
            На основу члана 26. тачка 12. и члана 121. став 1. Статута града Краљева  
(„Службени лист града Краљева”, број 6/19 пречишћен текст), 
            Скупштина града Краљева, на седници одржаној 11. фебруара 2022. године,  
донела је 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
 
I   
  

            Даје се сагласност на Програм рада Народне библиотеке „Стефан 
Првовенчани“  из Краљева за 2022. годину, број 74 од 28.01.2022. године, чији је 
саставни део финансијски део програмских делатности и текућих расхода и издатака 
Народне библиотеке за 2022. годину под бројем 74/1 од 28.01.2022. године, које је 
донео Управни одбор Установе Одлуком број 75 од  28.01.2022. године.  
 

II 
 

              Решење доставити: Народној библиотеци „Стефан Првовенчани“ из Краљева, 
Одељењу за друштвене делатности Градске управе града Краљева и уз материјал 
седнице Скупштине града Краљева. 
 

III  
               

               Ово решење објавити у „Службеном листу града Краљева”. 
 

О б р а з л о ж е њ е 
 

          Чланом 26. тачка 12. Статута града Краљева („Службени лист града Краљева'', 
број 6/19-пречишћен текст) прописано је да Скупштина града Краљева у складу са 
законом, даје сагласност на програм рада корисника буџета, док је чланом 121. став 1. 
одређено које акте доносе органи града Краљева.  
            Програм рада Установе за 2022. годину са финансијским делом предвиђа 
наставак редовних активности и реализацију планираних програма и пројеката, као и 
завршетак оних пројеката који су започети у претходном периоду, а  нису завршени до 
краја буџетске 2021.године. 
             Програм рада садржи и планове са износима финансијских средстава за 
њихову реализацију, а односе се на финансирање редовних активности,  као и текућег 
одржавања и капиталних улагања у циљу стварања што оптималнијих услова за рад. 
              Финансирање Установе биће вршено у складу са износом средстава 
планираних буџетом града Краљева за 2022. годину и износом сопствених прихода 
који се буду остварили у складу са планом за 2022. годину.         
             На основу свега изложеног, предлаже се давање сагласности на Програм 
рада Народне библиотеке „Стефан Првовенчани“ из Краљева за 2022. годину. 
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