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            На основу члана 74. став 1. тачка 7. Статута града Краљева (''Службени лист града Краљева'', број  15/13 - 
пречишћен текст), члана 11. став 1. тачка 8. и члана 39. став 1. тачка 7. Одлуке о Градској управи града Краљева 
("Службени лист града Краљева", број 5/13), начелник Градске управе града Краљева Скупштини града Краљева 
доставља 
 

И З В Е Ш Т А Ј  О  Р А Д У 
 Г Р А Д С К Е  У П Р А В Е  Г Р А Д А  К Р А Љ Е В А  З А  2 0 1 5.  Г О Д И Н У 

 
 
            У складу са обавезама које проистичу из члана 74. став 1. тачка 7. Статута града Краљева (''Службени лист 
града Краљева'', број  15/13 - пречишћен текст), Градска управа града Краљева доставља извештај о свом раду 
на извршавању послова из надлежности Града и поверених послова, Градоначелнику, Градском већу и 
Скупштини града, по потреби, а најмање једном годишње. Иста обавеза прописана је и члановима 11. и 39. 
Одлуке о Градској управи града Краљева ("Службени лист града Краљева",  број 5/13). 
            Чланом 52. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник Републике Србије'', број 129/07 и 83/14 - др. 
закон), прописана је надлежност општинске управе, којом овај орган јединице локалне самоуправе: 

1) припрема нацрте прописа и других аката које доноси скупштина општине, председник општине и 
општинско веће; 

2) извршава одлуке и друге акте скупштине општине, председника општине и општинског већа; 
3) решава у управном поступку у првом степену о правима и дужностима грађана, предузећа, установа 

и других организација у управним стварима из надлежности општине; 
4) обавља послове управног надзора над извршавањем прописа и других општих аката скупштине 

општине; 
5) извршава законе и друге прописе чије је извршавање поверено општини; 
6) обавља стручне и друге послове које утврди скупштина општине, председник општине и општинско 

веће. 
Чланом 66. став 6. и 7. истог Закона предвиђено је да се градска управа образује као јединствени орган 

или као више управа за поједине области, а одредбе овог закона о општинској управи примењују се и на градску 
управу. 
              Одлуком о Градској управи града Краљева прокламована су начела деловања Градске управе: начело 
самосталности и законитости; начело стручности, непристрасности и политичке неутралности; начело 
делотворности у остваривању права странака; начело сразмерности и поштовања странака и начело јавности 
рада. 
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            Поред послова из изворне надлежности града, као јединице локалне самоуправе, градској управи се 
законом може поверити обављање и појединих послова из оквира права и дужности Републике. За обављање 
поверених послова Република обезбеђује средства. Средства за финансирање послова Градске управе 
обезбеђују се у буџету града Краљева. 
 За обављање сродних послова из одређених области у Градској управи се образују унутрашње 
организационе јединице. Унутрашње организационе јединице образују се према врсти, међусобној повезаности и 
обиму послова, чијим се вршењем обезбеђује несметан, ефикасан и усклађен рад у областима за које се образују. 
Унутрашње организационе јединице Градске управе су кабинети, одељења и служба. 
 У оквиру унутрашњих организационих јединица Градске управе - одељења, могу да се образују одсеци, као 
уже организационе јединице. Одсеци се образују према пословима који захтевају непосредну повезаност и 
организациону посебност. 

У Градској управи унутрашње организационе јединице су: 
1. Кабинет градоначелника; 
2. Кабинет председника Скупштине града Краљева; 
3.   Одељење за скупштинске послове; 
4.   Одељење за општу управу; 
5.   Одељење за друштвене делатности; 
6.   Одељење за привреду и финансије; 
7.   Одељење за управљање имовином и информационе технологије; 
8.   Одељење  за урбанизам, грађевинарство и стамбено-комуналне делатности; 
9.   Одељење  за заједничке послове; 
10. Одељење  за инспекцијске послове; 
11. Одељење за пореску администрацију; 
12. Одељење комуналне полиције; 
13. Одељење за послове одбране и ванредне ситуације и инжењерско-геолошке  и  сеизмичке послове; 
14. Служба за управљање пројектима и локално-економски развој. 
 
1. КАБИНЕТ ГРАДОНАЧЕЛНИКА, у оквиру свог делокруга, обавља послове који се односе на: припрему аката 
које доноси градоначелник, односно аката које предлаже Градском већу и Скупштини града; сарадњу Града са 
другим градовима и општинама, државним органима и организацијама; припрему материјала за потребе 
појединих радних тела Градоначелника; послове који произилазе из статуса јавних власти - поступање по 
захтевима за слободан приступ информацијама од јавног значаја, старање о заштити података о личности, 
поштовање забране сукоба интереса, обавезе у вези са спречавањем корупције; израду информатора о раду 
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органа Града; обављање протоколарних послова и послова информисања за потребе органа Града поводом 
додељивања јавних признања Града, манифестација и посета званичних делегација.   

У области припреме аката које доноси Градоначелник, односно чије доношење предлаже надлежним 
органима, Кабинет је припремио 17 одлука, 114 решења, 11 предлога акта за одлучивање по питањима из 
надлежности Скупштине града и Градског већа и 31 уговор закључен између Града и физичких, односно правних 
лица. Кабинет је обављао стручне и административне послове за потребе рада 2 стручна радна тела 
Градоначелника (израда записника и извештаја).  
 У делу послова који се односе на примену Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја у 
току 2015. године, овлашћеном лицу за слободан приступ информацијама од јавног значаја поднето је 55 захтева 
по којима је поступано: невладине организације и удружења грађана (24), медији/новинари (5), грађани (19), 
органи власти (1) и остали (6). Поднете су 3 жалбе због непоступања по захтевима у законом прописаном року. 
 У делу послова који се односе на примену прописа који уређују област борбе против корупције, Кабинет 
градоначелника је достављао редовне тромесечне извештаје Агенцији за борбу против корупције о поступању по 
Националној Стратегији за борбу против корупције у Републици Србији и Акционом плану за спровођење 
Стратегије. Агенцији за борбу против корупције редовно су подношене пријаве о ступању на функцију, престанку 
функције и реизбору на функцију, а достављен је и годишњи Извештај о поклонима функционера. У оквиру 
Кабинета обављају се послови лица овлашћеног за сарадњу са Агенцијом за борбу против корупције за град 
Краљево.  
  Кабинету градоначелника у току 2015. године није поднет ни један захтев за поступање у складу са Законом 
о заштити података о личности. 

Од 2015. године, на основу прописа који регулишу материју узбуњивања и заштите узбуњивача, у 
Кабинету се обављају послови који се односе на поступање по пријавама у вези са унутрашњим узбуњивањем у 
Градској управи града Краљева. Лицу овлашћеном за пријем информације и вођење поступка у вези са 
унутрашњим узбуњивањем није поднета ни једна пријава за поступање у складу са Правилником о поступку 
унутрашњег узбуњивања у Градској управи града Краљева. 

У 2015. години, Кабинет градоначелника обављао је стручне послове у поступку доделе средстава за 
суфинансирање пројеката којима се остварује јавни интерес у области јавног информисања. 
 На пословима који се односе на поступање по притужбама, представкама, молбама и захтевима 
грађана, удружења, органа и организација поступано је по 35 захтева и притужби грађана и удружења и 24 
представки које су Кабинету градоначелника достављене на надлежност од стране појединих министарстава, 
Генералног секретаријата председника Републике, Кабинета председника Владе и Заштитника грађана.  
 У оквиру Кабинета обављају се послови повереника Сталне конференције градова и општина.  
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 Од послова који се односе на протокол и информисање, Кабинет је припремио и реализовао 326 догађаја 
(посете домаћих и страних званичних делегација, доделе јавних признања, манифестације, округли столови, 
презентације, изложбе, комеморативне седнице и друге активности од значаја за Град); организовао 
обележавање Градске славе - Свете Тројице, свечану и комеморативну седницу Скупштине града; реализовао 6 
академија и организовао 86 конференције за представнике медија и наступа Градоначелника и других 
представника локалне власти. У сарадњи са медијима, издато је 618 најава догађаја, обавештења, саопштења за 
јавност и јавних позива. Полагање венаца поводом значајних датума из историје Града, али и српске и светске 
историје организовано је 17 пута током 2015. године.  
 Кабинет градоначелника евидентирао је 656 састанака Градоначелника и Заменика градоначелника које 
они заказују или на које су позвани.  

Информатор о раду града Краљева редовно је ажуриран у току 2015. године и исти је доступан на 
званичном интернет сајту Града www.kraljevo.org. Информатор садржи податке од значаја за рад органа јединице 
локалне самоуправе. 
 У Кабинету градоначелника, с обзиром на природу послова које обавља, ни по службеној дужности ни по 
захтевима странака није вођен управни поступак. 
 
2. КАБИНЕТ ПРЕДСЕДНИКА СКУПШТИНЕ ГРАДА КРАЉЕВА, у складу са чланом 19. Одлуке о Градској управи 
града Краљева, врши стручне, саветодавне, организационе и административно техничке послове за остваривање 
надлежности и овлашћења председника и заменика председника Скупштине града Краљева који се односе на: 
представљање Скупштине града Краљева у односима према правним и физичким лицима, у земљи и 
иностранству; координацију рада у сарадњи са градовима и општинама у Србији, окрузима и надлежним 
републичким органима; праћење активности на реализацији утврђених обавеза од стране Скупштине града 
Краљева; координирање активности на остварењу јавности рада, сарадње са медијима ради информисања шире 
јавности о раду и активностима Скупштине града; пријем странака које се непосредно обраћају председнику и 
заменику председника Скупштине града, и њихово повезивање са потребним службама надлежним за поступање 
по њиховим захтевима; послове протокола председника и заменика председника Скупштине града Краљева; 
издаје саопштења за јавност и врши кореспонденцију за потребе председника и заменика председника Скупштине 
града Краљева; распоређивање аката и предмета који се односе на председника и заменика председника 
Скупштине града Краљева; сређивање документације везане за активности председника и заменика председника 
Скупштине града.   
            Имајући у виду стање људских ресурса у Градској управи, али и законска ограничења која су на снази у 
вези броја броја запослених и новог запошљавања на нивоу локалне администрације, у извештајном периоду није 
дошло до практичне реализације и формирања ове нове унутрашње организационе јединице Градске управе. 

http://www.kraljevo.org/
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3. ОДЕЉЕЊЕ ЗА СКУПШТИНСКЕ ПОСЛОВЕ врши стручне и административно-техничке послове за Скупштину 
града и Градско веће, а нарочито: послове у вези са припремом и одржавањем радних седница Скупштине града 
и Градског већа и њихових радних тела; обраду материјала са седница; припремање прописа и других аката из 
области локалне самоуправе, као и из других области које нису у делокругу других одељења; праћење 
спровођења прописа и аката; вођење евиденција и записника о одржаним седницама и друге послове из ове 
области; стручне и административне послове по поднетим захтевима за оцену уставности и законитости аката 
које доносе Скупштина града и Градско веће; уређивање и издавање "Службеног листа града Краљева"; пружање 
стручне и административно-техничке помоћи одборницима и одборничким групама у Скупштини града, као и 
народним посланицима у Народној  скупштини Републике Србије; друге послове, у складу са законом.   
            У извештајном периоду Одељење је припремило укупно 11 радних седница Скупштине града, са 149 
тачака дневног реда. На основу разматраних скупштинских материјала и донетих одлука, Одељење је обрадило 
11 извода из записника са радних седница Скупштине града и укупно 55 одлука, 5 програма, 1 измену и допуну 
програма, 123 решења, 23 закључка, 3 радна закључка и 1 мишљење. У поменутом периоду одржано је 57 
седница сталних радних тела, на којима су обрађене 245 тачака, донето је 33 мишљења, 39 решења, утврђено 66 
предлога решења и 5 правно-техничких корекција, 5 предлога одлука, 1 јавни позив, а обрађено је и 57 записника.  
 У току 2015. године Одељење је уредило, издало и дистрибуирало 29 бројева «Службеног листа града 
Краљева», са укупно 420 аката, како Скупштине града Краљева, Градског већа и градоначелника, тако и Градске 
управе, Изборне комисије града Краљева, Уставног суда Републике Србије и јавних предузећа и установа чији је 
оснивач Скупштина града Краљева. 
 За потребе Градског већа Одељење је припремило 29 седница Већа (9 редовних и 20 ванредних), уз 4 
припрено-консултативне, са укупно 302 тачке дневног реда. Обрађено је 29 извода из записника и припремљено 
29 подсетника за председавајућег седнице. На истима је донето 7 одлука, 231 решење по жалбама, 26 решења о 
прибављању и отуђењу, 48 решења о давању сагласности, утврђивању и установљењу права, 5 решења о 
образовању радних тела и именовању чланова комисија, 11 решења о промени апропријација, коришћењу 
средстава текуће резерве и сталне буџетске резерве, 19 решења о одобравању и распоређивању средстава и 5 
решења о одобравању средстава по основу једнократне новчане помоћи (поплава, земљотрес), што је укупно 345 
решења. Донето је 115 закључака за Скупштину града којима се утврђују предлози одлука, решења и других 
аката. Донето је 6 закључака којима се дају мишљења и препоруке и покрећу иницијативе, 15 закључака којима се 
дају налози и регулишу поступања, 30 закључака којима се усвајају извештаји и предлози и (не) даје сагласност, 2 
закључка којима се утврђује текст огласа, споразума и других аката, 1 закључак којим се врши исправка, што 
укупно износи 169 закључака. Донето је 34 мишљења о предлозима за измену и допуну дневног реда седнице 
Скупштине и поднетим амандманима, 8 програма, 6 службених белешки сходно члану 21. став 2. Пословника о 
раду Градског већа; одржано је 9 седница Радног тела за жалбе, на којима је размотрено и дато 256 предлогa по 



ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ГРАДСКЕ УПРАВЕ ГРАДА КРАЉЕВА ЗА 2015. ГОДИНУ 

7 
 

жалбама и 4 предлога поводом приговора и захтева. Од стране Одсека припремљена су 22 предлога аката и 
прослеђено је 339 дописа. 
 Пред овим Одељењем, с обзиром на природу посла које обавља, ни по службеној дужности, ни по 
захтевима странака не води се управни поступак. 
 
4. ОДЕЉЕЊЕ ЗА ОПШТУ УПРАВУ врши послове Градске управе који се односе на: послове личних стања 
грађана -  послове у вези са личним стањима грађана, вођење матичних књига рођених, венчаних и умрлих лица и 
књига држављана, издавање извода из матичних књига и уверења о држављанству, решавање о промени личног 
имена, накнадни уписи и исправке у матичним књигама, пријаве и обављање венчања, пријаве смрти лица и 
друго; послове у вези са вођењем јединственог бирачког списка - вршење промена у бирачком списку (уписи, 
брисање, измене, допуне и исправке) по службеној дужности или на захтев странака до закључења бирачког 
списка, као и друге послове утврђене Законом о јединственом бирачком списку; издавање уверења и потврда (о 
којима воде службену евиденцију, када су таква уверења и потврде неопходне за доказивање одређених 
чињеница, у складу са законом); овере потписа, рукописа и преписа докумената; послове услужног центра - 
давање информација, примање поднесака, пружање помоћи странкама, давање обавештења о решавању 
предмета, пријем примедби и притужби на рад органа Града и друго;  организацију управе - послови 
унапређивања организације Градске управе, праћење ажурности њеног рада; послови управљања људским 
ресурсима - планирање људских ресурса, систематизовање радних места, припрема описа послова, прикупљање 
и анализа података неопходних за управљање људским ресрусима, селекција и избор кандидата, обуке 
запослених, развој и оцењивање запослених, награђивање и кажњавање запослених, дефинисање радних односа 
и посредовање у колективном преговарању, мотивација запослених, креирање повољних услова за рад и 
обезбеђивање неопходне опреме, радни односи запослених у Градској управи; канцеларијско пословање - пријем 
и разврставање поште, отпремање поште, евидентирање предмета, архивирање и чување докумената и друго; 
друге послове, у складу са законом. 
            Одељење је организовано у два одсека: Одсек за општу управу и Одсек за управљање људским 
ресурсима. 
            А. Одсек за општу управу - У области управних предмета у Одсеку за општу управу у предметном 
периоду  примљено је укупно 1.105 предмета, a из претходне године пренето је 24 предмета. Током извештајног 
периода решено је укупно 1.115 предмета, а у 2016. годину пренето је 14 предметa. Разлог преношења у 2016. 
годину садржан је у потреби допуне документације, односно странке су приложиле непотпуну документацију или 
се ради о допуни документације коју ово Одељење службено прибавља преко Полицијске управе, односно 
надлежног суда. Напомињемо да сви управни предмети представљају област  грађанских стања. 
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УПРАВНИ ПРЕДМЕТИ (грађанска стања) У 2015. ГОДИНИ 

Пренето из 2014. године Примљено у 2015. години УКУПНО 
 

Решено 
 

Нерешено 

24 1.105 1.129 1.115 14 

 
            У погледу вануправних предмета у овом Одсеку било је укупно 8.933 предметa, од чега је 7.256 
архивирано у интерну доставну књигу, 213 захтева за издавање преписа из архиве, 11 захтева за издавање 
овлашћења, 521 захтева за издавање потврда о упису у бирачки списак за регистрацију политичких странака, 920 
захтева за издавање уверења о животу и захтева за издавање уверења о породичном стању и 12 пријава по 
огласима. Сви вануправни предмети су решени.  
 

ВАНУПРАВНИ ПРЕДМЕТИ У 2015. ГОДИНИ 

Захтев за ... Решено Нерешено 

Архивирано у интерну доставну књигу 7.256 / 

Преписи из архиве 213 / 

Овлашћења 11 / 

Потврде о упису у бирачки списак за регистрацију 
политичких странака 

521 / 

Уверења о животу и породичном стању 920 / 

Пријаве по огласима 12 / 

УКУПНО 8.933 0 

 
Попис аката:  
        - У области бирачког списка урађено је 2.501  решења о променама података. 
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         - У области  матичних књига за подручје града Краљева у 2015. години издато је укупно 31.072 извода из 
матичне књиге рођених, 3.892 извода из матичне књиге венчаних, 6.399 извода из матичне књиге умрлих, 902 
извода из матичне књиге на интернационалном обрасцу и 11.965  уверења о држављанству. Укупан број издатих 
извода и држављанстава у 2015. години износи 53.268. У 2015. години извршено је 1.726  уписа у матичну књигу 
рођених, 543 уписa у матичну књигу венчаних, 1.061 упис у матичну књигу умрлих. Укупно је извршено уписа 
3.330.  

 

РЕЗУЛТАТИ РАДА МАТИЧАРА ГРАДА КРАЉЕВА У 2015. ГОДИНИ 

Упис у 
МКР 

Упис у МКВ Упис у МКУ 
Укупно 
уписа 

Издати 
изводи из 

МКР 

Издати 
изводи из 

МКВ 

Издати 
изводи из 

МКУ 

Издато 
уверења о 

држављанству 

Издато 
извода на 

интер. 
обрасцу 

Укупно 
издато 

извода и 
уверења 

1.726 543 1.061 3.330 31.072 3.892 6.399 11.965 902 53.268 

 
- У области  матичних књига за подручје општина са Косова и Метохије у 2015. години издато је укупно 

14.414 извода из матичне књиге рођених, 1.725  извода из матичне књиге венчаних, 512 извода из матичне књиге 
умрлих, 408 извода из матичних књига на интернационалном обрасцу и 13.230 уверења о држављанству. Укупно 
је издато 30.289 извода и уверења о држављанставу у 2015. години. У истом периоду извршено је 406 уписа у 
матичну књигу рођених, 52 уписа у матичну књигу венчаних и 48 уписа у матичну књигу умрлих. Укупно је 
извршено уписа 506. 
 

РЕЗУЛТАТИ РАДА МАТИЧАРА ЗА МАТИЧНЕ КЊИГЕ СА ПОДРУЧЈА КОСОВА И МЕТОХИЈЕ У 2015. ГОДИНИ 

Упис у МКР Упис у МКВ Упис у МКУ 
Укупно 
уписа 

Издати 
изводи из 

МКР 

Издати 
изводи из 

МКВ 

Издати 
изводи из 

МКУ 

Издато 
уверења о 

држављанств
у 

Издато 
извода на 

интер. 
обрасцу 

Укупно 
издато 

извода и 
уверења 

406 52 48 506 14.414 1.725 512 13.230 408 30.289 
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На простору који покривају 25 месних канцеларија у 2015. години извршено је 169 уписа у матичну књигу 
рођених, 165  уписа у матичну књигу венчаних, 801  уписа у матичну књигу умрлих. Уједно је у протеклој години 
издато 3.212 извода из матичне књиге рођених, 1.504 извода из матичне књиге венчаних, 2.531 изводa из матичне 
књиге умрлих и 3.289 уверења о држављанству. 

 

РЕЗУЛТАТИ РАДА МЕСНИХ КАНЦЕЛАРИЈА НА ПОДРУЧЈУ ГРАДА КРАЉЕВА  У  2015. ГОДИНИ 

Упис у 
МКР 

Упис у МКВ Упис у МКУ Укупно уписа Издати изводи 
из МКР 

Издати изводи 
из МКВ 

Издати изводи 
из МКУ 

Издато 
уверења о 

држављанству 

Укупно 
уверења и 

извода 

169 165 801 1.135 3.212 1.504 2.531 3.289 10.536 

 
Канцеларијско пословање:  
 Преко пријемне канцеларије примљено је и достављено у рад 9.112 предмета и извршена овера 31.520  

разних писмена, рукописа и преписа. 
 Преко писарнице овог Одсека прослеђено је 29.436 комада обичних пошиљки и  63.527 препоручене пошиљке.  
 У 2015. години издато  је 1.570  радних  књижица. 
            Б. Одсек за управљање људским ресурсима обавља послове из радних односа за све запослене у 
Градској управи који се односе на заснивање и престанак радног односа, распоређивање запослених, годишње 
одморе и одсуства и друга права и обавезе запослених по основу рада. 
            У току 2015. године из области радних односа урађено је 728 решења и 95 уверење о запослењу, радном 
стажу или обављеној стручној пракси. Поред наведених послова обављани су и послови вођења прописаних 
евиденција - пријаве и одјаве код Фонда пензијског и инвалидског осигурања и Фонда здравственог осигурања, 
као и пријаве за полагање стручних испита за запослене у Градској управи. 

  У току 2015. године радни однос у Градској управи престао је за укупно 4 лица од чега по основу: 
- лични захтев - 1 и 
- одласка у старосну пензију - 3. 

          На крају извештајног периода Градска управа града Краљева има: 
- 250 лица запослених на неодређено време; 
- 15 лица запослених на одређено време и 
- 3  лица на одређено време, у својству помоћника градоначелника. 
  У односу на 2014. годину, укупан број запослених у Градској управи града Краљева смањен је за 4. 
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5. ОДЕЉЕЊЕ ЗА ДРУШТВЕНЕ ДЕЛАТНОСТИ у оквиру својих надлежности врши послове који се односе на 
област друштвене бриге о деци, основног и средњег образовања, културе, физичке културе, социјалне заштите, 
прати обезбеђивање функционисања установа из ових области, организује послове везане за заштиту културних 
добара од значаја за Град, подстицање развоја културно-уметничког аматеризма и обезбеђивање услова за рад 
установа културе чији је оснивач Град, послове везане за ученичка и студентска питања, друштвену бригу о деци, 
социјалну заштиту, борачко-инвалидску заштиту, послове повереништва Комесаријата за избеглице и миграције, 
Канцеларије за младе, саветника за заштиту права пацијената, као и друге изворне и поверене послове, у складу 
са важећим законским прописима. 
            Одељење је организовано у три одсека: Одсек послова корисника буџетских средстава, Одсек поверених 
послова и Одсек послова социјалне заштите. 
            А. Одсек послова корисника буџетских средстава врши послове из надлежности које су му прописане 
Одлуком о Градској управи града Краљева, a које се односе на оснивање установа из области културе, физичке 
културе, социјалне заштите, друштвене бриге о деци и туризма, прати њихов рад и обезбеђује материјално-
финансијске услове за њихово функционисање, подстиче и суфинансира активности удружења грађана из 
различитих области од јавног интереса за Град, обезбеђује материјално-финансијске услове за функционисање 
установа из области основног и средњег образовања, обавља послове из области ученичког и студентског 
стандарда, обавља послове везане за активности младих са територије града Краљева, као и послове везане за 
заштиту права пацијената. 

1). Послови корисника буџетских средстава обухватају 15 корисника и за исте је овај Одсек надлежан у 
буџетском смислу. 
 Основно образовање обухвата 23 основне школе са територије Града. У извештајном периоду обрађено је 
укупно  4.566 захтева за трансфер буџетских средстава и од укупно 244.923.920,00 динара који су опредељени 
Одлуком о буџету града Краљева за 2015. годину ("Службени лист града Краљева", број 32/14 и 23/15), извршење 
буџета укупно (текући и капитални трансфери) износи 219.839.087,60 динара. У току године корисницима је 
враћено око 5% поднетих захтева на комплетирање, усклађивање и исправку, после чега је уследила њихова 
реализација, све у складу са Упутством о раду трезора града Краљева ("Службени лист града Краљева", број 
12/08). На крају извештајног периода финансијски планови основних школа су реализовани по готово свим 
поднетим захтевима, закључно са 23.12.2015. године. Упоредно посматрано, овај корисник је реализовао 4.560 
захтева у периоду од 01.01-31.12.2014. године. 
 Средње образовање обухвата 10 средњих школа са територије Града. У извештајном периоду обрађено је 
укупно 1.427 захтева за трансфер буџетских средстава и од укупно 117.161.380,00 динара који су опредељени 
Одлуком о у извршено је, текућим и капиталним трансфером, укупно 105.407.044,21 динара. Нереализовани су 
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углавном само захтеви чије доспеће прелази у 2016. годину, а тичу се обавеза по основу сталних трошкова за 
месец децембар 2015. године.  
 Народни музеј је поднео укупно 589 захтева за трансфер буџетских средстава у извештајном периоду, што  
одговара приближном броју захтева поднетих у 2014. години, а реализован је износ од 36.785.791,09 динара. 
 Историјски архив је по основу поднетих 185 захтева за трансфер буџетских средстава извршио 
21.451.353,58 динара, што је за 11 захтева мање него у 2014. години.  
 Народној библиотеци „Стефан Првовенчани“ је у извештајном периоду трансферисано укупно 476 
поднетих   захтева у износу од 42.584.506,75 динара, док се  у 2014. години, поступило по 493 захтева корисника. 
 Краљевачком позоришту је, по основу поднетих 369 захтева за трансфер пренето укупно 24.852.344,45 
динара, што је мање него у претходној години, када је било 406 захтева.  
 Културни центар "Рибница" поднео је у току извештајног периода укупно 496 захтева за трансфер 
буџетских средстава и тако извршио укупно 27.818.152,66 динара, што је за 37 реализованих захтева више него у 
2014. години. 
 Дом културе "Студеница" Ушће поднео је  147 захтева за трансфер и извршио 6.799.786,72 динара 
средстава буџета Града која су му опредељена Одлуком о буџету за 2015. годину. У односу на 2014. годину, овај 
корисник је реализовао 27 захтева за трансфер више.  
 Завод за заштиту споменика културе финансиран је буџетским средствима Града у укупном износу од  
30.070.471,65 динара, на основу поднетих 180 захтева, што је приближно као и у 2014. години, када је било 181 
захтев.  
 Спортски центар "Ибар" поднео је 265 захтева за трансфер буџетских средстава, чиме је реализовано 
23.173.163,74 динара. Овом износу треба додати и трансфер средстава по основу дотација спортским 
удружењима, организацијама и клубовима у укупном износу од 49.500.000,00 динара током 2015. године. 
 Центар за социјални рад је поднео и реализовао 494 захев за трансфер буџетских средстава у укупном 
износу од  66.130.358,79 динара. 
 Предшколској установи "Олга Јовичић – Рита" је извршен укупни трансфер у износу од  215.646.328,97 
динара на основу  поднетих 287 захтева за трансфер, што је за 114  захтева више него у 2014. години.  
 Дечје одмаралиште "Гоч" је поднело 438 захтева за трансфер (у 2014. години било их је 434) и на тај начин 
реализовано је укупно 47.956.769,97  динара. 
 Туристичка организација Краљево реализовала је 424 захтева за трансфер буџетских средстава у укупном 
износу од 15.915.333,88 динара, што је за 14 захтева мање него у буџетској 2014. години. 

Дакле, у извештајном периоду реализовано је укупно  11.031 захтева (што је за 20 захтева више у односу 
на 2014. годину) на име трансфера буџетских средстава у укупном износу од  901.816.988,51 динара. 
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2). Осим праћења спровођења програма установа које је град Краљево основао ради обављања послова 
од јавног интереса и извршавања обавеза које локална самоуправа има према основним и средњим школама са 
територије Града, сагласно Закону о основама система образовања и васпитања ("Службени гласник РС", број 
72/09, 52/11, 55/13, 35/15-др. закон и 68/15), овај Одсек је задужен и за трансфер средстава којима Град дотира 
рад спортским организацијама, клубовима и удружењима основаним по основу одредби Закона о спорту 
("Службени гласник РС", број 24/11 и 99/11- др. закони). Финансирање у области спорта врши се под контролом 
Спортског центра "Ибар", директно на рачуне корисника-спортских клубова, спортских удружења и организација, а 
у извештајном периоду је извршено укупно 49.500.000,00 динара за те намене, од укупно планираних 
50.000.000,00 динара, све поступајући у складу са Одлуком о буџету града Краљева за 2015. годину, а на основу 
решења које је у току 2015. године доносило Градско веће града Краљева. 

3). У складу са Законом о удружењима ("Службени гласник РС", број 51/09) и Одлуком о суфинансирању 
програма рада удружења ("Службени лист града Краљева", број 2/09), ово Одељење је надлежно и за 
суфинансирање и праћење рада удружења грађана, која су основана у складу са одредбама Закона о 
удружењима, ради обављања послова из различитих области од јавног интереса за Град. У складу са Одлуком, 
јавни позив је расписиван два пута у току извештајног периода, за прво и друго полугође буџетске 2015. године. 

    У складу са Одлуком, први јавни позив је расписан 30.01.2015. године за прво полугође буџетске 2015. 
године. По првом јавном позиву конкурисало је 115 удружења, а у складу са Одлуком Градског већа града 
Краљева суфинансирано је  85 удружења у укупном износу од 7.500.000,00 динара. Као непотпуне одбачено је 12 
пријава удружења грађана, 14 је одбијено као неосновано, није се прихватило 4 предлога. Од 85 одобрених, 31 
пројекат се односио на област културе, 21 на хуманитарни програм, 6 на екологију, 2 на заштиту људских права, 3 
на борачко инвалидску заштиту, 14 на задовољење потреба младих и 8 на друге програме.  

     У складу са Одлуком, други јавни позив је расписан 15.07.2015. године за друго полугође буџетске 2015. 
године. По другом јавном позиву, пријаве је поднело 83 удружења, а са 7.500.000,00 динара суфинансирана су 54 
удружења. Неблаговремених пријава било је две. Због непотпуности 16 пријава удружења грађана су одбачене, 8 
је одбијено као неосновано и 3 се није прихватило. Од одобрених 54 пројеката, 21 се односио на област културе, 
16 на хуманитарни програм, 2 на екологију, 1 на заштиту људских права, 3 на борачко инвалидску заштиту, 7 на 
задовољење потреба младих и 4 на друге програме.  

4). У оквиру Одсека на пословима за ученичка и студентска питања у извештајном периоду, у складу са 
одредбама Закона о основама система образовања и васпитања ("Службени гласник РС", број 72/09, 52/11, 55/13, 
35/15-др. закон и 68/15) и Закона о ученичком и студентском стандарду ("Службени гласник РС", број 18/10), по 
поднетим захтевима је у току септембра и октобра месеца издато 1.755 уверења ученицима и студентима за 
студентски кредит (526), за студентски дом (751), за ученичке стипендије (326) и  уверења за ученички дом (152).  
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5). У оквиру послова везаних за обавезно основно образовање у извештајном периоду евидентирано је 
1.047 деце која ће похађати први разред основне школе у школској 2015/16. години. Дато је 27 сагласности за 
прелазак у другу школу (други и виши разреди). Против родитеља чија деца не похађају наставу у основној школи, 
поднет је 41 захтева за покретања прекршајног поступка. 

6). Одржано је укупно 15 седница Интерресорне комисије, која је формирана у складу са одредбама члана 
98. став 19. Закона о основама система образовања и васпитања и у складу са Правилником о додатној 
образовној, здравственој и социјалној подршци детету и ученику ("Службени гласник РС", број 63/10). Том 
приликом је стручна комисија донела мишљење за 191 дете. Од овог броја, 78 мишљења се односи на продужено 
породиљско боловање, а остала се тичу деце предшколског и школског узраста, ради њиховог бољег сналажења 
при похађању предшколског и школског програма.  

7). У оквиру својих надлежности, у складу с Законом о буџетском систему ("Службени гласник РС", број 
54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12 и 62/13), Одсек је вршио послове на припреми предлога:  

- Одлуке о завршном рачуну буџета града Краљева за 2014. годину, 
- Одлуке о буџету града Краљева за 2015. годину, 
- Одлуке о изменама и допунама Одлуке о буџету града Краљева за 2015. годину и  
- Одлуке о буџету града Краљева за 2016. годину, 

а све у складу с буџетским календаром за јединице локалне самоуправе за кориснике буџетских средстава Града 
за које је надлежно у буџетском смислу. 

8). У оквиру својих надлежности, у складу са одредбама Одлуке о буџету града Краљева за 2015. годину, 
Одсек је вршио послове на припреми предлога финансијских планова основних и средњих школа са територије 
града Краљева за 2015. годину и за ревидирање истих по усвајању Одлуке о изменама и допунама Одлуке о 
буџету града Краљева за 2015. годину. 

9). У оквиру својих надлежности, у складу са одредбама Одлуке о буџету града Краљева за 2016. годину, 
Одсек је вршио послове на припреми предлога финансијских планова основних и средњих школа са територије 
града Краљева за 2016. годину. 

10). У оквиру својих надлежности, у складу са инструкцијама добијеним од стране за то надлежног 
Одељења за привреду и финансије Градске управе града Краљева, Одсек је вршио послове на утврђивању 
предлога кварталних финансијских планова за кориснике буџетских средстава за које је одговоран у буџетском 
смислу и то: 

- за период 01.01. - 31.03.2015. године, 
- за период 01.01. - 30.06.2015. године и  
- за период 01.01. - 30.09.2015. године. 
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11). У оквиру својих надлежности, у складу са Правилником о начину и поступку преноса неутрошених 
буџетских средстава града Краљева на подрачун извршења буџета града Краљева, које је донело Одељење за 
привреду и финансије Градске управе града Краљева („Службени лист града Краљева“, број 25/13), Одсек је 
пратио повраћај пренесених, а неутрошених буџетских средстава до 31.12.2015. године корисника буџета града 
Краљева за које је одговоран у буџетском смислу. 

12). У оквиру својих надлежности, а у складу са буџетским календаром дефинисаним Законом о буџетском 
систему, Одсек је вршио послове тромесечног извештавања о извршењу буџета града Краљева за кориснике 
буџета града Краљева за које је ово Одељење надлежно у буџетском смислу: 

- за период 01.01. - 31.03.2015. године, 
- за период 01.01. - 30.06.2015. године, 
- за период 01.01. - 30.09.2015. године, 
- за период 01.10. - 31.12.2015. године.  
13). У оквиру својих надлежности, а у складу са Законом о буџетском систему, Одсек је вршио послове 

месечног извештавања по основу: 
- броја запослених код корисника буџета Града - установа чији је оснивач град Краљево, 
- субаналитичког текућег и капиталног трансфера буџетских средстава нивоу Републике, 
- реализације сопствених прихода корисника буџетских средстава - установа чији је оснивач Град, све за 

потребе за то надлежног Одељења за привреду и финансије. 
14). Ради несметаног извршења Одлуке о буџету града Краљева, а на основу испостављених захтева 

корисника за које је ово Одељење надлежно у буџетском смислу, Одсек је за то надлежном Одељењу за привреду 
и финансије Градске управе града Краљева у посматраном извештајном периоду испоставио: 

- 2 захтева за ангажовање средстава текуће буџетске резерве, 
- 8 захтев за промену у апропријацији и 
- 1 захтев за промену квоте. 
15). Одсек је пратио извршење распоредних решења којима су корисницима буџета града Краљева у 2015. 

години пренета средства од вишег нивоа власти, највише од Министарства културе, а по основу пројеката јавних 
установа са територије града Краљева, чије је спровођење ово Министарство прихватило да суфинансира у 
протеклој години.  

16). Одсек је примио документацију, радио и спроводио Одлуку о остваривању права на накнаду трошкова 
за вантелесну оплодњу („Службени лист града Краљева“, број 13/13). Праћено је правдање буџетских средстава, 
која су исплаћивана по захтевима грађана, а на основу решења и у складу са прописаним критеријумима.  

17) Канцеларија за младе, као локални сервис за младе, основана 26.08.2013. године, у протеклој години 
обављала је активности у складу са својим планом рада.  
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Почетком године била је носилац пројекта „Теретана на отвореном града Краљева“, а уз подршку 
Министарства омладине и спорта, које је пројекат веома високо оценило и подржало са 1.200.000,00 динара.  

Организовала је учешће 50 волонтера у току одвијања ''Дејвис купа'' у марту 2015. године.  
У сарадњи са Саветом за младе града Краљева организован је „Сајам високог образовања Краљево 2015“.  
Успешно је подржано више хуманитарних акција на нивоу града, као и низ волонтерских активности у 

склопу са градским манифестацијама.  
            18) У складу са одредбама Закона о правима пацијената („Службени гласник РС“, број 45/13) са радом је 
од 1. децембра 2013. године отпочео Саветник за заштиту права пацијената. Саветник је учествовао на више 
едукацији Саветника за заштиту права пацијената, а у Сремским Карловцима, на позив СКГО учествовао је на 
радионици везаној за измене и допуне Закона о правима пацијената. На појединим радионицама учествовао је 
као предавач.  
            Учествовао је у раду комисије за измену и допуну Одлуке о оснивању Дома здравља „Краљево“.  
             Израдио је више нацрта аката који се тичи делатности које се обављају у оквиру овог Одељења, а везана 
су за област социјалне заштите, рада повереника за избеглице и миграције града Краљева, примарне 
здравствене заштите, јавних установа чији је оснивач град Краљево. 
             Учествовао је у раду Комисије за избор корисника помоћи за куповину домаћинстава са окућницом у циљу 
побољшања услова становања интерно расељених лица. 
              Саветник за заштиту права пацијената обављао је редован рад са 374 странке и разматрао њихове 
писане (6) приговоре, од којих је решено свих 6, а два су била неоснована .  
               Утврђено је да је повређено право пацијената на квалитет пружања здравствених услуга, на превентивне 
мере, право на доступност здравствене заштите.  
              Саветник је дао укупно 368 правних савета по основу остваривања права пацијената (52), права на 
здравствено осигурање (308) и остала права (8).  

   Б. Одсек поверених послова обавља послове поверене од стране Републике Србије: утврђивање права 
на дечији додатак, родитељски додатак, накнаду зараде за време породиљског одсуства, одсуства са рада ради 
неге детета и одсуства са рада ради посебне неге детета, утврђивање права на накнаду трошкова боравка у 
предшколској установи за децу без родитељског старања и за децу са сметњама у развоју. Спроводе се и одлуке 
Скупштине града Краљева - Одлука о праву на једнократну навчану наккнаду за прворођено дете и Одлука о 
накнади незапосленим породиљама. Издаје се и велики број уверења на основу расположиве службене 
евиденције. 
            У извештајном периоду примљени су следећи захтеви за утврђивање права на: 
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ДЕЧИЈИ ДОДАТАК: 

Нови 
захтеви 

Обнова Пренети 
предмети 

Укупно Завршени 
предмети 

Поступак у току Начин финансирања 

456 2.821 147 3.424 3.317 107 
 

Буџет РС 

 
РОДИТЕЉСКИ ДОДАТАК:  

Примљени 
захтеви 

Пренети предмети 
 

Укупно Завршени предмети Поступак 
у току 

Начин финансирања 

1.022 5 1.027 1.022 5 
 

Буџет РС 
 

НОВЧАНА НАКНАДА ЗА ПРВОРОЂЕНО ДЕТЕ: 

Примљени 
захтеви 

Пренети предмети Укупно Завршени предмети Поступак у току Исплата из буџета 
града Краљева 

470 0 470 469 1 6.062.934,00 - нето 
7.217.778,12- бруто 

 
НОВЧАНА НАКНАДА ЗА НЕЗАПОСЛЕНЕ ПОРОДИЉЕ: 

Примљени 
захтеви 

Пренети предмети Укупно Завршени предмети Поступак у току Исплата из буџета 
града Краљева 

442 17 459 450 9 49.990.693,18 - нето 
59.512.722,08 - бруто 

 
НОВЧАНА НАКНАДА за породиљско одсуство и одсуство са рада ради неге детета и новчана  накнада за 

посебну негу детета: 

Примљени 
захтеви 

Пренети предмети Укупно Завршени предмети Поступак у току Исплата из буџета 
Републике Србије 
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565 5 570 554 16 264.439.471,70 

 
            У наведеном периоду урађено је укупно 5.064 спискова обрачунатих накнада и исплата накнада за 
породиљско одсуство, одсуство са рада ради неге детета и за новчану накнаду за посебну негу детета, примљено 
је 4.842 спискова за рефундацију средстава послодавцима, исконтролисано и написано 4.842 налога и извршена 
исплата по истим. На име Дечије недеље исплаћено је 49.245,00 динара. Средства су пренета установи која је 
учествовале у организацији манифестације у првој половини месеца октобра, према приложеним рачунима и то 
Народној библиотеци ''Стефан Првовенчани''. 
            Са подрачуна Министарства просвете пренето је ПУ „Олга Јовичић Рита“ (трансфер новца) на име 
средстава за финансирање припремно предшколског програма, тзв. „нулте групе“, укупно 42.480.581,00 динара. 

      На основу расположиве евиденције, на лични захтев издато је 62 уверења. 
            Одељење за друштвене делатности Градске управе града Краљева пратило је извршење уговора о 
извођењу радова за пројекте који се делом финансирају из средстава Националног инвестиционог плана, 
сагласно Уредби о поступку по коме се бирају пројекти за Национални инвестициони план и у складу са поступком 
по коме се Национални инвестициони план спроводи („Службени гласник РС“, број 29/08 и 49/09), а у складу са 
прописаним процедурама ранијег Министарства економије и регионалног развоја - Сектора за НИП.  
            У складу са својим овлашћењима Одељење је давало и писане инструкције корисницима буџетских 
средстава града Краљева у циљу спровођења пројекта РИНО, спровођења обавеза корисника везаних за 
Регистар запослених, спровођење Правилника о начину и поступку преноса неутрошених буџетских средстава 
града Краљева на подрачун извршења буџета  града Краљева за 2015. годину („Службени лист града Краљева“, 
број 25/13) и др. 
            В. Одсек послова социјалне заштите у области борачко-инвалидске заштите спроводи одредбе: Закона 
о основним правима бораца, војних инвалида и породица палих бораца („Службени лист СРЈ“, број 37/98), Закона 
о правима бораца, војних инвалида и чланова њихових породица („Службени гласник СРС“, број 54/89 и 18/90, 
„Службени гласник РС“, број 137/04), Закона о правима цивилних инвалида рата („Службени гласник РС“, број 
22/96), Уредбе о праву на месечно новчано примање за време незапослености ратних војних инвалида од V до X 
групе из оружаних акција после 17. августа 1990. године („Службени гласник РС“, број 42/06). 

На основу података из службене евиденције овај Одсек решава о правима следећег броја корисника по 
разним основама: 

По ранијим савезним прописима који се и данас примењују: 
- лична инвалиднина                                                                                  285 
- борачки додатак                                                                                         42 
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- додатак за негу и помоћ                                                                             8 
- ортопедски додатак                                                                                   32 
- накнада за време незапослености                                                             8 
- путничко моторно возило                                                                            5 
- породична инвалиднина                                                                          222 
- увећање породичне инвалиднине                                                              2 
- увећана породична инвалиднина                                                              35 

По републичким прописима: 
- месечно новчано примање                                                                        86 
- породични додатак                                                                                      9 
- месечно новчано примање ратних војних инвалида од V до X групе из оружаних акција после 

17.08.1990. године                                                                                       59 
- лична инвалиднина (ЦИР)                                                                           23 
- додатак за негу и помоћ од стране другог лица (ЦИР)                              1 
- ортопедски додатак (ЦИР)                                                                          14 
- месечно новчано примање (ЦИР                                                               15 

По општинскoj Одлуци: 
- месечно новчано примање учесника НОР-а                                              4 
- материјално обезбеђење учесника НОР-а и чланова породица            30. 

У извештајном периоду у овом Одсеку је вођен управни поступак за 211 предмета који се односе на 
признавање права ратним, мирнодопским и породичним инвалидима, од чега: породична инвалиднина 239, лична 
инвалиднина (ратни и мирнодопски) 6, лична инвалиднина (цивилни инвалиди) 2, породични додатак 2, месечно 
новчано примање 51, коначно усклађивање месечног новчаног примања 48, борачки додатак 1, накнада за време 
незапослености 1, увећање процента инвалидитета 4, ортопедско помагало 7, право на погребне трошкове 8, 
право на једнократну помоћ у случају војног инвалида 12, издато је 13 уверења за ослобађање од плаћања 
дажбине на регистрацију моторних возила, 1 уверење за ослобађање од увозних дажбина при увозу возила из 
иностранства, 15 уверења о признатом својству за кориснике личне и породичне инвалиднине, 1 уверење за 
остваривање права на попуст код АМСС и 2 уверења за остваривање права на ваучер за субвенционисано 
плаћање услуга смештаја у угоститељским објектима. У току спровођења управног поступка за све наведене 
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захтеве, прибављене су изјаве странака и сведока и сачињено 430 записника, извршено је 3 увиђаја, а по 
службеној дужности су прибављани разноврсни докази неопходни ради утврђивања одређених права. У том 
смислу сачињено је 777 замолница. 

По инструкцији Министaрства за рад, запошљавање и социјалну политику урађено је 17 изјашњења на 
тужбе странака које су покренуте против истог Министарства. 

Управни поступак за права цивилних инвалида рата у 2015. години је вођен за 31 корисника и донето је 
31 решења. Издато је 203 уверења о бесплатном превозу за одређене категорије лица и контролисано 36 
спискова и фактура достављених од стране превозника.  Сачињено је 12 спискова за исплату допунског 
материјалног обезбеђења учесника НОР-а и чланова породица палих и умрлих бораца. До краја маја 2015. године 
завршен је посао на ажурирању базе података ''Борци Србије'', која се редовно ажурира по предметима, на захтев 
Министaрства за рад, запошљавање и социјалну политику. 

У оквиру финансијско-књиговодствених послова вршили су се послови обрачуна и исплате средстава 
за кориснике борачко-инвалидске заштите и цивилне инвалиднине месечним требовањем средстава од 
надлежног Министарства. Спровођене су исплате по новим решењима. Сачињавани су финансијски извештаји 
Министарству, подношени налози за исплату Поштанској штедионици, издавале су се објаве за превоз и књижице 
за повлашћену вожњу корисницима, као и уверења о укупним месечним примањима корисника борачко-
инвалидске заштите ради приказа банци и у друге сврхе. 

Повереништво Комесаријата за избеглице и миграције обављало је послове везане за континуиране 
активности на збрињавању избеглих и расељених лица, као и послове везане за омогућавање наведеним лицима 
да остваре своја законска права. Радило се на реализацији једнократне новчане помоћи у износу од 780.000,00 
динара, вршена је расподела 250 хуманитарних пакета са храном.  

Радило се на реализацији програма откупа сеоских домаћинстава и на затварању колективног центра 
ромско насеље „Стари аеродром“, при чему су завршене све предвиђене активности за затварање тог 
колективног центра,  које је обављено званично 06.01.2015. године, када је извршена примопредаја 10 стамбених 
јединица.  

Организована је и извршена расподела огревног дрвета за становнике колективног центра Ромско 
насеље „Стари аеродром“, на основу средстава обезбеђених од стране Комесаријата за избеглице Републике 
Србије и ажурирана реализација помоћи у грађевинском материјалу за 95 расељених лица са КиМ.  

Остварени су контакти и обављени разговори са представницима УНХЦР-а и других међународних и 
хуманитарних и невладиних организација („Визија“, „Интерсос“, “Сигма плус“, Црвени крст...) као и са другим 
релевантним актерима у вези са наредним задацима на плану збрињавања избеглих и интерно расељених лица.  
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За реализацију програма помоћи у грађевинском материјалу за избеглице из БиХ и Хрватске утврђена је 
листа и упућен захтев за споровођење поступка јавне набавке Комесаријату за избеглице и миграције Републике 
Србије. 

У сарадњи са Балканским центром за миграције постављена је огласна табла са упутствима и правним 
саветима, а отворена је и Хуманитарно-правна канцеларија на нивоу града Краљева. 

Формиран је и Савет за миграције на нивоу града Краљева, а повереник за избеглице и миграције за 
град Краљево је крајем 2015. године, у јеку мигрантске кризе, активно ангажован у прихвату и збрињавању 
миграната у прихватном центру Принциповац код Шида и алтернативним граничним прелазима Беркасово- 
Бапско  и Товарник. 

Обављани су и редовни административни послови у смислу рада са избеглим и  интерно расељеним 
лицима, издавање разних потврда и уверења, у складу са расположивом евиденцијом. Донето је 38 решења за 
укидање својства избеглог лица, обрађено 256 захтева за издавање дупликата легитимације расељених лица и 
различите промене, издато је 3.020 потврда везане за остваривање права избеглих и интерно расељених лица, а 
све у склопу континуираних активности на збрињавању и остваривању права и решавању проблема избеглих и 
интерно расељених лица. 

 
6. ОДЕЉЕЊЕ ЗА ПРИВРЕДУ И ФИНАНСИЈЕ, у оквиру свог делокруга рада, извршава послове управе који се 
односе на област привреде, пољопривреде, туризма, цена из надлежности Града, буџетско планирање и 
извршавање, буџетско рачуноводство и извештавање, управљање средствима КРТ-а, административне и 
финансијске послове за потребе фондова града Краљева, праћење реализације програма јавних предузећа ради 
извештавања, као и друге послове у складу са законом. 
 Рад Одељења организован је у два одсека: Одсек за привреду и развој и Одсек за финансије. 
            У области пољопривреде у извештајном периоду активности су се одвијале на реализацији следећих 
задатака: 

- изради предлога Програма подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног 
развоја за 2015. годину на територији града Краљева, који је донело Градско веће града Краљева 
(''Службени лист града Краљева '', број 13/15 и 29/15);  

- изради Извештаја о реализацији Програма рада и финансијског плана Фонда за развој пољопривреде 
града Краљева за 2014. Годину, који је разматрала Скупштина града Краљева;  

- изради предлога Програма рада и финансијског плана Фонда за развој пољопривреде града Краљева за 
2015. годину који је донео Управни одбор Фонда за развој пољопривреде града Краљева  и  Измене и 
допуне Програма рада и финансијског плана Фонда за развој пољопривреде града Краљева за 2015. 
годину, које је донео Управни одбор Фонда, а Градско веће града Краљево дало сагласност на исте; 
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- изради предлога Правилника о коришћењу средства за подстицање развоја пољопривреде кроз 
субвенцију трошкова за пројекте из области примарне пољопривредне производње за 2015. годину и исти 
је донео Управни одбор Фонда за развој пољопривреде града Краљева; 

- реализацији Програма рада и финансијског плана Фонда за развој пољопривреде града Краљева за 2015. 
годину кроз спровођење јавног огласа - конкурса за доделу подстицајних средстава и израду потребних 
одлука и аката којима су 128 носилаца пољопривредних газдинстава остварила право на бесповратна 
средства за подстицање развоја пољопривреде, 625 носиоца пољопривредних газдинстава остварило 
право на регресирање трошкова осигурања усева, плодова, младих вишегодоишњих засада, расадника и 
животиња, 1656 носилаца пољопривредних газдинстава остварила право на регресирање трошкова 
вештачког осемењавања, 91 носилац пољопривредних газдинстава остварило право на кредитну 
подршку за суфинасирање камата за пољопривредне кредите и 52 уговора о додатној стимулацији за  
рад на противградним станицама; 

- припреми и реализацији у стручном и административном смислу 9 седница Управног одбора Фонда за 
развој пољопривреде града Краљева и две седнице Надзорног одбора Фонда за развој пољопривреде 
града Краљева (израда одговарајућих одлука и нормативних аката). 

    У стручном и административном погледу праћен је рад Комисије за израду годишњег програма заштите, 
уређења и коришћења пољопривредног земљишта који је Скупштина града Краљево донела (''Службени лист 
града Краљева'', број 17/15), урађен нацрт Одлуке о одређивању надлежног органа за спровођење закупа 
пољопривредног земљишта (''Службени лист града Краљева'', број 22/15) , предлог Решења о образовању 
Комисије за одређивање цене закупа пољопривредног земљишта у државној својини и спровођење поступка 
јавног надметања  (исто је достављено Градском већу на разматрање и доношење) и   праћен је рад две  седнице 
Комисије за утврђивање критеријума и расподелу висококвалитетних приплодних јуница у циљу спровођења 
Решења о начину расподеле првих женских телића (предложено 11 уговора о додели првог женског телета и 13 
споразума о раскиду уговора о додели стеоне јунице и прво женско теле). 
 У области праћења цена у јавним комуналним предузећима припремљен је  нацрт Решења о давању 
сагласности за образовање цена за испоручену топлотну енергију по Уредби Владе РС о утврђивању 
методологије за одређивање цене снабдевања крајњег купца топлотном енергијом  са образложењем, изјашњења 
Градском већу града Краљева у вези Одлуке Надзорног одбора ЈЕП ''Топлана''  о утврђивању коефицијента за 
израчунавање тарифе ''енергија'' и '' површина'' за тарифну групу пословни простор и у вези предложене политике 
цена у оквиру Програма пословања јавних и јавних  комуналних предузећа за 2016. годину. 
 У области туризма Одељење, као поверени посао Законом о туризму, обављало је послове категоризације 
угоститељских објеката за смештај у домаћој радиности и сеоском туристичком домаћинству (извршена је 
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категоризација 9 угоститељских објеката). Квартално су достављани извештаји надлежном Министарству о броју 
лежајева у домаћој радиности и сеоском туристичком домаћинству и о наплаћеној боравишној такси. 
 У извештајном периоду по захтеву 275 странака вођен је управни поступак у предметима из области 
пољопривреде, туризма  и предузетништва  и исти су решавани  у прописаним роковима.  
 У току 2015. године, у складу са Одлуком о буџету града Краљева за 2015. годину (''Службени лист града 
Краљева'', број 32/14 и 23/15) Трезору града Краљева је испостављено 14.854 захтева од стране буџетских 
корисника града Краљева, а који су реализовани на терет подрачуна извршења буџета града Краљева код Управе 
за трезор у оквиру Консолидованог рачуна трезора града Краљева. 
 Све  промене у приходима и примањима и расходима и издацима  благовремено су књижена у роковима 
утврђеним Правилником о буџетском рачуноводству (''Службени гласник РС'', број 12/08), односно вршена су 
месечна сравњења прихода и примања и расхода издатака са Управом за трезор, а у циљу благовременог 
извештавања надлежног Министарства за финансије РС у току месеца за претходни месец. 
 Упоредо вршена су и месечна сравњења расхода и издатака  са директним и индиректним буџетским 
корисницима, као и преузимање тромесечних извештаја (преко обрасца 5. – Извршење буџета), која су 
достављена Трезору града Краљева од стране буџетских корисника у складу са Одлуком  о буџету града Краљева 
за 2015. годину. 
 У оквиру Консолидованог рачуна трезора града Краљева (КРТ-а), свакодневно је праћено стање  средстава 
при чему је вршено повлачење или пласирање средстава код ''Банке Интеза'', ''Кредит Агриколе банке'',  
''Финдоместик банке'' и ''Аик банке'',  са којима је град Краљево имао закључене уговоре о депоновању средстава 
по виђењу за 2015. годину, а у циљу повећања економичности у управљању финансијским средствима. 
 У складу са одредбама члана 78. Закона о буџетском систему (''Службени гласник РС'', број 54/09, ...108/13 
и 103/15) надлежном извршном органу - Градском већу, благовремено је достављен Нацрт Одлуке о завршном 
рачуну буџета града Краљева за 2014. годину, а сагласно одредбама члана 30. Одлуке о буџету града Краљева 
за 2015. годину Извештаји о реализацији Одлуке о буџету града Краљева за период јануар - март, јануар - јун и 
јануар - септембар 2015. године, као и месечни извештаји о реализацији Одлуке градоначелнику града Краљева. 
 У складу са одредбама члана 10. Одлуке о буџету града Краљева за 2015. годину, односно пројекције 
остварених прихода и примања  буџета и потреба корисника буџета, Одељење је утврдило планове за извршење 
буџета и то период јануар - март, јануар - јун и јануар - септембар 2015. године.Ценећи остварене приходе и 
примања у периоду јануар - септембар 2015. године Одељење је доставило и додатно Упутство – обавештење о 
могућем обиму преузимања обавеза на терет средстава из буџета града Краљева до краја фисклане 2015. 
године. 
 У складу са одредбама члана 31. и 40. Закона о буџетском систему, Одељење је као надлежан орган  
донело Упутство за припрему нацрта Одлуке о ребалансу буџета града Краљева за 2015. годину и Упутство 
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за припрему нацрта Одлуке о буџету града Краљева за 2016. годину, објављено на сајту града Краљева којим 
су дефинисани основни макроекономски показатељи за 2016. годину и две наредне године, планирана политика 
локалне власти, процена прихода и примања буџета града Краљева у преиоду 2016 - 2018. године, обим 
средстава који може да садржи предлог финансијског плана буџетског корисника, програмски део буџета и 
преглед капиталних улагања. 
 Након доношења Упутства за припрему Одлуке о буџету локалне власти за 2016. годину и пројекција за 
2017. и 2018. годину, од стране министра финансија РС, Одељење је доставило буџетским корисницима допуну 
Упутства за припрему Одлуке о буџету за 2016. годину и прописаним обрасцима. 
 Сагласно одредбама члана 31. став 1. тачка 2) Закона о буџетском систему Одељење је благовремено 
доставило нацрт Одлуке о изменама и допунама Одлуке о буџету града Краљева за 2015. годину и нацрт Одлуке 
о буџету града Краљева за 2016. годину надлежном извршном органу - Градском већу у складу са буџетским 
календаром. 
 У циљу  инвестирања средстава на домаћем тржишту Консолидованог рачуна трезора града Краљева 
новембра 2015. године, расписан је јавни позив за прикупљање понуда упућен пословним банкама за депоновање 
средстава по виђењу у 2016. години. 
 У складу са  одредбама Одлуке о буџету града Краљева за 2015. годину  припремљени  су предлози  
Решења за коришћење сталне и текуће буџетске резерве, Решења за промену апропријација и Решења о 
отварању -  повећање апропријација по основу наменских трансфера од вишег нивоа власти и донација физичких 
и правних лица.  
 У поступку извршења Одлуке о  буџету града Краљева за  2015. годину, а у циљу извршења преузетих 
обавеза града Краљева, предложено је више уговора за потребе градоначелника града Краљева, као и већи број 
изјашњења из надлежности као одговор Градском  већу града Краљева .  
 Министарству финансија и Министарству рада и социјалне политике Републике Србије у складу са 
прописаним Правилницима благовремено и редовно су достављани Извештаји који се односе на реализацију 
буџета и то: приходи и расходи, субвенције, задуживање корисника буџетских средстава, пласмана средства 
Консолидованог рачуна трезора и о исплаћеним  платама буџетских корисника из средстава буџета. 
 У складу са одредбама члана 2. Уредбе о поступку привремене обуставе преноса припадајућег дела пореза 
на зараде и пореза на добит правних лица аутономној покрајини, припадајућег дела пореза на зараде граду 
Београду , односно преноса трансферних средстава из буџета РС јединици локалне самоуправе (''Службени 
гласник РС'', број 49/13), Одељење је пратило  исплату зарада и осталих примања у јавним предузећима чији је 
оснивач град Краљево и податке  у складу са прописаним Правилником достављало месечно и полугодишње на 
прописаним обрасцима за зараде, остала примања  и кредитном задужењу Министарству финансија и 
Министарству рада и социјалне политике Републике Србије. 
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 У складу са Уредбом о утврђивању државног програма обнове привредне делатности на поплављеном 
подручју (''Службени гласник РС'', број 144/14 и 17/15), Управи за трезор су дати налози за отварање динарских 
посебних наменских подрачуна за 20 привредних субјеката и предузетника са територије града Краљева, која су 
претрпела штете од поплава у току априла 2014. године.  
 Сагласно Правилнику о начину и евидентирању корисника јавних средстава и условима и начину за 
укидање подрачуна код Управе за трезор (''Службени гласник РС'', број 113/13) дато је Упутство буџетских 
корисника за поступање код укидања - гашења подрачуна осталих буџетских корисника који се финансирају из 
буџета града Краљева (удружења и др.), чији су рачуни у претходном периоду били отворени. 
 Редовно је вршен обрачун и фактурисање закупа пословног простора у складу са закљученим уговорима 
између града Краљева и корисника пословног простора и праћење наплате истих, односно достављана 
обавештења о висини рате за станове у откупу у складу са Законом о становању.  
  У оквиру утврђених надлежности Одељење је припремило  3 седнице Управног одбора фондације ''Петар 
Богавац- Анђелко Савић'' и 2 седнице Управног одбора Ватрогасног фонда.  
 У склопу активности  Фондације ''Петар Богавац - Анђелко Савић'' расписан је и спроведен конкурс за 
доделу једнократне новчане помоћи корисницима Фондације, односно додељено 142 једнократне новчане помоћи 
учесницима конкурса који су испунили услове.  
   У извештајном периоду запослени у овом Одељењу били су ангажовани и на административно-стручним 
пословима у радним телима – комисијама које су формиране од стране Скупштине и  извршног органа (Комисија 
за отуђење грађевинског земљишта, Комисија за давање у закуп пословног простора, Комисија за решавање 
захтева грађана за накнаду штете од уједа паса луталица, Комисија за за израду предлога Годишњег програма 
заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта, Радној групи за израду Стамбене стратегије града 
Краљева за период 2016-2020. године и у комисијама за јавне набавке и слично).  
 
7. ОДЕЉЕЊЕ ЗА УПРАВЉАЊЕ ИМОВИНОМ И ИНФОРМАЦИОНЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ врши послове Градске 
управе који се односе на: попис и упис имовине Града - прикупљање правне и техничке документације, 
утврђивање књиговодствене ревалоризоване вредности имовине, утврђивање тржишне вредности имовине, 
усаглашавање књиговодствених евиденција и извора финансирања, прикупљање података о физичком стању 
непокретности, формирање базе података, уношење података о непокретностима, прибављање података Службе 
за катастар непокретности, јавних предузећа и установа, упоредна анализа података по структури (правних, 
техничких, књиговодствених), ажурирање базе података, формирање документације за упис права јавне својине у 
регистар непокретности, подношење захтева за добијање потврде Републичке дирекције за имовину да су 
непокретности пријављене за јединствену евиденцију непокретности у државној својини, подношење евиденционе 
пријаве на прописаном обрасцу и добијање потврде од Дирекције за имовину, подношење захтева (за упис права 
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јавне својине града, за конверзију права коришћења на изграђеном и неизграђеном грађевинском земљишту које 
користе правни субјекти чији је оснивач Град) Служби за катастар непокретности; послове евиденције 
непокретности - вођење евиденције о непокретностима које користи Град и јавна предузећа и установе чији је он 
оснивач, евиденције терета на непокретностима, преузимање непокретности стечене наслеђем, уговором или 
другим правним послом, прибављање потребне документације и састављање записника о стању имовине, 
давање података из евиденције имовине у својини Града; имовинско-правне послове управљања имовином -  
припрема нацрта одлука и уговора о прибављању, управљању, коришћењу и располагању имовином, 
прикупљање документације за упис имовине у одговарајуће јавне регистре, вођење јединственог регистра 
непокретности у јавној својини Града, вођење и ажурирање портфолија имовине у јавној својини Града; поједине 
послове везане за коришћење грађевинског земљишта и јавних површина; стручно-техничке послове управљања 
имовином - процена стања имовине, предлагање инвестиционог и текућег одржавања, праћење инвестиција, 
учествовање у припреми плана јавних инвестиција, израда предмера и предрачуна радова; економско-
финансијске послове управљања имовином - процена вредности имовине применом одговарајућих методологија, 
анализа улагања у непокретности, праћење учинка јавних инвестиција, анализа ефеката улагања у јавне 
инвестиције путем јавних набавки, јавно-приватног партнерства и концесија; имовинско-правне послове поверене 
законом - послове везане за експропријацију и самовласна заузећа, откуп станова у својини Града, враћање 
утрина и пашњака селима, враћање имовине задругама, стручне и административне послове за потребе Комисије 
за враћање земљишта по Пољопривредном земљишном фонду, одређене нормативне послове, послове 
издавања дозвола и вођења евиденција у области водопривреде, заштите од ерозије и регулације водотокова; 
припрему и израду нормативно-правних аката из надлежности Одељења; послове планирања развоја, одржавања 
и функционисања рачунарско-комуникационе инфраструктуре у Градској управи; развој информационих 
технологија Града; одржавање и ажурирање званичног веб сајта Града; праћење функционисања хардвера и 
софтвера; програмирање софтверских апликација; инсталацију, конфигурацију и одржавање сервера; 
организовање и успостављање интернет и интранет комуникација; послове на успостављању е-управе; послове 
прикупљања и управљања геопросторним подацима (Географски Информациони Систем - ГИС); друге послове, у 
складу са законом. 
 Најзначајнији послови Одељења везани су за примену Закона о јавној својини ("Службени гласник РС", број 
72/11 и 88/13) и то у делу који се односи на припрему аката располагања Градском већу града Краљева и 
Скупштини града Краљева, а посебно су значајни поступци евидентирања и укњижбе јавне својине. Ово 
Одељење располаже подацима о постојању преко 13.500 катастарских јединица које су предмет 
евидентирања. Највећи број односи се на општинске некатегорисане путеве где је извршена конверзија на 
грађевинском земљишту. Посебно указујемо на потребу да се пре евидентирања, односно укњижбе поједине 
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непокретности геодетски сниме, односно да се изврши легализација ових непокретности. Рок за евидентирање 
јавне својине истиче октобра 2016. године. 

Објекти који су јавна својина града Краљева су систематизовани према корисницима тако да се деле на 
објекте јавних предузећа, установа, објекте који се воде на град Краљево, месне заједнице и основне школе 
(уколико је оснивач школе локална самоуправа). 
 Јавна предузећа: ЈП ''Путеви'' укупно 4 објекта, у току упис јавне својине; Дирекција за планирање и 
изградњу „Краљево“ из Краљева укупно 8 објеката, извршен упис јавне својине на 6 објеката, а за 2 објекта 
поступак у току; ЈЕП „Топлана“ Краљево укупно 10 објеката, поступак уписа у раду за све објекте; ЈКП „Пијаца“ 
Краљево укупно 15 објеката, поступак уписа у раду; ЈКП „Чистоћа“ Краљево укупно 18 објеката, 3 објекта уписана, 
а 15 у раду; ЈКП „Водовод“ Краљево укупно 55 објеката, 7 објеката уписана јавна својина, а 48 у раду; ЈП „ОСА“ 
Краљево укупно 179 објеката, уписано 47 објеката и у раду 132 објекта. 

Јавна својина града Краљева на посебним деловима је завршена и уписана је јавна својина на укупно 2 
објекта и то на згради локалне самоуправе и на делу објекта у Скопљанској. Уписана је јавна својина града 
Краљева и на 20 објеката, а у току је упис на 51 објекту (најчешће је поднет захтев за реституцију). 
 Установе: Туристичка организација Краљева 2 објекта су у раду; Народни музеј Краљево 2 објекта, 1 је 
извршен упис јавне својине, а 1 је у раду; Краљевачко позориште 1 објекат, завршен упис јавне својине; Дом 
културе „Рибница“ 3 објекта, за 1 објекат је завршен упис јавне својине; Предшколска установа „Олга Јовичић 
Рита“ 12 објеката, за 3 објекта извршен упис, 9 објеката у раду; Дом културе „Студеница“ Ушће 1 објекат, завршен 
упис јавне својине; Народна библиотека ''Стефан Првовемчани'' Краљево, 1 објекат, завршен упис јавне својине; 
Историјски архив Краљево 2 објекта су у раду; Апотека 6 објеката су у раду; Спортски центар „Ибар“ 16 објеката 
су у раду; Центар за социјални рад и Дом здравља Краљево нису доставили прописане обрасце. 
 Основне школе где је оснивач град Краљево на територији града Краљева са истуреним одељењима имају 
укупно 64 објекта, 60 објеката су у раду, а за 4 објекта је уписана јавна својина. 
 Месне заједнице: укупно 68 месних заједница, а ради се о 104 објекта од којих је завршен упис на 35 
објеката, а 69 објеката је у раду. 
 Упис јавне својине се врши на основу потврда Републичке дирекције за имовину о поднетој пријави на 
прописаном обрасцу и потврди да одређена непокретност није предмет реституције. Одељење за управљање 
имовином и информацино технологије је поднело пријаве за све оне непокретности за које се знало, а поднети су 
и захтеви преко Градског јавног правобраниоца РГЗ-у за упис и у случајевима када документација није била 
комплетна. 
 
8. ОДЕЉЕЊЕ ЗА УРБАНИЗАМ, ГРАЂЕВИНАРСТВО И СТАМБЕНО-КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ врши послове 
Градске управе који се односе на: просторно и урбанистичко планирање - доношење просторног плана Града, 
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генералног урбанистичког плана, планова генералне регулације и планова детаљне регулације, административно-
техничке послове за потребе Комисије за планове; издавање урбанистичких аката - издавање локацијске дозволе 
за одређене објекте, издавање информације о локацији за одређене објекте, потврђивање урбанистичких 
пројеката и пројеката парцелације и препарцелације; издавање грађевинских дозвола за одређене објекте; 
измене решења због промене инвеститора или промена у току грађења; издавање привремених грађевинских 
дозвола; вођење регистра инвеститора; издавање употребних дозвола - технички преглед објеката и издавање 
решења о употребним дозволама на основу извршеног прегледа; легализација објеката - накнадно издавање 
грађевинске и употребне дозволе за објекте у надлежности локалне самоуправе, који су изграђени или 
реконструисани без грађевинске дозволе; нормативне послове у области комуналних делатности; управне 
послове у области комуналних делатности - вођење управних поступака и издавање различитих врста решења и 
других управних аката о раскопавању јавних површина, о заузећу јавних површина, издавање решења којим се 
одобрава извођење радова на уређењу и одржавању јавних зелених површина, као и заузимање зелених 
површина, доношење одређених решења из области комуналне хигијене (постављање контејнера и сл.) и друго; 
праћење пословања јавних предузећа чији је оснивач Град - послови везани за давање сагласности на програме 
пословања јавних предузећа и праћење њиховог пословања; вођење евиденција о начину организовања послова 
одржавања и безбедности коришћења стамбених зграда; исељења бесправно усељених станова; изворне и 
поверене послове из области саобраћаја и путне привреде; административно-стручне послове за потребе 
буџетског Фонда за саобраћај; припрему и израду нормативно-правних аката из надлежности Одељења; друге 
послове, у складу са законом. 
            Одељење је у извештајном периоду примило у рад следећи број захтева: 

шифра 350 - предмети из области урбанизма укупно 82, 
шифра 351- решења из области грађевинарства укупно 431 (без легализације) од тога: 
- грађевинских дозвола  укупно 109, 
- уклањање објеката укупно 2, 
- употребних дозвола  укупно 45, 
- решења о санацији, адаптацији и сл. (члан 145) укупно 275, 
шифра 351 - решења из области грађевинарства (нових легализација) укупно 185, 
шифра 353 - решења из области урбанизма укупно 17, 
шифра 463 - решења из области имовине (уверења о етажној својини, стамбени односи) укупно 335, 
шифра 353 - решења из области заузећа јавних површина укупно 635, 
шифра 352 - решења из области раскопавања јавних површина укупно 40, 
шифра 344 - решења из области саобраћаја укупно 781, 
шифра 512 - решења из области хигијенско- епидемиолошке делатности (ексхумација) укупно 5, 
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шифра 360 - решења из области стамбене делатности укупно 3, 
Збирно, предмета за које се води управни поступак је 2.514. 
шифра 350-1 - информације о локацији укупно 241,  
шифра 350-2 - обавештења о обухваћености планским документом укупно 93, 
шифра 351-1 - пријаве о завршености темеља укупно 27, 
шифра 351-2 - пријаве почетка грађења објекта укупно 118, 
шифра 353-1 - заузећа јавне површине укупно 44, 
шифра 353-2 - локацијски услови укупно 153.  
Остали захтеви за давање обавештења и писмених изјашњења укупно примљених 3.367 од тога: 

- 454 интерно (ГЈП, Градоначелник, Градско веће, начелник Градске управе, Скупштина) и  
- 2.913 (РГЗ – Служба за катастар непокретности Краљево).   

Укупно примљених захтева 2.514+3.367= 5.881. 
У периоду од 01.01.2015. године до 31.12.2015. године обрађених захтева и издатих аката прописаних 

законом је следећи: 
шифра 350 - предмети из области урбанизма (парцелације) укупно 57, 
шифра 351 - решења из области грађевинарства укупно 1.151, од тога: 

 грађевинских дозвола укупно 101, 
 употребних дозвола укупно 63, 
 решења о санацији, адаптацији и сл. (члан 145.) укупно 261, 
 грађевинских (и употребних) дозвола (легализација) укупно 724, 
 решења о рушењу укупно 2, 

шифра 353 - решења из области урбанизма – локацијска дозвола укупно 25, 
шифра 463 - уверења из области имовине (уверења о етаж. својини) укупно 281, 
шифра 353 - решења из области заузећа јавних површина укупно (680+44)= 724, 
шифра 352 - решења из области раскопавања јавних површина укупно 40, 
шифра 344 - решења из области саобраћаја укупно 769, 
шифра 512- решења из области хигијенско-епидемиолошких делатности (ексхумација) укупно 5, 
шифра 360 - решења из области стамбене делатности укупно 3, 
Укупно обрађених предмета по ЗУП-у 3.052. 
Вануправних предмета обрађено: 
шифра 350-1 - информације о локацији укупно 241,  
шифра 350-2 - обавештења о обухваћености планским документом укупно 93, 
шифра 351-1 - пријаве о завршености темеља укупно 27, 
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шифра 351-2 - пријаве почетка грађења објекта укупно 118, 
шифра 351-3 - пријаве о завршености конструкције укупно 2, 
шифра 353-1 - заузећа јавне површине поводом Нове године и 8 марта-укупно 44, 
шифра 353-2 - локацијски услови укупно 153. 

     Укупно обрађених вануправних захтева 778. 
     Остали захтеви за давање обавештења и писмених изјашњења укупно издатих 3.363, од тога : 

- 450 интерно (ГЈП, Градоначелник, Градско веће, начелник Градске управе, Скупштина) и  
- 2.913 (РГЗ – Служба за катастар непокретности Краљево).   

Укупно обрађених захтева (ЗУП+ванЗУП-а+остало) 3.052+778+3.363=7.193. 
А. Одсек за урбанизам је, поред наведених послова, у извештајном периоду Одсек је припремио, спровео 

или проследио у даљу процедуру и: 
- 8 предлога одлука о изради урбанистичких планова; 
- 6 седница Комисија за планове града Краљева;  
- јавни увид (од 30 дана) за 5 нацрта урбанистичких планова; 
- јавни увид (од 7 дана) за 2 урбанистичка пројекта; 
- рани јавни увид за 2 планска документа. 

Градском јавном правобранилаштву је достављено 104 изјашњења везаних за поступке реституције, 
експропријације, легализације и одузимања земљишта. Градском већу је прослеђено из овог Одсека 8 предлоаг 
решења за давање сагласности (посебно из области грађевинског земљишта – парцелације и сл.), као и 15 
предлога закључака, изјашњења на амандмане и слично. Такође, достављено је и 706 различитих обавештења из 
области урбанизма: за допуну документације, за израду техничких услова ЈП, за закључивање уговора са 
Дирекцијом за планирање и изградњу, изјашњења ЛЕАП-у, обавештења МЗ, школама и другим јавним 
установама. 

Oбзиром на Изменом Закона о планирању и изградњи утврђену потпуно нову процедуру издавања 
урбанистичких и других аката из области изградње објеката формиран је потпуно нов банер “ОБЈЕДИЊЕНА 
ПРОЦЕДУРА“, у сарадњи са Одељењем за управљање имовином и инфорационе технологије. На овом делу сајта 
града Краљева објављивани су сви акти које је Одељење издало, односно донело у току 2015. године. У самом 
раду то је проузроковало многобројне промене посебно везане за поступке издавања локацијских услова. Ови 
поступци су се у 2015. године решавали за далеко мање времена од подношења захтева (укључујући време 
потребно за издавање услова ЈП) у односу на законску процедуру из 2014. године. Уочено је да је након почетног 
застоја почетком 2015. године, знатно повећан број захтева како из области урбанизма, тако и из области 
грађевинарства. Успостављен је рад на шалтеру за обједињену процедуру, радним даном од 8 до 13 часова. 
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Поред тога у потпуности су измењени захтеви за издавање урбанистичких и других аката у 
„ЕЛЕКТРОНСКОМ РЕГИСТРУ АДМИНИСТРАТИВНИХ ПОСТУПАКА“, а и у 2016. години поново је промењен начин 
издавња ових аката, обзиром да је формиран web сервер при Агенцији за привредне регистре, тако да ће се 
захтеви од јануара 2016. године предавати искључиво у електронском облику. Крајем 2015. године организована 
је набавка електронских сертификата од стране ЈП „Поште Србије“. 

На званичном сајту града: www.kraljevo.org  у делу „РЕГИСТАР ИНВЕСТИТОРА“ систематизовани су подаци 
о свим издатим локацијским, грађевинским, употребним дозволама, као и подаци о решењима о одборењу за 
изградњу, решењима за реконструкцију, санацију, адаптацију, изградњи помоћних објеката, пријаве почетка 
грађења и други подаци за период 2010-2014. 

Поред тога, велики посао обављен је ангажовањем радника из овог Одсека на пословима снимања и 
евидентирања станова обухваћених урбаном регенерацијом. За више од 360 станова издата су Уверења о 
етажној својини (укупно 70 уверења), а све у сарадњи са Јединицом за управљање пројектом и РГЗ-ом. 

Запослени из Одсека учествовали су у раду више комисија: Комисије за давање у закуп пословног простора 
и Комисије за отуђење грађевинског земљишта, Комисија за јавне набавке, Комисије за сеоске водоводе, 
Комисије за израде више одлука из надлежности локалне самоуправе (Одлуке о утврђивању доприноса за 
уређивање грађевинског земљишта, Одлуке о грађевинском земљишту), Комисије за поверавање превоза путника 
у јавном превозу, Комисије за одређивање локације за судове за смеће и других радних тела формираних од 
стране Градоначелника и других овлашћених лица, попут Стручних тимова за „снимања“ станова на локацији 
Достијева - урбана регенерација.  

Осим тога, у 2015. години интезивно се радило на евидентирању или легализацији објеката у јавној својини 
града Краљева, чији су корисници МЗ и ЈП (највише ЈКП „Пијаца“, ЈЕП „Топлана“, ЈП „ОСА“ и ЈКП „ Водовод“).  

Б. Одсек за легализацију је доставио податак о 606 издатих решења у поступку легализације током 2015. 
године. Заједно са решењима из Одсека за урбанизам тај број износи 724. То је, у односу на 2014. годину 
повећање за 75% (724/416), односно за 1,75 пута, а у односу на 2013. годину повећање од 426% (724/170), 
односно 4,26 пута. 

Од 2003. године, од када Одељење води евиденцију о легализацији, 2015. година, са бројем од 724 је 
година са убедљиво највећим бројем издатих грађевинских дозвола у поступку легаизације (2014 - 416, 2013 - 170, 
2012 - 181, 2011 - 214, 2010 - 252, 2007 - 152, 2005 - 202, 2004 - 154).  

У новембру 2015. године је усвојен нови Закон о озакоњењу објеката који предвиђа попис свих бесправно 
изграђених објеката, за који нису предат захтеви за легализацију до 2015. године. То је велики задатак и изазов за 
локалну самоуправу и још један покушај да се овај проблем коначно реши. Обзиром на укупан број до сада 
предатих захтева за легализацију (19.000) значи да нас ове године очекује огроман посао око израде решења за 
озакоњење (легализацију). У периоду од септембра до новембра 2015. године ангажована су преко јавних радова 

http://www.kraljevo.org/
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троје радника, који су знатно допринели сређивању депоа са предметима из леглизације, архивирано је преко 500 
предмета, сви празни предмети су пресложени и враћени у депо. Обзиром да оволики број предмета и дуг период 
од подношења првих захтева за легализацију (2003. година) може се рећи да је база податка пречишћена и 
спремна за пријем и проверу нових употпуњених захтева. Са МУП-ом РС – ПУ Краљево, рађено је на адресној 
провери подносиоца захтева обзиром да је око 20% (око 3.500) обавештења враћено као непознат на адреси. Све 
повратнице о примљеним позивима за допуну захтева за легализацију су сложене, а у 2016. години треба поново 
обновити сарадњу са ПТТ Србије и доставити преко 18.000 позива за допуну захтева за озакоњење (захтеви 
почевши од 2003. до 2014. године).  

Одсек за урбанизам и Одсек за легализацију током извештајног периода заједнички су, за потребе РГЗ-а – 
Службе за кастар непокретности Краљево, урадили укупно 2.913 обавештења о испуњености услова за 
„катастарску легализацију“, односно одговорено је на 100% захтева које је упутио РГЗ (укупно 8700) у вези уписа 
права својине на објектима, по Закону о посебним условима за упис права својине на објектима изграђеним без 
грађевинске дозволе („Службени гласник РС“, број 25/13).  

Са предходним годинама то чини број од 2.913+2.640+3.118=8.671 обавештења. На жалост доношењем 
Закона о озакоњењу објеката крајем 2015. године сав овај посао је постао бесмислен, јер је њиме Закон о 
посебним условима за упис права својине на објектима изграђеним без грађевинске дозволе стављен ван снаге, 
па су и даљи поступци утврђени тим Законом обустављени - стављени ван снаге. Очигледно је да РГЗ није успео 
да одговори на обавезе утврђене поменутим Законом и помогне власницима бесправних објекта да упишу 
својину. 
            В. Одсек за стамбено-комуналне делатности примио је укупно 724 предмета по ЗУП-у од којих је решено 
720. Такође, примљено је и 577 интерно заведених предмета од којих је 572 решено. 
 У Одсеку се обављају послови из више области из надлежности Градске управе - праћење рада јавних 
предузеће чији је оснивач град, рад из области заузећа јавних површина, рад на нормативно правним пословима, 
рад из стамбено - комуналне области, рад из области комунално - техничких послова, рад са комисијама 
формираним од стране Града и његових органа, рад на другим пословима по овлашћењу градоначелника, 
начелника Градске управе, односно начелника Одељења. 

У области праћење рада јавних предузећа чији је оснивач Град, током извештајног периода обрађени су  
годишњи извештаји јавних предузећа за 2014. годину и припремљени материјали за Градско веће, односно 
Скупштину града Краљева, достављени су извештаји о раду јавних предузећа за три квартала за 2015. годину 
надлежним Министарствима у складу са Законом о јавним предузећима, обрађене су измене и допуне Програма 
пословања за 2015. годину ЈП „ОСА“ и ЈП Дирекција за планирање и изградњу ''Краљево'' и припремљен је 
материјал за Градско веће, односно Скупштину града Краљева, обрађени су Програми пословања за 2016. годину 
свих јавних предузећа чији је оснивач град Краљево и припремљен материјал за Градско веће, односно 
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Скупштину града Краљева, надлежном Министарству прослеђена два захтева за запошљавање лица за ЈКП 
„Путеви“ и Дирекција за планирање и изградњу ''Краљево'' у складу са важећим прописима, обрађени предлози за 
измену Статута  ЈКП „Водовод“ Краљево, обрађени су предлози за повећање цена топлотне енергије ЈЕП 
„Топлана“ Краљево, обрађени су  захтеви за расподели добити ЈЕП „Топлана“ Краљево, ЈКП „Путеви“, Краљево, 
ЈКП „Чистоћа“ и ЈП „ОСА“  за Градско веће, односно Скупштину града Краљева, о потреби финансирања из 
буџета града Краљева за набавку енергената, као и захтев ЈКП Водовод“ Краљево о примени Уговора о 
обављању комуналних делатности у области производње, пречишћавања и дистрибуције воде и пречишћавања и 
одвођења отпадних вода, учествовали су у стручно- аминистративној помоћи у спровођењу јавног конкурса за 
именовање директора у 6 јавних и јавних комуналних предузећа, чији је избор окончан у 2015. години, а окончани 
су и поступци закључивања колективних уговора свих јавних и јавних комуналних предузећа чији је оснивач град 
Краљево. 
           У области заузећа јавних површина у Одсеку је спроведен поновљени поступак јавног оглашавања за 
давање у закуп јавне површине за постављање киоска за EKСТРА, I и II зону, Матарушка Бања и Ушће, 
заинтересованим лицима даване су информације по објављеним огласима за заузеће јавних површина киосцима 
(преко 50 локација), закључена су 3 уговора о закупу јавне површине за постављање киоска непосредним путем 
(након спроведеног поновљеног поступка за EKСТРА, I и II зону, Матарушка Бања и Ушће), сачињен је предлог за 
измену Програма за постављање покретних тезги и измене Програма за постављање плажних барова на 
територији града Краљева, сачињено је 107 анекса уговора за закуп јавне површине за постављање покретних 
тезги по Програму за постављање покретних тезги на јавним површинама, урађен је један раскид уговора о закупу 
јавне површине за постављање плажних барова, донето је 720 решења за остала заузећа јавне површине, донета 
44 решења о заузећу јавне површине поводом осмомартовске и новогодишње продаје пригодних поклона и 
раскопавање јавних површина, донета су 44 решења којим се одобрава раскопавање јавних површина и друго. 
            У 2015. години по основу заузећа јавних површина укупно задужење је износило 15.216.649,00 динара, а 
наплаћено је 14.647.849,00 динара, што укупно представља 96% наплате (ненаплаћема потраживања су дата на 
принудну наплату, осим оних којима није истекао рок за уплату).  
            Г. Одсек за саобраћај је током 2015. године, поред редовних послова из области саобраћаја, обављао је 
административно-техничке послове за Савет за координацију послова безбедности саобраћаја на путевима, 
учествовао у изради 2 предлога одлука из области саобраћаја, учествовао у избору превозника за привремено 
поверавање јавног превоза у градском и приградском подручју, као и у регистрацији редова вожње и програма из 
области саобраћаја и слично. 

Поред набројаних активности у Одељењу су давана изјашњења и информације (писмене и усмене) и 
извршним органима власти, другим одељењима Градске управе, МУП-у РС, републичким инспекцијским органима 
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и министарствима, средствима јавног информисања, Заштитнику грађана, лицу овлашћеном за слободан приступ 
информацијама од јавног значаја, као и великом броју странака.  

  
9. ОДЕЉЕЊЕ ЗА ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ обавља стручне и техничке послове за Градску управу који се односе 
на: контролу новчаних докумената (ликвидатура); финансијско-рачуноводствене и књиговодствене послове; 
благајничко пословање; обрачун зарада; послове интерне контроле; израду завршних рачуна, финансијских и 
других извештаја и финансијских планова директних буџетских корисника; израду завршних рачуна и 
финансијских извештаја за буџетске фондове; израду финансијских извештаја и припрему документације за 
плаћање по одобреним пројектима; формирање документације за исплату; фактурисање и сличне послове; 
финансијско-рачуноводствене и књиговодствене послове за потребе буџетских Фондова; старање о имовини 
Градске управе и послове набавке опреме, ситног инвентара и канцеларијског материјала; припрему и  израду 
плана набавки и јавних набавки; припрему документације за покретање набавки; спровођење поступака јавних 
набавки; учествовање у изради конкурсне документације; израду извештаја о спроведеним јавним набавкама; 
предлагање избора понуђача и склапања уговора; праћење реализације јавних набавки; израду правних и других 
аката везаних  за јавне набавке; пружање стручне помоћи комисијама за јавне набавке; стручну помоћ буџетским 
корисницима у реализацији јавних набавки; текуће и инвестиционо одржавање пословног простора и опреме; 
одржавање хигијене у пословним просторијама органа Града; коришћење и одржавање возног парка; коришћење 
и одржавање телефонске централе; фотокопирање и умножавање материјала; рад бифеа; предлагање мера за 
побољшање услова рада, као и праћење и контролисање примене мера за безбедност и здравље запослених на 
раду; друге послове, у складу са законом. 
 Одељење за заједничке послове обавља и послове који се односе на: контролу новчаних докумената 
месних заједница; финансијско-рачуноводствене и књиговодствене послове месних заједница; израду 
финансијских извештаја и завршних рачуна месних заједница; благајничко пословање и формирање 
документације за исплату зарада и других личних примања у месним заједницама; пружање стручно-техничке 
подршке месним заједницама при спровођењу поступака јавних набавки; помоћ при изради финансијских планова 
месних заједница; евиденције о учешћима грађана при суфинансирању инфраструктурних радова; фактурисање и 
друге обрачуне; нормативно-правне послове из области рада месних заједница; прибављање неопходне 
пројектно-техничке документације, потребних сагласности и одобрења; послове  везане за легализацију сеоских 
водовода; реализацију инвестиционих програма месних заједница и друге сличне послове из области рада 
месних заједница, у складу са законом.  
            Одељење за заједничке послове организовано је у 4 одсека: Одсек за рачуноводство, Одсек за рад са 
месним заједницама, Одсек за јавне набавке и Одсек за техничке послове. 

 А. Одсек за рачуноводство је у претходној 2015. години, као најважније, обављао следеће послове: 
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 израду завршних рачуна за директне буџетске кориснике за 2014. годину; 
 израду финансијских планова за директне буџетске кориснике за 2015. годину; 
 израду предлога финансијских планова за директне буџетске кориснике за 2015. годину; 
 израду предлога финансијских планова директних и индиректних  буџетских корисника за Ребаланс буџета 
за 2015. годину; 
 припрему захтева и контролу за плаћање обавеза за директне буџетске кориснике: Скупштину, Извршни 
орган, Јавно правобранилаштви и Градску управу; 
 припрему и контролу захтева за плаћање обавеза за буџетске фондове: Фонд за саобраћај, Фонд за 
заштиту животне средине и Фонд за пољопривреду; 
 припрему и контролу захтева за плаћање обавеза за пројекте ЕУ које води Служба за управљање 
пројектима и локално-економски развој  и израда финансијских извештаја за наведене пројекте; 
 израду извештаја о извршењу буџета за директне буџетске кориснике ( Образац 5) – квартално за 2015.  
годину; 
 ликвидатуру рачуна, обрачун, контролу и исплату плата за директне буџетске кориснике, израда М4 
образаца, статистичких извештаја, обуставе и сравњења са кредиторима, припрема података за Трезор, 
сређивање података за ПИО; 
 припрема појединачна контрола и израда ППП Обрасца за 2014. годину за 279 запослених и 741 
незапослене породиље; 
 обрачун, контролу и исплату накнада члановима скупштинских комисија и комисија које решењима формира 
градоначелник; 
 обрачун дневница за службена путовања у земљи и иностранству; 
 исплату боловања, солидарних помоћи, јубиларних награда; 
 ажурирање административних и других забрана, праћење тока кредитне способности запослених, 
сравњивање стања потраживања и дуговања са кредиторима; 
 књижење промена; 
 Извештавање Министарству финансија по основу пројеката РИНО и Регистар запослених  
 Спровођење свих набавки материјала, средстава за репрезентацију, хигијену, ситног инвентара и друго; 
 Пријем фактура и других рачуна као и уговора и друге документације потребне за плаћања; 
 Сва плаћања за потребе 68 месних  заједница из буџетских и сопствених средстава месних заједница, 
провера ИОС-а, обрачун плата за МЗ Ушће; 
 Обрачун и исплата трошкова превоза за све буџетске кориснике; 
 Израда завршних рачуна за 68 месних заједница; 
 Извештавање о блокираним рачуним МЗ и њиховим деблокадама; 
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 Израда консолидованог биланса за свих 68 МЗ; 
 Остали послови (ликвидатура, контрола путних налога, праћење извршења и слично). 
            Сви захтеви за плаћење директних и индиректних корисника буџетских средстава прошли су претходну 
контролу и контролу примене закона у наменском коришћењу средстава. У току 2015. године била је  дневна 
ажурност књижења за потребе месних заједница. Завршни рачуни за 2014. годину су предати на време, а у току је 
израда завршних рачуна за 2015. годину. 

Б. Одсек за рад са месним заједницама вршио је током 2015. године за потребе месних заједница 
послове у вези пријема и писања захтева, учешће у припреми и изради документације везане за јавне набавке са 
позиције 425-текуђе поправке и одржавање, у укупном износу од 28.500.000,00 динара. 

Спроведен је поступак припреме документације за израду пројеката за потребе 30 месних заједница у вези 
нисконапонске мреже и асфалтирања некатегорисаних путева, као и услуга по уговору и специјализованих услуга 
у износу од 12.500.000,00 динара. У истом периоду спроведен је 31 поступак јавне набавке. 

Урађена је припрема нових образаца предлога финансијских планова који су прослеђени по ЗУП-у, а на 
основу пристиглих захтева урађен је предлог финансијског плана за 2016. годину и исти је прослеђен на 
одлучивање Градском већу. 

 У 2015. години обрађено и прослеђено 788 захтева везаних за рад месних заједница. Вршено је 
прибављање сагласности на пројектну документацију у циљу добијања одобрења за градњу, прибављање копија 
планова, прибављања акта о урбанистичким условима, теренски обиласци и друго. Комплетно је прегледана 
расположива архива везана за рад месних заједница и као таква систематизована, а 219 пројеката предато је 
председницима савета месних заједница. Одржавани су састанци и консултације са председницима савета 
месних заједница везаних за разна питања. 

Оставрена је успешна сарадња са помоћником градоначелника у вези расподела хуманитарне помоћи, 
пластеника, музилица, вештачког ђубрива, детелине, семена, садница, сточне хране и др. 

У току 2015. године извршена је реконструкција више домова културе на сеоском подручју, урађено је више 
километара водоводне и канализационе мреже, асфалтирано и подасуто више сеоских путева. 

В. Одсек за јавне набавке – У извештајном периоду донети су Планови набавки за 2015. годину за сва 
четири наручилаца - директна буџетска корисника, у законом прописаном року до 31.01.2015. године и исти су 
благовремено достављени у електронском облику путем посебног апликативног софтвера Управи за јавне набавке 
и Државној ревизорској институцији. Пружена је и техничка помоћ приликом доношења Планова набавки за 2015. 
годину за 68 месних заједница - индиректних буџетских корисника. У законом прописаном року дана 30.01.2015. 
године донете су: Одлука о доношењу Плана набавки Градске управе града Краљева за 2015. годину број 200/15, 
Одлука о доношењу Плана набавки града Краљева за 2015. годину број 265/15, Одлука о доношењу Плана набавки 
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Скупштине града Краљева за 2015. годину број 29/15 и Одлука о доношењу Плана набавки Јавног 
правобранилаштва града Краљева за 2015. годину број ЈП 5/15.  

Након доношења ребаланса буџета града Краљева за 2015. године, извршене су две измене и допуне Плана 
набавки Градске управе града Краљева и две измене и допуне Плана набавки града Краљева, којима су донети 
годишњи Планови набавки ових наручилаца усклађени са потрбама наручиоца и изменама из ребаланса буџета на 
одређеним апропријацијама, тако што су брисани из Плана неки планирани поступци јавних набавки за које је 
престала потреба спроођења и за које ребалансом буџета нису више постојала планирана средства и истовремено 
планирани нови поступци јавних набавки и набавки за који су ребалансом планирана нова средства.  

Планом набавки Градске управе града Краљева број 200/15 од 30.01.2015. године, планирано је спровођење 
укупно 42 поступка јавних набавки у укупној процењеној вредности од 136.083.433,00 динара без ПДВ-а, од чега 21 
поступак јавних набавки добара у процењеној вредности од 79.219.990,00 динара без ПДВ-а, 17 поступка јавних 
набавки услуга у процењеној вредности од 28.113.444,00 динара без ПДВ-а и 4 поступка јавних набавки радова у 
процењеној вредности од 28.749.999,00 динара без ПДВ-а. Планирано је такође и спровођење 33 поступка набавки 
на које се закон не примењује у укупној процењеној вредности од 27.996.652,00 динара без ПДВ-а и то 6 набавки 
добара, 19 набавки услуга и 8 набавки радова. Изменама Плана набавки Градске управе број 2465/15 од 
24.11.2015. године смањена је укупна првобитно планирана процењена вредност јавних набавки са 136.083.433,00 
динара на 96.177.769,00 динара без ПДВ-а, тако што је планирано спровођење 44 поступка јавних набавки, од чега 
22 поступак јавних набавки добара у процењеној вредности од 37.261.825,00 динара без ПДВ-а, 18 поступка јавних 
набавки услуга у процењеној вредности од 26.415.945,00 динара без ПДВ-а и 4 поступка јавних набавки радова у 
процењеној вредности од 32.499.999,00 динара без ПДВ-а, такође је смањена и укупна првобитно планирана 
процењена вредност набавки на које се закон не примењује са 27.996.652,00 динара на 25.029.152,00 динара без 
ПДВ-а. Највећа измена је брисање планираног поступка набавке магнетне резонанце у планираном износу од 
41.666.666,00 динара без ПДВ-а јер је иста у међувремену добијена као донација. Другим Изменама Плана набавки 
Градске управе број 3582/15 од 07.12.2015. године, повећана је укупна претходно планирана процењена вредност 
јавних набавки са 96.177.769,00 динара на 101.927.769,00 динара без ПДВ-а, планирано спровођење укупно 45 
поступка јавних набавки, од чега 23 поступка јавних набавки добара у процењеној вредности од 43.011.825,00 
динара без ПДВ-а, 18 поступка јавних набавки услуга у процењеној вредности од 26.415.945,00 динара без ПДВ-а и 
4 поступка јавних набавки радова у процењеној вредности од 32.499.999,00 динара без ПДВ-а, такође је смањена и 
укупна првобитно планирана процењена вредност набавки на које се закон не примењује са 27.996.652,00 динара 
на 25.029.152,00 динара без ПДВ-а. Највећа измена се односи на то што је додат нови отворени поступак јавне 
набавке добара 3100 пластичних канти за смеће у процењеној вредности од 5.750.000,00 динара без ПДВ-а. 

Планом набавки града Краљева број 265/15 од 30.01.2015.године планирано је спровођење укупно 8 поступка 
јавних набавки у укупној процењеној вредности од 11.412.497,00 динара без ПДВ-а, од чега су 3. поступка 
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планирана као заједничка јавна набавка. Планирано је спровођење 2 поступка јавних набавки добара у процењеној 
вредности од 4.749.999,00 динара без ПДВ-а, 4 поступка јавних набавки услуга у процењеној вредности од 
2.079.165,00 динара без ПДВ-а и 2 поступка јавних набавки радова у процењеној вредности од 4.583.333,00 динара 
без ПДВ-а. Планирано је такође и спровођење 5 поступка набавки на које се закон не примењује у укупном износу 
од 1.083.333,00 динара без ПДВ-а и то 2 набавке добара и 3 набавки услуга. Измена Плана набавки града Краљева 
број 2182/15 од 24.08.2015. године није се односила на измене у делу планираних јавних набавки које су остале у 
истом броју и планираној процењеној вредности од 11.412.497,00 динара без ПДВ-а, већ у делу набавки на које се 
закон не примењује, тако што је додат нови поступак набавке финансијске услуге задуживања града Краљева ради 
финансирања капиталних инвестиција у износу од 50.500.000,00 динара без ПДВ-а, на основу претходно донете 
скупштинске одлуке. Другим изменама Плана набавки града Краљева број 3489/15 од 26.11.2015.године, повећана 
је укупна  планирана процењена вредност јавних набавки са 11.412.497,00 динара на 12.512.497,00 динара без 
ПДВ-а, планирано спровођење укупно 9 поступка јавних набавки, од чега 2 поступка јавних набавки добара у истој 
процењеној вредности од 4.749.999,00 динара без ПДВ-а, 5 поступка јавних набавки услуга у увећаној процењеној 
вредности од 3.179.165,00 динара без ПДВ-а и 2 поступка јавних набавки радова у истој процењеној вредности од 
4.583.333,00 динара без ПДВ-а. Планирана процењена вредност набавки на које се закон не примењује, измењена 
претходном изменом Плана набавки је остала иста, односно у планираном износу од 51.583.333,00 динара без 
ПДВ-а. Највећа измена се односи на то што је додат нови поступак јавне набавке услуге-изнајмљивања клизалишта 
са процењеном вредношћу од 1.100.000,00 динара без ПДВ-а. 

Планом набавки Скупштине града Краљева број 29/15 од 30.01.2015. године планирано је спровођење 
укупно 5 поступка јавних набавки у процењеној вредности од 3.549.999,00 динара без ПДВ-а, од чега су 3 поступка 
планирана као заједничка јавна набавка, планиран је 1 поступак јавне набавке добара у процењеној вредности од 
33.333,00 динара без ПДВ-а и 4 поступка јавних набавки услуга у процењеној вредности од 3.516.666,00 динара без 
ПДВ-а. Планирано је такође и спровођење 3 поступка набавки на које се закон не примењује у укупном износу од 
708.333,00 динара без ПДВ-а и то 2 набавке добара и 1 набавка услуга. 

Планом набавки Јавног правобранилаштва града Краљева број ЈП 5/15 од 30.01.2015. године планирано је 
спровођење укупно 3 поступка јавних набавки као заједничка јавна набавка у процењеној вредности од 74.998,00 
динара без ПДВ-а, од чега 1 поступак јавне набавке добара у процењеној вредности од 41.666,00 динара динара 
без ПДВ-а и 2 поступка јавних набавки услуга у процењеној вредности од 33.332,00 динара без ПДВ-а. Планирано је 
такође и спровођење 7 поступка набавки на које се закон не примењује у укупном износу од 158.331,00 динара без 
ПДВ-а и то 3 набавке добара и 4 набавки услуга. 

Плановима набавки свих наручиоца и донетим изменама планова набавки за 2015. годину, планирано је 
дакле спровођење укупно 62 поступака јавних набавки добара, услуга и радова у отвореном поступку, поступцима 
јавних набавки мале вредности и квалификационом поступку у укупној процењеној вредности од 118.065.263,00 
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динара без ПДВ-а. Три поступка јавних набавки планирани су као заједничка јавна набавка код сва четири 
наручиоца (набавка добара-канцеларијског материјала, набавка услуге фиксне и услуге мобилне телефоније). 

У извештајном периоду на основу члана 132 и 133. Закона о јавним набавкама, урађени су квартални 
Извештаји за четврто тромесечје 2014. године и за прво, друго и треће тромесечје 2015. године на прописаним 
обрасцима и исти благовремено достављени у законом прописаним роковима до десетог у месецу по истеку сваког 
квартала електронском поштом Управи за јавне набавке и Државној ревизорској институцији за наручиоце: Градску 
управу града Краљева, град Краљево, Скупштину града Краљева и Јавно правобранилаштво града Краљева, као и 
за 68 Месних заједница са територије града.  

У извештајном периоду настављена су и завршена два започета поступка јавних набавки у 2014. години и то:  
1) ЈН број 404-33/14-IX јавна набавка у отвореном поступку, набавка услуге физичко-техничког и 

противпожарног обезбеђења за потребе Градске управе града Краљева. Уговор о овој јавној набавци додељен је 
најповољнијем понуђачу-носиоцу посла „Добергард“дoo из Београда Одлуком о додели уговора број 2394/14 од 
08.12.2014. године, на коју је уложен захтев за заштиту права понуђача „Securitas Services“ ДOO Београд дaнa 
18.12.2014. године, који је  Републичка комисија за заштиту права решењем од 28.01.2015.године најпре делимично 
усвојила и делимично поништила поступак ове јавне набавке враћањем у фазу поновне стручне оцене понуда. 
Наручилац је поступајући у прописаним роковима и по налозима из решења Републичке комисије донео нову 
Одлуку о додели уговора број 633/15 од 26.03.2015. године којом је Уговор поново додељен истом најповољнијем 
понуђачу-носиоцу посла „Добергард“дoo из Београда, а на ову Одлуку је поново уложен захтев за заштиту права од 
стране истог понуђача„Securitas Services“ дана 09.04.2015. године. Овај захтев је решењем Републичке комисија 
број 4-00-948/2015 од 30.07.2015. године у потпуности одбијен као неоснован. Најповољнији понуђач „Добергард“  из 
Београда одбио је да продужи рок важења своје понуде и поступи по налозима наручиоца, чиме је одбио да 
потпише и уговор као изабрани најповољниоји понуђач, па је Наручилац закључио уговор број 1740/15 дана 
27.08.2015. године са првим следећим најповољнијим понуђачем-Привредним друштвом „Securitas Services“ ДOO 
Београд, сагласно члану 113. став 3. Закона о јавним набавкама. Уговор је закључен на износ од 4.737.800,00  
динара без ПДВ-а и односи се на пружање услуге у 2014. години. Поступак пред Републичком комисијом трајао је 
осам месеци. 

2) ЈН број 404-37/14-IX јавна набавка мале вредности-набавка услуге мерења емисије загађујућих материја у 
ваздуху које потичу од рада постројења за третман патоанатомског отпада спаљивањем, на локацији Техно-
економског блока Здравственог центра “Студеница” Краљево, закључен је уговор број 15/15 дана 08.01.2015. 
године са најповољнијим понуђачем ,,Aеролаб” ДОО из Земуна, на укупан износ од 640.000,00 динара без ПДВ-а. 
Уговор извршен у 2015. години и обавеза измирена. 

У извештајном периоду на основу члана 50. Закона о јавним набавкама и донетих Планова набавки за 2015. 
годину наручиоца Градске управе града Краљева, Града Краљева, Скупштине града Краљева и Јавног 
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правобранилаштва града Краљева, донете су Одлуке о спровођењу заједничког поступка јавне набавке добара-
канцеларијског материјала број 271/15 дана 12.02.2015.године, набавке услуге фиксне телефоније број 272/15 дана 
12.02.2015.године и набавке услуге мобилне телефоније број 273/14 дана 12.02.2015.године са образложењима и 
исте послате Управи за јавне набавке на сагласност. За спровођење заједничког поступка ових јавних набавки 
Управа за јавне набавке је дала сагласност и позитивно мишљење дана 05.03.2015. године својим изјашњенима 
број 404-02-666/15,  404-02-667/15 и 404-02-668/15. 
        У 2015. години заведено је у писарници и покренуто је укупно 55 поступака јавних набавки добара, услуга и 
радова, код сва четири наручиоца, рачунајучи и поновљене поступке јавних набавки, од чега је покренуто 41 
поступак као јавна набавка мале вредности (38 код Градске управе, 2 код града и 1 код Скупштине града), 10 у 
отвореном поступку (9 код Градске управе и 1 код града), 3 у првој фази квалификационог поступка (сви код 
Градске управе и то је  поступак два пута понављан) и 1 у другој фази квалификационог поступка (код Градске 
управе). За наручиоца Градску управу покренуто је у 2015. години укупно са поновљеним поступцима 51 поступак 
јавних набавки и то 38 поступака мале вредности, 9 отворених поступака и 4 квалификациона у обе фазе. За 
наручиоца Град Краљево покренуто је у 2015. години укупно са поновљеним поступцима 3 поступка јавних набавки 
и то 2 поступака мале вредности и 1 отворен поступак. За наручиоца Скупштину града покренуто је у 2015. години 
укупно 1 поступак јавне набавке мале вредности. Од покренутих поступака јавних набавки као заједничка јавна 
набавка спроведен је један поступак (набавка канцеларијског материјала) од стране овлашћеног наручиоца 
Градске управе града Краљева за сва четири наручиоца (Градску управу, град Краљево, Скупштину града Краљева 
и ГЈП) планирана у њиховим појединачним Плановима а на основу добијене сагласности од УЈН. Два поступка 
јавних набавки планираних као заједничка јавна набавка услуга за сва четири наручиоца (набавка услуге фиксне и 
услуга мобилне телефоније) нису покренути и спроведени.  

Од 55 покренутих поступака јавних набавки у 2015. години, завршено је 54 поступака закључивањем 
уговора или одлуком о обустави поступка у случајевима када се нису стекли услови за доделу уговора. Један 
отворени поступак јавне набавке покренут у децембру 2015. године није завршен и наставља се у 2016. години, за 
када је заказано отварање понуда по истеку рока за њихово подношење. Закључено је на основу спроведених 
поступака јавних набавки 52 уговора са најповољнијим понуђачима добара, услуга и радова. Обустављено је 
Одлуком наручиоца укупно 17 покренутих поступка јавних набавки, јер се нису стекли законски услови за доделу 
уговора (понуде преко процењене вредности, нису достављени пројектни задаци, нису прибављене потребне 
сагласности надлежних органа). Обустављено је одлуком у потпуности 11 покренутих поступка јавних набавки, од 
чега су 2 покренута поступка обустављени закључком у фази припреме конкурсне документације а пре 
објављивања Позива и Конкурсне документације на Порталу ЈН применом Закона о општем управном поступку, а 
делимично је обустављено само за поједине партије 6 покренутих поступака јавних набавки. Поновљено је укупно 
11 поступака обустављених јавних набавки.  
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           Спроведеним поступцима испоштована су сва законом прописана начела јавних набавки и то пре свега 
начело ефикасности, економичности, обезбиђивања конкуренције, једнакости понуђача, транспарентности, заштите 
животне средине и обезбеђивања енергетске ефикасности. Обезбеђивањем транспарентности свих поступака и 
што веће конкурентности довело је и до економичности поступака. Процењена вредност јавних набавки за које су 
закључени уговори у 2015. години износила је 83.381.326,00 динара без ПДВ-а, док је њихова уговорена вредност 
износила 68.672.287,12 динара без ПДВ-а, тако да је остварена уштеда у успешно спроведеним и завршеним 
поступцима јавних набавки од 14.709.038,88 динара без ПДВ-а, ценећи само разлику између процењене и 
уговорене вредности јавних набавки за које су закључени уговори.          
            Запослени у Одсеку за јавне набавке били су ангажовани на обезбеђивању услова и предузимању свих 
других потребних законом прописаних радњи и мера у циљу успешног окончања сваког појединачног покренутог 
поступка јавне набавке, сагласно прописаној процедури Законом о јавним набавкама и Правилницима који 
регулишу ову материју. Сви поступци јавних набавки покренути су сагласно донетим годишњим плановима 
набавки, предмети јавних набавки заведени су у Градској писарници, урађени су предлози Одлука о покретању 
поступка сагласно члану 53. ЗЈН, предлози Решења о образовању Комисија за спровођење поступка јавне набавке 
сагласно члану 54. ЗЈН, предлози Изјаве о непостојању сукоба интереса чланова Комисије сагласно члану 29. ЗЈН, 
нацрта-предлога Конкурсне документације и Позива за подношење понуда, урађене потребне техничке 
спецификације за набавку, сазиване Комисије ради утврђивања коначног текста Конкурсне документације и Позива, 
благовремено је објављивана на Потралу ЈН и сајту града Краљева сва потребна документација јавне набавке, 
праћени су на Порталу ЈН покренути поступци и благовремено обезбеђивани одговори на постављена питања 
потенцијалних понуђача, по потреби урађене су измене и допуне Конкурсне документације и евентуално 
продужење рока за подношење понуда на основу одговарајућих Одлука Комисије и исте благовремено 
објављиване на Потралу ЈН и сајту града Краљева, прикупљане су понуде, по протеку рока спровођен поступак 
отварања понуда о чему је сачињаван записник сагласно члану 104 ЗЈН, рађена је стручна оцена понуда и о томе 
сачињаван извештај сагласно члану 105 ЗЈН, урађене су одлуке о додели уговора сагласно члану 108 ЗЈН и исте 
достављане понуђачима, а од измене ЗЈН објављиване на Порталу ЈН, уредно су достављани прописани акти 
понуђачима, прибављана су тражена потребна средства финансијског обезбеђења, урађени су уговори са 
најповољнијим понуђачима и достављани су на потпис, праћено је извршење уговора, урађени записници о 
примопредаји предмета набавки, уредно се водила преписка са понуђачима, вођено је рачуна о поштовању 
прописаних рокова за поједине фазе поступка, благовремено достављана документација за плаћање 
рачуноводству наручиоца, архивирани су и чувани завршени предмети јавних набавки и друго.  
      У току 2015. године покенути су и спроведени следећи поступци јавних набавки:  
            1. ЈН број 404-01/15-IX јавна набавка мале вредности, набавка услуге штампања Службеног листа града 
Краљева за 2015. годину, за потребе наручиоца Скупштину града Краљева. Процењена вредност јавне набавке 
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била је 600.000,00 динара без ПДВ-а. Након успешно спроведеног поступка ЈН закључен је уговор број 106/15 дана 
11.03.2015. године са најповољнијим понуђачем ГР „Кварк“ из Жиче на укупан износ од 590.700,00 динара 
(извршилац услуге није у систему ПДВ-а) за 66.000 штампаних страна, односно у износу од 8,95 динара по страни. 
Уговор закључен на период од годину дана, плаћања сукцесивно након извршене услуге. Спроведеном набавком 
уговорена вредност услуге мања је за 300,00 динара без ПДВ-а од процењене вредности набавке услуге.  
            2. ЈН број 404-02/15-IX јавна набавка у отвореном поступку, набавка добара-1380 комада безбедносних 
ауто седишта за децу, за потребе Фонда за безбедност саобраћаја Градске управе града Краљева, као 
наручиоца. Процењена вредност јавне набавке је 4.166.666,00 динара без ПДВ-а. Након успешно спроведеног 
поступка ЈН закључeн је уговор број 756/15 дана 14.04.2015. године са најповољнијим понуђачем „Kепром'' ДОО  
Београд на укупну цену од 4.140.000,00 динара без ПДВ-а, односно 4.968.000,00 динара са ПДВ-ом, за 1380 комада 
безбедносних ауто седишта за децу. Цена по комаду је 3000,00  динара без ПДВ-а, односно 3600,00 динара са ПДВ-
ом. Испорука је сукцесивна у потребним количинама према захтеву наручиоца и још није извршена у потпуности. 
Спроведеном јавном набавком уговорена вредност мања је за 26.666,00 динара без ПДВ-а од процењене вредности 
набавке добара. 
            3. ЈН број 404-03/15-IX-јавна набавка у отвореном поступку, набавка радови на санацији фасаде зграде 
Градске управе у циљу повећања енергетске ефикасности-друга фаза, за потребе Градске управе града 
Краљева као наручиоца. Укупна процењена вредност јавне набавке је 13.750.000,00 динара без ПДВ-а. Радови се 
изводе на основу донетог решења о одобрењу извођења радова број 351-752/2011-06 од 09.09.2011. године и 
допунског решења број 351-1310/2014-08 од 12.02.2014. године, као и Главног пројекта санације урађеног од 
„Студиа 5 пројект“ доо из Краљева и Елабората енергетске ефикасности одговорног пројектанта. Прошле године су 
успешно изведени радови у првој фази. Након успешно спроведеног поступка ЈН закључен је уговор број 950/15 
дана 11.05.2015. године са најповољнијим понуђачем ,,Деминг“ Д.О.О. из Београда на укупан износ од 12.785.930,00 
динара без ПДВ-а, односно 15.343.116,00 динара са ПДВ-ом и уговореним роком за извођење радова од 90 
календарских дана, рачунајући од дана увођења у посао. Дана 28.10.2015. године од стране Комисије формиране 
решењем број 211/15 од 22.10.2015. године, сачињен је Записник о примопредаји и коначном обрачуну изведених 
радова. По испостављеној окончаној ситуацији за плаћање број 161/15 од 28.10.2015. године измирена је укупна 
обавеза за уговорене радове. Спроведеном јавном набавком укупна уговорена вредност радова мања је за 
964.070,00 динара без ПДВ-а, од процењене вредности. 
            4. ЈН број 404-04/15-IX-јавна набавка у отвореном поступку, набавка добара електричне енергије за 2015. 
годину, за потребе Градске управе града Краљева као наручиоца. Укупна процењена вредност јавне набавке је 
8.916.666,00 динара без ПДВ-а. Након успешно спроведеног поступка јавне набавке закључен је уговор број 909/15 
са изабраним најповољнијим понуђачем „ЕПС Снабдевањем“ из Београда, на износ од 5.682.571,21 динара без 
ПДВ-а, односно 6.819.085,45 динара са ПДВ-ом. Уговор закључен на период од годину дана, плаћања сукцесивно по 
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испостављеним месечним рачунима. Спроведеном јавном набавком укупна уговорена вредност мања је за 
3.234.094,79 динара без ПДВ-а од процењене вредности добара.  
            5. ЈН број 404-05/15-IX јавна набавка мале вредности, набавка услуге екстерне ревизије Завршног рачуна 
буџета града Краљева за 2014. годину, за потребе града Краљева као наручиоца. Укупна процењена вредност 
јавне набавке за све три партије била је 416.666,00 динара без ПДВ-а. Након успешно спроведеног поступка ЈН 
закључен је уговор број 909/15 са изабраним најповољнијим понуђачем „ХЛБ ДСТ Ревизија“ из Новог Београда, на 
износ од 145.000,00 динара без ПДВ-а, односно 174.000,00 динара са ПДВ-ом. Спроведеном јавном набавком 
укупна уговорена вредност мања је за 241.666,00 динара без ПДВ-а од процењене вредности услуге. 
            6. ЈН број 404-06/15-IX јавна набавка мале вредности, набавка добара мотоцикла и скутера у 2 партије и 
то Партија-1 набавка мотоцикла за саобраћајну полицију запремине мотора до 645 cm3 и Партија-2 набавка 
скутера за комуналну полицију запремине мотора до 50 cm3, за потребе Фонда за безбедност саобраћаја Градске 
управе града Краљева као наручиоца. Укупна процењена вредност јавне набавке за обе партије је 1.083.333,00 
динара без ПДВ-а и то за Партију-1 у износу од 833.333,00 динара, а за Партију-2 у износу од 250.000,00 динара без 
ПДВ-а. Након успешно спроведеног поступка јавне набавке за Партију-1 дана 08.04.2015. године закључен је уговор 
број 719/15 са изабраним најповољнијим понуђачем „Еуро Сумар“ ДОО из Београда, на износ од 832.500,00 динара 
без ПДВ-а, односно 999.000,00 динара са ПДВ, док је за Партију-2 поступак обустављен Одлуком број 658/15 дана 
01.04.2015. године јер су добијене неприхватљиве понуде. Спроведеном јавном набавком уговорена вредност за 
Партију 1 мања је за 833,00 динара без ПДВ-а од процењене вредности добара 

7. ЈН број 404-07/15-IX јавна набавка добара канцеларијског материјала у отвореном поступку, по 
партијама (3 партије) и то Партија I-Потрошни канцеларијски материјал, све врсте папира и других образаца 
за рачунарску и рачунску опрему, Партија II-Матичне књиге, регистри матичних књига, разне књиге евиденција, 
картице и остало и Партија III-Рибони, кертриџи, тонери и остали потрошни материјал за рачунарску и 
рачунску опрему, спроведена као заједничка јавна набавка добара за потребе Градске управе града Краљева, 
града Краљева, Скупштине града Краљева и Јавног правобранилаштва града Краљева. Поступак спроводи као 
наручилац Градска управа на основу овлашћења и добијене сагласности УЈН. Укупна процењена вредност јавне 
набавке била је 3.908.331,00 динара без ПДВ-а, односно за Партију-1 је 2.608.331,00 динара, за Партију-2 је 
700.000,00 динара и за Партију-3 је 600.000,00 динара све без ПДВ-а. Након успешно спроведеног поступка ЈН дана 
15.06.2015. године закључен је уговор број 1216/15 са изабраним најповољнијим понуђачем ,,Sans“ Д.О.О. из 
Краљева, на укупан износ од 2.722.152,00 динара без ПДВ-а, односно 3.266.582,40 динара са ПДВ-ом односно за 
Партију 1 на износ од 2.421.248,00 динара односно 2.905.497,60 динара са ПДВ-ом, за Партију 2 на износ од 
172.274,00 динара односно  206.728,80 динара са ПДВ-ом и за Партију 3 на износ од 128.630,00 динара односно  
154.356,00 динара са ПДВ-ом. Уговор закључен на период од годину дана, плаћања сукцесивно по испостављеним 
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месечним рачунима. Спроведеном јавном набавком укупна уговорена вредност мања је за 1.186.179,00 динара без 
ПДВ-а од процењене вредности добара.  

8. ЈН број 404-08/15-IX јавна набавка мале вредности, набавка добара–електронске и фотографске 
опреме по партијама и то: Партија I–набавка Фотокопир апарата и Мултифункцијских уређаја и Партија II–
набавка фотографске опреме, за потребе Градске управе града Краљева и Фонда за саобраћај. Укупна 
процењена вредност јавне набавке је за обе Партије била је 608.333,00 динара без ПДВ-а, односно за Партију I од 
250.000,00 динара а за Партију II од 358.333,00 динара све без ПДВ-а. Након успешно спроведеног поступка ЈН 
закључени су уговори са најповољнијим понуђачима и то за Партију 1 уговор са „Маleх-Ciтy Copy Service“ д.o.o. из 
Београда број 965/15 дана 13.05.2015. године на укупан износ од 206.550,00 динара без ПДВ-а, односно са 
најповољнијим понуђачем за Партију 2 „Успон“ ДОО из Чачка уговор број 966/15 дана 13.05.2015. године на укупан 
износ од 338.950,00 динара без ПДВ-а. Укупна уговорена вредност за обе партије је 545.500,00 динара без ПДВ-а. 
Спроведеном јавном набавком укупна уговорена вредност мања је за 62.833,00 динара без ПДВ-а од процењене 
вредности добара. 

9. ЈН број 404-09/15-IX јавна набавка мале вредности, набавка добара канцеларијских столица за 
потребе Градске управе града Краљева као наручиоца. Укупна процењена вредност јавне набавке је Процењена 
вредност јавне набавке била је 583.333,00 динара без ПДВ-а. Након успешно спроведеног поступка ЈН закључен је 
уговор број 976/15 дана 14.05.2015. године са најповољнијим понуђачем Друштво за производњу, прераду и промет 
,,Блажекс“ ДОО на укупан износ од 538.850,00 динара без ПДВ-а, односно 646.620,00  динара са ПДВ-ом. 
Спроведеном јавном набавком укупна уговорена вредност мања је за 44.483,00 динара без ПДВ-а од процењене 
вредности набавке.    

10. ЈН број 404-10/15-IX јавна набавка мале вредности, набавка добара рачунарске опреме и штампача 
по партијама и то: Партија I–набавка рачунарске опреме и Партија II– набавка штампача, за потребе Градске 
управе града Краљева и Фонда за саобраћај као наручиоца. Укупна процењена вредност јавне набавке је 
995.833,00 динара без ПДВ-а, односно за Партију I од 687.500,00 динара без ПДВ-а, а за Партију II од 308.333,00 
динара све без ПДВ-а. Након успешно спроведеног поступка ЈН закључен је уговор број 1288/15 дана 25.06.2015. 
године са најповољнијим понуђачем за Партију 2. „Успон“ ДОО из Чачка на укупан износ од 290.895,00 динара без 
ПДВ-а, док је за Партију-1 поступак обустављен Одлуком број 1210/15 дана 12.06.2015. године јер су добијене 
неприхватљиве понуде. 

11. ЈН број 404-11/15-IX јавна набавка мале вредности, набавка добара средстава за репрезентацију, за 
потребе Градске управе града Краљева као наручиоца. Процењена вредност јавне набавке је 416.666,00 динара 
без ПДВ-а. Након успешно спроведеног поступка ЈН закључен је уговор број 1045/15 дана 25.05.2015. године са 
најповољнијим понуђачем Т.З.Р. „Поморавље МБ“ из Краљева на укупан износ од 321.535,90 динара без ПДВ-а, 
односно 383.980,00 динара са ПДВ-ом Уговор закључен на период од годину дана, плаћања сукцесивно по 
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испостављеним месечним рачунима. Спроведеном јавном набавком укупна уговорена вредност мања је за 
95.131,00 динара без ПДВ-а од процењене вредности добара.  

12. ЈН број 404-12/15-IX поновљени поступак јавне набавке мале вредности, набавка добара једног 
скутера, за потребе Одељења Комуналне полиције Градске управе града Краљева као наручиоца. Процењена 
вредност јавне набавке је 250.000,00 динара без ПДВ-а. Након успешно спроведеног поступка закључен је уговор 
број 1158/15 дана 08.06.2015.године са најповољнијим понуђачем ПГС „Mотори“ ДОО из Новог Београда на укупан 
износ од 250.000,00 динара без ПДВ-а, односно 300.000,00 динара са ПДВ-ом. 
            13.  ЈН број 404-13/15-IX јавна набавка мале вредности, набавка услуга осигурања запослених и имовине за 
2015. годину по партијама и то: Партија I-Осигурање запослених (осигурање од последица несрећног случаја, за 
случај тежих болести и хируршких интервенција) Партија II-Осигурање имовине (зграде и канцеларијске 
опреме), и Партија III–Осигурање возила (обавезно, каско и осигурање путника у возилу), за потребе Градске 
управе града Краљева као наручиоца. Укупна процењена вредност јавне набавке за све три партије је 1.614.284,00 
динара без ПДВ-а, односно за Партију 1 од 300.000,00 динара, за Партију 2 од 790.475,00 динара без ПДВ-а, а за 
Партију 3 од 523.809,00 динара све без ПДВ-а. Након успешно спроведеног поступка јавне набавке закључен је 
уговор број 1215/15 дана 15.06.2015. године  са ''Generali Osigurnje Srbija'' са седиштем у Новoм Београду за Партију 
II на износ од 233.360,54 динара, без пореза на име годишње премије, а са порезом на име годишње премије 
245.028,56 динара и за Партију III 457.167,16 динара, без пореза на име годишње премије, а са порезом на име 
годишње премије 480.025,51 динара, док је за Партију1-Осигурање запослених поступак обустављен Одлуком број 
1157/15 дана 08.06.2015.године јер су добијене неприхватљиве понуде.  
            14. ЈН број 404-14/15-IX јавна набавка мале вредности, набавка услуга сервисирање и поправка возила за 
2015. годину по партијама и то: Партија I-сервисирање и поправка возила из програма "Застава-Фиат" и "Лада", 
Партија II-сервисирање и поправка возила из програма "Опел", Партија III–сервисирање и поправка возила из 
програма "Шкода" и Партија IV-сервисирање и поправка возила из програма ''Мерцедес'', за потребе Градске 
управе града Краљева, као наручиоца. Укупна процењена вредност јане набаке за све четири партије је 
1.333.333,00 динара без ПДВ-а. односно за Партију I од 700.000,00 динара, за Партију II од 350.000,00 динара, за 
Партију III од 250.000,00 динара и за Партију IV од 33.333,00 динара све без ПДВ-а, Након успешно спроведеног 
поступка закључeн jе уговор број 1246/14 дана број 1193/15 дана 18.06.2015. године са изабраним најповољнијим 
понуђачем О.Д. ''Обнова'' из Краљева, на износ за све четири Партије од 407.900,00 динара без ПДВ-а, односно 
489.480,00 динара са ПДВ-ом. Уговор закључен на период од годину дана, плаћања сукцесивно по испостављеним 
месечним рачунима. Спроведеном јавном набавком укупна уговорена вредност мања је за 925.433,00 динара без 
ПДВ-а од процењене вредности набавке.     
            15. ЈН број 404-15/15-IX отворени поступак јавне набавке по партијама, набавка добара–бензина, дизел 
горива и плина и то Партија I–бензин и дизел гориво и Партија II-плин (течни гас) за потребе Градске управе 
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града Краљева, као наручиоца. Укупна процењена вредност јане набаке за обе партије је 3.495.833,00 динара без 
ПДВ-а. Након успешно спроведеног поступка јавне набавке закључeн jе уговор број 1504/15 дана 28.07.2015. године 
са најповољнијим понуђачем ,,Спонит“ Д.О.О. из Чачка, на износ од 3.069.070,00 динара без ПДВ-а, односно 
3.682.884,00 динара са ПДВ-ом. Уговор закључен на период од годину дана, плаћања сукцесивно по 
испостављеним месечним рачунима. Спроведеном јавном набавком укупна уговорена вредност мања је за 
426.763,00 динара без ПДВ-а од процењене вредности набавке.          
            16. ЈН број 404-16/15-IX квалификациони поступак-прва фаза јавне набавке радова на административном 
извршењу решења о рушењу и уклањању објеката, делова објеката, мањих монтажних објеката и комуналне 
инфраструктуре за потребе Градске управе града Краљева. Укупна процењена вредност јане набаке је 
8.333.333,00 динара без ПДВ-а, односно 10.000.000,00 динара са ПДВ-ом. Дана 07.07.2015. године донета је Одлука 
о обустави број 1357/15 из разлога што није поднет довољан број понуда како би била формирана листа од најмање 
5 кандидата за признавање квалификације.  
            17. ЈН број 404-17/15-IX јавна набавка мале вредности, набавка услуга чишћење дела пословног простора 
зграде Градске управе града Краљева као наручиоца. Укупна процењена вредност јавне набаке је 1.666.666,00 
динара без ПДВ-а, односно 2.000.000,00 динара са ПДВ-ом. Након успешно спроведеног поступка ЈН закључен је 
уговор број 1312/15 дана 01.07.2015. године са најповољнијим понуђачем Aгенције за чишћење „Инспирација“ из 
Крагујевца, на износ од 804.950,00 динара без ПДВ-а, односно 965.940,00 динара са ПДВ-ом. Уговор закључен на 
период до шест месеци, плаћања сукцесивно по испостављеним месечним рачунима. Спроведеном јавном 
набавком укупна уговорена вредност мања је за 861.716,00 динара без ПДВ-а од процењене вредности набавке. 
Дана 30.12.2015. године закључен је Анекс основног уговора  којим се продужава уговорени рок извршења услуге и 
у 2016. години до спровођења поступка јавне набавке ове услуге, најдуже за још 6 (шест) месеци, закључно до 
30.06.2016. године. 
            18. ЈН број 404-18/15-IX јавна набавка мале вредности, набавка добара средстава за репрезентацију за 
2015. годину, за потребе наручиоца Градске управе града Краљева. Процењена вредност јавне набавке била је 
350.000,00 динара без ПДВ-а. Након успешно спроведеног поступка ЈН закључен је уговор број 1265/14 дана 
17.06.2014.године са најповољнијим понуђачем ДОО „7 Јули“ Краљево на укупан износ од 248.399,40 динара без 
ПДВ-а, односно 296.584,20 динара са ПДВ-ом. Уговор је закључен на период од годину дана, плаћања сукцесивно 
након испоруке добара по испостављеним рачунима. Спроведеном јавном набавком укупна уговорена вредност 
мања је за 101.600,60 динара без ПДВ-а од процењене вредности набавке. 
            19. ЈН број 404-19/15-IX јавна набавка мале вредности, набавка услуга сузбијања и спречавања ширења 
коровске биљке амброзије на територији града Краљева, за потребе Фонда за заштиту животне средине 
Градске управе града Краљева као наручиоца. Укупна процењена вредност јавне набаке била је 1.000.000,00 
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динара без ПДВ-а. Поступак обустављен Одлуком број 1300/15 дана 06.07.2015. године јер су добијене све 
неприхватљиве понуде.      
            20. ЈН број 404-20/15-IX јавна набавка мале вредности, набавка услуга сузбијање комараца на територији 
града Краљева, за потребе Фонда за заштиту животне средине Градске управе града Краљева као наручиоца. 
Процењена вредност јавне набавке била је 1.250.000,00 динара без ПДВ-а. Након успешно спроведеног поступка ЈН 
закључeн је уговор број 1453/15 дана 20.07.2015. године са најповољнијим понуђачем ,,Рацом 92“ ДОО, из 
Београда, поднете као заједничка понуда са чланом групе „Сани Eцо Вита“ ДОО из Београда на укупан износ од 
1.135.000,00 динара без ПДВ-а. Уговор је закључен на период закључно до 31.10.2015. године, плаћања сукцесивно 
након извршења сваког појединачног третмана по испостављеним рачунима. Спроведеном јавном набавком укупна 
уговорена вредност мања је за 115.000,00 динара без ПДВ-а од процењене вредности набавке.         
            21. ЈН број 404-21/15-IX поновљени поступак јавне набавке мале вредности за Партију 1, набавка услуга 
осигурања запослених за 2015. годину (осигурање од последица несрећног случаја, за случај тежих болести и 
хируршких интервенција) за потребе Градске управе града Краљева као наручиоца. Процењена вредност јавне 
набавке је 300.000,00 динара без ПДВ-а, Након успешно спроведеног поновљеног поступка јавне набавке за Партију 
1 закључен је уговор број 1394/15 дана 13.07.2015.године на износ од 271.561,84 динара без пореза, са 
најповољнијим понуђачем Компанија „Дунав Осигурање“ АДО, из Краљева. Уговор је закључен на период од годину 
дана, плаћање сукцесивно, а уговорена вредност за Партију 1 мања је за 28.438,16 динара без пореза. 
Спроведеним јавним набавкама укупна уговорена вредност за све три партије мања је за 652.195,00 динара без 
пореза од процењене вредности набавке.          
            22. ЈН број 404-22/15-IX поновљени поступак јавне набавке мале вредности за Партију I, набавка добара 
рачунарске опреме, за потребе Градске управе града Краљева и Фонда за саобраћај као наручиоца. Процењена 
вредност јавне набавке била је 687.500,00 динара без ПДВ-а. Након успешно спроведеног поступка ЈН закључeн је 
уговор број 1619/15 дана 13.08.2015. године са изабраним најповољнијим понуђачем „Успон“ ДОО из Чачка, на 
износ од 585.400,00  динара, без ПДВ-а односно 702.480,00  динара са ПДВ-ом. Спроведеном јавном набавком за 
Партију 1 уговорена вредност мања је за 102.100,00 динара без ПДВ-а од процењене вредности набавке. 
            23. ЈН број 404-23/15-IX јавна набавка мале вредности, набавка добара-набавка и уградња две аутоматске 
рампе, за потребе Фонда за безбедност саобраћаја Градске управе града Краљева као наручиоца. Укупна 
процењена вредност јавне набавке је 416.666,00 динара без ПДВ-а, односно 500.000,00 динара са ПДВ-ом. Након 
успешно спроведеног поновљеног поступка ЈН закључен је уговор број 1650/15 дана 18.08.2015. године са 
најповољнијим понуђачем „Гатесs” ДOO. из Београда, на укупан износ од 330.000,00 динара без ПДВ-а, односно 
396.000,00 динара са ПДВ-ом. Уговор је закључен на период до испоруке уговорених добара односно најкасније у 
року од 15 дана од дана закључења уговора. Спроведеном јавном набавком укупна уговорена вредност мања је за 
86.666,00 динара без ПДВ-а од процењене вредности набавке.         
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            24. ЈН број 404-24/15-IX поновљеном поступку јавне набавке мале вредности, набавка услуге сузбијања и 
спречавање ширења коровске биљке амброзије на територији града Краљева, за потребе Фонда за заштиту 
животне средине Градске управе града Краљева као наручиоца. Процењена вредност јавне набавке је 
1.000.000,00 динара без ПДВ-а. Након успешно спроведеног поновљеног поступка ЈН закључен је уговор број 
1572/15 дана 05.08.2015. године са најповољнијим понуђачем Заводом за дезинфекцију, дезинсекцију и 
дератизацију „Висан“ из Земуна, на износ од 830.000,00 динара без ПДВ-а, односно 996.000,00 динара са ПДВ-ом и 
уговореним роком извршења услуге закључно са 30. септембром 2015. године односно период ницања и цветања 
коровске биљке амброзије. Спроведеном јавном набавком уговорена вредност мања је за 170.000,00 динара без 
ПДВ-а од процењене вредности. 
            25. ЈН број 404-25/15-IX јавна набавка мале вредности, набавка услуге израда и инсталација 
одговарајућих софтвера по Партијама и то: Партија I-израда и инсталација софтвера за дигитализацију 
архивске грађе, Партија II-израда и инсталација софтвера за евиденцију потрошног материјала и Партија III-
израда и инсталација софтвера за оnline пријаву комуналних проблема, за потребе извршних и законодавних 
органа града Краљева и Градске управе града Краљева као наручиоца. Укупна процењена вредност јавне набавке 
на годишњем нивоу од 866.666,00 динара без ПДВ-а, односно за Партију I од 236.666.00 динара без ПДВ-а, за 
Партију II од 300.000,00 динара без ПДВ-а и за Партију III од 330.000,00 динара све без ПДВ-а. Након успешно 
спроведеног поступка ЈН закључен je уговор број 1651/15 дана 18.08.2015. године „Excalibur net“ ДOO из Краљева 
на укупан износ за све три партије од 800.000,00 динара без ПДВ-а, односно 960.000,00 динара са ПДВ-ом од тога 
за Партију I 210.000,00 динара без ПДВ-а, односно 252.000,00 динара са ПДВ-ом, за Партију II 270.000,00 динара, 
без ПДВ-а, односно 324.000,00 динара са ПДВ-ом, за Партију III 320.000,00 динара без ПДВ-а, односно 384.000,00 
динара са ПДВ-ом и уговореним роком извршења услуге од 90 календарских дана. Спроведеном јавном набавком 
уговорена вредност за све три партије мања је за 66.666,00 динара без ПДВ-а од укупне процењене вредности 
набавке.  
            26. ЈН број 404-26/15-IX јавна набавка мале вредности, набавка услуге сервисирања рачунарске, 
електронске и фотографске опреме по партијама и то: Партија I–Сервисирање рачунарске опреме, Партија II-
Сервисирање штампача, мултифункцијских уређаја и пуњење тонера, Партија III–Сервисирање фотокопир 
апарата и рисографа, за потребе Градске управе града Краљева као наручиоца. Укупна процењена вредност 
јавне набавке на годишњем нивоу од 1.416.666,00 динара без ПДВ-а, односно 1.700.000,00 динара са ПДВ-ом 
односно за Партију I од 333.333,00 динара за Партију II од 583.333,00 динара и за Партију III од 500.000,00 динара 
све без ПДВ-а. Након успешно спроведеног поступка ЈН закључeн jе уговор број 1660/15 од 19.08.2015. године са 
најповољнијим понуђачем ЗУР ,,Бтс“ из Краљева за партије 2 и 3 на укупан износ од 641.465,40 динара, без ПДВ-а, 
односно 769.757,60 динара, са ПДВ-ом од тога за Партију II 324.587,00  динара, без ПДВ-а односно  за Партију III 
316.878,00  динара, без ПДВ-а. Уговор је закључен на период од годину дана, плаћање сукцесивно након 
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испостављених рачуна. За Партију 1 поступак је обустављен Одлуком о обустави постуопка број 1594/15 од 
11.08.2015. године. Спроведеном јавном набавком уговорена вредност за две Партије мања је за  441.868,00 
динара без ПДВ-а од процењене вредности набавке.             
            27. ЈН број 404-27/15-IX поновљени квалификациони поступак јавне набавке радова на административном 
извршењу решења о рушењу и уклањању објеката, делова објеката, мањих монтажних објеката и комуналне 
инфраструктуре за потребе Градске управе града Краљева - прва фаза. Укупна процењена вредност јане набаке 
је 8.333.333,00 динара без ПДВ-а, односно 10.000.000,00 динара са ПДВ-ом. Дана 24.08.2015. године донета је 
Одлука о обустави поступка број 1705/15 из разлога што није поднет довољан број понуда како би била формирана 
листа од најмање 5 кандидата за признавање квалификације.  
             28. ЈН број 404-28/15-IX јавна набавка мале вредности, набавка добара основне униформе (одеће и обуће) 
по партијама и то: Партија I–набавка одеће, Партија II–набавка обуће за потребе Одељења комуналне полиције 
Градске управе града Краљева као наручиоца. Укупна процењена вредност јавне набавке на годишњем нивоу је 
666.666,00 динара без ПДВ-а, односно 800.000,00 динара са ПДВ-ом, односно за Партију 1 од 416.666,00 динара а 
за Партију 2 од 250.000,00 динара све без ПДВ-а. Након успешно спроведеног поступка јавне набавке закључeн jе 
уговор број 1752/15 дана 31.08.2015. године са најповољнијим понуђачем  за Партију 1 „Крунатекс“ доо из Краљева 
на укупан износ од 341.780,00 динара без ПДВ-а и уговор број 1595/15 са најповољнијим понуђачем за Партију 2  
„Инекс заштита“ доо из Јагодине на укупан износ од 90.735,00 динара без ПДВ-а. Спроведеном јавном набавком 
уговорена вредност за обе Партије мања је за 234.151,00 динара без ПДВ-а од процењене вредности набавке. 
            29. ЈН број 404-29/15-IX јавна набавка мале вредности, набавка радова на изградњи школског полигона за 
саобраћајно образовање и васпитање деце на простору дворишта ОШ ''Вук Караџић'' у Рибници-Краљево, за 
потребе Фонда за безбедност саобраћаја Градске управе града Краљева, као наручиоца. Укупна процењена 
вредност јавне набавке је 2.083.333,00 динара без ПДВ-а, односно 2.500.000,00 динара са ПДВ-ом. Дана 
24.09.2014. године донета је Одлука о обустави поступка број 1736/15 дана 27.08.2015. године јер је поднета једна 
неприхватљиве понуда  преко процењене вредности.  
            30. ЈН број 404-30/15-IX отворени поступак јавне набавке по партијама, набавка добара–средстава и 
опреме за потребе Цивилне заштите града Краљева и то: Партија 1- Набавка Одеће, Партија 2-Набавка 
Обуће, Партија 3-Набавка средстава за узајамну и колективну заштиту, Партија 4–Набавка чамаца са 
пратећом опремом, Партија 5–Набавка ватрогасног апарата и Партија 6–Набавка средстава за пружање прве 
помоћи при заштити и спасавању, за потребе Градске управе града Краљева, као наручиоца. Укупна процењена 
вредност јавне набавке била је 3.333.333,00 динара без ПДВ-а, односно 4.000.000,00 динара са ПДВ-ом, од тога за 
Партију 1 је 2.000.000,00 динара без ПДВ-а, за Партију 2 је 400.000,00 динара без ПДВ-а, за Партију 3 је 291.666,00 
динара без ПДВ-а, за Партију 4 је 500.000,00 динара без ПДВ-а, за Партију 5 је 58.333,00 динара без ПДВ-а, за 
Партију 6 је 83.333,00 динара без ПДВ-а. Након успешно спроведеног поступка ЈН закључeни су дана 02.10.2015. 
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године уговори са најповољнијим понуђачима за 1,3 и 6 партију и то: уговор  број 2012/15 са најповољнијим 
понуђачем за Партију 1 ,,Крунатекс“ Д.О.О. из Краљева на износ од 1.372.800,00 динара без ПДВ-а, уговор број 
2013/15 са најповољнијим понуђачем за Партију 3 ,,ECOMEX“ Д.О.О.  из Чачка на износ од 224.330,00  динара без 
ПДВ-а и уговор број 2014/15 са најповољнијим понуђачем за Партију 6  ,,JUGOLEK-FM“ Д.О.О из Београда на износ 
од 72.000,00  динара без ПДВ-а Укупна уговорена вредност радова за три Партије је 1.669.130,00 динара динара 
без ПДВ-а. Спроведеном јавном набавком уговорена вредност радова за три партије мања је за 1.014.203,00 
динара без ПДВ-а од укупне процењене вредности радова три партије.  
            31. ЈН број 404-31/15-IX јавна набавка мале вредности, набавка услуге ревизија ЛЕАПА града Краљева од 
2005 до 2015 године, за потребе Фонда за заштиту животне средине Градске управе града Краљева, као 
наручиоца. Укупна процењена вредност јавне набавке је 1.666.666,00 динара без ПДВ-а, односно 2.000.000,00 
динара са ПДВ-ом. Дана 26.08.2015. године донета је Одлука о обустави поступка број 1730/15 из разлога што није 
достављена ниједна прихватљива понуда. 
            32. ЈН број 404-32/15-IX јавне набавке мале вредности, набавка услуге израде техничке документације за 
поправљање саобраћајне инфраструктуре по Партијама и то: Партија I- Израда пројекта за извођење пешачке 
стазе и аутобуског стајалишта на делу државног пута IIA реда број 187 у Витановцу, Партија II-Израда 
пројекта за извођење колско-пешачке стазе за приступ парку Пљакин шанац, Партија III-Израда пројекта за 
грађевинску дозволу саобраћајног уређења раскрснице улица Индустријска и Зелена гора и Партија IV-Израда 
пројекта за грађевинску дозволу саобраћајног уређења раскрснице улица Карађорђева, Зелена гора и Вука 
Караџића за потребе Фонда за безбедност саобраћаја Градске управе града Краљева, као наручиоца. Укупна 
процењена вредност јавне набавке је 666.666,00 динара без ПДВ-а, односно 800.000,00 динара са ПДВ-ом, 
односно за Партију 1- 83.333,00 динара без ПДВ-а, за Партију 2 -83.333,00 динара без ПДВ-а, за Партију 3  
291.666,00 динара без ПДВ-а, за Партију 4-208.333,00 динара без ПДВ-а. Дана 14.09.2015. године донета је Одлука 
о обустави поступка број 1855/15 јер су све пристигле понуде биле неприхватљиве односно све цене из пристиглих 
понуда су биле изнад процењене вредности.  
            33. ЈН број 404-33/15-IX јавна набавка мале вредности, набавка услуге израде техничке документације за 
унапређење безбедности деце у саобраћају у зонама школа, за потребе Фонда за безбедност саобраћаја 
Градске управе града Краљева, као наручиоца. Дана 22.09.2015. године донета је Одлука о обустави поступка број 
1917/15 јер су све пристигле понуде биле неприхватљиве изнад процењене вредности.  
            34. ЈН број 404-34/15-IX јавна набавка мале вредности, набавка услуге израде пројектно-техничке 
документације за унапређење безбедности саобраћаја на путној мрежи на територији града Краљева, за 
потребе Фонда за безбедност саобраћаја Градске управе града Краљева, као наручиоца. Укупна процењена 
вредност јавне набавке је 250.000,00 динара без ПДВ-а, односно 300.000,00 динара са ПДВ-ом. У овом поступку 
донета је само Одлука о покретању поступка 1717/15 и Решење о образовању комисије број 1718/15 од 25.08.2015. 
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године и исти је обустављен Закључком наручиоца број 2514/15 од 30.11.2015. године, применом члана 121, 137 и 
210 Закона о општем управном поступку у фази припреме конкурсне документације од стране Комисије јавне 
набавке а пре објављивања позива на Порталу ЈН. Поступак обустављен јер није достављен пројектни задатак, а 
овај поступак јавне набавке је брисан изменама Плана набавки Градске управе града Краљева од 
24.11.2015.године.       
            35. ЈН број 404-35/15-IX поновљени квалификациони поступак-набавка радова на административном 
извршењу Решења о рушењу и уклањању објеката, делова објеката, мањих монтажних објеката и комуналне 
инфраструктуре за потребе Градске управе града Краљева -прва фаза-, за потребе Градске управе града 
Краљева, као наручиоца. Процењена вредност јавне набавке је 8.333.333,00 динара без ПДВ-а, односно 
10.000.000,00 динара са ПДВ-ом. Након успешно спроведеног поступка ЈН донета Одлука о признавању 
квалификација број 2110/15 дана 14.10.2015.године, којом су признате квалификације за 5 поднетих пријава на 
период од 3 године. Поступак се наставља спровођењем друге фазе. 

                36. ЈН број 404-36/15-IX поновљени поступак јавне набавке мале вредности, набавка услуге сервисирања 
рачунарске опреме за Партију 1, за потребе Градске управе града Краљева, као наручиоца. Укупна процењена 
вредност јавне набавке је 333.333,00 динара без ПДВ-а, односно 400.000,00 динара са ПДВ-ом Након успешно 
спроведеног поступка ЈН дана 01.10.2015. године закључен је уговор број 2202/15 са најповољнијим понбуђачем 
ЗТУР „Монолит“ из Краљева на износ од 260.350,00 без ПДВ-а, односно 312.42,00 динара са ПДВ-ом Уговор је 
закључен на период од годину дана, плаћање сукцесивно након испостављених рачуна. Спроведеном јавном 
набавком уговорена вредност набавке ове услуге биће мања за 139.650,00 динара без ПДВ-а од процењене 
вредности набавке.   

                37. ЈН број 404-37/15-IX поновљени поступак јавне набавке мале вредности, набавке радова на изградњи 
школског полигона за саобраћајно образовање и васпитање деце на простору дворишта ОШ „Вук Караџић“ у 
Рибници-Краљево, за потребе Фонда за безбедност саобраћаја Градске управе града Краљева као наручиоца. 
Укупна процењена вредност јавне набавке је 2.083.333,00 динара без ПДВ-а, односно 2.500.000,00 динара са ПДВ-
ом. Након успешно спроведеног поступка ЈН дана 01.10.2015. године закључен је уговор број 2244/15 са 
најповољнијим понбуђачем ЈКП „Путеви“ Краљево на износ од 2.009.838,00 без ПДВ-а, односно 2.411.805,00 
динара са ПДВ-ом и уговореним роком за извођење радова од 30 календарских дана. Спроведеном јавном 
набавком уговорена вредност набавке ових радова након спровођења поступка јавне набавке биће мања за 
73.495,00 динара без ПДВ-а од процењене вредности.   
            38. ЈН број 404-38/15-IX отворени поступак јавне набавке ЈН број 404-38/15-IX, набавке услугe физичко-
техничког и противпожарног обезбеђења за потребе Градске управе града Краљева, као наручиоца. Укупна 
процењена вредност јавне набавке је 5.000.000,00 динара без ПДВ-а, односно 6.000.000,00 динара са ПДВ-ом.. 
Након успешно спроведеног поступка ЈН дана 30.10.2015. године закључен је уговор број 2270/15 са најповољнијим 
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понуђачем „Securitas services” d.o.o. из Новог Београда заведен код Избраног понуђача под бројем 1060 од 
04.11.2015. године на износ од 4.954.000,00 без ПДВ-а, односно 5.944.800,00 динара са ПДВ-ом. Уговор је 
закључен на период од годину дана, плаћање сукцесивно након испостављених рачуна. Спроведеном јавном 
набавком уговорена вредност мања је за 6.000,00 динара без ПДВ-а од процењене вредности набавке. 
            39. ЈН број 404-39/15-IX поновљени поступак јавне набавке мале вредности, набавка услугe ревизија 
ЛЕАПА града Краљева од 2005 до 2015 године, за потребе Фонда за заштиту животне средине Градске управе 
града Краљева, као наручиоца. Укупна процењена вредност јавне набавке је 1.666.666,00 динара без ПДВ-а, 
односно 2.000.000,00 динара са ПДВ-ом. Дана 25.09.2015. године донета је Одлука о обустави поступка број 
1954/15 јер су све пристигле понуде биле неприхватљиве. 
            40. ЈН број 404-40/15-IX јавна набавка мале вредности, набавка добара једног путничког возила средње 
класе, за потребе Фонда за безбедност саобраћаја Градске управе града Краљева као наручиоца. Укупна 
процењена вредност јавне набавке је 1.250.000,00 динара без ПДВ-а, односно 1.500.000,00 динара са ПДВ-ом. 
Након успешно спроведеног поступка ЈН дана 19.10.2015. године закључен је уговор број 2147/15 са најповољнијим 
понуђачем „Марић Центар“ Д.О.О. Краљево на износ од 1.199.514,14 без ПДВ-а, односно 1.439.416,96 динара са 
ПДВ-ом са уговореним роком испоруке возила од 15 дана од дана потписивања уговора. Набавка реализована а 
возило испоручено у уговореном року. Спроведеном јавном набавком уговорена вредност мања је за 50.486,00 
динара без ПДВ-а од процењене вредности набавке. 
            41. ЈН број 404-41/15-IX отворени поступак јавне набавке, набавке радова на санацији оштећења од 
земљотреса на стамбеним објектима колективног становања у Краљеву у улици Југ Богдановој број 138-140, 
за потребе града Краљева. Укупна процењена вредност јавне набавке је 3.333.333,00 динара без ПДВ-а, односно 
4.000.000,00 динара са ПДВ-ом. Након успешно спроведеног поступка јавне набавке дана 27.11.2015.године 
закључен је уговор број 3506/15 са најповољнијим понуђачем „Деминг“ ДОО Београд, заведен код избраног 
понуђача под бројем 178/15 дана 30.11.2015.године, на укупан износ од  2.750.700,00  динара без ПДВ-а, односно 
3.300.840,00 динара са ПДВ-ом са уговореним роком за завршетак радова од 75  календарских дана, рачунајући од 
дана увођења у посао. Набавка реализована а возило испоручено у уговореном року. Спроведеном јавном 
набавком уговорена вредност мања је за 582.633,00 динара без ПДВ-а од процењене вредности набавке радова. 
Извршење уговора у току. 
            42. ЈН број 404-42/15-IX јавна набавка мале вредности, набавке добара средстава и опреме за безбедност 
саобраћаја по партијама и то Партијa I-набавка паркинг чуњева, Партија II-набавка алкометра, Партија III-
набавка батерија за радарске уређаје и Партија IV-набавка светлоодбојних прслука, за потребе Фонда за 
безбедност саобраћаја Градске управе града Краљева. Укупна процењена вредност јавне набавке је 641.666,00 
динара без ПДВ-а, односно 770.000,00 динара са ПДВ-ом., односно за Партију 1- 16.666,00 динара без ПДВ-а, за 
Партију 2 -500.000,00 динара без ПДВ-а, за Партију 3 - 41.666,00 динара без ПДВ-а, за Партију 4 - 83.333,00 динара 
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без ПДВ-а. Након успешно спроведеног поступка јавне набавке обустављен је поступак за Партију 1. јер није 
поднета ниједна понуда, а закључeни су дана 12.11.2015. године уговори са најповољнијим понуђачима за Партију 
2, 3 и 4 и то уговор број 2379/15 са најповољнијим понуђачем за Партију-2 „Sky Tecnologies“ DOO из Београда, на 
износ од 500.000,00 динара без ПДВ-а, за Партију-3 закључен је уговор број 2378/15 са најповољнијим понуђачем 
„Telix” ДOO из Новог Сада на износ од 32.000,00 динара без ПДВ-а и за Партију-4 закључен је уговор број 2377/15 
са Производња „Рис“ ДОО из Чачка дана 23.11.2015.године на износ од 80.000,00 динара без ПДВ-а. Укупна 
уговорена вредност радова за три Партије је 612.000,00 динара динара без ПДВ-а, Спроведеном јавном набавком 
уговорена вредност набавке добара за три партије мања је за 13.000,00 динара без ПДВ-а од укупне процењене 
вредности набавке добара.  
            43. ЈН број 404-43/15-IX јавна набавка мале вредности, набавке добара брзинских дисплејева (6 комада) са 
уградњом, за потребе Фонда за безбедност саобраћаја Градске управе града Краљева. Укупна процењена 
вредност јавне набавке је 1.666.666,00 динара без ПДВ-а, односно 2.000.000,00 динара са ПДВ-ом. Дана 
28.10.2015. године донета је Одлука о обустави поступка број 2249/15 из разлога што су пристигле све 
неприхватљиве понуде.  
            44. ЈН број 404-44/15-IX отворени поступак јавне набавке радова на увођењу видео надзора на улицама и 
раскрсницама града Краљева (прва фаза) за потребе Фонда за безбедност саобраћаја Градске управе града 
Краљева. Укупна процењена вредност јавне набавке је 4.583.333,00 динара без ПДВ-а, односно 5.500.000,00 
динара са ПДВ-ом. Овај поступак је обустављен Закључком број 2185/15 од 20.10.2015.године, применом члана 
121, 137 и 210 Закона о општем управном поступку у фази припреме конкурсне документације од стране Комисије 
јавне набавке а пре објављивања позива и  Конкурсне документације на Порталу ЈН. Поступак обустављен јер је у 
међувремену повећан планирани износ средстава за ову намену ребалансом буџета града Краљева и изменама 
Плана набавки Градске управе града Краљева од 24.11.2015.године, а није још добијена сагласност на пројектно-
техничку документацију од МУП РС. Набавка ће се поново покренути 
            45. ЈН број 404-45/15-IX јавна набавка мале вредности, набавка услугe ревизија ЛЕАПА града Краљева од 
2005 до 2015 године, за потребе Фонда за заштиту животне средине Градске управе града Краљева. Укупна 
процењена вредност јавне набавке је 1.666.666,00 динара без ПДВ-а, односно 2.000.000,00 динара са ПДВ-ом. 
Након успешно спроведеног поступка јавне набаавке дана 12.11.2015.године закључен је Уговор број 2380/15 са 
најповољнијим понуђачем  ,,Ekodimec“ ДОО, Ваљево на износ од  1.600.000,00 динара без ПДВ-а, односно 
1.920.000,00 динара са ПДВ-ом. Са уговореним роком за завршетак услуге од 70 дана од дана закључења уговора. 
Спроведеном јавном набавком уговорена вредност набавке услуге мања је за 66.666,00 динара без ПДВ-а од 
укупне процењене вредности набавке. Извршење уговора у току. 
            46. ЈН број 404-46/15-IX квалификациони поступак јавне набавка радова у другој фази набавка радова на 
административном извршењу решења о рушењу и уклањању објеката, делова објеката, мањих монтажних 
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објеката и комуналне инфраструктуре за потребе Градске управе града Краљева, по Партијама. Укупна 
процењена вредност јавне набавке за осам Партија је 2.330.000,00 динара без ПДВ-а, односно 2.796.000,00 динара 
са ПДВ-ом и то: Партија 1-Рушење објекта у улици Доситејевој број 88/2 на кат.парцели 3352/1 КО Краљево, са 
процењеном вредношћу од 300.000,00 без ПДВ-а, Партија 2- Рушење објекта у улици Доситејевој број 3/5 на 
кат.парцели 3356/3 КО Краљево, са процењеном вредношћу од 300.000,00 без ПДВ-а Партија 3-Рушење објекта у 
улици Доситејевој број 78 на кат.парцели 3352/6 КО Краљево, са процењеном вредношћу од 280.000,00 без ПДВ-а, 
Партија 4-Рушење објекта у улици Доситејевој број 80 на кат.парцели 3352/6 КО Краљево, са процењеном 
вредношћу од 300.000,00 без ПДВ-а, Партија 5-Рушење објекта у улици Војводе Степе број 71/3 на кат.парцели 
1810 КО Краљево, са процењеном вредношћу од 300.000,00 без ПДВ-а, Партија 6-Рушење објекта у улици 
Љубинка Ђорђевића број 27 на кат.парцели 5469/9 КО Краљево, са процењеном вредношћу од 350.000,00 без 
ПДВ-а, Партија 7- Рушење објекта у улици Цара Лазара број 32/3 на кат.парцели 1001 КО Краљево са процењеном 
вредношћу од 300.000,00 без ПДВ-а и Партија 8-Рушење објекта Земљорадничка задруга ,,Самаила“ село 
Буковица на кат.парцели 153/6 КО Буковица са процењеном вредношћу од 200.000,00 без ПДВ-а. Након успешно 
спроведеног поступка јавне набавке закључен је Уговор за Партију 1, број 2515/15 са најповољнијим понуђачем „ЈУ 
Гонг“ ДОО из Краљева заведен код Изабраног понуђача под бројем 13/15 дана 01.12.2015. године на износ од 
168.000,00 динара без ПДВ-а, односно Уговор за Партију 2,3,4,5,6,7 и 8 број 2513/15 са најповољнијим понуђачем 
,,Техномаг АГ Пројект“ ДОО из Краљево заведен код Изабраног понуђача под бројем 06/15 дана 30.11.2015.године 
на укупан уговорени износ за све партије од 1.407.542,50 динара без ПДВ-а. Спроведеном јавном набавком 
уговорена вредност набавке радова мања је за 754.457,00 динара без ПДВ-а од укупне процењене вредности 
набавке радова за све Партије. Извршење уговора у току. 
            47. ЈН број 404-47/15-IX поновљени поступак јавне набавке мале вредности, набавка добара 6 комада 
брзинских дисплејева са носачима, за потребе Фонда за безбедност саобраћаја Градске управе града Краљева. 
Укупна процењена вредност јавне набавке је 1.666.666,00 динара без ПДВ-а, односно 2.000.000,00 динара са 
ПДВ-ом. Након успешно спроведеног поступка јавне набавке дана 14.12.2015. године закључен је Уговор број 
3647/15 са најповољнијим понуђачем „Селма“ ДOO Суботица на износ по комаду од 275.900,00 динара, без ПДВ-а 
односно у укупном износу од 1.655.400,00 динара без ПДВ-а за уговорених 6. комада са уговореним роком за 
испоруку брзинских дисплејева од 40 дана од дана закључења уговора. Спроведеном јавном набавком уговорена 
вредност набавке мања је за 11.266,00 динара без ПДВ-а од укупне процењене вредности набавке. Извршење 
уговора у току.    
            48. ЈН број 404-48/15-IX јавна набавка мале вредности, набавка добара-средстава и опреме за потребе 
Цивилне заштите града Краљева, по Партијама, за потребе Градске управе града Краљева као наручиоца. 
Укупна процењена вредност јавне набавке за 3 партије је 958.333,00 динара без ПДВ-а, односно 1.149.999,00 
динара са ПДВ-ом односно за Партију I–набавка обуће износ од 400.000,00 динара без ПДВ-а, за Партију II–
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Набавка чамаца са пратећом опремом износ од 500.000,00 динара без ПДВ-а и за Партију III–Набавка ватрогасних 
апарата износ од 58.333,00 динара без ПДВ-а. Након успешно спроведеног поступка јавне набавке дана 
14.12.2015. године закључен је Уговор број 3648/15 односно са најповољнијим понуђачем ,,Крунатекс“ доо 
Краљево на износ од  395.280,00  динара без ПДВ-а за Партију 1, Уговор број 3649/15 од 14.12.2015. године са 
најповољнијим понуђачем ,,Беомарине“ доо Београд на износ од  387.096,00 динара без ПДВ-а за Партију 2 и 
Уговор број 3650/15 од 14.12.2015. године са најповољнијим понуђачем ,,Ватрометал“ Жича-Краљево на износ од 
45.000,00 динара без ПДВ-а, за Партију 3. Спроведеном јавном набавком уговорена вредност набавке за све три 
Партије мања је за 130.957,00 динара без ПДВ-а од укупне процењене вредности набавке 
            49. ЈН број 404-49/15-IX јавна набавка мале вредности, набавка услуге изнајмљивања клизалишта, за 
потребе града Краљева као наручиоца. Укупна процењена вредност јавне набавке је 1.100.000,00  динара без 
ПДВ-а, односно 1.320.000,00 динара са ПДВ-ом. Након успешно спроведеног поступка јавне набавке дана 
14.12.2015. године закључен је Уговор број 3702/15 са најповољнијим понуђачем  „Gemtehnik“ d.o.o., Београд на 
износ од  1.100.000,00 динара без ПДВ-а, односно 1.320.000,00 динара са ПДВ-ом. Дана 14.12.2015. године 
закључен је Анекс 1. Основног Уговора број 3790/15 од 23.12.2015. године на основу захтева за продуђење 
уговореног рока број 3789/15 од 22.12.2015. године којим је померен почетак пружања услуге изнајмљивања до 
обезбеђивања потребних услова од стране наручиоца. Уговорени рок за завршетак услуге је два и по месеца. 
Извршење уговора у току.   
            50. ЈН број 404-50/15-IX јавна набавка мале вредности, набавка услугe мерења концетрације 
алергополена на територији града Краљева, за потребе Фонда за заштиту животне средине Градске управе 
града Краљева. Укупна процењена вредност јавне набавке је 802.500,00 динара  без ПДВ-а, односно 963.000,00 
динара са ПДВ-ом. Након успешно спроведеног поступка јавне набавке дана 16.12.2015.године закључен је Уговор 
број 3677/15 са најповољнијим понуђачем ,,Завод за јавно здравње Краљево“, заведен код изабраног понуђача под 
бројем 1043/15 на укупан износ од 801.952,00 динара, а понуђач као здравствена установа ослобођен плаћања 
ПДВ-а Уговор је закључен на период од годину дана, плаћање сукцесивно након испостављених рачуна. 
Спроведеном јавном набавком уговорена вредност мања је за 161.048,00 динара од процењене вредности набавке 
услуге. Извршење уговора у току.   
            51. ЈН број 404-51/15-IX јавна набавка мале вредности, набавка добара једне радне машине за чишћење 
снега са тротоара, за потребе Фонда за безбедност саобраћаја Градске управе града Краљева. Укупна 
процењена вредност јавне набавке је 208.333,00 динара без ПДВ-а, односно 250.000,00 динара са ПДВ-ом. Након 
успешно спроведеног поступка јавне набавке дана 12.11.2015. године закључен је Уговор број 2380/15 са број 
3678/15 од 16.12.2015. године односно заведен код изабраног понуђача под бројем 6/15 од 16.12.2015.године са 
најповољнијим понуђачем ЗТР ,,Aгроуниверзал Jеротијевић“ из Адрана-Краљево на износ од  182.941,67 динара 
без ПДВ-а, са уговореним роком за испоруку радне машине од 4 дана од дана закључења уговора. Спроведеном 
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јавном набавком уговорена вредност набавке мања је за 26.107,00 динара без ПДВ-а од укупне процењене 
вредности набавке добара.   
            52. ЈН број 404-52/15-IX јавна набавка мале вредности, набавка добара-опреме за сеоске водоводе, за 
потребе Фонда за заштиту животне средине Градске управе града Краљева. Укупна процењена вредност јавне 
набавке је 4.311.833,00 динара без ПДВ-а, односно 5.174.199,60 динара са ПДВ-ом. Након успешно спроведеног 
поступка јавне набавке дана 24.12.2015. године закључен је уговор број 2752/15 са најповољнијим понуђачем 
„Aква Пан Инжењеринг“ доо Трбушани код Чачка, на износ од  3.187.140,00 динара без ПДВ-а, односно 
3.824.568,00 динара са ПДВ-ом., са уговореним роком за испоруку радне машине од 10 дана од дана закључења 
уговора. Спроведеном јавном набавком уговорена вредност набавке мања је за 1.187.833,00 динара без ПДВ-а од 
укупне процењене вредности набавке.    
            53. ЈН број 404-53/15-IX поновљени поступак јавне набавке мале вредности, набавка услугe израде 
техничке документације за поправљање саобраћајне инфраструктуре по партијама-(6 партија), за потребе 
Фонда за безбедност саобраћаја Градске управе града Краљева као наручиоца. Укупна процењена вредност 
јавне набавке за све партије је 1.916.666,00 динара без ПДВ-а, односно за Партију I- Израда техничке 
документације пешачке стазе и аутобуског стајалишта на делу државног пута IIA реда број 187 у Витановцу у 
износу од 333.333,00 динара без ПДВ-а, за Партију II- Израда техничке документације колско-пешачке стазе за 
приступ парку Пљакин шанац у износу од 250.000,00 динара без ПДВ-а, за Партију III- Израда техничке 
документације саобраћајног уређења раскрснице улица Индустријска и Зелена гора у износу од 500.000,00 динара 
без ПДВ-а, за Партију IV- Израда техничке документације саобраћајног уређења раскрснице улица Карађорђева, 
Зелена гора и Вука Караџића у износу од 416.666,00 динара без ПДВ-а, за Партију V - Израда техничке 
документације пешачке стазе на делу државног пута IБ реда број 22 од Чибуковца до Јарчујка у дужини од око 
1100 метара у износу од 250.000,00 динара без ПДВ-а и за Партију VI-  Израда техничке документације пешачке 
стазе на делу државног пута IБ реда број 22 у Милочају у износу од 166.666,00 динара без ПДВ-а. Након 
спроведеног поступка јавне набавке за Партије 3, 4, 5 и 6 донета је Одлука о обустави поступка број 3641/15 дана 
14.12.2015. године, јер нису поднете прихватљиве понуде. За партију 1 и 2 закључен је уговор број 3742/15 дана 
23.12.2015. године са најповољнијим понуђачем „ГМП Грамонт-НС“, на укупан износ за обе партије од 468.000,00 
динара без ПДВ-а и са уговореним роком за извршење услуге од 60 дана од дана закључења уговора. 
Спроведеном јавном набавком уговорена вредност набавке за партију 1 и 2  мања је за 115.333,000 динара без 
ПДВ-а од укупне процењене вредности набавке. Извршење уговора у току.  
            54. ЈН број 404-54/15-IX поновљени поступак јавне набавке мале вредности, набавка услугe израде 
пројектно техничке документације-елабората за унапређење безбедности деце у саобраћају у зонама школа, 
за потребе Фонда за безбедност саобраћаја Градске управе града Краљева као наручиоца. Укупна процењена 
вредност јавне набавке је 666.666,00 динара без ПДВ-а, односно 800.000,00 динара са ПДВ-ом. Након успешно 
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спроведеног поступка јавне набавке дана 23.12.2015.године закључен је уговор број 3743/15 са најповољнијим 
понуђачем ,,Модел 5“ доо Београд, заведен код Избраног понуђача под бројем 564-15 од 29.12.2015. године, на 
износ од  564.000,00 динара без ПДВ-а са уговореним роком за извршење услуге од 80 дана од дана закључења 
уговора. Спроведеном јавном набавком уговорена вредност набавке мања је за 102.666,00 динара без ПДВ-а од 
укупне процењене вредности набавке услуге. Извршење уговора у току. 
            55. ЈН број 404-55/15-IX отворени поступак јавне набавке, набавка добара пластичних канти за смеће од 
120 литара у количини од 3100 комада, за потребе Фонда за заштиту животне средине Градске управе града 
Краљева као наручиоца. Укупна процењена вредност јавне набавке је 5.750.000,00 динара без ПДВ-а, односно 
6.900.000,00 динара са ПДВ-ом. Поступак је покренут  захтевом за покретање поступка број 3601/15 од 09.12.2015. 
године, Одлуком о покретању поступка ЈН број 3607/15 и Решењем о образовању комисије број 3608/15 од 
09.12.2015.године. Припремљена и објављена на Порталу ЈН и сајту града Краљева Конкурсна документација и 
Позив за подношење понуда дана 18.12.2015. године, са роком за подношење понуда од 30 дана. Поступак ове 
јавне набавке је у току и наставиће се у 2016. години, отварањем понуда заказаним за 18.01.2016. године. 

У извештајном периоду спроведени су поступци набавки добара, радова и услуга на које се не примењује 
Закон о јавним набавкама (вредност на годишњем нивоу испод 400.000,00 динара, односно од измена и допуна 
ЗЈН испод 500.000,00 без ПДВ-а) доношењем одлука о покретању поступка, упућивања позива, прикупљање 
понуда, сачињавањем службених белешк и уговора и то: 

- Набавка добара-антивирусних софтвера за 7 сервера који се користе у раду Градске управе града 
Краљева, где је донета Одлука о избору најповољније понуде од понуђача ,,КЕY4S doo“ из Београда на износ од 
12.731,00 динара без ПДВ-а; 

      - Набавка добара-ауто гума потребних за замену постојећих и довођење у исправно стање службених 
возила Градске управе града Краљева. Након успешно спроведеног поступка, прикупљањем понуда по 
критеријуму најниже понуђене цене закључен је уговор број 997/15 дана 18.05.2015. године са најповољнијим 
понуђачем О.д.''ОБНОВА'' из Краљева на укупан износ од 248.720,00 динара без ПДВ-а;  

      - Набавка 80 m3 огревног буковог дрвета I класе за потребе 26 социјално угрожених породица избеглих и 
интерно расељених лица са подручја града Краљева. Након успешно спроведеног поступка, прикупљањем понуда 
по критеријуму најниже понуђене цене закључен је уговор број 2232/15 дана 26.10.2015. године са најповољнијим 
понуђачем З.Т.У.А.Р. Радочело из Студенице на укупан износ од 352.000,00 динара без ПДВ-а;   
            - Набавка добара - средства за чишћење и хигијену потребних за одржавање хигијене у згради Градске 
управе града Краљева. Након успешно спроведеног поступка, прикупљањем понуда по критеријуму најниже 
понуђене цене закључен је уговор број 869/15 дана 28.04.2015. године са најповољнијим понуђачем ДОО ,,7 
ЈУЛИ“ из Краљева на укупан износ од 197.660,00 динара без ПДВ-а;  
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            - Набавку добара-једног клима уређаја потребног за обављање несметаног рада у просторијама Јавног 
правобранилаштва града Краљева. Након успешно спроведеног поступка, прикупљањем понуда по критеријуму 
најниже понуђене цене закључен је уговор број ЈП-22/2015 дана 26.11.2015. године са најповољнијим понуђачем 
,,Термо клима Симовић“ из Краљева на укупан износ од 40.833,00 динара без ПДВ-а;  
            - Набавка услуге редовног и ванредног годишњег сервисирања и одржавања 108 клима уређаја Градске 
управе града Краљева у гарантном и вангарантном року у просторијама зграде Градске управе града Краљева. 
Након успешно спроведеног поступка, прикупљањем понуда по критеријуму најниже понуђене цене закључен је 
уговор број 498/15 дана 10.03.2015. године са најповољнијим понуђачем ЗТУР "БОЋО" из Краљева на укупан 
износ од 367.600,00 динара без ПДВ-а;             
           - Набавка добара-300 комада мајици са услугом штампања у оквиру пројекта “Подршка и промоција 
упражњавања здравих стилова живота младих на подручју града Краљева“. Након успешно спроведеног поступка, 
прикупљањем понуда по критеријуму најниже понуђене цене закључен је уговор број 3720/15 дана 23.09.2015. 
године са најповољнијим понуђачем  ,,ELPIS” ДОО из Краљева на укупан износ од 168.900,00 динара без ПДВ-а; 
          - Набавке закупа озвучења за октобарску комеморацију, где је након успешно спроведеног поступка, 
прикупљањем понуда по критеријуму најниже понуђене цене закључен је уговор са најповољнијим понуђачем 
,,aJova visual communication“ д.о.о. из Краљева на укупан износ од 166.666,00 динара. Понуђач није у систему 
ПДВ-а; 
            - Набавка услуге техничког прегледа линијског инфраструктурног објекта моста „Чуђак“ преко реке 
Лопатнице, осног распона 2х14,00м, укупног распона 28,00м, укупне ширине 3,50м, на кат. парцели број 2439 КО 
Богутовац и линијског инфраструктурног објекта моста преко Мусине реке, укупног осног распона 14,00м, укупне 
ширине 3,50м, на кат. парцелама број 670/2 и 826 КО Јарчујак и 508 КО Мусина река, ради добијања употребне 
дозволе за потребе града Краљева као инвеститора. Након успешно спроведеног поступка, прикупљањем понуда 
по критеријуму најниже понуђене цене закључен је уговор број 3595/15 дана 04.12.2015. године са најповољнијим 
понуђачем Биро за пројектовање и инжињеринг „H2Office” из Краљева на укупан износ од 120.000,00 динара јер 
Извршилац није у систему ПДВ-а. Извршење уговора у току; 
          - Набавка услуге израде аката успостављања система финансијског управљања и контроле-ФУК, за потребе 
наручиоца Градске управе града Краљева. Након успешно спроведеног поступка, прикупљањем понуда по 
критеријуму најниже понуђене цене закључен је уговор број 3720/15 дана 21.12.2015. године са најповољнијим 
понуђачем ,,Инцептум“ из Београда на укупан износ од 250.000,00 динара без ПДВ-а, јер Извршилац није у 
систему ПДВ-а. Извршење уговора у току.  

У извештајном периоду пружана је стручна помоћ у припреми и спровођењу поступака јавних набавки 
радова на домовима културе у МЗ Ратина, МЗ Рибница, МЗ Врдила и МЗ Самаила. Давано је стручно мишљење о 
питањима из области јавних набавки и другим буџетским корисницима по њиховом усменом или писаном захтеву.  
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10. ОДЕЉЕЊЕ ЗА ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ је у току извештајног периода имало у раду 2.460 предмета, од 
чега 1.173 по захтеву странака, а 1.287 по службеној дужности. Од овог броја 2.408 је било управних предмета од 
којих је 2.379 решених, у 235 предмета донети су закључци о дозволи извршења решења принудним путем, а 29 
предмета није решено у извештајном периоду, јер су исти запримљени током децембра 2015. године и њихово 
решавање, сходно законским роковима, окончава се у 2016. години.  
 У току рада на овом броју предмета донето је 7.872 различитих аката, саслушано 5.412 странака, са 6.642 
излазака на терен и пређених 30.312 км, односно 12,32 км по предмету. 
 Поред рада на предметима, запримљено је и поступано по 1.121 поднесака и то: 
 - од различитих министарстава за 128 поднесака (захтеви за изјашњење, обавештавање, мишљење...), 
 - од органа Града за 397 поднесака,  
 - од других органи и организација, као и физичких лица за 596 поднесака.  
 Такође, поступано је по 303 жалби и 319 предмета на нивоу начелника Одељења и шефа Одсека, најчешће 
сачињавањем изјашњења о поступању из делокруга надлежности и у појединачним предметима.  
 У Одељењу се обављају изворни послови из надлежности Града поступањем комуналне инспекције и 
делом инспекције за саобраћај и путеве, док су остало поверени послови Републике. 
 А) Комумална инспекција је поступала у 1.491 предмету, од чега је 510 по захтеву странака, а у 981 по 
службеној дужности. 
 Предмети који су обрађивани у поступку надзора по службеној дужности односе се на контролу рада јавних 
предузећа, контролу заузећа јавних површина, одржавање комуналне хигијене и комуналног реда у Граду, 
контролу радног времена угоститељских објеката, контролу чишћења и уклањања снега и леда, контролу 
уништавања коровске биљке амброзије, контролу истицања фирми предузетника и правних лица ван пословног 
простора, као и низ заједничких циљаних акција са Комуналном полицијом.   
 Б) Инспекција за саобраћај и путеве поступала је у 270 предмета, од чега по захтеву странака у 205 
предмета, а у 65 по службеној дужности. 
 Предмети који су обрађивани у поступку надзора по службеној дужности односе се на контролу јавног 
превоза путника, контролу легалног и нелегалног такси превоза, као и надзора над јавним општинским и 
некатегорисаним путевима.  
 Мањи број предмета по службеној дужности директна је последица начина поступања Прекршајног суда у 
Краљеву, посебно по поднетим захтевима за покретање прекршајног поступка за прекршаје у обављању ауто 
такси превоза, из разлога што је од 125 поднетих захтева: 

 41 решено обуставом поступка, јер је наступила апсолутна застарелост за вођење поступка од 2 године, 
 38 решено ослобађањем кривице-одговорности, 
 3 решено опоменом,  



ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ГРАДСКЕ УПРАВЕ ГРАДА КРАЉЕВА ЗА 2015. ГОДИНУ 

60 
 

 1 решен одбацивањем као неосновано, 
 1 решен преиначавањем пресуде у: није крив, по жалби,  

што је укупно 85, док је свега 40 решено оглашавањем кривим, односно 32% од броја поднетих захтева. 
   У управним предметима ових инспекција, у току 2015. године другостепени орган решавао је по 170 жалби, 
од којих је 15 усвојено, а у 155 предмета потврђена решења.  
 В) Просветна инспекција је поступала у 134 предмета, од чега по захтеву странака у 81, а у 53 по 
службеној дужности. 
 По службеној дужности обрађивани су циљани надзори, а односе се на испуњеност прописаних услова за 
почетак рада установа у школској 2015/2016. години, спрођење законом и правилницима утврђене обавезе о 
начину утврђивања технолошког вишка, испуњеност услова за обављање делатности установе у поступку 
верификације, обједињене контроле вођења законом прописане евиденције и оцењивања ученика након 
класификационог периода, спровођења процедуре у поступку расписивања конкурса за избор директора установе 
и пријем у радни однос, поступак организовања штрајка у школама. 
 Г) Грађевинска инспекција је поступала у 273 предмета, од чега у 268 по захтеву странака и 5 по 
службеној дужности. 
 У поступку надзора вршен је надзор над изградњом објеката грађана, контрола примена пописа који се 
односе на пројектовање, изградњу и реконструкцију објеката и одржавањем стамбених зграда, утврђивање 
статуса објеката ради реализације планских докумената, контрола у поступку обједињене процедуре и извршење 
решења о рушењу објеката. 
 Д) Одсек за заштиту животне средине и инспекције за заштиту животне средине, инспектори су 
поступали у 229 предмета, од чега у 67 по захтеву странака, а у 132 по службеној дужности, док је у оквиру 
надлежног органа обрађено 63 предмета по захтевима.  
 Настављен је рад на имплементацији Акционог плана за решавање питања водоснабдевања на територији 
Града Краљева за период 2014-2019.године. 
 У оквиру реализовања активности Буџетског фонда за заштиту и унапређење животне средине 
пројектовани приход износио је 47.472.000,00 динара, у оквиру којих су и неутрошена средства из 2014. године у 
износу од 27.472.000,00 динара. Од пројектованог прихода укупно уговорених обавеза је у износу од 33.027.112,00 
динара, од чега је 18.547.606,00 динара реализовано Програмом коришћења средстава Буџетског фонда, док ће 
преосталих 14.382.113,00 динара бити исплаћено кроз Програм 2016. године. Програмом су реализоване законом 
утврђене обавезе: 
- мерење емисије загађујућих материја у ваздуху које потичу од рада постројења за третман патоанатомског 
отпада спаљивањем у Здравственом центру ''Студеница''; 
- праћење квалитета ваздуха; 
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- мерење концентрације алергополена; 
- систематско мерење буке; 
- мере на сузбијању коровске биље амброзије и мапирање; 
- третман комараца; 
- мере заштите заштићених природних добара; 
- чишћење дивљих депонија у количини 1.850 м3; 
- прва фаза пројекта ''Примарне селекције отпада у насељу Рибници; 
- спровођење активности на даљој релизацији Акционог плана за решавање питања водоснабдевања; 
- 14 пројеката организација цивилног друштва; 
- активности из области управљања отпадом и друго. 
 Ђ) Инспекција за заштиту животне средине је поступала у 229 предмета и то по захтеву странака у 57, а 
по службеној дужности у 172 предмета. 
 Предмети по службеној дужности односе се на циљане инспекцијске надзоре - заједничке са републичком 
инспекцијом, по инструкцијама Министарства, контролу оператера у поступку управљања и кретања отпада и 
контролу емитера ради достављања података за локални регистар загађивача и слично. 
 Е) Одсек за извршење решења у извештајном периоду примио је 313 предмета, од којих 149 су предмети 
који се односе на принудно изврешење решења којима је наложено рушење стамбених објеката грађана 
оштећених у земљотресу у VI-ој категорији. 
 Поступци принудног извшрења решења о рушењу објеката спроводи се према Плану и Програму уклањања 
објеката и истих је спровдено 5, из разлога што је почевши од маја 2015. године у поступку јавне набавке, тек 
после трећег оглашавања, исти окончан и тако у квалификационом поступку изабрано 5 извођача на период од 3 
године. Први уговори за 10 објеката закључени 01.12.2015. године и срушено 5 објеката, с тим да ће се у 2016. 
години наставити са даљим поступцима.  
 Поред напред наведених у Одељењу су обављани и други послови - извршена припрема и отпочело са 
инспекцијским надзором сходно Закону о инспекцијском надзору (''Службени гласник РС'', број 36/15) у делу 
надзора над нерегистрованим субјектима, устројавање нове процедуре прописане Правилником о поступку 
доношења и садржини Програма уклањања објеката (''Службени гласник РС'' број 27/15) на начин да је 
грађевинска инспекција дужна да исти сачињава квартално, оглашава на званичној интернет презентацији Града 
и доставља Министарству, такође је покренуто успостављање процедуре и учешћа грађевинске инспекције у 
електронској обједињеној процедури, сходно Правилнику о поступку спровођења обједињене процедуре 
електронским путем (''Службени гласник РС'', број 113/15) и Правилника о поступку спровођења обједињене 
процедуре (''Службени гласник РС'', број 22/15 и 89/15), израда предлога аката из области линијског превоза 
путника на територији града Краљева - Одлука о начину поверавања превоза путника у градском и приградском 
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саобраћају на територији града Краљева, Закључак о покретању поступка за реализацију пројекта јавно-приватног 
партнерства са елементима концесије, припрема за учешће на конкурсу за доделу буџетских средстава 
Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре јединицама локалне самоуправе, на коме је град 
Краљево добио 5.103.800,00 динара, у сврху уклањања - рушења објеката у поступку принудног извршења 
решења и друго. 
   ОСТВАРЕЊЕ ПЛАНИРАНИХ ПРИХОДА ОДЛУКОМ  О БУЏЕТУ ЗА 2015 ГОДИНУ КРОЗ ИНСПЕКЦИЈСКИ НАДЗОР 
 

КОНТА ОДЛУКА 
РЕБАЛАНС 

ПЛАНИРАНО 

ОДЛУКА 
ПЛАНИРАНО 

ОСТВАРЕЊЕ ИЗВРШЕЊЕ ПРОЦЕНАТ ОСТВАРЕЊА 
У ОДНОСУ 

РЕБАЛАНС ОДЛУКА 
Комунална такса за истицање 
фирме ван пословног 
простора 

1.500.000,00 1.500.000,00 2.429.220,00 1.516.900,00 161,95 161,95 

Комунална такса за 
коришћење простора на 
јавним површинама 

10.500.000,00 8.500.000,00 11.306.408,00 11.554.505,00 107,68 133,02 

Комунална такса за заузеће 
јавне површине грађевинском 
материјалом 

100.000,00 500.000,00 77.140,00 78.110,00 77,14 15,43 

Приходи од закупнине за 
грађевинско земљиште у 
корист Града 

3.500.000,00 15.000.000,00 7.493.217,00 4.714.041,00 214,09 49,95 

Приходи од новчаних казни у 
прекршајном поступку 
прописаних актима Града 

100.000,00 250.000,00 816.000,00 24.500,00 816 326,4 

Приходи од мандатних казни у 
управном поступку нивоа 
Града 

3.200.000,00 1.500.000,00 240.000,00 3.435.600,00 * * 

Укупно 18.900.000,00 27.250.000,00 22.361.985,00 21.323.656,00 118,32 82,06 

 
*већи део остварења овог прихода припада комуналној полицији, обзиром на утврђено поступање Законом  комуналној полицији, а у 

оквиру конта нема раздвојених прихода по организационим јединицама 
Проценат остварења у односу на 2014. годину износи 125,08% (укупно у 2014. години 17.878,795,00). 
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11. ОДЕЉЕЊЕ ЗА ПОРЕСКУ АДМИНИСТРАЦИЈУ врши послове Градске управе који се односе на: утврђивање и 
наплату локалних јавних прихода - послове пријема пореских пријава, доношење решења о порезу на имовину и 
пореза на катастарски приход од пољопривредне делатности, доношење решења о локалним комуналним 
таксама, доношење решења о накнади за заштиту и унапређивање животне средине, накнади за коришћење 
грађевинског земљишта, решења за наплату самодоприноса и других управних аката; пореску инспекцију - 
послове контроле пореских пријава, канцеларијску и теренску контролу; послове пореског извршења - 
предузимање мера у циљу наплате пореског дуга, издавање решења о принудној наплати, одлучивање по 
захтевима за одлагање плаћања јавних прихода, послове редовне и принудне наплате; припрему и израду 
нормативно-правних аката из надлежности Одељења;  друге послове, у складу са законом. 
            Одељењу за пореску администрацију у наведеном периоду поднето је 2.700 пријава и одјава пореза на 
имовину физичких лица за 2015. годину  и 970 пријава за 2016. годину,  475 пријава пореза на имовину правних 
лица, 27 пријава и 609 одјава за комуналну таксу за истицање фирме на пословном простору. 
  У 2015. години донето је 134 решења о порезу на имовину физичких лица за 2014. годину, 38.542 решења о 
порезу на имовину физичких лица за 2015. годину, 42.176 решења о утврђивању накнаде за заштиту и 
унапређење животне средине, 4 решења о порезу на имовину правних лица за 2014. годину, 471 решење о порезу 
на имовину правних лица за 2015. годину, као и 423 решења о утврђивању комуналне таксе за истицање фирме 
на пословном простору за 2015. годину. 
 По основу наведених решења поднето је 36 жалби пореских обвезника, на основу којих су спроведени 
поступци и донета одговарајућа решења. 
 У  2015. години извршено је 299 теренских контрола пореских обвезника. 
 У извештајном периоду пореским обвезницима су достављене  10.804 опомене за плаћање пореског дуга, 
донето је 23 решења о принудној наплати пореског дуга. Одељење за пореску администрацију вршило је принудну 
наплату по основу решења других одељења Градске управе достављањем 70 опомена и 70 решења о принудној 
наплати јавних прихода, блокирани су рачуни 12 обвезника. Закључено је 9 споразума о одлагању плаћања 
пореског дуга. 

У наведеном периоду 2015. године донето је 4.329 решења о отпису камате по Одлуци о отпису камате на 
доспеле  обавезе по основу одређених изворних прихода града Краљева („Службени лист града Краљева“, број 
24/14), 2.846 решења о отпису пореских обавеза због неоснованог задуживања пореских обвезника и 634 решења 
о повраћају и прекњижавању више или погрешно уплаћених средстава. 

 У оквиру послова и радних задатака Одељења ради се пореско књиговодство и рачуноводствено 
извештавање, што подразумева праћење и давање аналитике и синтетике прихода, на дневном и месечном нивоу. 
Поднето је 20 пријава за стечај, ликвидацију и реструктурирање. У Одељењу су oбављани послови ИТ 
администратора који је омогућавао несметан рад рачунарске опреме и у том смислу је остваривана добра  
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сарадњу са Институтом ''Михаило Пупин'', вршено је ажурирање података са Пореском управом и припремани су 
подаци за масовни обрачун решења за порез на имовину, решења за накнаду за заштиту животне средине 
физичких и правних лица и комуналне таксе за истицање фирме на пословном простору. 

Током извештајног периода издато је 1.443 уверења по захтевима странака и 530 уверења за дечију 
заштиту. Такође, издато је 180 уверења за енергетски заштићене купце. 

У  2015. години укупно је наплаћено: 
 

Редни 
број 

 
Назив рачуна 

Задужење за  
2015. годину 

 
Укупна наплата 

 
Проценат наплате 

1. Порез на земљиште нема задужења 26.447,14 
 

100,00 % 
 

2. Порез на имовину физичких  лица 112.210.046,44 
 

113.328.457,80 
 

100,99 % 

3. Порез на имовину правних лица 112.043.084,15 
 

91.297.557,20 
 

81,48 % 
 

4. Комунална такса за истицање 
фирме на пословном простору 

43.902.290,36 48.982.858,58 111,57 % 
 

5. 
 

Накнада за заштиту и унапређење 
животне средине 

36.507.933,76 
 

29.389.264,1 80,50 % 
 
 

6. Накнада за коришћење 
грађевинског земљишта 

464.997.824,67 12.825.132,96 1,96 % 

 
 
12. ОДЕЉЕЊЕ КОМУНАЛНЕ ПОЛИЦИЈЕ врши послове Градске управе који се односе на: одржавање 
комуналног и другог законом уређеног реда од значаја за комуналну делатност; вршење контроле над применом 
закона и других прописа и општих аката из области комуналне и других делатности из надлежности Града; 
остваривање надзора у јавном градском, приградском и другом локалном саобраћају, у складу са законом и 
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прописима Града; заштиту животне средине; заштиту културних добара; заштиту локалних путева, улица и других 
јавних објеката од значаја за Град; подршку спровођењу прописа којима се обезбеђује несметано одвијање 
живота у Граду, очување имовине и добара, извршавање других задатака из надлежности Града; друге послове, у 
складу са законом. 
           Приоритети рада Одељења комуналне полиције током 2014. године били су контрола: 

 заузећа јавних површина; 
 постављања мањих монтажних објеката;  
 контрола ванпијачне продаје, продаја из паркираног возила, продаја из руке; 
 формирања летњих башта и постављања рекламних табли; 
 паркирања на зеленим површинама, на јавним површинама супротно вертикалној и хоризонталној 

сигнализацији, јавна паркиралишта која се користе за паркирање физичких и правних лица и предузетника; 
 контрола ауто-такси превоза; 
 контрола начина држања паса и мачака; 
 контрола радног времена субјеката надзора и контрола извођења музичких садржаја; 
 одржавања јавне чистоће, сакупљања, одвожења и одлагања смећа и других природних отпадака из 

стамбених и других објеката; 
 поступање по пријавама грађана; 
 пружана је помоћ (асистенција) органима Града, као и јавним предузећима чији је оснивач Град за 

спровођење њихових извршних одлука; 
 неосветљености улица, уништавања саобраћајних знакова и градског мобилијара и сл. 

Током 2015. године Одељење комуналне полиције поступало је по 1.932 пријаве грађана, написано је 2.762 
службених белешки, поднето је 1.127 захтева за покретање прекршајног поступка, уручено је 1.202 
прекршајних налога, изречено је 421 упозорење физичким, правним лицима и предузетницима, грађанима и 
органима дато је 316 обавештења, надлежним органима и ЈКП-а пружено је 46 асистенција. Решено је 1.002 
предмета, а у раду је 50 предмета (до 31.12.2015. године). 
 
13. ОДЕЉЕЊЕ ЗА ПОСЛОВЕ ОДБРАНЕ И ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ И ИНЖЕЊЕРСКО-ГЕОЛОШКЕ И 
СЕИЗМИЧКЕ ПОСЛОВЕ врши послове Градске управе који се односе на: послове израде планова одбране 
органа Града (као саставног дела Плана одбране Републике Србије); предузимање мера за усклађивање 
припрема за одбрану правних лица у делатностима из своје надлежности са Планом одбране Републике Србије; 
предузимање мера за функционисање Града у ратном и ванредном стању; спровођење мера приправности и 
предузимање других мера потребних за прелазак на организацију у ратном и ванредном стању; организовање 
заштите од елементарних и других већих непогода и заштиту од пожара, као и стварање услова за њихово 
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отклањање, односно ублажавање; доношење одлуке о организацији и функционисању цивилне заштите; 
доношење планова и програма за ванредне ситуације;  послове везане за образовање и функционисање Градског 
штаба за ванредне ситуације; формирање и опремање јединица цивилне заштите; организовање и развој личне и 
колективне заштите; обезбеђење одређених средстава за осматрање и узбуњивање; отклањање последица 
земљотреса; рад на класификацији и анализи прегледаних оштећења на објектима; формирање и ажурирање 
базе података о објектима оштећеним у земљотресу; израду карте сеизмичке регионализације и 
микрорејонизације подручја Града; давање стручног мишљења на пројектну документацију за изградњу и 
реконструкцију објеката у погледу њихове сеизмичке стабилности; послове поверене Граду Законом о рударству и 
геолошким истраживањима; друге послове, у складу са законом. 
           Најважније активности Одељења које су реализоване током 2015. године, по областима рада: 
- Послови одбране: активности на изради планских докумената; План одбране града Краљева. 
- Послови ванредних ситуација: рад на административно-техничким пословима припрема седница Градског 
штаба – укупно је одржано 4 седнице (18 закључака и 6 препорука); усвајање Извештаја о раду за 2014. годину  и 
Плана рада Градског штаба за 2015. годину; наставак активности на предметима везано за отклањање последица 
од земљотреса; сарадња са органима МУП-а, тужилаштва и судства везано за активности на отклањању 
последица након земљотреса који је задесио град Краљево 03.11.2010. године; активности на основу Решења 
Скупштине града број: 011-8/2014- III на формирању центра за обуку на Рудну; обука запослених у Одељењу на 
Рудну везано за ванредне ситуације; рад на административно-техничким пословима Комисије за процену штете 
од клизишта, одрона, ерозија, земљотреса и поплава и припрема Извештаја о процени штете након априлских и 
мајских поплава 2014. године које су задесиле град Краљево; актиности на ублажавању и отклањању последица 
априлских и мајских поплава (клизишта, објекти становања, инфраструктура, привреда и пољопривреда); на 
основу овлашћења начелника Градске управе број: 031-47/14 потписивање већ донетих решења и потписивање 
решења донетих у првостепеном поступку по пријавама штете за доделу државне помоћи, ради санације 
последица од поплава у мају 2014. године - укупно предмета 444; рад на административно-техничким пословима 
Комисије за процену штете од клизишта, одрона, ерозија, земљотреса и поплава и припрема Извештаја о процени 
штете након клизишта 2015. године које су задесиле град Краљево; ативности на изради карте клизишта на 
територији града Краљева – сарадња са стручњацима РГФ и РГЗ – BEWARE пројекат – донација опреме за 
евидентирање клизишта; презентација штета и активности након мајских поплава 2014. године државним 
званичницима, донаторима и страним делегацијама; рад на изради процене угрожености и планова заштите и 
спасавања  и састанак са свим субјектима система заштите и спасавања на територији града Краљева; обилазак 
месних заједница ради активности на формирању мреже повереника ЦЗ на територији града Краљева; обуке 
повереника ЦЗ на Рудну; полагање испита за поверенике и подела уверења; учествовање у више панел дискусија 
и презентација пројекта за ванредне ситуације Регионалног центра за обуку на Рудну; посета 30 међународних 
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стручњака – УНДП и Влада Јапана, обилазак критичне инфраструктуре са аспекта угрожености од елементарних 
непогода; Студијске посете Данској и Италији – изградња система цивилнме заштите и израда планских аката из 
области ванредних ситуација; састанак у амбасади Јапана – сарадња са Јапаном у изградњо система цивилне 
заштите и евентуалне донације у реконструкцију објекта на Рудну за потребе обука; организација састанка на 
Рудну – презентација пројекта ИЗГРАДЊА СИСТЕМА ЦЗ; посета делегације Шведске обукама на Рудну– стручна 
лица из система заштите и спасавања; пријем донација УНДП и Владе Јапана; сарадња са удружењем 
''ФЕНОМЕНА'' на пројекту финансираном од стране УНДП и Владе Јапана- обуке повереница, плагање испита за 
поверенице и дистрибуција опреме личне заштите; сарадња са Центром за истраживање јавних политика - јачање 
отпорности локалне заједнице на будуће катастрофе; набавка опреме ЦЗ и дистрибуција исте повереницима и 
угроженим МЗ; учествовање на семинару у Врњачкој Бањи у организацији Сектора за ванредне ситуације – 
пројекат финансиран од стране УНДП и Владе Јапана; организовање вежби ЦЗ у вртићима ''Бамби'' и ''Плави 
чуперак'' – октобар и новембар; уређење сајта града у делу Градски штаб – постављање видео записа обука и 
вежбе ЦЗ; учествовање у емисијама локалних и националних ТВ станица на тему обука ЦЗ и вежби субјеката 
система заштите и спасавања; 
- Инжењерско-геолошки и сеизмички послови: решење број: XIII-115/13 од 08.10.2014. године о продужетку 
истражног рока на истражним радњама на локалитету Горњи Лађевци; решење број: XIII-115/13 од 10.10.2014. 
године о одобрењу извођења рударских радова по рударском пројекту на истраживању кречњака на истражном 
простору Горњи Лађевци; изложба полудрагог и драгог камена у Народном музеју у сарадњи са Гемолошким 
друштвом Србије 04-05.03.2015. године - ЈУВЕЛИРСКО БЛАГО СРБИЈЕ; припрема и поставка сталне изложбе у 
холу Градске управе испред сале број 1 - РУДНО БОГАТСТВО КРАЉЕВА; донација СКГО (витрина) за потребе 
сталне изложбе РУДНО БОГАТСТВО КРАЉЕВА; активности на пројекту ГЕОЛОШКИ ПАРК ЛОЈАНИК; 
- Остали послови (по решењу градоначелника, Градског већа или начелника Градске управе): активности на 
урбаној регенерацији (Доситејева улица) на основу Решења градоначелника број: 4626/13 од 12.12.2013. године; 
на основу закључка Градског већа број: 06-107/2014- III од 10.04.2014.године рад на изради Акционог плана за 
решавање питања водоснабдевања на територији града Краљева; на основу Решења Градског већа број: 011-
64/2014-III  рад у Комисији за процену штете од клизишта, одрона, ерозија, земљотреса и поплава; на основу 
Решења Градског већа број: 011-160/2014- III рад у Комисији за израду предлога годишњег програма заштите, 
уређења и коришћења пољопривредног земљишта на територији града Краљева. 
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Планска акта која ће се израдити и дати на усвајање током 2016. године: 
 

Назив акта 
 

Ниво доношења 

План одбране града Краљева Градоначелник 

Процена угрожености од елементарних непогода 
и других несрећа за територију града Краљева 

Скупштина града Краљева 
(предлог да се овај акт доноси уз посебну сагласност 

надлежних републичких институција на Градском већу) 

Планови заштите и спасавања за територију 
града Краљева Градско веће града Краљева 

Оперативни план одбране од поплава за 
водотоке другог реда на територији града 
Краљева 

Скупштина града Краљева 
(предлог да се овај план доноси на Градском већу града 

Краљева) 
Одлука о проглашењу ерозионих подручја и 
прописивању противерозионих мера на 
територији града Краљева 

Скупштина града Краљева 
(послато на даље усвајање 20.05.2015. године) 

Процена угрожености Градске управе града 
Краљева Начелник Градске управе 

Планови заштите и спасавања Градске управе 
града Краљева Начелник Градске управе 

Извештај о раду Градског штаба за ванредне 
ситуације на територији града Краљева за 2015. 
годину 

Скупштина града Краљева 
 

План рада Градског штаба за ванредне ситуације 
на територији града Краљева за 2016. годину  

Скупштина града Краљева 
 

 
14. СЛУЖБА ЗА УПРАВЉАЊЕ ПРОЈЕКТИМА И ЛОКАЛНО-ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ врши послове Градске управе 
који се односе на: послове управљања процесима стратешког планирања - спровођење административних 
послова у процесима стратешког планирања, припреме акционих планова и других развојних програма Града, 
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праћење усклађености стратешких докумената Града са националним стратегијама, праћење и извештавање о 
реализацији усвојених стратегија, старање да сва усвојена планска документа буду доступна грађанима на 
званичном сајту Града; послове управљања пројектним циклусом -  припрему предлога пројеката у складу са 
стратешким документима и развојним програмима Града, редовно информисање јавних предузећа и установа о 
отвореним јавним позивима по којима могу да конкуришу за доделу средстава за реализацију својих пројеката, 
помоћ и подршка јавним предузећима и установама у процесу припреме предлога пројеката, редовно ажурирање 
базе података инфраструктурних пројеката Града, управљање пројектима одобрених од донатора чији је носилац 
Град или Градска управа, припрему периодичних и коначних финансијских и наративних извештаја, 
успостављање и одржавање партнерске пројектне сарадње са регионалним и прекограничним партнерима; 
послове локалног економског развоја - сарадња и подршка локалној пословној заједници, подршка 
пољопривредницима, израда база података и редовно ажурирање Профила града Краљева, припрема 
промотивног материјала и организовање наступа Града на сајмовима инвестиција, одржавање сарадње и 
контаката са надлежним министарствима, регионалним и другим организацијама и институцијама од значаја за 
локални економски развој, редовно ажурирање информација на званичном сајту Града које су од значаја за 
промоцију потенцијала и локални економски развој Града; друге послове, у складу са законом. 
            У области израде предлога пројеката и управљања пројектима у току 2015. године реализоване су 
следеће активности: 
- припремљено је укупно 50 пројектних апликација, које су са пратећим документима достављене по конкурсима и 
јавним позивима националних и међународних донатора; 
- припремљено је 17 пројектних предлога за инвестиционе пројекте, који су представљени на инвестиционом 
форуму ЦЕДЕФ програма, 6 пројектних предлога за инвестиционе пројекте, који су представљени делегацији УАЕ, 
6 пројектних предлога у циљу идентификације потенцијалне сарадње са ХЕЛП-ом;  
- пружена је помоћ удружењима грађана приликом припреме 32 пројектне апликације; 
- спроведене су активности на реализацији 19 пројекта, чија укупна вредност износи 99.101.211,48 динара и 
2.558.493,13 евра; 
- спроведене су активности на дефинисању циљева на нивоу Службе, као и координација активности са 
одељењима у Градској управи града Краљева ради дефинисања циљева на нивоу осталих организационих 
јединица - пројекат „Управљање људским ресурсима“; 
- у сарадњи са Машинским факултетом покренута је идеја о припреми предлога пројекта „Заштита авио 
индустријске традиције града и формирање индустријског музеја“; 
- припремљен је материјал у циљу учешћа на три регионална састанка за припрему пројеката у области 
пољопривреде, једног у области образовања и једног у области здравства; 
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- у циљу успостављања регионалне сарадње Служба активно сарађује са суседним општинама и Акредитованом 
регионалном развојном агенцијом за просторни и економски развој Рашког и Моравичког округа, на анализи 
проблема и дефинисању заједничких пројеката регионалног карактера; 
- врши се редовно ажурирање података града Краљева у СЛАП и ПАДОР бази; 
- пружена је  помоћи  осталим буџетским корисницима (Предшколска установа, ЈЕП ''Топлана'') приликом 
отварања ПАДОР базе и попуњавања исте. 
            Координација са релевантним институцијама: 

- сарадња са Регионалном развојном агенцијом на месечном ажурирању информација и прикупљању 
података (стратешка документа, пројекти, програми и сл); 

- сарадња са Агенцијом за привредне регистре у циљу прикупљања података од значаја за град Краљево; 
- сарадња са НСЗ на редовном месечном ажурирању података и заједничкој сарадњи на припреми и 

реализацији пројеката; 
- сарадња са надлежним Министарствима у циљу могућности финансирања пројеката из ИПА фонда; 
- сарадња са Канцеларијом за европске интеграције у циљу могућности финансирања пројеката из ИПА 

фонда (пречистач отпадних вода, регионална депонија и енергетска ефикасност у јавним објектима); 
- сарадња са јединицом за истраживање и развој и Министарством просвете у циљу стварања  услова за 

реализацију пројеката одобрених за финансирање у оквиру Програма модернизације школа (Шумарска 
школа, Пољопривредно - хемијска школа, ОШ „Браћа Вилотијевић“, ОШ „Димитрије Туцовић“); 

- сарадња са Министарством ветерине и ветеринарском инспекцијом на прикупљању података у циљу 
припреме Студије стања у области сакупљања споредних производа животињског порекла; 

- стална сарадња са Сталном конференцијом градова и општина; 
- сарадња са Француском амбасадом у циљу организације заједничког састанка и идентификације 

потенцијалних пројеката; 
- сарадња са Министарством енергетике на попуњавању ПИФ обрасца за пројекте енергетске ефикасности. 

            У области координације процесима израде стратешких докумената у току 2015. године реализоване су 
следеће активности: 

- координација послова на  изради и усвајању Стратегије развоја града Краљева за период 2015. - 2020. 
године; 

- координација послова на  изради нацрта Локалног акционог план за спровођење стратегије развоја града 
Краљева за 2016. - 2017. годину; 

- координација послова на  покретању процеса израде Стамбене стратегије града Краљева за период 2015. - 
2020. године; 

- урађен је извештај о реализацији Локалног акционог плана за запошљавање за 2014. годину; 
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- урађен је извештај о реализацији Програма модернизације Градске управе 2009. - 2015. године; 
- за потребе формираних радних тимова на нивоу Рашког округа, урађена је анализа стратешких докумената 

општина и градова Рашког округа у области пољопривреде и образовања, као и прикупљање потребних 
статистичких и других података ради израде анализе стања у наведеним  областима; 

- урађен је Локални акциони план за запошљавање за 2015. годину; 
- координација активности на изради Локалног акционог плана за запошљавање за 2016. годину. 

            У области послова локалног економског развоја: 
У оквиру послова локалног економског развоја у току 2015. године Служба је редовно обављала послове 

ажурирања и анализе података од значаја за локални економски развој: 
- база података незапослености ажурирана је на месечном нивоу, док је анализа извршена на годишњем 

нивоу; 
- база података о зарадама и запослености је ажурирана на месечном нивоу; 
- база података привредних субјеката (привредна друштва, предузетници, удружења грађана, спортска 

удружења и сл) је ажурирана на годишњем нивоу на основу података које АПР након обраде, а по захтеву 
Града доставља једном годишње. На основу постојеће базе података припремљен је списак привредних 
субјеката разврстаних по шифри делатности, са основним подацима и постављен на сајт града Краљева. 
Такође, на основу финансијских и других показатеља из наведене базе података припремљена је анализа 
пословања привредног сектора града Краљева; 

- база података о локацијама за инвестирање је ажурирана на основу података надлежних локалних служби 
и Програма давања у закуп или отуђења градског грађевинског земљишта. На основу наведене базе 
података припремљене су и одговарајуће презентације. Презентације се користе ради представљања 
основних информација потенцијалним инвеститорима; 

- редовно су ажуриране базе података трошкова пословања и цене комуналних услуга; 
- редовно су ажуриране базе података  о привредним субјектима по облику организовања и делатности; 
- редовно су ажуриране базе података  о економским показатељима пословања привредних субјеката у 2015. 

години; 
- месечно ажурирање података о стратешким документима и пројектима града Краљева; 
- прикупљање и припрема материјала у циљу ажурирања садржаја градског сајта; 
- статистичких и других података у оквиру профила града Краљева; 
- упоредну анализу трошкова пословања у Краљеву и суседним градовима. 

Наведене базе података представљају основ како би се заинтересованом инвеститору веома брзо 
доставили подаци који су од значаја за реализацију његове инвестиције, али и као улазни подаци за израду 
локалних акционих планова и стратегија. Такође, припремљене базе података нам дају могућност да  у релативно 
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кратком року попунимо упитнике и саставимо извештаје за министарства, НАЛЕД, СКГО и друге националне 
агенције и институције; 

Ажуриран је и припремљен нови инвестициони промотивни материјал у циљу привлачења инвеститора: 
- у сарадњи са УСАИД-ом припремљен је и одштампан нови инвестиционо-промотивни материјал 

(инвестицона брошура, лифлети, презентација инвестиционих потенцијала града Краљева);   
- учешће у припреми презентације Града о енергетској ефикасности; 
- прикупљени су подаци и урађена је презентација инвестиционе локације у Адранима - пословна зона 

Адрани; 
- у сарадњи са Привредном комором Краљево припремљен је  материјал о инвестиционим потенцијалима 

Града и достављен заинтерсованим инвеститорима. 
Служба је обављала административне послове у циљу координације свих надлежних органа у процесу 

израде: 
- елабората развоја Greenfeield локације - сарадња са УСАИД-ом на изради Економске студије 

оправданости развоја индустријске зоне ''Спортски аеродром'' (прикупљање података, организација 
састанака и организација завршне презентације); 

- рад на изради Анализе стања за потребе пројекта „Изградња система за сакупљање споредних 
производа животињског порекла на територији Рашког округа“ (анализа правног оквира и прописа ЕУ 
који регулишу ову област, прикупљање, обрада и анализа података, координација и комуникација са 
општинама/градовима учесницима у пројекту, сарадња са релеватним институцијама, учешће на 
састанцима радне групе и др);  

- рад на координацији и праћењу израде пројектно техничке документације за пројекат „Изградња система 
за сакупљање споредних производа животињског порекла на територији Рашког округа“  (достављање 
података фирми која ради техничку документацију). 

Припремљен је материјал и организовани су састанци са потенцијалним инвеститорима: 
- припремљен је материјал за потенцијалног инвеститора – ''Меркатор С''; 
- 'припремљени су и достављени подаци потенцијалним инвеститорима (СИЕПА и Јапански инвеститор 

Yazaki); 
- припремљен је материјал потребан за израду пројекта Агробизнис центар и представљен потенцијалним 

донаторима из Израела, а потом је урађена и заједничка разрада концепта пројекта, анализа правног 
оквира, састављање акционог и временског плана, као и учешће на састанцима са инвеститором; 

- представљени су инвестициони потенцијали града на радном састанку у Привредној комори Чешке; 
- представљени су пројекти града Краљева на Бизнис конференцији енергетске ефикасности у Београду; 
- представљени су протенцијали града Краљева за инвестирање на Бизнис форуму Србија – Турска; 
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- представљени су потенцијали за инвестирање потенцијалном италијанском инвеститору; 
- учешће на економком форуму у Врњачкој Бањи; 
- организација програма обуке за 100 младих незапослених лица; 
- организација информастивних догађаја у оквиру пројекта ''Покрени се за посао''; 
- састанци са представницима амбасаде Палестине и инвеститором из Палестине у циљу разматрања 

могућности инвестирања у развој пољопривреде; 
- успостављена је сарадња са УСАИД-ом у циљу повезивања наших прерађивача дрвета и воћа са 

потенцијалним иностраним партнерима.; 
-   попуњен је упитник индикатора локалног економског развоја, упитник о спровођењу локалних политика у 

одређеним областима за потребе службе, СКГО, НАЛЕД-а, Националне агенције за регионални развој и 
Канцеларије за Европске интеграције Владе Републике Србије, 12 за РРА, упитник по захтеву Регионалног Савета 
BFC SEE програм – Цертификација општина са повољним пословним окружењем у Југоисточној Европи, упитник о 
енергетској  ефикасности у јавним објектима за Министарство енергетике и др; 

-   у циљу припреме и спровођења мера активне политике запошљавања, као и реализације пројеката 
''Смањење сиромаштва и унапређење могућности запошљавања маргинализованих и угрожених група 
становништва са фокусом на Ромкиње у Србији'' који град спроводи у сарадњи са Хелпом, представљања мера у 
оквиру пројекта ''Покрени се за посао'' који спроводи ЕНЕКА из Ниша, припреме пројекта обуке незапослених у 
складу са потребама локалне привреде, организације програма обуке за 100 младих незапослених лица,  учешћа 
на сајму запошљавања и ажурирању података о броју и структури незапослених, успостављена је и редовно 
одржавана сарадња са Националном службом за запошљавање – филијала Краљево; 

-   обављени су  административни послови за Савет за запошљавање града Краљева -  у току 2015. године 
припремљено је и организовано 4 састанака Савета за запошљавање, припремљен извештај о реализацији мера 
активне политике запошљавања у 2014. години, обезбеђена је координација и административна подршка за 
припрему и усвајање Локалног акционог плана за запошљавање 2015, обезбеђена је административна подршка 
за спровођење програма стучне праксе, јавних радова (3 позива), учешће  града у пројекту који спроводи НСЗ – 
ЦИПС.   

У области рада Канцеларије за брзе одговоре: 
Припремљени су сви потребни подаци од значаја за потенцијалне инвеститоре, пружане су информације 

заинтересованим  лицима о процедурама отварања привредних друштава и предузетничких радњи, редовно су се 
обављали послови информисања и пружања услуга намењених грађанима, обавештавани су привредници о 
доступним фондовима и другим могућностима, обезбеђена је помоћ и подршка пољопривредним произвођачима 
(за око 2.500 пољопривредника) у процесима пререгистрације и припреме документације за коришћење 
подстицајних средстава.  
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У току протекле године Служба је добила и поступила по 147 дописа од стране Кабинета градоначелника, 
по 1.785 захтева упућених мејлом, припремила 68 акта у име града Краљева и 60 аката - мишљења у име 
градоначелника, 261 акта испред Службе. Такође, у извештајном периоду, Канцеларија за брзе одговоре је 
одговорила на 135 захтева упућених на е-маил gradska_uprava@kraljevo.org 

Запослени у Служби су у складу са потребама посла похађали едукативне радионице и учествовали на 
обукама из области локално економског развоја, стратешког планирања и управљања пројектима - обука која се 
односи на спровођење локалних политика запошљавања младих, обука у оквиру пројекта „Унапређење пословног 
окружења на локалном нивоу кроз регулаторну реформу“, радионица у оквиру Програма привлачења инвестиција 
које је организовао УСАИД пројекат одрживог развоја, радионица на тему: „Регистровање пројеката у СЛАП 
Информациони систем“ (СЛАП база података) у организацији СКГО, а двоје запослених у Служби су у току 
децембра прошли кроз програм едукације у области локалног економског развоја, који је организован од стране 
Америчкеамбасаде.  
 

 

Г Р А Д С К А  У П Р А В А  Г Р А Д А  К Р А Љ Е В А 

Број: 031-39/16 од 17. фебруара 2016. године 

                                             

                                                                                                                                                                                                                                         

                                                                                                                                             

mailto:gradska_uprava@kraljevo.org
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Пројекти са којима је град Краљево конкурисао 2015. године 
 

Р.
Б. Назив пројекта Донатор Вредност пројекта Статус пројекта 

1. 
Израда пројектне апликације за 
Туристичку организацију -  постављање 
туристичке сигнализације  

Министарство трговине, 
туризма и 

телекомуникација 

Укупна вредност пројекта: 
3.143.415,60 РСД Реализован 

2. 
Израда пројектне апликације за РПК -  
јачање конкурентности привредног 
сектора Рашког округа 

Норвешка амбасада Укупна вредност пројекта: 
70.000,00 EUR У фази одлучивања 

3. 
Израда пројектне апликације за ЈЕП 
Топлана – Промоција мера енергетске 
ефикасности  

УН Пројектна идеја Није одобрен 

4. 
Израда пројектне апликације -  Примена 
ОИЕ у ОШ Студеница  СДЦ и ГИЗ 

Укупна вредност пројекта: 
39.500,00 EUR 

Град Краљево: 1.500,00 EUR 
Није одобрен 

5. 
Израда пројектне апликације -  
инфраструктурно опремање 
инвестиционе локације у Адранима  

Министарство привреде 

Укупна вредност пројекта: 
14.000.000,00 РСД; 

Министарство привреде: 
7.000.000,00 РСД 

Град Краљево:7.000.000,00 
РСД 

Није одобрен 

6. 
Израда пројектне апликације - изградња 
теретане на отвореном  

Министарства омладине 
и спорта 

Укупна вредност пројекта: 
1.479.000,00 РСД; 

Министарство омладине и 
спорта: 1.200.000,00 РСД 

Град Краљео:279.000,00 РСД 

Реализован 

7. 
Пројектна апликације за конкурисање за 
доделу средстава за спровођење програма 
стручне праксе и јавних радова  

Министарство за рад, 
запошљавање, борачка 
и социјална питања и 

НСЗ 

Укупна вредност пројекта: 
20.000.000,00 РСД 

Министарство за рад, 
запошљавање, борачка и 

социјална питања:  
10.000.000,00 РСД 

Град Краљево: 10.000.000,00  

Реализован 
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8. 

Припрема документације за планирање 
пројекта „Управљања сеоским 
водоводима“, у сарадњи са Институтом 
Батут и Заводом за јавно здравље 

Светска здравствена 
организација 

Укупна вредност пројекта: 

100.000,00 EUR 
Реализација одложена 

9. 
Пројекат управљања саобраћајем, са којим 
смо конкурисали као партнери  
Архитектонском факултету 

Програм Хоризонт 2020 Укупна вредност пројекта: 
60.000,00 EUR Одобрен у првој фази одлучивања 

10. 

Пројекат - Биомаса у функцији развоја 
региона, за који је успостављено 
партнерство са Енергетиком Марибор и 
конкурисано по јавном позиву  

КЕП Аустриа, у оквиру 
програма Централне 
европске иницијативе 

Укупна вредност пројекта: 

100.000,00 EUR 
У фази одлучивања 

11. 

Пројекат ''Трагом тајни средњовековних 
тврђава'' чији је носилац (апликант) са 
стране Србије Туристичка организација 
града Краљева, док је са стране Црне Горе 
носилац (апликант) Туристичка 
организација Плужине и Туристичка 
организација Пљевља  

Делегација ЕУ Програм 
прекограничне сарадње 

Србија - Црна Гора 

SRB: 187.000,00 EUR 
MNE: 120.000,00 EUR 
Суфинансирање 15% 

У фази одлучивања 

12. 

Пројекат ''Енергетска ефикасност и ОИЕ 
– кључ одрживог развоја прекограничног 
подручја''  чији је носилац (апликант) са 
стране Србије ЈЕП Топлана, док је са 
стране Црне Горе носилац (апликант) ДОО 
''Гријање'' Пљевља.  

Делегација ЕУ Програм 
прекограничне сарадње 

Србија - Црна Гора 

 

SRB: 143.500,00 EUR 
MNE: 90.500,00 EUR 
Суфинансирање 15% 

У фази одлучивања 

13. 

Пројекат ''Заједно до квалитетног 
одрастања'' чији је носилац (апликант) са 
стране Србије Предшколска установа 
''Олга Јовичић Рита'', док је са стране 
Црне Горе носилац (апликант) 
Предшколска установа ''Еко бајка'' 
Пљевља.  

Делегација ЕУ Програм 
прекограничне сарадње 

Србија - Црна Гора 

 
SRB: 110.500,00 EUR 
MNE: 99.850,00 EUR 
Суфинансирање 15% 

У фази одлучивања 
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14. 

Пројекат ''Предузетништво – практичан и 
теоретски рад кроз нове технологије'' чији 
је носилац (апликант) са стране Србије 
ЕСШ ''Никола Тесла'', док је са стране Црне 
Горе носилац (апликант) Средња 
мешовита школа ''Бећо Башић'' Плав  

Делегација ЕУ Програм 
прекограничне сарадње 

Србија - Црна Гора 

 

SRB: 75.000,00 EUR 
MNE: 75.000,00 EUR 
Суфинансирање 15% 

У фази одлучивања 

15. 

Пројекат ''Сарадњом до одрживог развоја'' 
чији је носилац (апликант) са стране 
Србије Дечије одмаралиште Гоч, док је са 
стране Црне Горе носилац (апликант) 
Удружење Туристичких радника Жабљак.  

Делегација ЕУ Програм 
прекограничне сарадње 

Србија - Црна Гора 

 

SRB: 98.500,00 EUR 
MNE: 75.000,00 EUR 
Суфинансирање 15% 

У фази одлучивања 

16. 

Пројекат „Механизми доброг управљања у 
кризним ситуацијама“, чији је носилац 
(апликант) са стране Србије град 
Краљево, док је са стране Црне Горе 
носилац (апликант) подручна јединица 
Рожаје – МУП Црне Горе 

Делегација ЕУ Програм 
прекограничне сарадње 

Србија - Црна Гора 

 

SRB: 250.000,00 EUR 
MNE: 250.000,00 EUR 
Суфинансирање 15% 

Партнер са Црногорске стране одустао 
од пројекта 

17. 

Пројекат „Рурални развој региона“, чији је 
носилац (апликант) са стране Србије град 
Краљево, док је са стране Црне Горе 
носилац (апликант) општине Жабљак и 
Шавник 

Делегација ЕУ Програм 
прекограничне сарадње 

Србија - Црна Гора 

SRB i MNE: 285.000,00 EUR 
Суфинансирање 15% општина Шавник одустала од пројекта 

18. 
Програм ''Заврши започето'' - пројекат 
„Завршетка изградње фискултурне сале у 
ОШ у Жичи“ 

Министарство омладине 
и спорта 

Укупна вредност пројекта: 
46.664.428,80 РСД; 

Министарство омладине и 
спорта: 41.997.985,92 РСД 
Град Краљео: 4.666.442,88 

РСД (10% вредности пројекта) 

У фази одлучивања 

19. 

Помоћ за ОШ у Самаилима за припрему 
пројектне апликације за конкурс за набавку 
опреме, намештаја и наставних учила 

Немачка амбасада Укупна вредност пројекта: 
2.898.388,00 РСД У фази одлучивања 

20. 
Помоћ за ОШ у Самаилима за припрему 
пројектне апликације за замену столарије 
на згради школе у Ласцу 

Јапанска амбасада Укупна вредност пројекта: 
~20.000 EUR У фази припреме 
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21. 

Помоћ за Дечије одмаралиште Гоч за 
припрему пројектне апликације за 
реконструкцију водоводне мреже и 
изградњу хидрантске мреже 

Немачка амбасада 

Укупна вредност пројекта: 
5.247.767,00 РСД; 

Амбасада Немачке: 
3.000.000,00 РСД 

Град Краљево: 2.247.767,00 
РСД 

У фази одлучивања 

22. 
Помоћ за Општу болницу Стденица на 
припреми апликације за набавку 
специјализованих возила 

Јапанска амбасада Укупна вредност пројекта: 
50.000,00 EUR У фази одлучивања 

23. 

Помоћ за Предшколску установу на 
припреми апликације за санацију 
санитарних чворова у вртићима „Весељко“ 
и „Бамби“ 

Немачка амбасада Укупна вредност пројекта: 
1.800.000,00 РСД У фази одлучивања 

24. 
Наставак пројекта економског 
оснаживања социјално угроженог 
становништва 

СИДА 
ХЕЛП 

Укупна вредност пројекта: 
323.000,00 EUR 

Суфинансирање: 
9.555,00 EUR 

У фази реализације 

25. 
Пројектна апликација „Изградња 
рекреативног амбијента у Борићима“ Немачка амбасада 

Укупна вредност пројекта: 
3.227.648,00 РСД 

Амбасада Немачке: 
3.000.000,00 РСД 

Град Краљево: 227.648,000 
РСД 

У фази одлучивања 

26. 
Пројектна апликација „Изградња летње 
позорнице у ОШ „Милунка Савић“ у 
Краљеву“ 

Немачка амбасада 

Укупна вредност пројекта: 
5.000.000,00 РСД 

Амбасада Немачке: 
3.000.000,00 РСД 

Град Краљево: 2.000.000,00 
РСД 

Пројекат још увек није прослеђен 
потенцијалном донатору 
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27. 
Пројекат „Дневни центар за старе – наш 
кутак за лепшу старост“ 

Министарство за рад, 
запошљавање, борачка 

и социјална питања 

Укупна вредност пројекта: 
3.800.000,00 РСД 

 
Министарство:  946.000,00 

РСД 
Град Краљево: 2.854.000,00 

РСД 

У фази реализације 

28. 
Пројектна апликација „Изградња 
рекреативног амбијента у Борићима“ 

Фондација Новак 
Ђоковић 

Укупна вредност пројекта: 
2.400.000,00 РСД 

 
Фондација: 2.200.000,00 РСД 

Град Краљево: 200.000,00 
РСД 

У фази одлучивања 

29. 

Припрема пројектне апликације – 
попуњавање ПИФ упитника из области 
енергетске ефикасности у јавним 
објектима у граду Краљеву (15 јавних 
објеката – основне школе у Врби, 
Самаилима, Ласцу, Ратини, Рибници, 
Берановцу, Студеници, Ушћу, Конареву, 
Матаругама, Богутовцу, Лађевцима и 
Адранима, специјална школа „Иво Лола 
Рибар“ и здравствена амбуланта у Ушћу). 

ЕУ ППФ5 Пројекат 
Укупна вредност пројекта: 

1.000.000,00 EUR 
 

У фази одлучивања 

30. 

Попуњавање образаца за санацију јавних 
објеката на територији града Краљева –
 координација са школама у циљу 
попуњавања табеле достављене од 
стране Канцеларије за помоћ и обнову 
поплављених подручја и прикупљање 
потребне документације у циљу добијања 
потребних средстава 

Канцеларија за помоћ и 
обнову поплављених 

подручја 

Попуњен образац за укупно 11 
основних школа , укупна 

вредност: 408.261.822,94 РСД 
У фази одлучивања 

31. 
Пројектна апликација "Дечији парк 
Краљево" 

Фондација Новак 
Ђоковић 

Укупна вредност пројекта: 
2.000.000,00 РСД У фази одлучивања 
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32. 

Пројектна апликација "Пресвлачење 
асвалтних површина спортских терена у 
матичној школи у Адранима и издвојеном 
одељењу у Поповићима" 

Фондација Новак 
Ђоковић 

Укупна вредност пројекта: 
2.216.011,00 РСД У фази одлучивања 

33. 
Пројектна апликација "Омладински клуб у 
Краљеву" Немачка амбасада Укупна вредност пројекта: 

2.686.000,00 РСД У фази одлучивања 

34. 
Пројектна апликација "Адаптација фасаде 
на школском објекту у школи у Адранима" Немачка амбасада Укупна вредност пројекта: 

1.621.460,00 РСД У фази одлучивања 

35. 

Пројектна апликација - Уклањање 
објеката, односно делова објеката, који се 
граде или је њихово грађење завршено без 
грађевинске дозволе, а који су у 
надлежности локалних саомоуправа  

Министарство 
грађевинарства, 

саобраћаја и 
инфраструктуре 

Укупна вредност пројекта: 
5.103.800,00 РСД У фази реализације 

36. 

Попуњавање ПИФ обрасца за пројекат 
„Обезбеђивање услова за прилаз тврђави 
Маглич – реконструкција моста и уређење 
прилазне стазе до тврђаве Маглич”  

ЕУ – Канцеларија за 
европске интерграције 

Укупна вредност пројекта: 
300.000,00 EUR У фази одлучивања 

37. 
Пројектна апликација  „Изградња фекалне 
канализације на територији МЗ Метикоши 
и Ратина - Краљево“  

Јапанска амбасада Укупна вредност пројекта: 
88.000,00 EUR У фази одлучивања 

38. 
Пројектна апликација  „Унапређење услова 
рада у основној школи "Ђура Јакшић" у 
Конареву“  

Немачка амбасада 

Укупна вредност пројекта: 
4.101.224,08 РСД 

Амбасада: 3.000.000,00 РСД 
Град Краљево: 1.101.224,08 

РСД 

У фази одлучивања 

39. 

Пројектна апликација „Унапређење  
квалитета  пружања  медицинских   услуга  
у  Служби  за  хитну  медицинску  помоћ“ 
Дома здравља  у  Краљеву   

Немачка амбасада Укупна вредност пројекта: 
2.946.588,00 РСД У фази одлучивања 

40. 

Пројектна апликација  „Играјмо се 
заједно“ - основна школа "Ђура Јакшић" у 
Конареву – истурено одељење у 
Метикошима (санација спортског терена)  

Фондација Новак 
Ђоковић 

Укупна вредност пројекта: 
1.241.040,00 РСД У фази одлучивања 
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41. 

Суфинансирање пројекта „Смањење 
сиромаштва и унапређење могућности 
запошљавања маргинализованих група 
становништва са фокусом на Ромкиње у 
Србији“ 

Министарство привреде 
Републике Србије 

Укупна вредност пројекта: 
396.900,00 РСД У фази реализације 

42. 
Суфинансирање годишње чланарине 
Акредитоване регионалне развојне 
агенције 

Министарство привреде Укупна вредност пројекта: 
436.774,00 РСД Реализовано 

43. 
Реконструкција дечјих игралишта у 
Доситејевој улици 

Нивеа и Спарк 
компанија 

Укупна вредност пројекта: 
3.531.361,10 РСД Реализован 

44. 

Подршка социјалној инклузији најрањивијих 
група укључујући Роме кроз разноврсније 
социјалне услуге у заједници (Град Краљево 
је партнер у пројекту Данском савету) 

Делегација Европске 
Уније 

Укупна вредност пројекта: 
203.898,13 EUR 

Делегација ЕУ: 182.692,72 
EUR 

Град Краљево и Дански савет: 
21.205,41  EUR 

У фази реализације 

45. 
Локална иницијатива – кроз дијалог за 
бољу социјалну бригу 

Тим за социјално 
укључивање и смањење 

сиромаштва Владе 
Републике Србије 

Укупна вредност пројекта: 
9.616,00 EUR Није одобрен 

46. 
Могућности коришћења обновљивих 
извора енергије у топлификацији јавних 
објеката 

УНДП Пројектна идеја У фази одлучивања 

47. Пројекат „Мала цивилна заштита“ Јапанска амбасада Укупна вредност пројекта: 
10.000,00 EUR 

Пројекат још увек није послат 
потенцијалном донатору 

48. 
Пројекат „Реконструкција објекта на 
Рудном за потребе цивилне заштите“ Јапанска амбасада Укупна вредност пројекта: 

65.000,00 EUR У фази одлучивања 

49. 
Програм Јавних радова – три пројектне 
апликације за потребе Градске управе 

Национална служба за 
запошљавање 2.551.745,78 РСД Реализовано 
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50. 

Припрема две пројектне апликације ради 
могућности укључивања на листу 
пројеката Министарства омладине и 
спорта који ће се финансирати из ИПА 
фонда 

Министарство омладине 
и спорта 

Износ укупног буџета пројекта 
затвореног базена: 
951.875.348,63 РСД 

Учешће Министартва: 
809.094.046,34 РСД 

Град Краљево: 142.781.302,29 
РСД 

Износ укупног буџета пројекта 
атлетског стадиона: 
131.848.600,68 РСД 

Учешће Министартва: 
112.071.310,58 РСД 

Град Краљево: 19.777.290,10  

У фази одлучивања 

 
 
 
 

Пројекти реализовани или у фази реализације у 2015. години 
 

Назив пројекта Донатор Вредност пројекта 
 

Статус пројекта 

1. 
Пројекат „Постављање туристичке 
сигнализације“ (реализован преко 
Туристичке организације Краљева) 

Министарство трговине, туризма и 
телекомуникација 

Укупна вредност пројекта: 
3.143.415,60 РСД Реализован 

2. 
Пројекат „Изградња теретане на 
отвореном“ Министарства омладине и спорта 

Укупна вредност пројекта: 
1.479.000,00 РСД; 

Министарство омладине и 
спорта: 1.200.000,00 РСД 
Град Краљео:279.000,00 

РСД 

Реализован 
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3. 
Спровођење програма стручне праксе и 
јавних радова  

Министарство за рад, 
запошљавање, борачка и социјална 

питања и НСЗ 

Укупна вредност пројекта: 

20.000.000,00 РСД 

Министарство за рад, 
запошљавање, борачка и 

социјална питања:  
10.000.000,00 РСД 

Град Краљево: 
10.000.000,00 РСД 

Реализован 

4. 
Суфинансирање годишње чланарине 
Акредитоване регионалне развојне 
агенције 

Министарство привреде Укупна вредност пројекта: 
436.774,00 РСД Реализован 

5. 
Пројекат „Реконструкција дечјих 
игралишта у Доситејевој улици“ Нивеа и Спарк компанија Укупна вредност пројекта: 

3.531.361,10 РСД Реализован 

6. Програм Јавних радова  Национална служба за 
запошљавање 

Укупна вредност пројекта: 
2.551.745,78 РСД Реализован 

7. 
Пројекат „Изградња фекалне 
канализационе мреже за део насеља 
Шеовац“ 

Министарство грађевинарства, 
саобраћаја и инфраструктуре 

Укупна вредност пројекта: 
9.000.000,00 РСД Реализован 

8. 

Наставак израде пројектно – техничке 
документације за пројекат сакупљања и 
пречишћавања отпадних вода града 
Краљева 

Делегација ЕУ у Републици Србији, 
Програм ППФ5 

Техничка подршка, Укупна 
вредност пројекта: 
1.250.000,00 EUR 

Реализован 

9. 
Пројекат „Унапређење пословног окружења 
на локалном нивоу кроз регулаторну 
реформу“ 

Швајцарски државни секретаријат за 
економске послове SECO и СКГО 

Укупна вредност пројекта: 
176.995,00 EUR 

Реализован 
(завршен у мају 2015. године) 

10. 
Санација и реконструкција крова зграде 
Економско – трговинске школе у Краљеву 

Министарство просвете, науке и 
технолошког развоја, Програм 

модернизације школа 

Укупна вредност пројекта: 
120.000,00 EUR Реализован 
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11. 
Наставак пројекта економског 
оснаживања социјално угроженог 
становништва 

СИДА 
ХЕЛП 

Укупна вредност пројекта: 
323.000,00 EUR 
Град Краљево: 
9.555,00 EUR 

У фази реализације 

12. 

Суфинансирање пројекта „Смањење 
сиромаштва и унапређење могућности 
запошљавања маргинализованих група 
становништва са фокусом на Ромкиње у 
Србији“ 

Министарство привреде Републике 
Србије 

Укупна вредност пројекта: 
396.900,00 РСД 

У фази реализације 

13. 
„Дневни центар за старе – наш кутак за 
лепшу старост“ 

Министарство за рад, 
запошљавање, борачка и социјална 

питања 

Укупна вредност пројекта: 
3.800.000,00 РСД 

Министарство:  946.000,00 
РСД 

Град Краљево: 
2.854.000,00 РСД 

У фази реализације 

14. 
Пројекат „Подизање енергетске 
ефикасности у објекту Машинско 
техничке школе“ 

Министарство просвете, науке и 
технолошког развоја 

Кfw 

Процењена вредност 
инвестиције: 484.600,00 

ЕУР 
Планирано 

суфинансирање града 
Краљево: до 15% 

вредности инвестиције 

У почетној фази реализације 

15. 
Пројекат „Доградња крила школе Браћа 
Вилотијевић“ 

Министарство просвете, науке и 
технолошког развоја – Програм 

модернизације школа 
ЕИБ 

Укупна вредност пројекта: 
20.288.508,00 РСД У почетној фази реализације 

16. 
Пројекат „Санација ОШ Димитрије 
Туцовић“ 

Министарство просвете, науке и 
технолошког развоја – Програм 

модернизације школа 
ЕИБ 

Укупна вредност пројекта: 
4.228.560,00 РСД У почетној фази реализације 

17. 
Пројекат „Реконструкција школске сале и 
дела учионица у Шумарској школи у 
Краљеву“ 

Министарство просвете, науке и 
технолошког развоја – Програм 

модернизације школа 
ЕИБ 

Укупна вредност пројекта: 
29.093.067,00 РСД У почетној фази реализације 
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18. 
Пројекат „Санација мокрих чворова у 
Пољопривредно хемијској школи у Краљеву“ 

Министарство просвете, науке и 
технолошког развоја – Програм 

модернизације школа 
ЕИБ 

Укупна вредност пројекта: 
1.151.880,00 РСД У почетној фази реализације 

19. 

Пројекат „Подршка социјалној инклузији 
најрањивијих група укључујући Роме кроз 
разноврсније социјалне услуге у заједници“ 
(Град Краљево је партнер у пројекту 
Данском савету) 

Делегација Европске Уније 

Укупна вредност пројекта: 
203.898,13 EUR 

Делегација ЕУ: 182.692,72 
EUR 

Град Краљево и Дански 
савет: 21.205,41  EUR 

У почетној фази реализације 
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