-
децембар)

Вредност 
финансијског 
плана 2021.  

(јанаур-
децембар)

Циљана 
вредност 

фина.план 
2022.              

(јануар-
децембар)

Остварена вредност 
извршење 2022.                            

(јануар-децембар)

Време трајања пројекта:
Опис пројекта:
Образложење спровођења пројекта: 

Програмска активност: ПА 0002 Одржавање јавних зелених површина
Одговорно лице: Лишанин Новица функција: ЈКП "Чистоћа"

Назив:
Коментар:
Извор верификације:
Образложење одступања од циљне вредности:

учешће енергетски ефикаснијих сијалица у укупном броју сијалица јавног 
осветљења

%Коментар:

Извор верификације:
Образложење одступања од циљне вредности:

укупан број светиљки које су замењене савременијим моделима

бројКоментар:
Извор верификације:
Образложење одступања од циљне вредности:

Циљ 2: Ефикасно и рационално спровођење јавног осветљења и минималан негативан утицај на животну средину

Показатељи учинка Јединица 
мере

Базна 
година 
2021.                    

(јануар-
децембар)

Вредност 
финансијског 
плана 2021.  

(јанаур-
децембар)

Циљана 
вредност 

фина.план 
2022.              

(јануар-
децембар)

Остварена вредност 
извршење 2022.                            

(јануар-децембар)

укупан број замењених светиљки на годишњем нивоу

бројКоментар:
Извор верификације:
Образложење одступања од циљне вредности:

укупан број интервенција по поднетим пријавама грађана за замену светиљки

број 189,300,000.00    179,812,885.00                  
Коментар:
Извор верификације:
Образложење одступања од циљне вредности:

Показатељи учинка Јединица 
мере

Базна 
година 
2021.                    

(јануар-
децембар)

Вредност 
финансијског 
плана 2021.  

(јанаур-
децембар)

Циљана 
вредност 

фина.план 
2022.              

(јануар-
децембар)

Остварена вредност 
извршење 2022.                            

(јануар-децембар)

Коментар:
Одржавање живе ограде

м² 101,808      100,808           98,091            98,091                                
Извор верификације:
Образложење одступања од циљне вредности:
Одржавање ружа

м² 14,945        13,267             18,606.50       18,606.50                           Коментар:
Извор верификације:
Образложење одступања од циљне вредности:
Декорација и уређење града

паушал 1 1 1 1Коментар:
Извор верификације:
Образложење одступања од циљне вредности:



Извор верификације:
Коментар:

Образложење одступања од циљне вредности:

Програмска активност: ПА 0004 Зоохигијена

Уклањање дивљих депонија

м³ 1.229 1.229 3355 3355Коментар:
Извор верификације:
Образложење одступања од циљне вредности:

Прање јавних површина

м² 13,679,540          13,679,540            13,679,540           13,679,460                                    
Извор верификације:
Образложење одступања од циљне вредности:

99,063,465                                    

функција:Лишанин Новица

Показатељи учинка

Машинско и ручно чишћење јавних површина

Одговорно лице:

Остварена вредност 
извршење 2022.                            

(јануар-децембар)

Одржавање чистоће на површинама јавне наменеПА 0003Програмска активност: 

Чишћење и прање јавних површина у континуитетуОбразложење спровођења пројекта: 

Одржавање чистоће јавних површина у континуитету уз адекватан квалитет услугаОпис пројекта:
Време трајања пројекта:

ЈКП "Чистоћа"

Максимална могућа покривеност насеља и територије услугама одржавања чистоће јавних површинаЦиљ 1:

Базна 
година 
2021.                    

(јануар-
децембар)

Јединица 
мере

м² 92,112,648          92,112,648            97,966,354           

Циљана 
вредност 

фина.план 
2022.              

(јануар-
децембар)

Вредност 
финансијског 
плана 2021.  

(јанаур-
децембар)

Коментар:

Санација дивљих депонија

м³ 30 30 35 35Коментар:
Извор верификације:
Образложење одступања од циљне вредности:

4.271 4.824 4.824Коментар:
Извор верификације:
Образложење одступања од циљне вредности:

Коментар:
Извор верификације:
Образложење одступања од циљне вредности:

Додатни радови

м² 4.271

880Коментар:
Извор верификације:
Образложење одступања од циљне вредности:

Обнављање и формирање нових травнатих површина

м² 3000 3000 3000 3000

Образложење одступања од циљне вредности:

Нове дрворедне саднице

ком. 4.148 4.148 880

298

м² 6295 6295 4718 4718

200 200 0 0Коментар:

298 149 149Коментар:
Извор верификације:

Обнављање цветних површина-обнављање заседа у жардињерама

ком. 154

Обнављање цветних површина-вертикални црвени аражмани

ком. 5

Коментар:

м² 1920

Извор верификације:

30Коментар:
Извор верификације:
Образложење одступања од циљне вредности:

Чишћење снега машински и ручно

м² 257,740.80 257,740.80      309,725.80     245,740.00                         

5 0

Набавка, превоз и разастирање соли 

т 20.73 20.73 30

Коментар:
Извор верификације:
Образложење одступања од циљне вредности:

0Коментар:
Извор верификације:
Образложење одступања од циљне вредности:

Извор верификације:
Образложење одступања од циљне вредности:

Обнављање цветних површина-перле и украсне траве

Обнављање цветних површина-цвеће у саксијама

ком.

Обнављање цветних површина

ком.

Образложење одступања од циљне вредности:

Коментар:
Извор верификације:

0Коментар:
Извор верификације:
Образложење одступања од циљне вредности:

Постављање малча и опреме
Образложење одступања од циљне вредности:

1920

154 468 468

0



постављен циљ испуњен у другој години реализације Акционог плана 2022. године 
(незапосленост у другој години реализације на основу повољних кретања на 
тржишту рада и применом планираних мера смањења је за 27,1%)

допринела смањењу броја незапослених жена, док је учешће жена у укупном броју 
незапослених остало непромењено.

Коментар:На основу података преузетих од НСЗ Филијала Краљево уочава се да је 
спровођење мера и реализација инвестиционих пројеката у 2021. и 2022. години

учешће лица старијих од 50 година на тржишту рада

Образложење одступања од циљне вредности: На остварење овог резултата поред 
мера финансираних из буџета града утицале су и мере НСЗ и реализације две 
велике пословне инвестиције у Краљеву, коју су запослиле већи број лица 

Опис програмске активности:

Програмска активност: ПА 0001

Образложење одступања од циљне вредности:

учешће жена на тржишту рада

Стварање стимулативног привредног амбијента за инвестиције и запошљавање

350

Време трајања пројекта:

број ухваћених и збринутих паса и мачака луталица

број 500 400 350

Одговорно лице: функција:

Образложење спровођења 
програмске активности:

2623 (41,2%)

Коментар:  И поред чињенице да је дошло до смањења броја незапослених лица 
старијих од 50 година, и спровођења мера подршке запошљавању теже 
запошљивих категорија становништва, дошло је до повећања њиховог учешћа у 
укупном броју незапослених

Извор верификације: податак преузет од НСЗ Филијале Краљево

Члан Градског већа

Образложење одступања од циљне вредности:

Извор верификације:
Коментар:

број жена 4.661    
(60,8%) жена 3.876 (60,8%)

Унапређење привредног и инвестиционог амбијента

 8.506.500,00 из 
буџета града уз 

додатно 
суфинансирање из 

других извора 

 18.350.000,00 из 
буџета града уз 

додатно 
суфинансирање 
из других извора 

Образложење одступања од циљне вредности:
Извор верификације: податак преузет од НСЗ Филијале Краљево

Извор верификације:податак преузет од НСЗ Филијале Краљево

Коментар: Трогодишњим акционим планом за запошљавање (2021-2023) планирано 
је да се кроз спровођење мера активне политике запошљавања смањи 
незапосленост за 9%. На основу података НСЗ ѕа 2022. годину, уочава се да је

број 3093  
(40,4%)

Одржавање и унапређење пословног амбијента

6370

Показатељи учинка Јединица 
мере

Базна 
година 
2021.                    

(јануар-
децембар)

Вредност 
финансијског 
плана 2021.  

(јанаур-
децембар)

Циљана 
вредност 

фина.план 
2022.              

(јануар-
децембар)

Остварена вредност 
извршење 2022.                            

(јануар-децембар)

број евидентираних незапослених лица на НСЗ

број 7660

Програм:  3 1501 ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ
Сектор:
Одговорно лице: Мирјана Продановић функција: Служба за управљање пројектима и локално-екон.развој
Опис програма:
Образложење спровођења програма 
у години извештавања:

Циљ 1: Смањење незапослености на територији града Краљева

Програм је реализован у складу са Локалним акционим планом за запошљавање за 2021-2023

Образложење спровођења пројекта: 

Циљ 1: Унапређење заштите од заразних и других болести које преносе животиње

Вредност 
финансијског 
плана 2021.  

(јанаур-
децембар)

Циљана 
вредност 

фина.план 
2022.              

(јануар-
децембар)

268

Образложење одступања од циљне вредности:

Одговорно лице: Лишанин Новица функција: директор ЈКП "Чистоћа"

Опис пројекта:

354

Збрињавање напуштених паса

354Коментар:
Извор верификације:

Показатељи учинка Јединица 
мере

Базна 
година 
2021.                    

(јануар-
децембар)

Остварена вредност 
извршење 2022.                            

(јануар-децембар)

број пријављених уједа од паса и мачака луталица од стране оштећених лица

број 268

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА



ЈКП Водовод -набавка две ниско носеће приколице, ЈКП Чистоћа-набавка возила 
аутосмећара и аутоподизача

Циљ 1:

Образложење одступања од циљне вредности:

Извор верификације: Извештај Канцеларије за младе и града Краљева

Министарства омладине и спорта у износу од 2.300.000,00 динара, што је омогућило 
повећање броја лица укључених у програм.

Коментар: Склопљено је 4 Уговора са ЈКП Пијацом -покривање текуће ликвидности, 
ЈЕП Топлана -набавка природног гаса, изградња гасног генератора, котларнице, 

Образложење одступања од циљне вредности:
Извор верификације:

Образложење одступања од циљне вредности: 

број склопљених уговора-субвенција ЈКП

број предлога пројеката

Показатељи учинка

Подршка суфинансирању пројеката из области привреде

обухват незапослених лица укључених у програм економског оснаживања и 
смањења сиромаштва

број 6

 506.500 из буџета 
и 1.002.300 

учешће ХЕЛП 
програма и 
корисника 

35/ 
2.980.000,00 
из буџета и 
6.345.000,00 

учешће ХЕЛП 
програма и 
корисника

41

Коментар: Програм се реализује у периоду 2021-2022 године кроз удруживање 
средстава са међународном организацијом ХЕЛП

Извор верификације: Евиденција из пројектне документације

 за 6 корисника, а у 2022 години за 35 корисника. Укупно кроз два програма/пројекта 
реализована кроз удруживање средстава са међународном организацијом ХЕЛП, 
подржано је 41 корисник.

обухват младих укључен у програм стручне праксе

број 20
 3.000.000 из 

буџета и 2.950.000 
из средстава НСЗ 

60/ 
5.350.000,00 
(2.700.000 из 
буџета града 
и 2.650.000 из 

средстава 
НСЗ)

уговорена стручна пракса 
за 17 лица

Коментар: мера реализована уз подршку НСЗ програма кроз удруживање средстава

Извор верификације:Подаци НСЗ Филијала Краљево

самозапошљавање, као и због повећања појединачног износа средстава који се 
сада додељује за меру стручна пракса, па је са истим износима опредељених 
средстава могуће финансирати мањи број захтева.

0,00

20/ 
3.165.000,00 
(2.300.000,00 

МОС и 
865.000,00 из 
буџета града)

41 лице обухваћено 
програмом обука и 

курсева

Време трајања пројекта:
Опис пројекта:

Образложење спровођења пројекта: 

Циљ 1: Унапређење положаја незапослених лица на тржишту рада (Циљ је дефинисан Локалним акционим планом за запошљавање за период 2021-2023)

Показатељи учинка Јединица 
мере

Програмска активност: ПА  0002 Мере активне политике запошљавања
Одговорно лице: Мирјана Продановић функција: Служба за управљање пројектима и локално-екон.развој

4 4 4 4

Базна 
година 
2021.                    

(јануар-
децембар)

Вредност 
финансијског 
плана 2021.  

(јанаур-
децембар)

Циљана 
вредност 

фина.план 
2022.              

(јануар-
децембар)

12 месеци

Остварена вредност 
извршење 2022.                            

(јануар-децембар)

Извор верификације:

4

Јединица 
мере

Базна 
година 
2021.                    

(јануар-
децембар)

Вредност 
финансијског 
плана 2021.  

(јанаур-
децембар)

Циљана 
вредност 

фина.план 
2022.              

(јануар-
децембар)

Остварена вредност 
извршење 2022.                            

(јануар-децембар)

број 4 4 4Коментар:

број

број 0

обухват незапослених лица укључених у формалне и неформалне програме 
обука

Спровођење мера у циљу унапређења положаја незапослених лица на тржишту рада и повећању запослености
Спровођење активних мера политике запошљавања, дефинисаних Локалним акционим планом запошљавања града Краљева за 
период 2021-2023

обухват теже запосливих категорија незапослених лица у програм јавних 
радова

број 53 Уговорени јавни радови за 
33 лица

Коментар: мера реализована уз подршку НСЗ програма кроз удруживање средстава
Извор верификације:Подаци НСЗ Филијала Краљево
Образложење одступања од циљне вредности: 

25/ 4.150.000,00 
(2.100.000,00 из 
буџета града и 
2.050.000,00 из 
средстава НСЗ)

 3.000.000 из 
буџета и 2.950.000 
из средстава НСЗ 

Коментар:Мера је реализована кроз пројекат "Програм стручног оспособљавања 
младих" за који су обезбеђена додатна средства за суфинансирање од стране 

Образложење одступања од циљне вредности: До одступања од циљане вредности 
дошло је због већег интересовања незапослених за меру субвенције за 

Образложење одступања од циљне вредности:Због динамике реализације 
пројектних активности и динамике финансирања, у 2021. години извршена је 
исплата 



Коментар:Програм радна пракса се реализује у периоду 2022-2023 године кроз 
удружење средстава са међународном организацијом ХЕЛП. Кроз програм је 
планирано да се подржи одређени број лица који ће након завршетка радне праксе 
закључити уговор о раду са послодавцем на период од најмање 12 месеци, уз 
донацију у опреми послодавцу у просечној вредности од 3.000 евра по полазнику. 

23Образложење одступања од циљне вредности: У 2022. години одобрена су 
подстицајна средства за развој сеоског туризма на територији града Краљева за 36 
захтева поднетих на конкурс града Краљева у укупном износу од 10.000.000,00 

Извор верификације:

 Подстицаји развоја предузетништва

Коментар: У складу са Правилником за доделу подстицајних средстава за развој 
сеоског туризма на територији града Краљева спроведен је Конкурс наког чега је 
донета Одлука Градског већа о додели подстицајних средстава

додељена средства за развој сеоског туризма

Опис програма:
Образложење спровођења програма 
у години извештавања:

Циљ 1: Повећање прихода од туризма

Програм:  4 1502 РАЗВОЈ ТУРИЗМА
Сектор: Туризам
Одговорно лице: Ана Миросављевић функција: директор Туристичке организације Краљево

Унапређење туристичке понуде града

Остварена вредност 
извршење 2022.                            

(јануар-децембар)

 36 испуњава 
услове 36

динара. На конкурс се јавило 39 корисника али 3 корисника није испунило формалне 
услове

број 30

Време трајања пројекта:
Опис пројекта:

Образложење спровођења пројекта: 

Циљ 1: Развој сеоског туриза

Показатељи учинка Јединица 
мере

Базна 
година 
2021.                    

(јануар-
децембар)

Вредност 
финансијског 
плана 2021.  

(јанаур-
децембар)

Циљана 
вредност 

фина.план 
2022.              

(јануар-
децембар)

Програмска активност: ПА 0003 Подршка економском развоју и промоцији предузетништва
Одговорно лице: функција: Члан Градског већа

број новоотворених радних места кроз програм подстицаја

број

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

Остварена вредност 
извршење 2022.                            

(јануар-децембар)

Циљ 2:
Повећање запослености кроз Програм мера подршке запошљавања и отварања нових радних места (Циљ је дефинисан Локалним акционим планом 
за запошљавање за период 2021-2023)

0,00 10/ 
2.450.000,00

У току је реализација 
програма

Кроз ребаланс буџета за 2022 годину планирано је 2.450.000,00 динара. Због 
динамике реализације пројекта, средства ће се трошити у 2023 години
Извор верификације: Пројектна евиденција и документација

Показатељи учинка Јединица 
мере

Базна 
година 
2021.                    

(јануар-
децембар)

Вредност 
финансијског 
плана 2021.  

(јанаур-
децембар)

Циљана 
вредност 

фина.план 
2022.              

(јануар-
децембар)

број 30  2.000.000 из 
буџета  

циљана 
вредност 

дефинисана је 
за период 
2021-2022 
20.000.000 

(2.000.000 из 
буџета града 
и 18.000.000 

из 
донаторског 
програма)

У току је реализација 
програма (кроз 

досадашње програме 
обука обухваћено 52 

кандидата)

15/ 6.350.000,00 
(3.200.000,00 из 
буџета града и 
3.150.000,00 из 
средстава НСЗ)

Одобрена субвенција за 
самозапошљавање за 21 

лице

Коментар: мера реализована уз подршку НСЗ програма кроз удруживање средстава

Извор верификације: Подаци НСЗ Филијала Краљево
Образложење одступања од циљне вредности: Подржано је више лица, због 
великог интересовања корисника за меру подстицај за самозапошљавање.

број незапослених лица обухваћених програмом Знањем до посла

Коментар: Ова мера се реализује уз сарадњу са Развојним бизнис иновационим 
центром и НИРАС-ом и због промене динамике у реализацији пројекта иста је 
делом реализована у 2022. години, а делом ће бити реализована у 2023 години

Извор верификације: 
Образложење одступања од циљне вредности: Акционим планом дефинисан је 
финансијски оквир и циљана вредност. У току уговарања програма увећана су 
средства донатора и средства града на име учешћа у програму. Реализација 
комплетног програма донатора, као и утрошком свих планираних средстава, 
допринеће се и већем обухвату лица кроз програм Знањем до посла.

Образложење одступања од циљне вредности: Због динамике реализације 
пројекта, активности се реализују почетком 2023 године 
обухват незапослених лица обухваћен програмом подршке 
самозапошљавања 

број 19
 2.000.000 из 

буџета и 1.950.000 
из средстава НСЗ 



број 169                             
објеката

503                                  
лежаја

195                                       
објеката

580                                                                             
лежаја

Коментар: На основу Закона о угоститељству решења се издају на три године за 
категоризацију угоститељских објеката (угоститељског објекта за смештај врсте 
соба, кућа, апартмана, сеоских туристичких домаћинстава) на територији града 
Краљева

Извор верификације:
Образложење одступања од циљне вредности:

 са 1, 2 и 3 звездице. Комисија за категоризацију излази на лицу места по поднетом 
захтеву подносица и врши утврђивање услова.

број укупно активних регистрованих објеката и лежаја

Извор верификације:
Коментар:

Образложење одступања од циљне вредности:

Промоција туристичке понуде на циљним тржиштимаОпис програмске активности:
Ана МиросављевићОдговорно лице: функција:

проценат реализације програма развоја туризма  у односу на годишњи план

% 33.12% 20.01%

Програмска активност: ПА 0002 Промоција туристичке понуде
 директор Туристичке организације Краљево

број обележених туристичких локалитета у граду

број 15 9
Коментар:Израда планиских треков
Извор верификације:Документација ЈУ "ТОК"-а
Образложење одступања од циљне вредности:

Показатељи учинка Јединица 
мере

Базна 
година 
2021.                    

(јануар-
децембар)

Вредност 
финансијског 
плана 2021.  

(јанаур-
децембар)

Циљана 
вредност 

фина.план 
2022.              

(јануар-
децембар)

Остварена вредност 
извршење 2022.                            

(јануар-децембар)

Опис програмске активности:

Образложење спровођења 
програмске активности:

Циљ 1: Број уређених туристичких локалитета у граду

Повећање квалитета туристичке понуде

Програмска активност: ПА 0001 Управљање развојем туризма
Одговорно лице: Ана Миросављевић функција:  директор Туристичке организације Краљево

број новорегистрованих кревета (лежаја)

број 211 211
153 

новорегистров
аних активних

153 новорегистрованих 
активних

Коментар:У извештајном периоду кренуло је са програмом преко е-портала од 
стране Министарства трговине, туризма и телекомуникација РС ради бољег увида у 
стање укупног туристичког промета у Републици Србији, односно ажурнију базу 
података о угоститељским објектима за смештај, њиховим капацитетима и 
пружаоцима услуга смештаја (угоститељима). Поред тога омогућава бољу наплату 
боравишних такси и припадајућег пореза са циљем остварења већих прихода у 
сектору туризма.Извор верификације:
Образложење одступања од циљне вредности:

број нових поднетих и решених захтева за категоризацију

број 29 нових 29 нових 19 нових 19 нових

Коментар: Подношени су нови захтеви за категоризацију соба, апартмана и кућа, 
сеоских домаћинстава на територији града Краљева са 1, 2 и 3 звездице

Извор верификације:
Образложење одступања од циљне вредности:

Циљ 2: Повећање смештајних капацитета туристичке понуде

Показатељи учинка Јединица 
мере

Базна 
година 
2021.                    

(јануар-
децембар)

Вредност 
финансијског 
плана 2021.  

(јанаур-
децембар)

Циљана 
вредност 

фина.план 
2022.              

(јануар-
децембар)

Остварена вредност 
извршење 2022.                            

(јануар-децембар)

пораст прихода од боравишне таксе

број 2,902,080   1.107.420 3.800.000 3.372.094Коментар:
Извор верификације:
Образложење одступања од циљне вредности:

проценат повећања укупног броја гостију

% 20.19% 58%
Коментар: 
Извор верификације:Статистика града Краљева
Образложење одступања од циљне вредности:

проценат повећања броја ноћења

број 84,135        70,000             90,000            142,622                              Коментар:
Извор верификације:Статистика града Краљева
Образложење одступања од циљне вредности:

Показатељи учинка Јединица 
мере

Базна 
година 
2021.                    

(јануар-
децембар)

Вредност 
финансијског 
плана 2021.  

(јанаур-
децембар)

Циљана 
вредност 

фина.план 
2022.              

(јануар-
децембар)

Остварена вредност 
извршење 2022.                            

(јануар-децембар)



Извор верификације:Документација ЈУ "ТОК"-а

Образложење спровођења 
програмске активности:

Промоција туристичких потенцијала Града Краљева 2022. године организована је преко градских манифестација, сајмова како у 
земљи тако и у иностранству. Градске манифестације које промовишу наш град и околину су: Весели спуст, Сребрни казан, 
Матурски плес, Ликовна колонија Студеница, Маглич фест. Промоција нашег града је била више него успешна у Марибору, на 
Црногорском приморју, као и на домаћим сајмовима: сајам туризма у Београду, Новом Саду и Крагујевцу. Интензивна промоција 
на друштвеним мрежама даје изузетне резултате што се могло видети у току 2022. године по посећености концерата у склопу 
манифестација. Туристичка организација Краљева даје посебан значај штампаном материјалу, од чега се посебно издваја 
планински водич који је ове године био и више него тражен и актуелан међу туристима који посећују наш град и наше планине. 
Промотивни спотови за наш град дају такође допринос повећању броја туриста.

22број

Извор верификације:
Коментар:манифестација где је Туристичка организација суорганизатор
број одржаних промотивних акција са партнерима

Образложење одступања од циљне вредности: 
Извор верификације:
Коментар:
број дистрибутивног пропагандног  материјала

број промотивних догађаја туристичке понуде

20 17

удео регистрованих пољопривредних газдинстава у укупном броју 
пољопривредних газдинстава

Образложење одступања од циљне вредности:

Унапређење пољопривредне производње на терторији града

Програм:  5 0101 ПОЉОПРИВРЕДА И РУРАЛНИ РАЗВОЈ

просечна величина поседа по пољопривреднон газдинству

Образложење спровођења програма 
у години извештавања:

Циљ 1: Раст производње и стабилност дохотка произвођача

Показатељи учинка

учешће коришћеног пољопривредног земљишта у укупном пољопривредном 
земљишту

%

проценат наводњаване површине у односу на укупну површину 
пољопривредног земљишта
Коментар:

Коментар:

Коментар: 

Сектор:

Коментар:

Савет за пољопривреду

Образложење одступања од циљне вредности:
Извор верификације:

Опис програма:
функција:

Јединица 
мере

Циљана 
вредност 

фина.план 
2022.              

(јануар-
децембар)

Одговорно лице:

Остварена вредност 
извршење 2022.                            

(јануар-децембар)

Реализацијом Програма комасација стичу се услови за квалитетнији развој постојеће пољопривредне производње као и 
стварање услова за раст површина које су обрадиве.

Циљ 2: Унапређење конкурентности произвођача

Образложење одступања од циљне вредности:
Извор верификације:

Базна 
година 
2021.                    

(јануар-
децембар)

Вредност 
финансијског 
плана 2021.  

(јанаур-
децембар)

Циљана 
вредност 

фина.план 
2022.              

(јануар-
децембар)

Остварена вредност 
извршење 2022.                            

(јануар-децембар)

Извор верификације:
Образложење одступања од циљне вредности:

%

Базна 
година 
2021.                    

(јануар-
децембар)

Вредност 
финансијског 
плана 2021.  

(јанаур-
децембар)

број

Коментар:
Извор верификације:
Образложење одступања од циљне вредности:

Показатељи учинка Јединица 
мере

Показатељи учинка Јединица 
мере

Базна 
година 
2021.                    

(јануар-
децембар)

Вредност 
финансијског 
плана 2021.  

(јанаур-
децембар)

Циљана 
вредност 

фина.план 
2022.              

(јануар-
децембар)

Остварена вредност 
извршење 2022.                            

(јануар-децембар)

32500

број 12 11 12 10

3000025000 31510

20
Коментар:сајмови, одржане промоције по градовима

Образложење одступања од циљне вредности: 

Циљ 1: Повећање промотивних активности

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА



Показатељи учинка
Остварена вредност 

извршење 2022.                            
(јануар-децембар)

Базна 
година 
2021.                    

(јануар-
децембар)

број 3.420.000

Вредност 
финансијског 
плана 2021.  

(јанаур-
децембар)

вредност радова прихваћених од стране Надзорног одбора

65.988.800

Циљана 
вредност 

фина.план 
2022.              

(јануар-
децембар)

3.420.000

Извор верификације:
Коментар:

Образложење одступања од циљне вредности:

проценат повећања пољопривредне производње након комасације у односу 
на производњу пре комасације

%

Коментар: Обим радова у складу са фазама предвиђеним Законом

Циљ 2: Реализација радова из Уговора о ЈН

38.760.000
Извор верификације: Записник Надзорног органа - РГЗ
Образложење одступања од циљне вредности

број парцела унетих у катастар непокретности 

број

Јединица 
мере

Коментар:
Извор верификације:
Образложење одступања од циљне вредности:

Коментар:
Извор верификације:
Образложење одступања од циљне вредности:

Коментар: 2041 Записник, 709 активних предмета и 38 неактивних
Извор верификације: Софтвер Извођача као електронска база
Образложење одступања од циљне вредности: Рок 15.03.2023 година
број решених имовинско-правних односа у односу на број постојећих на 
подручју комасације

број

број сачињених записника о утврђивању фактичког стања

број

Циљ 1: Утврђивање фактичког стања на катастарским парцелама на територији предвиђеној за комасацију земљишта - I фаза радова

Показатељи учинка Јединица 
мере

Базна 
година 
2021.                    

(јануар-
децембар)

Вредност 
финансијског 
плана 2021.  

(јанаур-
децембар)

Циљана 
вредност 

фина.план 
2022.              

(јануар-
децембар)

Остварена вредност 
извршење 2022.                            

(јануар-децембар)

функција: Савет за пољопривреду

Програм комасације предвиђа више фаза које су неопходне како би цео поступак успешно био реализован. Тренутно се реализују 
претходни радови који се односе на Утврђивање површина под сталним засадима и објектима, утврђивање фактичког стања, 
Утврђивање површина које се крче 

Опис програмске активности: Стварање услова за развој и унапређење пољопривредне производње
Образложење спровођења 
програмске активности:

Образложење одступања од циљне вредности:
Извор верификације:

Одговорно лице:

Назив:
Коментар:
Извор верификације:
Образложење одступања од циљне вредности:

Програмска активност: ПА 0002 Мере подршке руралном развоју

Програмска активност: ПА 0001 Подршка за спровођење пољопривредне политике у локалној заједници 
(Програм комасација)

Остварена вредност 
извршење 2022.                            

(јануар-децембар)

Одговорно лице: Драган Чорбић функција: Савет за пољопривреду
Опис програмске активности:
Образложење спровођења 
програмске активности:

Програм подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја у 2022. години на територији града 
Краљева који је усвојен од стране Градског већа и реализован, а након прибављања Решења о даваљу претходне  

Унапређење руралног развоја

Циљ 1: Ефикасно управљање пољопривредним земљиштем у државној својини

Показатељи учинка Јединица 
мере

Базна 
година 
2021.                    

(јануар-
децембар)

Вредност 
финансијског 
плана 2021.  

(јанаур-
децембар)

Циљана 
вредност 

фина.план 
2022.              

(јануар-
децембар)

број регистрованих пољопривредних газдинстава која су корисници мера 
директних плаћања - регрес за репродуктивни материјал 

сагласности Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде Републике Србије



Обезбеђивање услова за одрживи развој локалне заједнице одговорним односом према животној средини, управљање 
отпадом и отпадним водама

Коментар: У складу са Правилником град Краљево је у 2022. години регресирао 
трошкове за репродуктивни материјал (вештачко осемењавање) уматичених крава и 
јуница у износу од 1.500,00 динара за прво осемењавање по уматиченом грлу. 
Право за коришћење средстава су имали правна, физичка лица и предузетници који 
су носиоци пољопривредног газдинства са подручја града Краљева (6.412 грла)

Извор верификације: Извештај Одсека за привреду
Образложење одступања од циљне вредности:

145

Коментар: Право на инвестиције у физичку имовину - накнаду дела трошкова за 
пројекте остварила су физичка лица носиоци комерцијалног пољопривредног 
газдинства са територије града Краљева коме је активан статус а пољопривреда 

Извор верификације: Извештај Одсека за привреду
Образложење одступања од циљне вредности:

број 1036 1036 922 922

Образложење одступања од циљне вредности:

број регистрованих пољопривредних газдинстава која су инвестирала у 
физичку имовину пољопривредним газдинствима 

број 134 134 145

број регистрованих пољопривредних газдинстава која су корисници 
средстава за регрес за премију осигурања за усеве, плодове вишегодишње 
засаде

број 625 625 475 475

Коментар: Мера подразумева право на коришћиње средстава за регрес за премију 
осигурања за усеве, плодове вишегодишње засаде, расаднике и животиње за 2022. 
годину која су имала правна и физичка лица носиоци пољопривредног

Извор верификације: Извештај Одсека за привреду

Програм:  6 0401 ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

Сектор:
Одговорно лице: Владимир Лазаревић функција: Члан Градског већа
Опис програма:

Образложење спровођења програма 
у години извештавања:

Циљ 1: Унапређење квалитета елемената животне средине путем редовних мерења

Показатељи учинка Јединица 
мере

Базна 
година 
2021.                    

(јануар-
децембар)

Вредност 
финансијског 
плана 2021.  

(јанаур-
децембар)

Циљана 
вредност 

фина.план 
2022.              

(јануар-
децембар)

Остварена вредност 
извршење 2022.                            

(јануар-децембар)

број дана у току године са прекорачењем граничних вредности квалитета 
ваздуха 

број 88 88 112 112Коментар:
Извор верификације:
Образложење одступања од циљне вредности:
број дана у току године са прекорачењем граничних вредности квалитета воде 

број 1 1 2 2Коментар: 
Извор верификације: ЗЗЈЗ Краљево

Коментар: У складу са Уговором између града Краљева и Пољопривредно 
саветодавне и стручне службе Краљево 2022. године у износу од 50.000,00 динара, 
финансиране су активности на спровођењу Програма доделе стеоних јуница и првих 

7 7

Коментар: У извештајном периоду у оквиру подстицаја за промотивне активности у 
пољопривреду и рурални развој град Краљево је закључио уговоре на основу 
претходно прибављене сагласности Градског већа града Краљева за 
финансирање активности у превозу чланова друштава на сајмове, учешће у 
манифестацијама, изложбама, учешће у трошковима превоза и улазница, закупу 
изложбених простора
Извор верификације: Извештај Одсека за привреду
Образложење одступања од циљне вредности:

основна делатност и чији се предмет улагања-инвестиција налази на подручју града 
Краљева, само по основу једне инвестиције, а по спроведеном јавном огласу где је 
и утврђивана испуњеност услова подносиоца захтева за инвестиције у физичку 

газдинства уписана у Регистар пољопривредних газдинстава са активним статусом 
на територији града Краљева и чији се предмет осигурања налази на територији 
града Краљева и чији се предмет осигурања налази на територији града Краљева

50.000

имовину, на предлог Савета за пољопривреду града Краљева (куповина грла крава, 
јуница, оваца)

учешће града у промотивним активностима у пољопривреди и руралном 
развоју

женских телића, а која се односи на контролу испуњења уговорених обавеза из 
уговора закључених између пољопривредних произвођача (корисника додељених 
грла) и града Краљева о додели првих женских телади (172)
Извор верификације: Извештај Одсека за привреду
Образложење одступања од циљне вредности:

подстицаји за спровођење одгајивачких програма, ради остваривања 
одгајивачких циљева у сточарству

број 50.000

број 4 4



Санација дивљих депонија на територијама месних заједница и услуга изношења отпада путем киштри

Унапређење квалитета управљања отпадним воданама и повећање покривености територије канализационом мрежом

проценат покривености територије услугама прикупљања и одвођења 
отпадних вода(број насеља у удносу на укупан број насеља)

Опис програмске активности:
Образложење спровођења 
програмске активности:

адекватан квалитет пружених услуга одвођења отпадних вода

Максимално могућа покривеност корисника услугама уклањања отпадних вода

Базна 
година 
2021.                    

(јануар-
децембар)

Вредност 
финансијског 
плана 2021.  

(јанаур-
децембар)

Циљана 
вредност 

фина.план 
2022.              

(јануар-
децембар)

Остварена вредност 
извршење 2022.                            

(јануар-децембар)

134,100,000         109,494,070                                  Коментар:
Извор верификације:
Образложење одступања од циљне вредности:

Образложење одступања од циљне вредности:

вредности индикатора буке

број 64,49 64,49 65,1 65,1

Коментар:
Извор верификације:Извештај систематског мерења буке- Факултета за машинство 
и грађевинарство
Образложење одступања од циљне вредности: Бука потиче углавном од саобраћаја 
и не може се утицати на тај фактор

Циљ 2: Унапређење управљања отпадним водама

Показатељи учинка Јединица 
мере

Базна 
година 
2021.                    

(јануар-
децембар)

Вредност 
финансијског 
плана 2021.  

(јанаур-
децембар)

Циљана 
вредност 

фина.план 
2022.              

(јануар-
децембар)

Остварена вредност 
извршење 2022.                            

(јануар-децембар)

број становника прикључен на јавну канализациону мрежу у односу на укупан 
број становника

бројКоментар:
Извор верификације:
Образложење одступања од циљне вредности:
проценат становништва прикњученог на постојења за пречишћавање отпадних 
вода у односу на укупан број становника

%Коментар:
Извор верификације:
Образложење одступања од циљне вредности:
удео испуштених непречишћених вода у површинска водна тела у односу на 
укупну количину испуштених отпадних вода у граду
Коментар:
Извор верификације:
Образложење одступања од циљне вредности:

Програмска активност: ПА 0004 Управљање отпадним водама и канализациона инфраструктура
Одговорно лице: функција: ЈП за уређење грађевинског земљишта "Краљево"

Циљ 1:

155,710,000    57,393,423            %

Показатељи учинка Јединица 
мере

Коментар:

Извор верификације:
Образложење одступања од циљне вредности:
број итервенција на канализационој мрежи

број
Коментар:

Извор верификације:
Образложење одступања од циљне вредности:

Програмска активност: ПА 0005 Управљање комуналним отпадом

Одговорно лице: Лишанин Новица функција: директор ЈП "Чистоћа"

Опис програмске активности:
Образложење спровођења 
програмске активности:

Циљ 1: Сакупљања и одлагања комуналног отпада

Показатељи учинка Јединица 
мере

Базна 
година 
2021.                    

(јануар-
децембар)

Вредност 
финансијског 
плана 2021.  

(јанаур-
децембар)

Циљана 
вредност 

фина.план 
2022.              

(јануар-
децембар)

Остварена вредност 
извршење 2022.                            

(јануар-децембар)



Спровођење програма заштите животне средине

У оквиру овог програма планирана су средства за текуће и капитално одржавање саобраћајне инфраструктуре у локалној 
самоуправи 

Санација дивљих депонија на територијама месних заједница и количина 
прикупљеног отпада

м³ 1229 1229 1327 1327Коментар:
Извор верификације:
Образложење одступања од циљне вредности:

Заштита животне средине - услуга изношења отпада помоћу киштри

број 1201 1201 1442 1442Коментар:

Извор верификације:
Образложење одступања од циљне вредности:

Програмска активност: ПА 0001 Управљање заштитом животне средине
Одговорно лице: Владимир Лазаревић функција: Члан Градског већа
Опис програмске активности:
Образложење спровођења 
програмске активности:

Циљ 1: Контрола квалитета елемената животне средине у складу са  прописаним законским обавезама

Показатељи учинка Јединица 
мере

Базна 
година 
2021.                    

(јануар-
децембар)

Вредност 
финансијског 
плана 2021.  

(јанаур-
децембар)

Циљана 
вредност 

фина.план 
2022.              

(јануар-
децембар)

Остварена вредност 
извршење 2022.                            

(јануар-децембар)

број инспекцијских надзора над спровођењем заштите ваздуха од загађивања 
привредних субјеката

10 10 18 18Коментар:
Извор верификације:

Образложење одступања од циљне вредности:
број извршених инспекцијских надзора над спровођењем мера заштите од 
буке

21 21 22 22Коментар:
Извор верификације:

Образложење одступања од циљне вредности:

Програм:  7 0701 ОРГАНИЗАЦИЈА САОБРАЋАЈА И САОБРАЋАЈНА ИНФРАСТРУКТУРА
Сектор:
Одговорно лице:

функција: ЈКП "Путеви", ЈП за уређење грађевинског земљишта 
"Краљево"

Унапређење организације саобраћаја и унапређење саобраћајне инфраструктуре у локалној самоуправиОпис програма:
Образложење спровођења програма 
у години извештавања:

Циљ 1: Развијеност инфраструктуре у контексту доприноса социо економском развоју

Показатељи учинка Јединица 
мере

Базна 
година 
2021.                    

(јануар-
децембар)

Вредност 
финансијског 
плана 2021.  

(јанаур-
децембар)

Циљана 
вредност 

фина.план 
2022.              

(јануар-
децембар)

Остварена вредност 
извршење 2022.                            

(јануар-децембар)

дужина изграђених саобраћајница које су у надлежности града у км

км 33,725 143.367.306,19 145.000.000,00 126.197.785,45
Коментар:
Извор верификације:
Образложење одступања од циљне вредности:
повећање просечне густине мреже улица и локалних путева и укупно 
изграђене саобраћајне мреже

%Коментар: 
Извор верификације:
Образложење одступања од циљне вредности:
број насеља до којих не постоји приступ асфалтним путем

број
Коментар:
Извор верификације:

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

контрола инспекцијског надзора над формирањем дивљих депонија као и број 
датих налога за уклањање истих
Коментар:
Извор верификације:
Образложење одступања од циљне вредности:



Унапређење квалитета услуге јавног превоза и повећање покривености територија кроз насеља

Кроз ову пројекну активност врши се редовно годишње одржавање локалних саобраћајница, поправка ударних рупа на хабајућем 
слоју као и изградња нових саобраћајница у градском и приградском подручју, као и одржавање вертикалне и хоризонталне 
сигнализације

Унапређење квалитета одржавања саобраћајне инфраструктуре, улица и путева 

У оквиру ове пројектне активности обавља се јавни градски и приградски превоз путника на територији града уз поштовање 
редова вожње са максималном покривеношћу насеља на доста разуђеном подручју града Краљева

Образложење одступања од циљне вредности:

Циљ 2: Повећање безбедности учесника у саобраћају и смањење броја саобраћајних незгода

Показатељи учинка Јединица 
мере

Базна 
година 
2021.                    

(јануар-
децембар)

Вредност 
финансијског 
плана 2021.  

(јанаур-
децембар)

Циљана 
вредност 

фина.план 
2022.              

(јануар-
децембар)

Остварена вредност 
извршење 2022.                            

(јануар-децембар)

број саобраћајних незгода у односу на број из предходне године

број
Коментар:
Извор верификације:
Образложење одступања од циљне вредности:
број смртних исхода на број из предходне године

бројКоментар:
Извор верификације:
Образложење одступања од циљне вредности:
број повређених људи у односу на број из предходне године

број
Коментар:
Извор верификације:
Образложење одступања од циљне вредности:

Програмска активност: ПА 0002 Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре

Одговорно лице: функција: ЈКП "Путеви", ЈП за уређење грађевинског земљишта 
"Краљево"

Опис програмске активности:
Образложење спровођења 
програмске активности:

Циљ 1: Одржавање квалитета путне мреже кроз реконструкцију и редовно одржавање асфалтног покривача

Показатељи учинка Јединица 
мере

Базна 
година 
2021.                    

(јануар-
децембар)

Вредност 
финансијског 
плана 2021.  

(јанаур-
децембар)

Циљана 
вредност 

фина.план 
2022.              

(јануар-
децембар)

Остварена вредност 
извршење 2022.                            

(јануар-децембар)

проценат санираних путева од укупне дужине путне мреже која захтева 
санацију или реконструкцију

динара 893,500,000    725,183,597          837,000,000         561,275,822                                  Коментар:
Извор верификације:
Образложење одступања од циљне вредности:
број километара санираних путева

 км 4,720 27.796.956,70 40.000.000,00 38.336.111,10
Коментар:
Извор верификације:
Образложење одступања од циљне вредности:
износ трошкова одржавања путева по км

5.889.185,74 6.845.185,70
Коментар:
Извор верификације:
Образложење одступања од циљне вредности:

Програмска активност: ПА 0004 Јавни градски и приградски превоз путника
Одговорно лице: функција: Члан Градског већа
Опис програмске активности:
Образложење спровођења 
програмске активности:

Циљ 1: Максимална могућа покривеност  корисника и територије услугама јавног превоза

Показатељи учинка Јединица 
мере

Базна 
година 
2021.                    

(јануар-
децембар)

Вредност 
финансијског 
плана 2021.  

(јанаур-
децембар)

Циљана 
вредност 

фина.план 
2022.              

(јануар-
децембар)

Остварена вредност 
извршење 2022.                            

(јануар-децембар)

Коментар: % 94% 94.435.613,09 95% 111.704.164,03
Извор верификације:
Образложење одступања од циљне вредности:

проценат покривености грађана услугом јавног превоза у односу на укупан 
број грађана

проценат покривености територије услугом јавног превоза, мерено бројем 
насеља са јавним превозом у односу на укупан број насеља



Извор верификације:

Коментар: Побољшање, односно повећање безбедности саобраћаја ком
4 локације 

по 2 
дисплеја

преузета обавеза из 
претходне године

Извор верификације:
Образложење одступања од циљне вредности:

максимална потрошња горива по возилу

Програмска активност: ПА 0005 Унапређење безбедности саобраћаја
Одговорно лице:

2.815.191,20

куповина возила која користе обновљиве изворе енергије

број 0 0 0 0
Коментар:

33 33 27 27Коментар:
Извор верификације:
Образложење одступања од циљне вредности:

литар

Циљ 3: Ефикасно и рационално спровођење јавног превоза и минималан негативни утицај на животну средину

Показатељи учинка Јединица 
мере

Базна 
година 
2021.                    

(јануар-
децембар)

Вредност 
финансијског 
плана 2021.  

(јанаур-
децембар)

Циљана 
вредност 

фина.план 
2022.              

(јануар-
децембар)

Остварена вредност 
извршење 2022.                            

(јануар-децембар)

Опис програмске активности: Унапређење квалитета услуге јавног превоза и повећање покривености територија кроз насеља

% 88% 94.435.613,09 90% 111.704.164,03Коментар:

Извор верификације:
Образложење одступања од циљне вредности:

увођење нових линија у ред вожње ради повезаности до нових привредних 
субјеката

км 24.000 1.465.200,00 25.000 1.526.250,00Коментар:

Извор верификације:
Образложење одступања од циљне вредности:

Коментар: продате карте плус месечне карте плус старија лица  карте+месечне+старија 
лица 210.609.156 

година/мес. 12 12 13

просечна старост возила јавног превоза

13
Коментар:

 
карте+месечне 
+старија лица 
179.067.903 

Образложење одступања од циљне вредности:
%

Извор верификације: Годишњи извештај
Образложење одступања од циљне вредности:

степен реализације  планираних редова вожње
Коментар:
Извор верификације:

Адекватан квалитет пружених услуга јавног превоза

Показатељи учинка Јединица 
мере

Базна 
година 
2021.                    

(јануар-
децембар)

Вредност 
финансијског 
плана 2021.  

(јанаур-
децембар)

Циљана 
вредност 

фина.план 
2022.              

(јануар-
децембар)

Остварена вредност 
извршење 2022.                            

(јануар-децембар)

Циљ 2:

93% 94.435.613,09 95% 111.704.164,03

Извор верификације:

Образложење одступања од циљне вредности:
број превезених путника у јавном превозу на годишњем нивоу

број 1.179.143 1.246.354

Ненад Марковић функција: Фонд за саобраћај

Образложење спровођења 
програмске активности:

Циљ 1: Унапређење саобраћајне инфраструктуре на територији града Краљева

У оквиру ове пројектне активности утврђује се начин коришћења планираних средстава од наплате новчаних казни за  
саобраћајне прекршаје на територији града Краљева 

Показатељи учинка Јединица 
мере

Базна 
година 
2021.                    

(јануар-
децембар)

Вредност 
финансијског 
плана 2021.  

(јанаур-
децембар)

Циљана 
вредност 

фина.план 
2022.              

(јануар-
децембар)

Остварена вредност 
извршење 2022.                            

(јануар-децембар)

1 1 6.500.000,00

Спроведена је ЈН, а 
реализације се очекују у 

2023 години (4.600.000,00) 
Издати су услови и израђен 

Коментар: Побољшање, односно повећање безбедности саобраћаја

Извор верификације:

Образложење одступања од циљне вредности: Одступања су незнатна

3.000.000,00

опремање хоризонталне и вертикалне сигнализације - детектор брзине са 
дисплејем

изградња тротоара и пешачких стаза  на уличној мрежи у граду

м/км



1.000.000,00 реализовано (810.000,00)
Коментар: Важан фактор у безбедности саобраћаја на територији града Краљева

Извор верификације:
Образложење одступања од циљне вредности: Нема одступања 

реализовано (2.994.000,00)

Извор верификације:
Образложење одступања од циљне вредности: Нема одступања

600.000,00

3.000.000,00

Циљ 3: Научно истраживачки рад у области безбедности саобраћаја

Јединица 
мере

Базна 
година 
2021.                    

(јануар-
децембар)

Вредност 
финансијског 
плана 2021.  

(јанаур-
децембар)

Циљана 
вредност 

фина.план 
2022.              

(јануар-
децембар)

Остварена вредност 
извршење 2022.                            

(јануар-децембар)

дин

Коментар: Важан фактор у безбедности саобраћаја на територији града Краљева за 
период 2022-2028. године, са свим показатељима и мерилима

Извор верификације:

реализовано

Показатељи учинка

Праћење максмалне попуњености  предшколске деце у свим објектима ПУ
Повећање обухвата предшколске деце у вртићима

Базна 
година 
2021.                    

(јануар-
децембар)

Вредност 
финансијског 
плана 2021.  

(јанаур-
децембар)

Циљана 
вредност 

фина.план 
2022.              

(јануар-
децембар)

Коментар: Одржавање портала-базе података о обележјима безбедности 
саобраћаја за град Краљево 600.000,00

Опис програма:
Образложење спровођења програма 
у години извештавања:

Циљ 1: Повећање обухвата деце предшколским васпитањем и образовањем

Јединица 
мере

Издати су услови и израђен 
Елаборат (325.872,00)Образложење одступања од циљне вредности: Одступања су незнатна

изградња заштитних ограда на путној мрежи у зонама школа

488.308,50
Коментар:
Извор верификације:
Образложење одступања од циљне вредности:

Циљ 2: Унапређење саобрађајног васпитања и образовања на територији града Краљева уз промотивне активности из области безбедности саобраћаја

Показатељи учинка Јединица 
мере

Базна 
година 
2021.                    

(јануар-
децембар)

Вредност 
финансијског 
плана 2021.  

(јанаур-
децембар)

Циљана 
вредност 

фина.план 
2022.              

(јануар-
децембар)

Остварена вредност 
извршење 2022.                            

(јануар-децембар)

медијско праћење и набавка дечијих безбедносних седишта са обуком

број

подељено је 
856 комада 

седишта (али 
је набвљено 

више)

3.715.191,50 4.168.000,00
реализована је ЈН, али се 
испорука и подела врши 

сукцесивно

Коментар: Набављено је више, али се испорука, додела и обука врши сукцесивно
Извор верификације:
Образложење одступања од циљне вредности: Одступања су незнатна

едукација деце о безбедности учесника у саобраћају

дин

спровођење 
кампања 

везаних за 
безбедност 
саобраћаја

482.000,00 482.000,00 реализоване две кампање 
(износ од 179.995,00)

Коментар:Рад са свим учесницима у саобраћају
Извор верификације:
Образложење одступања од циљне вредности: Више кампања реализовано је од 
стране АБС

Показатељи учинка

коришћење програмског пакета за одржавање базе података о обележјима БС 
за град Краљево

600.000,00

анализа стања безбедности саобраћаја

дин

стратегија за БС

дин 3.000.000,00

Образложење одступања од циљне вредности: Нема одступања 

Програм:  8 2002 ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ 
Сектор:
Одговорно лице: Габријела Чмерић функција: директор Предшколска устнова "Олга Јовичић Рита"

Остварена вредност 
извршење 2022.                            

(јануар-децембар)

број уписане деце у ПУ у односу на укупан број деце у граду

% 40.67% 454.769.000 488.498.000 454.117.088,07
Коментар:



% 40.67% 454.769.000 488.498.000 454.117.088,07Извор верификације:Електронска база ПУ/МУП
Образложење одступања од циљне вредности:
проценат уписане деце у односу на број пријављене деце

% 34.54 454.769.000 488.498.000 454.117.088,07
Коментар: 
Извор верификације:Електронска база ПУ
Образложење одступања од циљне вредности:

Остварена вредност 
извршење 2022.                            

(јануар-децембар)

број 0.35 454.769.000 488.498.000 454.117.088,07Коментар:
Извор верификације:Електронска база ПУ
Образложење одступања од циљне вредности:

Коментар:
Извор верификације:Електронска база ПУ
Образложење одступања од циљне вредности:

Циљ 2: Унапређење доступности предшколског васпитања за децу из осталих група

Показатељи учинка Јединица 
мере

Базна 
година 
2021.                    

(јануар-
децембар)

Вредност 
финансијског 
плана 2021.  

(јанаур-
децембар)

Циљана 
вредност 

фина.план 
2022.              

(јануар-
децембар)

454.117.088,07
Коментар:
Извор верификације:Евиденција стручних служби

Образложење одступања од циљне вредности:

проценат деце са додатним образовним потребама

% 0.48 454.769.000 488.498.000 454.117.088,07

проценат објеката ПУ који су прилагодили простор за децу са инвалидитетом

% 92,30 454.769.000 488.498.000

проценат уписане ромске деце у односу на укупан број предшколске ромске 
деце

% 100 454.769.000 488.498.000

ПА 0002 Функционисање и остваривање предшколског васпитања и образовања

454.117.088,07Коментар:
Извор верификације:Евиденција стручних служби
Образложење одступања од циљне вредности:

8.4

Одговорно лице:

Програмска активност: 

Циљ 1:

454.117.088,07

број посебних и специјалних програма у објектима ПУ

Габријела Чмерић функција: директор Предшколска устнова "Олга Јовичић Рита"

Опис програмске активности: Функционисање Предшколске установе кроз повећање обухвата деце предшколским образовањем и васпитањем

Обезбеђење адекватних услова за Васпитно-образовни рад са децом уз повећан обухват

Кроз ову програмску активност врши се финансирање ПУ кроз текуће и капитално улагање у складу са закономОбразложење спровођења 
програмске активности:

Јединица 
мере

Базна 
година 
2021.                    

(јануар-
децембар)

Вредност 
финансијског 
плана 2021.  

(јанаур-
децембар)

Циљана 
вредност 

фина.план 
2022.              

(јануар-
децембар)

Остварена вредност 
извршење 2022.                            

(јануар-децембар)
Показатељи учинка

488.498.000 454.117.088,07454.769.000

454.769.000 488.498.000 454.117.088,07

% 16.84                    
19,60

проценат деце ослобођене плаћања пуне цене услуге у односу на укупан број 
деце

км 11.20

Коментар:

Образложење одступања од циљне вредности:
Извор верификације:Електронска база ПУ

Коментар:

просечан број деце у групи: јасле, предшколски припремни програм

454.769.000 488.498.000
Коментар:
Извор верификације::Електронска база ПУ

Образложење одступања од циљне вредности:

%

просечан број деце ( у јаслама, предшколском и припремном програму) по 
васпитачу

14.24

11.73

Извор верификације:Електронска база ПУ

Циљ 2: Унапређење квалитета предшколског образовања и васпитања

Јединица 
мере

Базна 
година 
2021.                    

(јануар-
децембар)

Вредност 
финансијског 
плана 2021.  

(јанаур-
децембар)

Циљана 
вредност 

фина.план 
2022.              

(јануар-
децембар)

Остварена вредност 
извршење 2022.                            

(јануар-децембар)
Показатељи учинка



Коментар:

Финансирање функционисања 23 основних школа са истуреним одељењима на територији града Краљева

Извор верификације:Евиденција стручних служби

Образложење одступања од циљне вредности:

Извор верификације:Евиденција стручних служби

Извор верификације:

Циљ 1:

Циљ 2: Унапређење квалитета образовања и васпитања у основним школама

Образложење одступања од циљне вредности:

Сектор:
Одговорно лице: Директори Основих школа

Коментар:

проценат стручних сарадника на стручном усавршавању у односу на укупан 
број

функција:

Циљана 
вредност 

фина.план 
2022.              

(јануар-
децембар)

број 454.769.000 488.498.000 454.117.088,07

% 50 454.769.000 488.498.000 454.117.088,07

7

Образложење одступања од циљне вредности:

број објеката ПУ у којима је извршено инвестиционо улагање` у односу на 
укупан број објеката ПУ

% 0 454.769.000 488.498.000

Образложење одступања од циљне вредности:

Коментар:

Потпуни обухват деце основним образовањем и васпитањем

Образложење спровођења програма 
у години извештавања:

Директор
Опис програма: Доступност основног образовања свој деци са територије града Краљева

Остварена вредност 
извршење 2022.           

(јануар-децембар)

Вредност 
финансијског 
плана 2021.  

(јанаур-
децембар)

Показатељи учинка Јединица 
мере

454.117.088,07

Програм:  9 2003 ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ 

Остварена вредност 
извршење 2022.                            

(јануар-децембар)
Показатељи учинка Јединица 

мере

Базна 
година 
2021.                    

(јануар-
децембар)

Базна 
година 
2021.                    

(јануар-
децембар)

Вредност 
финансијског 
плана 2021.  

(јанаур-
децембар)

Циљана 
вредност 

фина.план 
2022.              

(јануар-
децембар)

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

7.500.000 7.500.000 63/                                                 
16.535.948

број реализованих услова превоза
Коментар: Школе за децу користе више врста превоза аутобуских линија
Извор верификације:
Образложење одступања од циљне вредности:

број 63/                                                 
16.535.948

број 39.420.667 41.660.440 1.680/   
48.851.710

1.678/                                                       
139.293.188

43% 43%

Извор верификације:
Образложење одступања од циљне вредности:

текуће поправке и одржавање
број поднетих захтева за санације и интервенције
Коментар: Релативно свим школама које су подносиле захтеве за санацију град је 
излазио у сусрет и решавао проблем. Имало је разних врста интервенција као што 
су замене рефлектора, плочица у школској кухињи, умрежавање рачунара и 
штампача, 

Извор верификације: Документација за плаћање Одељења за привреду и финансије 
и Одељења за друштвене делатности
Образложење одступања од циљне вредности: Одступања су минимална
превоз ученика основне школе

проценат деце којој је обезбеђен бесплатан школски превоз из средстава 
буџета града у односу на укупан број деце

% 53% 53%

Коментар: У школи "Свети Сава" 34 деце је користило бесплатни превоз, Школа 
"Чибуковачки партизани" имају 72 ученика која користе бесплатни превоз,

број уписане деце са инвалидитетом 
Коментар: Поједине школе имају децу са инвалидитетом
Извор верификације:

уградња клима, поправка ормара у кабинетима, одржавање система за видео 
надзор, елекро и водоводни радови, фарбање ограде, хобловање паркета, 
грађевински радови, монтажа пројектора, поправка музичких инструмената

Школа "Вук Караџић" има око 150 ученика, у школи "Јово Курсула" има 44 ученика, 
школа "Доситеј Обрадовић" има око 100 ученика 

просечан број поена на матурском испиту

Коментар:

број 6 6 7 7

Образложење одступања од циљне вредности:

број 12.30 11.30
Извор верификације:

12.2614.24



Опис програмске активности:
Образложење спровођења 
програмске активности:

Циљ 1: Обезбеђење адекватних услова за васпитно-образовни рад са децом у основним школама

Кроз ову програмску активност врши се финансирање 23 основних школа на територији града Краљева
Функционисање основних школа

28

Коментар:

Извор верификације:

Циљана 
вредност 

фина.план 
2022.              

(јануар-
децембар)

75%

28 28

Показатељи учинка Јединица 
мере

75%

4.540м                                              
4.316ж

број 95%

100% 100%

Базна 
година 
2021.                    

(јануар-
децембар)

Вредност 
финансијског 
плана 2021.  

(јанаур-
децембар)

Циљана 
вредност 

фина.план 
2022.              

(јануар-
децембар)

Остварена вредност 
извршење 2022.           

(јануар-децембар)

Циљ 2: Унапређење квалитета основног образовања и васпитања и повећање доступности

4276 4276

Образложење одступања од циљне вредности:
проценат наставног особља на стручном усавршавању у односу на укупан број

% 95% 95%

Програм:  10 2004 СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ 

Образложење одступања од циљне вредности:
проценат испуњења основних прописаних услова за рад у школама 

Коментар:

95%Коментар:
Извор верификације:
Образложење одступања од циљне вредности:

95% 95%

4494

број 4.605м              
4.377ж

4.605м              
4.377ж

4.540м                 
4.316ж

Извор верификације:

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

1101Извор верификације: 1101

Образложење одступања од циљне вредности:
број школских објеката који су додатно опремљени опремом
Коментар:
Извор верификације:
Образложење одступања од циљне вредности:

Коментар:

Програмска активност: ПА 0001 Реализација делатности основног образовања
Одговорно лице:

1073 1073

Базна 
година 
2021.                    

(јануар-
децембар)

Вредност 
финансијског 
плана 2021.  

(јанаур-
децембар)

број 28

функција: Директор

Остварена вредност 
извршење 2022.           

(јануар-децембар)

Директори основних школа

Коментар:
Извор верификације:

број 4494

Извор верификације:
Образложење одступања од циљне вредности:

број 75%

Показатељи учинка Јединица 
мере

техничка опремљеност школа за рад ученика
Коментар:

број ученика који похађају ваннаставне активности у односу на укупан број 
ученика

Образложење одступања од циљне вредности:
број деце која су обухваћена основним образовањем (расположено према 
полу м/ж)
Коментар:

број ученика првог разреда

број

75%

Извор верификације:
Образложење одступања од циљне вредности:

број награђених ученика на такмичењима

број 297 296 376

број захтева ученика за превоз који су користили на републичком и 
међународном такмичењу

број

12 11

27

број ученика који су освојили од 1. до 3. места на републичком и 
међународним такмичењима (расположено према полу м/ж)

број

Коментар:

Извор верификације:
16 16

457

Образложење одступања од циљне вредности:

27

31 19M/21ЖКоментар:

Извор верификације:
Образложење одступања од циљне вредности:



електроинсталација, постављање плафонских носача, поправка рачунарског 
система, столарски и водоводни радови, поправка олука и крова, поправка клима 
уређаја, уградња лед светиљки, поправка пољопривредних машина

Функционисање средњих школа

Финансирање функционисања 7 средњих школа на територији града Краљева
Доступност средњег образовања свој деци са територије града Краљева

Образложење одступања од циљне вредности:

243 27

Извор верификације:
Образложење одступања од циљне вредности:

3

број ученика који су освојили од 1. до 3. места на републичком и 
међународним такмичењима (расположено према полу м/ж)

број
Извор верификације:
Коментар:

71

број награђених ученика на такмичењу

број 6 6 71
Коментар:

проценат деце којој је обезбеђен бесплатан школски превоз из средстава 
буџета града у односу на укупан број деце

0 0 0 0Коментар:

Извор верификације:
Образложење одступања од циљне вредности:

Сектор:

7.000.000 8.169.346

Образложење одступања од циљне вредности: Одступања су минимална

Показатељи учинка Јединица 
мере

Базна 
година 
2021.                    

(јануар-
децембар)

Вредност 
финансијског 
плана 2021.  

(јанаур-
децембар)

превоз ученика средњих школа
број реализованих услова превоза

број 0 0 8

Директори средњих школа функција: Директори

Опис програма:
Образложење спровођења програма 
у години извештавања:

Циљ 1: Повећање обухвата деце средњошколским образовањем и васпитањем ефикасна употреба средстава
Циљана 
вредност 

фина.план 
2022.              

(јануар-
децембар)

Остварена вредност 
извршење 2022.           

(јануар-децембар)

Образложење одступања од циљне вредности:

број уписане деце са инвалидитетом 
Коментар:

%

текуће поправке и одржавање
број поднетих захтева за санације и интервенције
Коментар: Релативно свим школама које су подносиле захтеве за санацију град је 
излазио у сусрет и решавао проблем. Имало је разних врста интервениција као што 
су замене вентила, молерски радови као што су кречење и глетовање, поправка 

Извор верификације: Документација за плаћање Одељења за привреду и финансије 
и Одељења за друштвене делатности

број

Коментар: 

Извор верификације:
Образложење одступања од циљне вредности:

број

Одговорно лице:

Извор верификације:

Циљ 2: Унапређење квалитета средњег образовања

Показатељи учинка Јединица 
мере

Базна 
година 
2021.                    

(јануар-
децембар)

Вредност 
финансијског 
плана 2021.  

(јанаур-
децембар)

Циљана 
вредност 

фина.план 
2022.              

(јануар-
децембар)

Остварена вредност 
извршење 2022.           

(јануар-децембар)

просечан број поена на матурском испиту

број 4,71 4,71 4,31 33Коментар:
Извор верификације:
Образложење одступања од циљне вредности:

број захтева ученика за превоз који су користили на републичком и 
међународном такмичењу

број 2 2 3 3Коментар:
Извор верификације:
Образложење одступања од циљне вредности:
број школских објеката који су додатно опремљени опремом

број 2 2Коментар:
Извор верификације:
Образложење одступања од циљне вредности:

Програмска активност: ПА 0001 Реализација делатности средњег образовања
Одговорно лице: Директори средњих школа функција: Директор

Опис програмске активности:

3.800.000 6.193.000

8 



Обезбеђивање свеобухватне социјалне заштите и помоћи најугроженијем становништву града кроз различите видове 
помоћи

проценат корисника финансијске и подршке у натури у односу на укупан број 
корисника социјалне и дечје заштите

%Коментар: 

проценат корисника социјалне заштите у односу на укупан број становника

%Коментар:
Извор верификације:
Образложење одступања од циљне вредности:

Образложење спровођења програма 
у години извештавања:

Циљ 1: Повећање доступности права и услуга социјалне заштите

Показатељи учинка Јединица 
мере

Базна 
година 
2021.                    

(јануар-
децембар)

Вредност 
финансијског 
плана 2021.  

(јанаур-
децембар)

Циљана 
вредност 

фина.план 
2022.              

(јануар-
децембар)

Остварена вредност 
извршење 2022.                            

(јануар-децембар)

Одговорно лице: Марко Матовић, Ивана Базић, Биљана 
Ђуровић функција: Помоћник Градоначелника, Члан Градског већа, Одељење 

за друштвене делатности

Образложење одступања од циљне вредности:

Опис програма: Социјална помоћ угроженом становништву

техничка опремљеност школа за рад ученика

% 98%

Сектор:

Кроз ову програмску активност врши се финансирање 7 средњих школа на територији града Краљева

Програм:  11 0902 СОЦИЈАЛНА И ДЕЧИЈА ЗАШТИТА

Извор верификације:
Коментар:

 проценат испуњења основних прописаних услова за рад у школама 

% 85% 85%

1.223 1.223 1.223Коментар:

Образложење одступања од циљне вредности:

Образложење спровођења 
програмске активности:

Циљ 1: Обезбеђење адекватних услова за васпитно-образовни рад у средњим школама и безбедно одвијање наставе школама

Показатељи учинка

број ученика првог разреда средњег образовања

Јединица 
мере

Базна 
година 
2021.                    

(јануар-
децембар)

Вредност 
финансијског 
плана 2021.  

(јанаур-
децембар)

Циљана 
вредност 

фина.план 
2022.              

(јануар-
децембар)

98% 98%

Остварена вредност 
извршење 2022.           

(јануар-децембар)

98%

1.223 1.223

Коментар:
Извор верификације:
Образложење одступања од циљне вредности:

број 1.223 1.223

Извор верификације:

број ученика која су обухваћена основним образовањем (расположено према 
полу м/ж)

број 1.223

Циљ 2: Унапређење квалитета средњег образовања и васпитања и повећање доступности

Јединица 
мере

Базна 
година 
2021.                    

(јануар-
децембар)

Вредност 
финансијског 
плана 2021.  

(јанаур-
децембар)

Циљана 
вредност 

фина.план 
2022.              

(јануар-
децембар)

1.296 1.296Коментар:
Извор верификације:
Образложење одступања од циљне вредности:

Показатељи учинка

90% 90%Коментар:
Извор верификације:
Образложење одступања од циљне вредности:

Остварена вредност 
извршење 2022.           

(јануар-децембар)

број ученика који похађају ваннаставне активности у односу на укупан број 
ученика

број 1.296 1.296

Извор верификације:
Образложење одступања од циљне вредности:

проценат наставног особља на стручном усавршавању у односу на укупан број

% 90% 90%

број 5 5

број талентоване деце подржане од стране града у односу на укупан број деце

5

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

5Коментар:

85% 85%
Коментар:
Извор верификације:

Образложење одступања од циљне вредности:



Доделе једнократне и друге врсте помоћи

Коментар:У 2022. години на смештају било 29 корисника

Образложење одступања од циљне вредности:

Опис програмске активности:
Кроз ову програмску активност врши се финансирање једократне и друге врсте помоћи у складу са Одлуком о социјалној заштити 
града Краљева

Обезбеђивање услуге смештаја и прихватилишта
Кроз ову програмску активност врши се финансирање корисника услуге смештаја и прихватилишта који се пружају лицима без 
породичног старања а који нису у стању да се самостално брину о себи

број 35

удео жена корисника социјалних помоћи у укупном броју корисника

број

Коментар:
Извор верификације:

Образложење одступања од циљне вредности:

1.900.000,00 3.150.000,00 1.712.272,00

број корисника услуге смештаја и прихватилишта 

Опис програмске активности:
Образложење спровођења 
програмске активности:

Циљ 1: Обезбеђење услуге ургент смештаја и прихватилишта

Јединица 
мере

Базна 
година 
2021.                    

(јануар-
децембар)

Вредност 
финансијског 
плана 2021.  

(јанаур-
децембар)

Циљана 
вредност 

фина.план 
2022.              

(јануар-
децембар)

Показатељи учинка
Остварена вредност 

извршење 2022.                            
(јануар-децембар)

Програмска активност: ПА 0002 Породични и домски смештај, прихватилишта и друге врсте смештаја
Одговорно лице: Светлана Дражовић функција: Центар за социјални рад

број корисника других мера материјалне подршке других мера набавка 
огрева..)

број 1.043 12.000.000,00 17.600.000,00 17.424.000,00Коментар:у 2022. години 1.089 корисника је добило дрва (појединачни износ по 
кориснику 16.000,00 динара)
Извор верификације:
Образложење одступања од циљне вредности:

број 3.285 41.000.000,00 45.000.000,00 43.756.617Коментар:број становника у 2022 години је 111.491 а број корисника је 4.100
Извор верификације:

проценат грађана који добијају новчане накнаде и накнаде у натури у односу 
на укупан број грађана

Показатељи учинка Јединица 
мере

Базна 
година 
2021.                    

(јануар-
децембар)

Вредност 
финансијског 
плана 2021.  

(јанаур-
децембар)

Циљана 
вредност 

фина.план 
2022.              

(јануар-
децембар)

Остварена вредност 
извршење 2022.                            

(јануар-децембар)

Образложење спровођења 
програмске активности:

Циљ 1: Унапређење заштите лица у стању социјане потребе

Програмска активност: ПА 0001 Једнократне помоћи и други облици помоћи

Одговорно лице: Светлана Дражовић функција: директор Центар за социјални рад

Коментар:
Извор верификације:
Образложење одступања од циљне вредности:

проценат корисника који су учествовали у цени услуге

број
Коментар:
Извор верификације:
Образложење одступања од циљне вредности:

удео корисника лиценцираних услуга социјалне заштите у укупном броју 
корисника

број

Унапређење квалитета услуга социјалне заштите

Показатељи учинка Јединица 
мере

Базна 
година 
2021.                    

(јануар-
децембар)

Вредност 
финансијског 
плана 2021.  

(јанаур-
децембар)

Циљана 
вредност 

фина.план 
2022.              

(јануар-
децембар)

Остварена вредност 
извршење 2022.                            

(јануар-децембар)

Циљ 2:

проценат локалних услуга социјалне заштите у односу на укупан број 
корисника социјалне заштите

%Коментар:

Извор верификације:
Образложење одступања од циљне вредности:

%
Извор верификације:
Образложење одступања од циљне вредности:



едукативних услуга

едукативних услуга

Образложење одступања од циљне вредности:

Образложење одступања од циљне вредности:

Образложење одступања од циљне вредности:

функција:

број корисника народне кухиње, број подељених оброка

број корисника саветодавно - терапијских услуга

функција:
Обезбеђивање саветодавно-терапијских и социјално-едукативних услуга

Програмска активност: ПА 0017 Саветодавно-терапијске и социјално-едукативне услуге
Одговорно лице: директор Центара за социјални рад

број 35

15

Кроз ову програмску активност врши се финансирање корисника ових услуга у складу са Одлуком о социјалној заштити града 
Краљева чиме се врши оснаживање примарне породице и превенира развој социјалних проблема

Извор верификације: Црвени крст Краљево
Коментар:

Образложење одступања од циљне вредности:
Извор верификације:

кг 88.900

број корисника саветодавно - терапијских и социјално-едукативних у односу 
на укупан број услуга социјалне заштите

65.500

Показатељи учинка

Марко Матовић, Ивана Базић, Биљана 
Ђуровић функција:

Финансирање помоћи деци и породици са децом у складу са донетим градским Одлукама 
Организовање разне врсте помоћи деци и породици са децом

Коментар: Члан Црвеног крста је свако ко има чланску карту
Извор верификације: Црвени крст Краљево

Опис програмске активности:
Образложење спровођења 
програмске активности:

Циљ 1: Унапређење финансијске подршке деци и породици са децом

Програмска активност: ПА 0019 Подршка деци и породици са децом

Одговорно лице:

Коментар:
Извор верификације: Црвени крст Краљево

Образложење одступања од циљне вредности:

Помоћник Градоначелника, Члан Градског већа, Одељење 
за друштвене делатности

број волонтера Црвеног крста

број

4719 
чланова

512
волонтера

4327
Чланова

527
волонтера

Вредност 
финансијског 
плана 2021.  

(јанаур-
децембар)

Циљана 
вредност 

фина.план 
2022.              

(јануар-
децембар)

Остварена вредност 
извршење 2022.                            

(јануар-децембар)

број

600 
Корисника

158.400 
оброка

600 Корисника
158.400 оброка

број подељених пакета за социјално угожено становништво

Циљ 1: Социјално деловање пружањем неопходне ургентне помоћи лицима у невољи, развијањем солидарности међу људима

Програмска активност: ПА 0018 Подршка реализацији програма Црвеног крста
Одговорно лице:

Организовање разне врсте помоћи социјално угроженим групама становништва

Јединица 
мере

Базна 
година 
2021.                    

(јануар-
децембар)

Извор верификације:
Образложење одступања од циљне вредности:

Кроз ову програмску активност врши се пружање помоћи социјално угроженим лицима

Извор верификације:

Опис програмске активности:
Образложење спровођења 
програмске активности:

%

Јединица 
мере

број корисника социјално - едукативних услуга

%

Драгојла Вујовић

Коментар: у 2022. години је услуге користило 129 корисника

Стручни сарадник за социјалну делатност

Коментар:

Образложење спровођења 
програмске активности:

Циљ 1: Подршка развоју мреже услуга саветодано-терапијских и социјално-едукативних

Показатељи учинка

Коментар:

Базна 
година 
2021.                    

(јануар-
децембар)

број 172 1.500.000 1.600.000

15
Коментар
Извор верификације:

1.343.370

Образложење одступања од циљне вредности:

Вредност 
финансијског 
плана 2021.  

(јанаур-
децембар)

Циљана 
вредност 

фина.план 
2022.              

(јануар-
децембар)

Остварена вредност 
извршење 2022.                            

(јануар-децембар)

Опис програмске активности:
Светлана Дражовић

број корисника других услуга смештаја

%

просечан број дана по кориснику услуге

% 15 15

Коментар:
Извор верификације:
Образложење одступања од циљне вредности:

Образложење одступања од циљне вредности:
Извор верификације:

1.900.000,00 3.150.000,00 1.712.272,00



40,690,000.00      31,266,610.76                        Коментар:
Извор верификације:
Образложење одступања од циљне вредности:

Укупан број пружених услуга

број 530

број корисника за вантелесну оплодњу

број корисника помоћи за прворођену бебу

32,682,359.00    

Извор верификације:
Коментар:

14/  
4.200.000 7.000.000 5.000.000 9/                                             

2.700.000

Коментар:На основу Одлуке о остваривању права на накнаду трошкова за 
вантелесну оплодњу финансирају се захтеви корисника који испуњавају одређене 

Извор верификације:Заведена примљена решења у Одељењу за привреду и 
финансије
Образложење одступања од циљне вредности:

број
услове за остваривање права на накнаду трошкова за вантелесну оплодњу и 
одобравају се средства на основу достављених рачуна здравствене установе о 
извршеној услузи вантелесне оплодње

484.716,50 800.000 1.500.000 535.522,00

Коментар: На основу Одлуке о додели новчане награде "Анђелко Савић" редовним 
ученицима средњих школа са територије града Краљева додељује се једнократна 

Показатељи учинка

Број корисника услуге Социјално становање у заштићеним условима

број 107 6,460,000.00      6,500,000.00    1,753,377.85                          Коментар:
Извор верификације:
Образложење одступања од циљне вредности:

број корисника услуге Геронтолошка амбуланта и Дневни центар за старе

број 320 1,195,000.00      1,190,000.00    1,037,883.69                          Коментар:
Извор верификације:
Образложење одступања од циљне вредности:

Образложење одступања од циљне вредности:

број 103 25,027,359.00    33,000,000.00      28,475,349.22                        

број корисника услуга Помоћ у кући, Лични пратилац детета, Персонална 
асистенција, Породични сарадник

0 3.012.000 3.106.000 75/                                                
1.125.000

Организовање услуге социјалне заштите за старије и особе са инвалидитетом
Кроз ову програмску активност врши се пружање помоћи особама са инвалидитетом преко установе социјалне заштите                   
"Центра локалних услуга"

ПА 0021 Подршка особама са инвалидитетом
функција: директор Центара локалних услуга Краљево

Јединица 
мере

Базна 
година 
2021.                    

(јануар-
децембар)

Вредност 
финансијског 
плана 2021.  

(јанаур-
децембар)

Опис програмске активности:
Образложење спровођења 
програмске активности:

Циљ 1: Обезбеђивање услуга социјалне заштите за старије и особе са инвалидитетом
Циљана 
вредност 

фина.план 
2022.              

(јануар-
децембар)

Остварена вредност 
извршење 2022.                            

(јануар-децембар)

Коментар: У две школе и то Школа за ученике оштећеног вида "Вељко Радмановић" 
Земун и Школа за ученике оштећеног слуха Крагујевац има 3 ученика којима се 
финансирају трошкови

број корисника за исхрану и смештај ученика

Извор верификације: Документација Одељења за друштвене делатности
Образложење одступања од циљне вредности: Нема одступања

број

Програмска активност: 

број корисника награде "Анђелко Савић"
Образложење одступања од циљне вредности:

Извор верификације: Документација Одељење за привреду и финансије и 
Одељење за друштвене делатности

новчана помоћ који су слабијег материјалног стања са оствареним одличним 
успехом у школи и пребивалиштем односно боравиштем за избегла и расељена 
лица са КиМ на територији града Краљева најмање годину дана пре расписивања 
конкурса

број 340/ 
4.004.000 6.600.000 6.600.000 387/                           

4.914.000,00
Коментар:Односи се на број поднетих захтева
Извор верификације:Документација Одељења за друштвене делатности
Образложење одступања од циљне вредности:

50.800.000 50.800.000 279/                          
35.050.708,94

Извор верификације: Документација Одељења за друштвене делатности

број незапослених породиља које примају накнаде из буџета

број 363/ 
44.832.429,41

Образложење одступања од циљне вредности:

незапосленим породиљама до навршених годину дана живота детета на месечном 
нивоу уз тражене доказе који су потребни да би се то право стекло

Коментар: На основу Закона о финансијској подршци породици са децом и Одлуци о 
новчаној помоћи незапосленим породиљама додељују се новчане помоћи 

Показатељи учинка Јединица 
мере

Базна 
година 
2021.                    

(јануар-
децембар)

Вредност 
финансијског 
плана 2021.  

(јанаур-
децембар)

Циљана 
вредност 

фина.план 
2022.              

(јануар-
децембар)

Остварена вредност 
извршење 2022.                            

(јануар-децембар)

Одговорно лице: Зоран Балтић

број



едукативних услуга

едукативних услуга

1,500,000.00      1.600.000,00

Коментар:У 2022.години за посматрани период било је смештено је 29 корисника

број корисника социјално-едукативних услуга

број 172

14Коментар: 14 1414

број корисника једнократне помоћи

Извор верификације:
Образложење одступања од циљне вредности:

број запослених који се финансирају из буџета града Краљева и потребна 
средства за функционисање Центра

број

Коментар: 

Извор верификације: ЦКС и Завод за трансфузију крви Крагујевац
Коментар: Јавно овлашћење ддк
прикупљене јединице крви и број људи обухваћених програмом

Образложење одступања од циљне вредности:
Извор верификације:

1801 ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА
Сектор:
Одговорно лице:

Унапређење здравља становништва/добровољно давалаштво крви

Показатељи учинка Јединица 
мере

Базна 
година 
2021.                    

(јануар-
децембар)

Вредност 
финансијског 
плана 2021.  

(јанаур-
децембар)

Циљана 
вредност 

фина.план 
2022.              

(јануар-
децембар)

стопе смртности водећих хроничних болести
Образложење одступања од циљне вредности:

Образложење одступања од циљне вредности:

Остварена вредност 
извршење 2022.                            

(јануар-децембар)

Извор верификације:

Повећање обухвата становништва пројектима из области јавног здравља
Стварање услова за очување и унапређења здравља становништва

Спровођење активности у областима деловања јавног здравља

Обезбеђење услуга социјалне заштите преко Центра за социјални рад

Коментар:

стопа пораста хроничних болести
Образложење одступања од циљне вредности:
Извор верификације:

Циљ 1:

Одговорно лице: Снежана Апостоловић
Опис програмске активности:
Образложење спровођења 
програмске активности:

Програмска активност: ПА 0003 Спровођење активности из области друштвене бриге за јавно здравље

број 2459 2459 2699 2699

функција: Стручни сарадник за здравствена питања

број

Снежана Апостоловић функција: Стручни сарадник за здравствена питања

Програм:  12

број

број корисника услуге смештаја и прихватилишта

број 35 1,900,000.00      3.150.000,00 1.712.272,00

Опис програма:
Образложење спровођења програма 
у години извештавања:

Унапређење здравља становништва

43.756.617

Јединица 
мере

Базна 
година 
2021.                    

(јануар-
децембар)

Вредност 
финансијског 
плана 2021.  

(јанаур-
децембар)

Циљана 
вредност 

фина.план 
2022.              

(јануар-
децембар)

Остварена вредност 
извршење 2022.                            

(јануар-децембар)

број 3285 41.000.000

Опис програмске активности:
Образложење спровођења 
програмске активности:

Кроз ову програмску активност врши финансирање установе Центра за социјални рад ради обављања одређених усуга социјалне 
заштите

Циљ 1: Обезбеђивање услуга социјалне заштите 

Коментар:У 2022.години за посматрани период било је 4.100 корисника

Показатељи учинка

45.000.000

Образложење одступања од циљне вредности:
Извор верификације:

Програмска активност: ПА 0005 Обављање делатности установа социјалне заштите (Центар за социјални рад)
Одговорно лице: Светлана Дражовић функција: Центар за социјални рад

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

1.343.370,00Коментар:У 2022.години у посматраном периоду услуге је користило 129 корисника
Извор верификације:
Образложење одступања од циљне вредности:



број програмима из обасти јавног здравља

Образложење одступања од циљне вредности:
Извор верификације:

Функционисање установа културе, очување, унапређење културно-историјског наслеђа, продукције и стваралаштва

Програм:  13 1201 РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА
Сектор:
Одговорно лице:

Директори установа културе функција:
Краљевачко позориште, Историјски архив, Дом културе 
Студеница Ушће, Народни Музеј, Библиотека, КЦ Рибница, 
Завод за заштиту споменика културе...

број становника обухваћених програмима јавног здравља

број 6000 6000 6200 6200
Коментар:
Извор верификације:
Образложење одступања од циљне вредности:

4

Показатељи учинка Јединица 
мере

Базна 
година 
2021.                    

(јануар-
децембар)

Вредност 
финансијског 
плана 2021.  

(јанаур-
децембар)

Циљана 
вредност 

фина.план 
2022.              

(јануар-
децембар)

Коментар: прва помоћ, борба против болести зависности, превенција полно 
преносивих инфекција и промоција здравих стилова живота број 4 4 4

Остварена вредност 
извршење 2022.                            

(јануар-децембар)

Циљ 1: Стварање услова за очување и унапређење здравља становништва

Опис програма:

Образложење спровођења програма 
у години извештавања:

Циљ 1: Подстицање развоја културе

Показатељи учинка Јединица 
мере

Базна 
година 
2021.                    

(јануар-
децембар)

Вредност 
финансијског 
плана 2021.  

(јанаур-
децембар)

Циљана 
вредност 

фина.план 
2022.              

(јануар-
децембар)

Остварена вредност 
извршење 2022.                            

(јануар-децембар)

Подстицање развоја културе и културног стваралаштва као и остваривање јавног интереса из области информисања

број реализованих програма који доприносе остваривању општег интереса у 
култури

број 86 7.768.239 12.350.000 11.510.255

Коментар: Већина установа културе реализовали су планиране активности у овом 
периоду иако је због Корона вируса у протеклим периодима смањила број 
активности,  Народна библиотека је обухватила све културно образовне програме 
предавања, трибине, промоције, радионице, упркос чињеници да је до априла 
Краљевачко позориште могло да посети ограничен број публике тачније 90 од 
укупно 190нместа поштујући све мере везане за пандемију Ковида-19, као и 
хаварије настале услед пуцања система грејања. Позориште је у извештајном 
периоду успело је да изведе и организује 115 представу/програмa на сцени у 
Краљеву и гостовањима. Поред редовног репертоара изведене су и премијере 
представа: "Црна овца" и "Наследнице" и премијерна обнова "У гостима код Деда 
Мраза" чиме је постигнута упечатљивост драмског дела и промоција драмског 
текста и свеобухватних вредности драмског стваралаштва. Такође позориште је 
учествовало на 10 фестивала и манифестација и то: на дечијем фестивалу 
"Крушка" са представом "Ивица и Марица", фестивалу "Звездариште" са 
представом "Пинокио каквог још нисте видели" Манифестацији Октобарске чаролије 
у Ужицу са представом "Славуј и кинески цар", фестивал Шабачко пролеће са 
представом "Трпеле", на фестивалу "Театар у тврђави" у Смедереву са представом 
"Трпеле", на манифестацији У Александровцу "Буцини дани" са представом "Црна 
овца", на фестивалу "Борини дани" у Врању одиграна је представа у част 
награђених "Црна овца". На фестивалу Јоаким Вујић позориште је учествовало са 
две представе "Црна овца" и "Трпеле" и на истом освојило 8 награда: прву награду 
за најбољу представу у целини добила је "Црна овца" Краљевачког позоришта, док 
је представа "Трпеле" у копродукцији Краљевачког и Шабачког позоришта освојила 
награду округлог стола критике награде за најбоље глумачко остварење добио је 
ансамб представе "Трпеле", као и Горица Динуловић за више улога у представи 
"Црна овца"

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА



едукативних услуга
Циљ 1: Обезбеђење редовног функционисања установа културе

Доступност грађана културним догађајима и манифестацијама
Обезбеђење редовног функционисања установа културе

Коментар:Народна библиотека у извештајном периоду имала је 5 традиционалних 
манифестација које је реализовала (Светосавска недеља, Жички духовни сабор 
"Преображење", Жички сабор библиотекара, Краљевданска беседа, Дечја недеља)    

број 155

број културних манифестација доступних грађанима у току године

Одговорно лице: Директори установа културе функција:

Образложење спровођења 
програмске активности:

број запослених у установама културе 

Опис програмске активности:

Програмска активност: 

151 151

Показатељи учинка Јединица 
мере

Дом културе "Студеница" Ушће имала је 2 манифестације (Сабор песме и лепоте 
Србије, годишњи концерт - смотра ветерана)

Коментар:Град Краљево има 7 установа културе (Краљевачко позориште, 
Историјски архив, Дом културе Студеница Ушће, Народни Музеј, Библиотека, КЦ 
Рибница, Завод за заштиту споменика културе) 155

ПА 0001 Функционисање локалних установа културе

Базна 
година 
2021.                    

(јануар-
децембар)

Вредност 
финансијског 
плана 2021.  

(јанаур-
децембар)

Циљана 
вредност 

фина.план 
2022.              

(јануар-
децембар)

Остварена вредност 
извршење 2022.                            

(јануар-децембар)

Краљевачко позориште, Историјски архив, Дом културе 
Студеница Ушће, Народни Музеј, Библиотека, КЦ Рибница, 
Завод за заштиту споменика културе...

Образложење одступања од циљне вредности:
Извор верификације:

број примерака локалних штампаних медија који доприносе остваривању 
јавног интереса

бројКоментар:
Извор верификације:
Образложење одступања од циљне вредности:

број ТВ и радио садржаја који доприносе остваривању општег интереса

бројКоментар:
Извор верификације:
Образложење одступања од циљне вредности:

Показатељи учинка Јединица 
мере

Базна 
година 
2021.                    

(јануар-
децембар)

Вредност 
финансијског 
плана 2021.  

(јанаур-
децембар)

Циљана 
вредност 

фина.план 
2022.              

(јануар-
децембар)

Остварена вредност 
извршење 2022.                            

(јануар-децембар)

Извор верификације:Извештај организатора програма о изведеним представама

Образложење одступања од циљне вредности: 

и Никола Воштинић за улогу Поштењака у истој представи. За улоге у "Црној овци" у 
конкуреницији младих глумаца за најбољег је проглашен Владимир Јовановић, док 
је награда за режију припала редитељки ове представе Снежани Тришић која је 
уједно добитница и награде за сценографију. На фестивалу "Стеријино позорје" 
позориште је учествовало са представом "Флеке" на којем је награда за младог 
глумца припала Александри Аризановић. На фестивалу праизведбе у Алексинцу 
позориште је учествоало са представом "Флеке" на којем су освојене три награде: 
најбоља глумица, најбоља представа и најбољи драмски текст. Позориште је у 
извештајном периоду учествовало и на међународном фестивалу 
Босанскохерцеговачке драме у Зеници са представом "Црна овца". Ово је без 
сумње највећи успех у позоришној историји Краљева за који су заслужни ауторски 
тимови ових представа, као и сви запослени и стручни сарадници који посвећено и 
даноноћно раде у изузетно тешким, а понекад и немогућим условима.

број посетилаца културних програма

број 7972 7972 13.536 13.536

Коментар: Због поштовања мера и препорука за сузбијање и заштите од ширења 
заразне болести Ковид-19, број места у сали у Народној библиотеци и код 
Краљевачког позоришта је до априла смањен за 1/3. Због пуцања цеви централног 

Извор верификације: Извештај организатора програма, фото дукументације и 
извештаји о свакој појединачној реализацији активности на званичном сајту 
Библиотеке

Образложење одступања од циљне вредности:

грејања у сали позоришта, извођење представа у фебруару и марту је ограничено

Циљ 2: Остваривање јавног интереса из области информисања

Извор верификације:
Образложење одступања од циљне вредности:

укупан број чланова удружења грађана из области културе

бројКоментар:



едукативних услуга

манифестације код Културног центра Рибница подржане од стране града

308,740.00         5,903,000.00    3,837,658.78                          број

Доступност грађана учешћу у културној продукцији и уметничком стваралаштву
Обезбеђење већег учешћа грађана у културној продукцији и уметничком стваралаштву

860.023 1.516.000 1.394.979

100%

Извор верификације: 
Коментар: 

Циљана 
вредност 

фина.план 
2022.              

(јануар-
децембар)

Образложење одступања од циљне вредности: 

93,20%
Коментар:У извештајном периоду број представа подржан од стране града износи 
85 што чини извршење од 100% за извештајни период
Извор верификације: Извештај организатора програма

број представа Краљевачког позоришта подржаних од стране града

број

62

3

% 100 94,73%

манифестације код Дома културе "Студеница" Ушће подржане од стране града
Образложење одступања од циљне вредности:

2
Извор верификације:
Коментар:
манифестације код Историјског архива подржане од стране града

64

Показатељи учинка Јединица 
мере

Базна 
година 
2021.                    

(јануар-
децембар)

Образложење одступања од циљне вредности:

Циљ 1:

62

Извор верификације: Извештаји о реализацији пројекта "Жички духовни сабор 
Преображење" и Жички сабор библиотекара, као и појединачни извештаји и вести о 
реализованим активностима на званичном сајту Библиотеке.
Образложење одступања од циљне вредности: Планиране активности су 
реализоване у целости

Вредност 
финансијског 
плана 2021.  

(јанаур-
децембар)

Остварена вредност 
извршење 2022.                            

(јануар-децембар)

Опис програмске активности:
Образложење спровођења 
програмске активности:

број

редакција је реализовала 11 изложби са око 500 посетилаца. У оквиру редакције за 
децу и младе, организовано је 13 радионица, приказано је 10 филмова са 
фестивала 

уметности "Маглич" у оквиру којег су одржана два концерта са укупним бројем 
посетилаца између три и четири хиљаде. О свим програмима обавештавају се 
локални медији и дописништва националних медија (телевизије, радио станице, 
портали)

64

Такође у извештајном периоду Културни центар Рибница у оквиру Књижевне 
редакције одрала је 19 програма на којима је било око 600 посетилаца. Ликовна 

Слободна зона и са Француског филмског карневала, одиграна је једна представа 
за децу. Укупан број посетилаца је 650. Музичка редакција је организовала 
Фестивал 

4510000 4,510,000.00      9,391,900.00     5/                                                                             
8892046 

манифестације код Народног музеја подржане од стране града

5

Програмска активност: ПА 0002 Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва

Одговорно лице:

Коментар: Редовне активности, изложбе, промоције, гостовања, као и пројекти 
одобрени од министарства: Конзервација текстила XVIII и XIX века из Ризнице 
манастира Студеница. Осавремењавање збирке делом Марије Шевић-Two rooms, 

Директори установа културе функција:
Краљевачко позориште, Историјски архив, Дом културе 
Студеница Ушће, Народни Музеј, Библиотека, КЦ Рибница, 
Завод за заштиту споменика културе...

Повећање учешћа грађана у културној продукцији и уметничком стваралаштву

број

5 5 5

Коментар: Наведена бројка односи се на традиционалне манифестације у 
Библиотеци - Светосавска академија, Жички духовни сабор "Преображење", Жички 
сабор библиотекара, Краљевданска беседа, Дечја недеља
Извор верификације: Извештаји о реализацији пројекта Жички духовни сабор 
"Преображење" и Жички сабор библиотекара, фото дукументација о реализованим 
програмима, као и вести о реализованим појединачним активностима на званичном 
сајту библиотеке
Образложење одступања од циљне вредности: Планиране активности су у целости 
реализоване

манифестације код Народне библиотеке подржане од стране града

број

учешће на репрезентативним манифестацијама и фестивалима

број 5

Извор верификације:
Образложење одступања од циљне вредности:

Милице Дукић-Огледало, Ивана Шуковића-Кораци звоне врло далеко, Лојаник-
рудник камених сировина праисторијских заједница Централне Србије, 
Суфинансирање послова територијално надлежних музеја у 2022 години, Израда 
музејских витрина за презентацију предмета од стакла Народног музеја у Краљеву у 
међународној години стакла.

5 10 10
Коментар: Учешће на фестивалима и манифестацијама зависи од избора селектора

Извор верификације: Организатор уметничког програма
Образложење одступања од циљне вредности: Избор селектора и учешћа на 
фестивалу није могуће унапред предвидети



Назив: Број изведених програма на сцени позоришта

број 2021 13 10 27

Коментар: КПК је пружало своје стручне и техничке услуге као суорганизатор 
програма културе образовним институцијама, културно уметничким друштвима, 
школама
Извор верификације: Извештај организатора програма
Образложење одступања од циљне вредности:

Назив: Број гледалаца који је посетио позориште

број 2021 5025 8500 12620

Коментар: Због хаварије на систему грејања као и поштовања мера и заштите у 
ширењу заразне болести Ковид-19 број места у гледалишту је смањен на 1/3 што се 
изражава и на укупну посећеност представама и програмима.
Извор верификације: Извештај организатора програма
Образложење одступања од циљне вредности:

Назив: Број изведених позоришних представа гостујућих позоришта

број 2021 26 10 16Коментар: Разменом гостовања са другим позоришним кућама унапређена је 
сарадња са истим а тиме је и обогаћена културна понуда града. 

Извор верификације: Извештај организатора програма
Образложење одступања од циљне вредности:

Назив: Број изведених позоришних представа КПК на сцени и гостовањима, 
фестивалима и манифестацијама

број 2021 60 60 72

Коментар: Позориште је у извештајном периоду успело да изведе укупно 72 
педестава/програма од којих 48 на сцени у Краљеву, 13 на фестивалима и 
манифестацијама и 11 представа на гостовањима у другим позориштима.

Извор верификације:Извештај организатора програма о изведеним предствама

Образложење одступања од циљне вредности:

Образложење спровођења пројекта у 
периоду јануар - децембар

Основна делатност установе Краљевачко позориште је припрема и извођење позоришних представа на сцени у Краљеву и на 
гостовањима, као и формирање квалитативне понуде професионалних представа других позоришта на сцени у Краљеву. Ради 
спровођења основне делатности сваке године се израђују планови и програми рада путем којих се спроводи основна делатност 
позоришта. Због поштовања мера и препорука за сузбијање и заштите од ширења заразне болести Ковид-19 планиране 
програмске активности није било могуће у потпуности спровести (болест, ограничен број гледалаца). У извештајном периоду на 
великој сцени изведена је премијера представе "Црна овца" и "Наследнице" као и премијерна обнова дечје представе "У 
гостима код Деда Мраза". Представа Црна овца је учествовала и освојила бројне награде на фестивалу "Јоаким Вујић", такође 
лепо је прихваћена и код публике на међународном фестивалу Босанскохерцеговачке драме у Зеници као и на манифестацији у 
Александровцу "Буцини дани". Укупан број представа и програма који су реализовани запослени и сарадници износи 90 а које је 
видело 13.536 гледалаца. Позориште је у извештајном периоду учествовало на 10 фестивала и манифестација и то: на дечјем 
фестивалу "Крушка" са представом "Ивица и Марица", фестивалу "Звездариште" са представом "Пинокио каквог још нисте 
видели", Манифестацији Октобарске чаролије у Ужицу са представом "Славуј и кинески цар", фестивал Шабачко пролеће са 
представом "Трпеле", на фестивалу "Театар у тврђави" у Смедереву са представом "Трпеле", на манифестивацији у 
Александровцу "Буцини дани" са представом "Црна овца" на фестивалу "Борини дани" у Врању одиграна је представа у част 
награђених "Црна овца". На фестивалу Јоаким Вујић позориште је учествовало са две представе "Црна овца" и "Трпеле" и на 
истом освојило 8 награда: прву награду за најбољу представу у целини добила је "Црна овца" Краљевачког позоришта, док је 
представа "Трпеле" у копродукцији Краљевачког и Шабачког позоришта освојила награду округлог стола критике награде за 
најбоље глумачко остварење добио је ансамб представе "Трпеле", као и Горица Динуловић за више улога у представи "Црна 
овца" и Никола Воштинић за улогу Поштењака у истој представи. За улоге у "Црној овци" у конкуреницији младих глумаца за 
најбољег је проглашен Владимир Јовановић, док је награда за режију припала редитељки ове представе Снежани Тришић која 
је уједно добитница и награде за сценографију. На фестивалу "Стеријино позорје" позориште је учествовало са представом 
"Флеке" на којем је награда за младог глумца припала Александри Аризановић. На фестивалу праизведбе у Алексинцу 
позориште је учествоало са представом "Флеке" на којем су освојене три награде: најбоља глумица, најбоља представа и 
најбољи драмски текст. Позориште је у извештајном периоду учествовало и на међународном фестивалу 
Босанскохерцеговачке драме у Зеници са представом "Црна овца". Ово је без сумње највећи успех у позоришној историји 
Краљева за који су заслужни ауторски тимови ових представа, као и сви запослени и стручни сарадници који посвећено и 
даноноћно раде у изузетно тешким, а понекад и немогућим условима. Због спречавања у ширењу заразне болести Ковид -19 
број места у сали је до априла месеца био смањен на 1/3. Краљевачко позориште је преузимало и извршавало обавезе у 
складу са програмом рада и финансијским планом за 2022. годину.

Циљ 1:

Показатељи учинка Јединица 
мере

Базна 
година

Базна 
вредност

Циљана вр. у 
2022.

Остварена вредност 
јануар-децембар 2022.

Миодраг Динуловић функција: директор КРАЉЕВАЧКОГ ПОЗОРИШТА
Време трајања пројекта: Пројекат се реализује током целе године

Опис пројекта: Премијера представа на драмској и дечјој сцени, премијерне обнове као и извођење редовног репертоара током целе године

број

Пројекат:

14.900.000 13.343.320

1202 Представе у сезони 2021/2022 
Одговорно лице:

Коментар: 

Извор верификације: 

Образложење одступања од циљне вредности: 



едукативних услуга

едукативних услуга

Финасирање спортских организација од јавног интереса у области спорта

Остварена вредност 
извршење 2022.                            

(јануар-децембар)

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

Програмска активност: 

Градина на Јелици; Ревитализација средњевековног града Маглича - хитне 
интервенције и техничко одржавање - 3. фаза

Сектор:
Одговорно лице: функција: Члан Градског већа

Програм:  14 1301 РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ

Димитрија са старим гробљем у Митровој Реци, Град Нови Пазар - друга фаза; 
Израда Елабората за допуне одлука о проглашењу непокретних културних добара; 
Пројекат превентивне конзервације објеката X, IX, VI и V на археолошком 
налазишту 

Краљева и то за реализацију пројекта: Реконструкција и санација цекве посвећене  
Светом Николи у Тепечима - прва фаза; Ревитализација средњевековног Града  
Маглича - хитне интервенције и техничко одржавање 2. фаза; Првобитно обзиђе 

Манастира Жича - археолошка истраживања; Пројекат заштите локалитета Метође 
на Копаонику; Завршна археолошка истраживања римског купатила на локалитету 
Јабланица, село Плеш (општина Александровац); Дигитална фотограметрија 
цркава  брвнара на територији Завода за заштиту споменика културе Краљево; Пројекат 
конзерваторско - рестаураторских радова на живопису цркве Светог Саве у 
манастиру Жича; Пројекат конзерваторско - рестаураторски радови на цркви Св. 

ПА 0003 Унапређење система очувања и представљања културно-историјског 
наслеђа

Катарина Грујовић Брковић функција: Директор Завода за заштиту споменика културе Краљево
Опис програмске активности:

Опис програма:
Образложење спровођења програма 
у години извештавања:

Циљ 1: Обезбеђивање услова за бављење спортом свих грађана на територији града

Обезбеђивање услова за развој спорта

Показатељи учинка Јединица 
мере

Базна 
година 
2021.                    

(јануар-
децембар)

Вредност 
финансијског 
плана 2021.  

(јанаур-
децембар)

Циљана 
вредност 

фина.план 
2022.              

(јануар-
децембар)

број спортских организација преко којих се остварује јавни интерес у области 
спорта

Очување културно историјског наслеђа кроз суфинансирање пројеката цркава и верских заједница у надлежности ЈЛС
Образложење спровођења 
програмске активности:

Очување и унапређење заштити културних наслеђа

Одговорно лице:

Циљ 1: Очување и заштита културног наслеђа

Показатељи учинка Јединица 
мере

Базна 
година 
2021.                    

(јануар-
децембар)

Вредност 
финансијског 
плана 2021.  

(јанаур-
децембар)

Циљана 
вредност 

фина.план 
2022.              

(јануар-
децембар)

Остварена вредност 
извршење 2022.                            

(јануар-децембар)

Одељење за друштвене делатности

број пројеката за очување и заштиту културног наслеђа у надлежности ЈЛС са 
комплетном пројектно-техничком документацијом 

број 895.000 830.965 11/              
21.213.162

11/                                                     
19.750.900

Коментар: Завод за заштиту споменика културе Краљево је у извештајном период у 
2022 години имао 11 пројеката који су финансирани и суфинансирани на основу 
Уговора закључених између Министарства културе и информисања РС и Града 

Извор верификације:
Образложење одступања од циљне вредности:

Образложење спровођења 
програмске активности:

Финансирање медија подржаних на конкурсима јавног информисања

Циљ 1: Избор квалитетних медијских садржаја из области друштвеног живота локалне заједнице

Програмска активност: ПА 0004 Остваривање и унапређење јавног интереса у области јавног информисања
Одговорно лице: функција:

19/                       
23.000.000

Коментар:
Извор верификације:
Образложење одступања од циљне вредности:

Показатељи учинка Јединица 
мере

Базна 
година 
2021.                    

(јануар-
децембар)

Вредност 
финансијског 
плана 2021.  

(јанаур-
децембар)

Циљана 
вредност 

фина.план 
2022.              

(јануар-
децембар)

Остварена вредност 
извршење 2022.                            

(јануар-децембар)

број пројеката по тематским типовима информисања

Опис програмске активности: Обезбеђење квалитетног медијског садржаја  из области друштвеног живота локалне заједнице

број 20/ 
23.000.000 23.000.000 23.000.000



едукативних услуга

едукативних услуга

едукативних услуга

број спортских манифестација града организованих преко спортске установе

Коментар:
Извор верификације:
Образложење одступања од циљне вредности:

Ефикасно функционисање локалног сервиса за младе Краљево у спровођењу активности које су усмерене на побољшање 
положаја младих у граду Краљеву

Подизање техничких капацитета Канцеларије за младе Краљево за ефикасније спровођење активности које су усмерене на 
обезбеђивање бољих услова за квалитетнији живот младих у Краљеву

Коментар:

Образложење одступања од циљне вредности:
Извор верификације:

Образложење спровођења 
програмске активности:

Финансирање установе Спортски центар "Ибар" ради спровођења програма спортских активности града 

број програма спроведених преко установе из области спорта

Циљ 1: Обезбеђивање услова за рад установа из области спорта

Одговорно лице:

Образложење одступања од циљне вредности:

Опис програмске активности:
Финансирање спортских организација  преко којих се остварује јавни интерес из области спорта

број годишњих програма спортских организација финансираних од стране 
Града

Унапређење финансијске подршке локалним спорским организацијама, удружењима и савезима 
Образложење спровођења 
програмске активности:

број 87/ 
122.434.000 122.750.000

Образложење одступања од циљне вредности:

Циљ 1: Обезбеђивање услова за бављење спортом свих грађана града

Опис програмске активности: Функционисање локалних спортских установа, односно редовно одржавање спортских објеката 

150.000.000 91/                                    
149.900.020

Коментар: На основу Решења о одобреним годишњим и посебним програмима у 
области спорта
Извор верификације:
Образложење одступања од циљне вредности:

Програмска активност: 
Одговорно лице: функција:

ПА 0001 Подршка локалним спортском организацијама, удружењима и савезима
Члан Градског већа

ПА 0004 Функционисање локалних спортских установа

Јединица 
мере

Базна 
година 
2021.                    

(јануар-
децембар)

Вредност 
финансијског 
плана 2021.  

(јанаур-
децембар)

Циљана 
вредност 

фина.план 
2022.              

(јануар-
децембар)

Остварена вредност 
извршење 2022.                            

(јануар-децембар)

Коментар: На основу решења о одобреним годишњим програмима у обасти спорта

Извор верификације:

број спортских организација, удружења финансираних по посебним 
програмима

95.000.000 145.000.000 84/                                
144.900.020

функција: СЦ "Ибар" Краљево

број

7/                                       
5.000.000

Базна 
година 
2021.                    

(јануар-
децембар)

59/ 
94.684.000

Извор верификације:

Коментар:

број

Вредност 
финансијског 
плана 2021.  

(јанаур-
децембар)

Циљана 
вредност 

фина.план 
2022.              

(јануар-
децембар)

Показатељи учинка

Показатељи учинка

број 28/ 
27.750.000 27.750.000 5.000.000Коментар: На основу решења о одобреним посебним програмима у обасти спорта

Програмска активност: 

Извор верификације:
Образложење одступања од циљне вредности:

Јединица 
мере

број

Програмска активност: ПА 0005 Спровођење омладинске политике

број спортских организација који користе услуге установе из области спорта

Одговорно лице: Никола Пантовић функција: Канцеларија за младе
Опис програмске активности:

Остварена вредност 
извршење 2022.                            

(јануар-децембар)

Образложење спровођења 
програмске активности:

Циљ 1: Побољшање положаја младих у граду Краљеву и обезбеђивање услова за квалитетнији живот младих у Краљеву

Показатељи учинка Јединица 
мере

Базна 
година 
2021.                    

(јануар-
децембар)

Вредност 
финансијског 
плана 2021.  

(јанаур-
децембар)

Циљана 
вредност 

фина.план 
2022.              

(јануар-
децембар)

Остварена вредност 
извршење 2022.                            

(јануар-децембар)

број



едукативних услуга

Функционисање града у складу са надлежностима и пословима локалне самоуправе
Обезбеђивање услуга јавне управе и остваривање  и заштита права грађана и јавног интереса

Одговорно лице:

Коментар:
Извор верификације:
Образложење одступања од циљне вредности:

Образложење одступања од циљне вредности:

Извор верификације: документација, фотографисање, ФБ страница Канцеларије за 
младе Краљево (https://facebook.com/kzmkraljevo), Инстаграм страница Канцеларије 
за младе

Коментар: у активностима Канцеларије за младе града Краљева учествовало је 
преко 400 младих са територије града Краљева

Програм:  15 0602 ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ

број/1 500.000 498.460 4.170.000 4.157.034

број спортских организација, удружења финансираних по посебним 
програмима

бројКоментар:
Извор верификације:
Образложење одступања од циљне вредности:

Опис програма:
Образложење спровођења програма 
у години извештавања:

Јелена Бекчић функција: Начелник Градске управе
Сектор:

Циљ 1: Ефикасно функционисање управе у складу са надлежностима и пословима локалне самоуправе

Показатељи учинка Јединица 
мере

Базна 
година 
2021.                    

(јануар-
децембар)

Вредност 
финансијског 
плана 2021.  

(јанаур-
децембар)

Циљана 
вредност 

фина.план 
2022.              

(јануар-
децембар)

Остварена вредност 
извршење 2022.                            

(јануар-децембар)

број решених у односу на број поднетих захтева странка

број
Коментар:
Извор верификације:
Образложење одступања од циљне вредности:
број донетих аката од стране служби и органа

број
Коментар: 
Извор верификације:
Образложење одступања од циљне вредности:

Функционисање локалне самоуправе и градских општинаПрограмска активност: ПА 0001

број аката донетих од стране органа града

%

%

Коментар:
Извор верификације:
Образложење одступања од циљне вредности:

број предмета у току у односу на број поднетих захтева

%

Коментар:

Образложење одступања од циљне вредности:

функција: Начелник Градске управе
Опис програмске активности: Ефикасно функционисање Градске управе

Финансирање запослених ради вршења поверених послова и послова у надлежности локалне самоуправе

Циљ 1: Повећање квалитета пружених услуга локалне управе

Образложење спровођења 
програмске активности:

Одговорно лице: Јелена Бекчић

Показатељи учинка Јединица 
мере

Циљана 
вредност 

фина.план 
2022.              

(јануар-
децембар)

број решених предмета по запосленом

Базна 
година 
2021.                    

(јануар-
децембар)

Вредност 
финансијског 
плана 2021.  

(јанаур-
децембар)

Извор верификације:

Број активности усмерене на: техничку подршку за реализацију активности и 
иницијатива омладинских организација, активно укључивање младих у друштвене 
токове и њихово информисање, организацију обука, курсева, семинара и других 
манифестација намењених младима, унапређење могућности за квалитетно 
организовање слободног времена младих, бављење спортом, неговање здравих и 
безбедних стилова живота и унапређење безбедности младих, мобилност младих

Остварена вредност 
извршење 2022.                            

(јануар-децембар)

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА



едукативних услуга

Планирање превентивног система заштите од елементарних непогода

Повећање пројеката енергетске ефикасности на зградама јавне намене

Коментар:
Извор верификације:

ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ И ОБНОВЉИВИ ИЗВОРИ ЕНЕРГИЈЕ

Циљана 
вредност 

фина.план 
2022.              

(јануар-
децембар)

Образложење одступања од циљне вредности:

број аката предложених од стране служби и одељења Градске управе

%

Показатељи учинка Јединица 
мере

број осигураних водотокова другог реда
Коментар:
Извор верификације:

број

број изграђених мостова над бујичним водотоковима

број
Коментар:
Извор верификације:

Финансирање Месних заједница у складу са законом 
Обезбеђивање потреба и интереса становништва у месним заједницама

Образложење одступања од циљне вредности:

број иницијатива МЗ у вези питања од интереса за локално становништво

Програмска активност: 

Коментар:
Извор верификације:

% 21

Програмска активност: ПА 0002 Функционисање месних заједница

Одговорно лице: функција: Одељење за заједничке послове - Одсек за рад са месним 
заједницама

Опис програмске активности:
Образложење спровођења 
програмске активности:

Циљ 1: Задовољење потреба и интереса локалног становништва деловањем месних заједница

Показатељи учинка Јединица 
мере

Базна 
година 
2021.                    

(јануар-
децембар)

Вредност 
финансијског 
плана 2021.  

(јанаур-
децембар)

Циљана 
вредност 

фина.план 
2022.              

(јануар-
децембар)

Остварена вредност 
извршење 2022.                            

(јануар-децембар)

број изграђених објеката на територији МЗ

% 1 2.000.000 5.000.000 0Коментар:
Извор верификације:
Образложење одступања од циљне вредности:

ПА 0014 Управљање у ванредним ситуацијама
Одговорно лице: Радоица Кочовић функција: Члан Градског већа
Опис програмске активности: Изградња система превентивне заштите на избегавању последица од елементарних непогода

Образложење одступања од циљне вредности:

Програм:  17 0501

Образложење спровођења 
програмске активности:

Циљ 1:

Остварена вредност 
извршење 2022.                            

(јануар-децембар)

Базна 
година 
2021.                    

(јануар-
децембар)

Град Краљево нема Програм и План енергетске ефикасности

Циљ 1:

Зорица Сретеновић функција:

Обезбеђивање финансијских средстава за превентивну заштиту од елементарних непогода

Унапређење енергетске ефикасности, енергетске инфраструктуреОпис програма:

Вредност 
финансијског 
плана 2021.  

(јанаур-
децембар)

Образложење одступања од циљне вредности:

Енергетски менаџер

20.000.000 28.000.000

Одговорно лице:

Образложење спровођења програма 
у години извештавања:

17.000.000

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

Сектор:



Унапређење система енергетског менанџмента

0% 0 0 0

Остварена вредност 
извршење 2022.                            

(јануар-децембар)

Извор верификације:

Коментар: Град Краљево нема стратешка документа, Програм енергетске 
ефикасности

Образложење одступања од циљне вредности:

Коментар: Основна школа "Вук Караџић" уплата аванса од 40%
број објеката на којима су реализовани пројекти енергетске ефикасности 

Остварена вредност 
извршење 2022.                            

(јануар-децембар)

Енергетски менаџмент

1

68

0

0

0

Коментар: Завод за јавно здравље

Коментар: именован је енергетски менаџер али нема довољно ни људских ни 
техничких капацитета за обављање послова и задатака прописаних Законима из 
области енергетске ефикасности и рационалне употребе енергије % 0 0 0

израда енергетских пасоша јавних  објеката

Циљана 
вредност 

фина.план 
2022.              

(јануар-
децембар)

Коментар: Финансиране су замене котлова у 13 домаћинстава (25% вредности 
котлова) и за ову активност је потрошено 221.296,30 динара (у складу са Уговором 
града и Министарства заштите животне средине)

Показатељи учинка Јединица 
мере

Базна 
година 
2021.                    

(јануар-
децембар)

Вредност 
финансијског 
плана 2021.  

(јанаур-
децембар)

Извор верификације:

Енергетски менаџер

број 1 1 1

проценат смањења енергије на објектима где су изведени пројекти енергетске 
ефикасност

% 48 51 68

Образложење одступања од циљне вредности:

Циљана 
вредност 

фина.план 
2022.              

(јануар-
децембар)

Програмска активност: 

Смањење расхода за енергију и повећање удела обновљивог удела енергије 63,080 дин/год и смањење емисије СО2 по јединици 
енергије је 0,22кгСО2/кWh, 2,0t CO2/god

Вредност 
финансијског 
плана 2021.  

(јанаур-
децембар)

Одговорно лице:

Образложење одступања од циљне вредности:

1

ПА 0001

Јединица 
мере

Базна 
година 
2021.                    

(јануар-
децембар)

Смањење потрошње енергије  укупна годишња уштеда финансијске енергије је 9,011 kWH/god/пројектна вредност

1 0Извор верификације:

Зорица Сретеновић

Коментар: 

постојање енергетског менаџера

Извор верификације:

израда локалне одлуке о енергетској ефикасности

Образложење одступања од циљне вредности:

број израђених енергетских биланса

Извор верификације:
Током 2021. године и 2022. године фокус је био на субвенцијама грађана, 
власницима породичних кућа и станова и примени мера енергетске ефикасности на 
ове објекте. 

%

Образложење спровођења 
програмске активности:

Циљ 1:

Показатељи учинка

%

0 0 0

Образложење одступања од циљне вредности:

функција:
Опис програмске активности:

Извор верификације:

замена столарије у 46 домаћинстава - 3.015.325,55 динара суфинансирање из 
буџета града (у складу са уговором Града и Министарства рударства и енергетике)
замена котлова у 9 домаћинстава суфинансирана је средствима из буџета града у 
износу од 352.130,00 динара
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Предмет: Мишљење овлашћеног ревизора о консолидованим финансиј-
ским извештаја завршног рачуна буџета Града Краљева за 2022. годину 

 
Мишљење са резервом о консолидованим финансијским извештајима 
 
На основу члана 92. став 2. и 4. Закона о буџетском систему ("Службени гласник РС", 

бр. 54/2009,... и 138/2022 ), члана 21. Закона о ревизији ("Службени гласник РС", бр. 
73/2019), члана 8 Уредбе о буџетском рачуноводству ("Службени гласник РС", бр. 125/2003,  
12/2006 и 27/2020), Међународних стандарда финансијског извештавања, Међународних 
стандарда ревизије и закљученог уговора, извршили смо ревизију приложених 
консолидованих финансијских извештаја завршног рачуна Града Краљево, који обухватају 
извештај о финансијском положају (биланс стања) на дан 31. децембра 2022. године и одго-
варајући извештај о укупном пословном резултату (биланс прихода и расхода), извештај о 
капиталним издацима и примањима, извештај о извршењу буџета и извештај о новчаним 
токовима за годину која се завршава на тај дан, и напомене уз финансијске извештаје које 
укључују преглед значајних рачуноводствених политика.  

 
По нашем мишљењу, осим за ефекте питања описаних у делу нашег извештаја 

„Основа за мишљење са резервом“ приложени консолидовани финансијски 
извештаји приказују истинито и објективно, по свим материјално значајним питањима, 
финансијски положај ГРАДА КРАЉЕВА на дан 31. децембра 2022. године, као и 
резултате њеног пословања, токове готовине и извршење буџета за годину која се 
завршава на тај дан, у складу са прописима Републике Србије. 

 

Основa за мишљење са резервом  
 

1. На конту 111900 – Домаће акције и остали капитал на дан 31. децембра 2022. године 
исказан износ од 1.780.477 хиљада динара. Наведени износ се односи на 
финансијску и нефинансијску имовину у домаћим јавним предузећима. Ревизорски 
тим је закључио да учешће капитала у домаћим јавним предузећима није усаглашен у 
складу са одредбама Закона о јавној својини. Према одредбама Закона, Град 
Краљево је извршио попис јавне својине, међутим јавна предузећа која користе јавну 
својину у обављању своје делатности, нису извршила раздвајање непокретности које 
представљају јавну својину од непокретности које користи за нормално 
функционисање и реализацију својих функционалних задатака и уписали као капитал 
Града Краљева, а да непокретности од јавног значаја пренесу у пословне књиге 
градских управа. Наведени пропуст има материјални значај на билансне позиције 
биланса стања. 
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2. На основу достављеног Извештаја Градског правобранилаштва Града Краљева за 
2022. годину, ревизорски тим је утврдио да је Град Краљево тужилац пред 
надлежним судовима у 156 судских спорова у укупном износу од 39.024 хиљаде 
динара. Такође ревизорски тим је утврдио и основе судских спорова у којима је Град 
Краљево тужена страна у 163 судска спора у укупном износу од 104.127 хиљада 
динара. Вредност наведених судских спорова су без трошкова парничног поступка и 
трошкова законске затезне камате, што у наредном периоду може веома неповољно 
да утиче на финансијски резултат и има  материјални значај. 
 
 

Скретање пажње 

1. Градска управа Града Краљева у складу са чланом 81. став 2 и члана 82. Закона о 
буџетском систему („Сл. гласник РС“, 54/2009,... и 138/2022) и Правилника о 
заједничким критеријумима и стандардима за успостављање, функционисање и 
извештавање о систему финансијског управљања и контроле у јавном сектору 
(„Сл. гласник РС“, бр. 89/19) приступила је увођењу и развоју система 
финансијског управљања и контроле. У циљу смањења ризика у целокупном 
пословању, те ризика који могу настати и угрозити предвиђене циљеве у вези са 
извршењем буџета и планираних активности, задатака и програма, Град Краљево, 
дана 13.10.2021. године, донео је Решењем, (број 011-307/2021 – I), Одлуку о 
именовању руководиоца задуженог за Финансијско управљање и контролу и 
Oдлуку о формирању радне групе за увођење и развој система ФУК-а којом 
руководи руководилац за финансијско управљање и контролу. 
Такође донет је акциони план – план активности, смернице за управљање 
ризицима, сачињене су мапе пословних процеса, сачињен је Регистар ризика и 
усвојена је Стратегија управљања ризиком. 
На основу Одлуке о оснивању Службе за интерну ревизију органа и служби града 
Краљева („Службени лист града Краљева“, бр.28/18 од 19.11.2018.године) и 
Решења о постављењу руководиоца Службе за интерну ревизију органа и служби 
града Краљева („Службени лист града Краљева“,  бр.10/21 од 06.04.2021.године) 
успостављена је интерна ревизија. 
Град Краљево, дана 29.03.2023. године израдио је Годишњи извештај о систему 
финансијског управљања и контроле за 2022. годину, који је заведен под бројем : 
1-02023/23. Такође, дана 29.03.2023. године је израдио и Годишњи извештај о 
обављеним ревизијама и активностима интерне ревизије за 2022. годину, заведен 
под бројем: 2-00120/23, дана 29.03.2023. године. Наведени извештаји достављени 
су Централној јединици за хармонизацију при Министарству финансија Републике 
Србије. 
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2. На основу достављеног Извештаја о раду Комисије, формирана Решењем 

Скупштине града Краљева број 011-52/2018-I од 08.11.2018. године и 011-
287/2021-I од 17.09.2021. године, за отуђење напокретности из јавне својине 
Града Краљева, а у складу са Законом о јавној својини, („Сл. гласник РС“, бр. 
72/2011,...и 153/2020), у 2022. години отуђена је једна непокретност у јавној 
својини града Краљева у поступку непосредне погодбе. И то посебни део објекта 
број 1 пословни простор, за који није утврђена делатност, означена бројем 3. 
површине 378 m2 у улици Доситејева бр. 19Д, уписана у листу непокретности број 
1659 КО Краљево на катастарској парцели 5297/148 КО Краљево. Наведена 
непокретност отуђена је уписаном сувласнику предузећа „Стил“ доо Краљево по 
праву прече куповине. Непокретност је отуђена по цени од 15.000,00 рсд по m2, 
односно по укупној цени од 5.670.000,00 рсд, у складу са Записником о процени 
тржишне вредности коју је дала Пореска управа Републике Србије Филијала 
Краљево – Одсек за контролу издвојених малих локација Краљево, број 050-464-
08-00395/2022 од 24.10.2022. године. 

 
Наше мишљење не садржи резерву по претходно наведеном питању.  
 
Одговорност руководства за консолидоване финансијске извештаје 
Руководство Града Краљева  је одговорно за састављање и истинито приказивање 

ових консолидованих финансијских извештаја у складу са Законом о буџетском систему 
("Службени гласник РС", бр. 54/2009,... и 138/2022), Уредбом о буџетском рачуноводству 
("Службени гласник РС", бр. 125/2003, 12/2006 и 27/2020), Уредбом о примени међународних 
рачуноводствених стандарда за Јавни сектор („Службени гласник РС“, бр.49/10 и 63/16), 
Правилником о начину припреме, састављања и подношења финасијских извештаја 
корисника буџетских средстава, корисника средстава организација за обавезног социјалног 
осигурања и буџетских фондова ("Службени гласник РС", бр.18//2015,…и 151/2020, 8/2021, 
41/2021, 131/2021 и 17/2022) и Правилника о стандардном класификационом оквиру и 
контном плану за буџетски систем ("Службени гласник РС", бр.16/2016,..., 91/2021, 66/2021, 
130/2021 и 144/2022), као и за оне интерне контроле које руководство одреди као неопходне 
у припреми консолидованих финансијских извештаја који не садрже материјално значајне 
погрешне исказе, настале услед криминалне радње или грешке. 
 

Одговорности ревизора за ревизију консолидованих финансијских извештаја  
Наш циљ је да стекнемо разумну основу за уверење о томе да ли консолидовани 

финансијски извештаји у целини не садрже материјално значајну грешку, насталу услед 
криминалне радње или грешке и да издамо извештај ревизије који садржи наше мишљење. 
Разумна основа за уверавање пружа значајан ниво сигурности, али не гарантује да ревизија 
спроведена у складу са Међународним стандардима ревизије може увек да пронађе 
материјално значајну грешку уколико она постоји. Овакви пропусти могу настати услед 
криминалне радње или грешке и сматрају се материјално значајним уколико, појединачно 
или укупно, могу да утичу на економске одлуке корисника које се доносе засновано на 
информацијама садржаним у консолидованим финансијским извештајима. 
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Као део ревизије у складу са Међународним стандардима ревизије, ми спроводимо 
професионално расуђивање и одржавамо професионални скептицизам кроз процес 
ревизије. Ми такође: 

- Идентификујемо и процењујемо ризике од материјално значајних погрешних исказа 
у консолидованим финансијским извештајима, насталих услед криминалне радње или 
грешке, припремамо и изводимо ревизијске процедуре као одговор на те ризике и 
прибављамо ревизијске доказе који су довољни и прикладни да обезбеде основу за наше 
мишљење. Ризик од неидентификовања материјално значајне грешке услед криминалне 
радње је већи него услед грешке, јер криминална радња може да укључује фалсификовање, 
намерне пропусте, погрешна тумачења и заобилажење интерних контрола. 

- Стичемо разумевање о интерним контролама које су релевантне за ревизију како 
бисмо припремили ревизијске процедуре које су прикладне у датим околностима, али не у 
циљу изражавања мишљења о ефикасности система интерне контроле Града Краљева. 

- Процењујемо адекватност примењених рачуноводствених политика и у којој мери су 
разумне рачуноводствене процене и повезана обелодањивања које је извршило 
руководство. 

- Оцењујемо свеукупну презентацију, структуру и садржај консолидованих 
финансијских извештаја, укључујући и припадајућа обелодањивања, као и да ли 
консолидовани финансијски извештаји приказују настале трансакције и догађаје на такав 
начин да се постигне фер презентација.  

Саопштавамо лицима овлашћеним за управљање, између осталог, планирани обим и 
време ревизије и значајне ревизијске налазе, укључујући све значајне недостатке у систему 
интерне контроле које смо идентификовали током ревизије.   
 

 
У Београду,  Овлашћени ревизор 

10.05.2023. године  Проф. др Србобран Стојиљковић 

 


