
AK TI GRADONA^ELNIKA
GRA DA KRA QE VA

388.

Na osno vu ~la na 44. stav 1. ta~ ka 5. Za -
ko na o lo kal noj sa mo u pra vi („Slu ̀ be ni
gla snik RS“,  broj 129/07), ~la na 58. stav 1.
ta~ ka 5. i 19. Sta tu ta gra da Kra qe va („Slu -
`be ni list gra da Kra qe va“, broj 15/13 - pre -
~i {}en tekst),

gra do na ~el nik gra da Kra qe va, da na 11.
de cem bra 2015. go di ne, do neo je

R E  [ E  W E

I

Utvr|uje se go di {wa pret plat na ce na
„Slu ̀ be nog li sta gra da Kra qe va“ za 2016.
go di nu, u iz no su od 6.000,00 di na ra sa po re -
zom na pro met.

II

O ad mi ni stra tiv no-teh ni~ kim i stru~ -
nim po slo vi ma ure |i va wa i iz da va wa „Slu -
`be nog li sta gra da Kra qe va“ za 2016. go di -
nu sta ra }e se Ode qe we za skup {tin ske po -
slo ve Grad ske upra ve gra da Kra qe va.

III

O po slo vi ma fak tu ri sa wa i na pla te go -
di {we pret plat ne ce ne „Slu ̀ be nog li sta
gra da Kra qe va“ za 2016. go di nu sta ra }e se
Ode qe we za za jed ni~ ke po slo ve Grad ske upra -
ve gra da Kra qe va i Ode qe we za pri vre du i
fi nan si je Grad ske upra ve gra da Kra qe va.

IV

Ovo re {e we ob ja vi ti u „Slu ̀ be nom li -
stu gra da Kra qe va“.

V

Re {e we do sta vi ti: gra do na ~el ni ku gra -
da Kra qe va, za me ni ku gra do na~el ni ka gra -
da Kra qe va, pred sed ni ku Skup {ti ne gra da
Kra qe va, za me ni ku pred sed ni ka Skup {ti ne
gra da Kra qe va, se kre ta ru Skup {ti ne gra da
Kra qe va, za me ni ku se kre ta ra Skup {ti ne
gra da Kra qe va, na ~el ni ku i za me ni ku na -
~el ni ka Grad ske upra ve gra da Kra qe va, Ode -
qe wu za skup {tin ske po slo ve Grad ske upra -
ve gra da Kra qe va, Ode qe wu za za jed ni~ ke
po slo ve Grad ske upra ve gra da Kra qe va i
Ode qe wu za pri vre du i fi nan si je Grad ske
upra ve gra da Kra qe va.

Gradona~elnik gra da Kra qe va
I Broj: 3692/2015-I
Da na: 11. decembra 2015. go di ne 

Gradona~elnik grada Kraqeva
Tomislav Ili}, s.r.______________________________
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389.

Na osno vu ~la na 5. stav 6. i ~la na 58.
stav 1. i 2. Za ko na o bu xet skom si ste mu
(„Slu ̀ be ni gla snik RS“, broj 54/09, 73/10,
101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13 - is prav ka
108/13 , 142/14 , 68/15 - dr. za kon i 103/15),
~la na 44. ta~ ka 3. i 5, a u ve zi sa ~la nom 66.
stav 4. Za ko na o lo kal noj sa mo u pra vi („Slu -
`be ni gla snik RS“, broj 129/07 i 83/14 dr.
za kon), ~la na 58. stav 1, ta~ ka 3. i 5, ~la na
87. stav 3. i ~la na 121. stav 1. Sta tu ta gra da
Kra qe va („Slu ̀ be ni list gra da Kra qe va“,
broj 15/13 - pre ~i {}en tekst), ~la na 11, 13. i
36. Od lu ke o bu xe tu gra da Kra qe va za 2015.
go di nu („Slu ̀ be ni list gra da Kra qe va“,
broj 32/14 i 23/15),

gra do na ~el nik gra da Kra qe va, do no si

R E  [ E  W E

o otva ra wu - pro me ni apro pri ja ci je po
osno vu na men skog tran sfe ra do bi je nog 

od dru gog ni voa vla sti

1. Na men ska tran sfer na sred stva od dru -
gog ni voa vla sti Mi ni star stva gra |e vi nar -
stva, sa o bra }a ja i in fra struk tu re pre ne ta
na osno vu Ugo vo ra o do de li bu xet skih sred -
sta va je di ni ca ma lo kal ne sa mo u pra ve ra di
ukla wa wa obje ka ta, od no sno de lo va obje ka ta,
na pod ru~ ju Re pu bli ke Sr bi je, za 2015. go di -
nu broj: 401-00-962/2015-18 od 11.12.2015. go -
di ne u iz no su od 5.103.800,00 di na ra za ukla -
wa we obje ka ta, od no sno de la obje ka ta ko ji se
gra de ili je wi ho vo gra |e we za vr {e no bez
gra |e vin ske do zvo le na te ri to ri ji gra da
Kra qe va, na pod ra ~un iz vr {e wa bu xe ta gra -
da Kra qe va broj 840-17640-73 kod Upra ve za
tre zor, da na 21.12.2015. go di ne, iz vo dom broj
244, u ukup nom iz no su od 5.103.800,00 di na -
ra, ko ri sti }e se na men ski za ukla wa we obje -
ka ta na te ri to ri ji gra da Kra qe va u skla du
sa ugo vo rom.

2. Po osno vu upla te na men skih sred sta -
va iz ta~ ke 1. ovog re {e wa, uve}avaju se pla -
ni ra ni bu xet ski pri ho di i pri ma wa Od lu -
ke o bu xe tu gra da Kra qe va za 2015. go di nu
(„Slu ̀ be ni list gra da Kra qe va“, broj 32/14
i 23/15) za iz nos na men skih tran sfe ra od
5.103.800,00 di na ra (iz vor 07).

3. Sred stva u ukup nom iz no su od 5.103.800,00
di na ra raspore|uju se u okvi ru ~la na 13.
Od lu ke o bu xe tu gra da Kra qe va za 2015. go -
di nu („Slu ̀ be ni list gra da Kra qe va“, broj
32/14 i 23/15), raz deo 4, gla va 01 - Grad ska
upra va, funk ci o nal na kla si fi ka ci ja 410 -
Op {ti eko nom ski i ko mer ci jal ni po slo vi
po pi ta wu ra da, po zi ci ja 79, pro jekt na ak -
tiv nost 0602 -001 funk ci o ni sa we lo kal ne
sa mo u pra ve i grad skih op {ti na, eko nom ska
kla si fi ka ci ja 424000 - Spe ci ja li zo va ne
uslu ge - pri nud no iz vr {e we po re {e wi ma,
uve}awem pla ni ra nih ras ho da apro pri ja -
ci je za iz nos na men skog tran sfe ra od dru gog
ni voa vla sti (iz vor 07).

4. Obavezuje se ko ri snik odo bre nih na -
men skih sred sta va da sred stva u iz no su od
5.103.800,00 di na ra, ko ri sti is kqu ~i vo za
re a li za ci ju po slo va u skla du sa za kqu ~e -
nim Ugo vo rom iz ta~ ke 1. ovog re {e wa.

5. Obavezuje se ko ri snik da u skla du sa
pro pi si ma iz obla sti bu xet skog si ste ma, a u
skla du sa ~la nom 3. Ugo vo ra o do de li bu xet -
skih sred sta va je di ni ca ma lo kal ne sa mo u -
pra ve ra di ukla wa wa obje ka ta, od no sno de la
obje ka ta na pod ru~ ju RS za 2015. godi nu iz ve -
{taj o utro {e nim sred stvi ma iz ta~ ke 1. ovog
re {e wa pod ne se iz ve {taj nad le ̀ nom Mi ni -
star stvu gra |e vi nar stva, sa o bra }a ja i in fra -
struk tu re i da odo bre na sred stva tre bu je u
skla du sa od red ba ma ~la na 16. Od lu ke o bu xe -
tu gra da Kra qe va za 2015. godi nu („Slu ̀ be ni
list gra da Kra qe va“, broj 32/14 i 23/15).

6. O iz vr {e wu ovog re {e wa sta ra }e se
Ode qe we za pri vre du i fi nan si je Grad ske
upra ve gra da Kra qe va i Ode qe we za za jed ni~ -
ke po slo ve Grad ske upra ve gra da Kra qe va.

7. Ovo re {e we ob ja vi ti u „Slu ̀ be nom
li stu gra da Kra qe va“.

8. Re {e we do sta vi ti: Ode qe wu za pri -
vre du i fi nan si je Grad ske upra ve gra da
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Kra qe va, Ode qe wu za skup {tin ske po slo ve
Grad ske upra ve gra da Kra qe va, Ode qe wu za
za jed ni~ ke po slo ve Grad ske upra ve gra da
Kra qe va, Upra vi za tre zor i ar hi vi. 

Gradona~elnik gra da Kra qe va
I Broj: 3794/15
Da na: 23. decembra 2015. go di ne 

Gradona~elnik grada Kraqeva
Tomislav Ili}, s.r.______________________________

390.

Na osno vu ~la na 5. stav 6. i ~la na 58.
stav 1. i 2. Za ko na o bu xet skom si ste mu
(„Slu ̀ be ni gla snik RS“, broj 54/09, 73/10,
101/10, 101/11, 93/12,62/13, 63/13 - is prav ka
108/13, 142/14, 68/15 - dr. za kon i 103/15),
~la na 44. ta~ ka 3. i 5, a u ve zi sa ~la nom 66.
stav 4. Za ko na o lo kal noj sa mo u pra vi („Slu -
`be ni gla snik RS“, broj 129/07 i 83/14 dr.
za kon), ~la na 58. stav 1, ta~ ka 3. i 5, ~la na
87. stav 3. i ~la na 121. stav 1. Sta tu ta gra da
Kra qe va („Slu ̀ be ni list gra da Kra qe va“,
broj 15/13 - pre ~i {}en tekst), ~la na 11, 13. i
36. Od lu ke o bu xe tu gra da Kra qe va za 2015.
go di nu („Slu ̀ be ni list gra da Kra qe va“,
broj 32/14 i 23/15),

gra do na ~el nik gra da Kra qe va, do no si

R E  [ E  W E

o otva ra wu - pro me ni apro pri ja ci je po
osno vu na men skog tran sfe ra do bi je nog 

od dru gog ni voa vla sti

1. Na men ska tran sfer na sred stva od dru -
gog ni voa vla sti Mi ni sta r stva za rad, za po -
{qa va we, bo ra~ ka i so ci jal na pi ta wa RS
pre ne ta na osno vu Ugo vo ra broj: 401-00-

02260/47-2015-09 od 10.12.2015. godi ne u iz no -
su od 946.000,00 di na ra za fi nan si ra we pro -
jek ta „Dnev ni cen tar za sta re - na{ ku tak za
lep {u sta rost“ na pod ra ~un iz vr {e wa bu xe -
ta gra da Kra qe va broj 840-17640-73 kod Upra -
ve za tre zor, da na 22.12.2015. go di ne, iz vo dom
broj 245, u ukup nom iz no su od 946.000,00 di -
na ra, ko ri sti }e se na men ski za spro vo |e we
pro jek ta od stra ne Cen tra za so ci jal ni rad
iz Kra qe va, u skla du sa ugo vo rom.

2. Po osno vu upla te na men skih sred sta -
va iz ta~ ke 1. ovog re {e wa, uve}avaju se pla -
ni ra ni bu xet ski pri ho di i pri ma wa Od lu -
ke o bu xe tu gra da Kra qe va za 2015. go di nu
(„Slu ̀ be ni list gra da Kra qe va“, broj 32/14
i 23/15) za iz nos na men skih tran sfe ra od
946.000,00 di na ra (iz vor 07).

3. Sred stva u ukup nom iz no su od
946.000,00 di na ra raspore|uju se u okvi ru
~la na 13. Od lu ke o bu xe tu gra da Kra qe va za
2015. go di nu („Slu ̀ be ni list gra da Kra qe -
va“, broj 32/14 i 23/15), raz deo 4, gla va 13 -
Cen tar za so ci jal ni rad Kra qe vo, funk ci o -
nal na kla si fi ka ci ja 070 - So ci jal na po mo}
ugro ̀ e nom sta nov ni {tvu ne kla si fi ko va na
na dru gom me stu, po zi ci ja 350, pro jekt na ak -
tiv nost 0901-0004.3 Stra te gi je so ci jal ne
po li ti ke gra da Kra qe va 2013-2020. go di na,
eko nom ska kla si fi ka ci ja 463111 - Dnev ni
cen tar za sta re uve}awem pla ni ra nih ras -
ho da apro pri ja ci je za iz nos na men skog
tran sfe ra od dru gog ni voa vla sti (iz vor 07).

4. Obavezuje se ko ri snik odo bre nih na -
men skih sred sta va da sred stva u iz no su od
946.000,00 di na ra, ko ri sti is kqu ~i vo za re -
a li za ci ju po slo va u skla du sa za kqu ~e nim
Ugo vo rom iz ta~ ke 1. ovog re {e wa.

5. Obavezuje se ko ri snik da u skla du sa
pro pi si ma iz obla sti bu xet skog si ste ma, a u
skla du sa ~la nom 3. Ugo vo ra o spro vo |e wu
pro jek ta do sta vi dva na ra tiv na i dva fi -
nan sij ska iz ve {ta ja o re a li za ci ji pro jek ta
i da odo bre na sred stva tre bu je u skla du sa
od red ba ma ~la na 16. Od lu ke o bu xe tu gra da
Kra qe va za 2015. go di nu („Slu ̀ be ni list
gra da Kra qe va“, broj 32/14 i 23/15).

6. O iz vr {e wu ovog re {e wa sta ra }e se
Ode qe we za pri vre du i fi nan si je Grad ske
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upra ve gra da Kra qe va i Ode qe we za dru -
{tve ne de lat no sti Grad ske upra ve gra da
Kra qe va.

7. Ovo re {e we ob ja vi ti u „Slu ̀ be nom
li stu gra da Kra qe va“.

8. Re {e we do sta vi ti: Ode qe wu za pri -
vre du i fi nan si je Grad ske upra ve gra da
Kra qe va, Ode qe wu za skup {tin ske po slo ve
Grad ske upra ve gra da Kra qe va, Ode qe wu za
dru {tve ne de lat no sti Grad ske upra ve gra da
Kra qe va, Cen tru za so ci jal ni rad, Upra vi
za tre zor i ar hi vi. 

Gradona~elnik gra da Kra qe va
I Broj: 3809/15
Da na: 24. decembra 2015. go di ne 

Gradona~elnik grada Kraqeva
Tomislav Ili}, s.r.______________________________

391.

Na osno vu ~la na 61. stav 1, 2. i 6. i ~la -
na 69. stav 5. Za ko na o bu xet skom si ste mu
(„Slu ̀ be ni gla snik RS“, broj 54/09, 73/10,
101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13 - is pr.,
108/13, 142/14, 68/2015 - dr. za kon i 103/15),
~la na 44. ta~ ka 5) i ~la na 66. stav 4. Za ko na
o lo kal noj sa mo u pra vi („Slu ̀ be ni gla snik
RS“, broj 129/07 i 83/14 - dr. za kon), ~la na
58. ta~ ka 5), ~la na 87. stav 3. i ~la na 121.
stav 1. Sta tu ta gra da Kra qe va („Slu ̀ be ni
list gra da Kra qe va“, broj 15/13 - pre ~i {}en
tekst), ~la na 11, 13. i 19. Od lu ke o bu xe tu
gra da Kra qe va za 2015. go di nu („Slu ̀ be ni
list gra da Kra qe va“, broj 32/14 i 23/15), 

gra do na ~el nik gra da Kra qe va, donosi

R E  [ E  W E

o pro me ni apro pri ja ci ja
ko ri sni ka bu xe ta

1. U te ku }u bu xet sku re zer vu utvr |e nu
~la nom 13. Od lu ke o bu xe tu gra da Kra qe va

za 2015. go di nu („Slu ̀ be ni list gra da Kra -
qe va“, broj 32/14 i 23/15), raz deo 2. gla va 01.-
Iz vr {ni or ga ni, funk ci o nal na kla si fi -
ka ci ja 160 - Op {te jav ne uslu ge ne kla si fi -
ko va ne na dru gom me stu, po zi ci ja 35, eko -
nom ska kla si fi ka ci ja 499000 - Te ku }a re -
zer va, prenose se sred stva u ukup nom iz no su
od 18.000,00 di na ra, ra di urav no te ̀ e wa ras -
ho da bu xe ta, uma we wem apro pri ja ci je u
okvi ru:

- raz de la 4. gla va 02.- Di rek ci ja za pla -
ni ra we i iz grad wu „Kra qe vo“, funk ci o -
nal na kla si fi ka ci ja 620 - Raz voj za jed ni -
ce, po zi ci ja 114, eko nom ska kla si fi ka ci ja
515000 - Ne ma te ri jal na imo vi na za iz nos od
18.000,00 di na ra.

2. Iz sred sta va te ku }e bu xet ske re zer ve,
raz deo 2. gla va 01 - Iz vr {ni or ga ni, funk -
ci o nal na kla si fi ka ci ja 160 - Op {te jav ne
uslu ge ne kla si fi ko va ne na dru gom me stu,
po zi ci ja 35, eko nom ska kla si fi ka ci ja
499000 - Te ku }a re zer va, pove}ava se za iz nos
od 18.000,00 di na ra apro pri ja ci ja u okvi ru:

- raz de la 4. gla va 02. Di rek ci ja za pla -
ni ra we i iz grad wu „Kra qe vo“, funk ci o -
nal na kla si fi ka ci ja 620 - Raz voj za jed ni -
ce, po zi ci ja 107, eko nom ska kla si fi ka ci ja
465000 - Osta le do ta ci je i tran sfe ri za iz -
nos od 18.000,00 di na ra. 

3. Pro me ne u apro pri ja ci ja ma iz vr {e ne
ta~ ka ma 1. i 2. ovog re {e wa, od no se se na
urav no te ̀ e we ras ho da u po gle du ne do sta ju -
}ih sred sta va po osno vu ras ho da za tran sfer
sred sta va Re pu bli ci Sr bi ji u skla du sa Za -
ko nom o pri vre me nom ure |i va wu osno vi ca
za ob ra ~un i is pla tu pla ta, od no sno za ra da
i dru gih stal nih pri ma wa kod ko ri sni ka
jav nih sdred sta va („Slu ̀ be ni gla snik RS“,
broj 116/14), a na osno vu is po sta vqe nog zah -
te va za pro me nu u apro pri ja ci ja ma od stra -
ne Di rek ci je za pla ni ra we i iz grad wu
„Kra qe vo“, broj: 6869/15 od 28.12.2015. godi -
ne.

4. O iz vr {e wu ovog re {e wa sta ra }e se
Ode qe we za pri vre du i fi nan si je Grad ske
upra ve gra da Kra qe va.

5. Re {e we ob ja vi ti u „Slu ̀ be nom li stu
gra da Kra qe va“.

Strana 4 - Broj 29 29. decembar 2015. godineSLU@BENI LIST GRADA KRAQEVA



6. Re {e we do sta vi ti Ode qe wu za pri -
vre du i fi nan si je Grad ske upra ve gra da
Kra qe va, Ode qe wu za skup {tin ske po slo ve
Grad ske upra ve gra da Kra qe va, Di rek ci ji
za pla ni ra we i iz grad wu „Kra qe vo“ ,Upra -
vi za tre zor - Fi li ja la Kra qe vo i ar hi vi.

Gradona~elnik gra da Kra qe va
I Broj: 3848/15
Da na: 29. decembra 2015. go di ne 

Gradona~elnik grada Kraqeva
Tomislav Ili}, s.r.______________________________

AK TI GRADSKOG VE]A
GRA DA KRA QE VA

392.

Na osno vu ~la na 13. Za ko na o pod sti ca -
ji ma u po qo pri vre di i ru ral nom raz vo ju
(„Slu ̀ be ni gla snik RS“, broj 10/2013 i
142/2014), ~la na 24. stav 2, ~la na 63. ta~ ka 2,

~la na 87. stav 3, ~la na 121. stav 1. Sta tu ta
gra da Kra qe va („Slu ̀ be ni list gra da Kra -
qe va“, broj 15/13 - pre ~i {}en tekst) i ~la na
13. Od lu ke o bu xe tu gra da Kra qe va za 2015.
go di nu („Slu ̀ be ni list gra da Kra qe va“,
broj 32/14 i 23/15), 

Grad sko ve }e gra da Kra qe va, na ^e tr de -
set pe toj (van red noj) sed ni ci, odr ̀ a noj 18.
de cem bra 2015. go di ne, do ne lo je 

I Z  M E  N E  P R O  G R A  M A

PO DR [KE ZA SPRO VO \E WE
PO QO PRI VRED NE PO LI TI KE I

PO LI TI KE RU RAL NOG RAZ VO JA U
2015. GO DI NI NA TE RI TO RI JI

GRA DA KRA QE VA

U Pro gra mu Po dr {ke za spro vo |e we po -
qo pri vred ne po li ti ke i po li ti ke ru ral -
nog raz vo ja u 2015. go di ni na te ri to ri ji
gra da Kra qe va („Slu ̀ be ni list gra da Kra -
qe va“, broj 13/15) u

TA BE LAR NOM PRI KA ZU PLA NI RA NIH
ME RA I FI NAN SIJ SKIH SRED STA VA
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U po gla vqu II OPIS PLA NI RA NIH
ME RA 

- u ta~ ki 1. Ad mi ni stra tiv na pro ce du ra
iz nos 18.000.000,00 za me wu je se iz no som
23.800.000,00, a iz nos 9.000.000,00 za me wu je
se iz no som 9.660.000,00 

- u ta~ ki 2. Ad mi ni stra tiv na pro ce du ra
iz nos 12.000.000,00 za me wu je se iz no som
4.534.000,00

- u ta~ ki 3 Ad mi ni stra tiv na pro ce du ra
iz nos 24.200.000,00 za me wu je se iz no som
28.995.000,00.

Ove iz me ne Pro gra ma ob ja vi ti u „Slu -
`be nom li stu gra da Kra qe va“.

Gra dsko ve}e gra da Kra qe va
Broj: 011-230/2015-III
Da na: 18. decembra 2015. go di ne 

Predsednik Gradskog ve}a,
gradona~elnik grada Kraqeva

Tomislav Ili}, s.r.______________________________
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393.

Na osno vu ~la na 58. stav 2. i ~la na 69.
Za ko na o bu xet skom si ste mu („Slu ̀ be ni
gla snik RS“, broj 54/09, 73/10, 101/10, 101/11,
93/12, 62/13, 63/13 - is prav ka, 108/13, 142/14
i 68/15 - dr. za kon), ~la na 46. stav 2. i ~la na
66. stav 5. Za ko na o lo kal noj sa mo u pra vi
(„Slu ̀ be ni gla snik RS“, broj 129/07 i
83/14-dr. za kon), ~la na 63. ta~ ka 2, ~la na 87.
stav 3. i ~la na 121. stav 1. Sta tu ta gra da
Kra qe va („Slu ̀ be ni list gra da Kra qe va“,
broj 15/13 - pre ~i {}en tekst) i ~la na 13. i
28. Od lu ke o bu xe tu gra da Kra qe va za 2015.
go di nu („Slu ̀ be ni list gra da Kra qe va“,
broj 32/14 i 23/15),

Gradsko ve}e grada Kraqeva, na ^e tr de -
set ~e tvr toj (re dov noj) sed ni ci, odr ̀ a noj
08. de cem bra 2015. go di ne, do ne lo je

R E  [ E  W E

o ko ri {}e wu sred sta va
te ku }e bu xet ske re zer ve

1. Iz sred sta va utvr |e nih Od lu kom o bu -
xe tu gra da Kra qe va za 2015. go di nu („Slu -
`be ni list gra da Kra qe va“, broj 32/14 i
23/15) - raz deo 2. gla va 01. - Iz vr {ni or ga ni,
funk ci o nal na kla si fi ka ci ja 160 - Op {te
jav ne uslu ge ne kla si fi ko va ne na dru gom me -
stu sa po zi ci je 35, eko nom ska kla si fi ka ci -
ja 499000 - Sred stva re zer ve - Te ku }a re zer -
va, odobravaju se sred stva u ukup nom iz no su
od 1.550.000,00 di na ra, na ime obez be |i va wa
ne do sta ju }ih sred sta va ra di opre ma wa lo -
ka ci je za po sta vqa we ma wih mon ta ̀ nih
obje ka ta pri vre me nog ka rak te ra - kon tej ne -
ri, za sme {taj so ci jal no ugro ̀ e nih li ca
na se qe nih u „[a tor skom na se qu“, a na
osno vu is po sta vqe nog zah te va Di rek ci je za
pla ni ra we i iz grad wu „Kra qe vo“ iz Kra -
qe va, broj: 6444/15 od 07.12.2015. godi ne.

2. Sred stva te ku }e bu xet ske re zer ve iz
ta~ ke 1. ovog re {e wa ras po re |u ju se za po ve -

}a we apro pri ja ci je ko ja ni je pla ni ra na u
do voq nom iz no su u okvi ru:

- raz de la 4. gla va 02 - Di rek ci ja za pla -
ni ra we i iz grad wu „Kra qe vo“, funk ci o nal -
na kla si fi ka ci ja 620 - raz voj za jed ni ce, po -
zi ci ja 123, pro gram ska kla si fi ka ci ja 1101
- lo kal ni raz voj i pro stor no pla ni ra we,
pro je kat 1101-0001.7.1, eko nom ska kla si fi -
ka ci ja 425000 - Par ter no ure |e we jav nih po -
vr {i na u iz no su od 1.550.000,00 di na ra.

3. O iz vr {e wu ovog re {e wa sta ra }e se
Ode qe we za pri vre du i fi nan si je Grad ske
upra ve gra da Kra qe va.

4. Re {e we ob ja vi ti u „Slu ̀ be nom li stu
gra da Kra qe va“. 

5. Re {e we do sta vi ti: Ode qe wu za pri -
vre du i fi nan si je Grad ske upra ve gra da
Kra qe va, Ode qe wu za skup {tin ske po slo ve
Grad ske upra ve gra da Kra qe va, Di rek ci ji
za pla ni ra we i iz grad wu „Kra qe vo“ iz Kra -
qe va, Upra vi za tre zor i ar hi vi.

Gra dsko ve}e gra da Kra qe va
Broj: 011-224/2015-III
Da na: 8. decembra 2015. go di ne 

Predsednik Gradskog ve}a,
gradona~elnik grada Kraqeva

Tomislav Ili}, s.r.______________________________

394.

Na osno vu ~la na 54. stav 7. i 8. Za ko na o
jav noj svo ji ni („Slu ̀ be ni gla snik RS“,
broj 72/2011, 88/2013 i 105/2014), ~lana 20.
stav 1. ta~ ka 25. i ~la na 23. stav 4. Za ko na o
lo kal noj sa mo u pra vi („Slu ̀ be ni gla snik
RS“, broj 129/07 i 83/14), ~la na 42, ~lana 43.
i ~lana 45. Ured be o stan dar di ma i nor ma -
ti vi ma za pla ni ra we, pro jek to va we, gra |e -
we i uslo vi ma za ko ri {}e we i odr ̀ a va we
sta no va za so ci jal no sta no va we („Slu ̀ be ni
gla snik RS“, broj 26/2013), ~la na 5. stav 1.
Od lu ke o ras po la ga wu sta no vi ma gra da Kra -
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qe va na osno vu Pro gra ma iz grad we sta no va
za so ci jal no sta no va we („Slu ̀ be ni list
gra da Kra qe va“, broj 22/2015) i Re {e wa Ode -
qe wa za po re sku ad mi ni stra ci ju Grad ske
upra ve gra da Kra qe va, broj: XI-205/2014 od
26.11.2014. go di ne („Slu ̀ be ni list gra da
Kra qe va“, broj 30/2014), 

Grad sko ve }e gra da Kra qe va, na ^e tr de -
set ~e tvr toj (re dov noj) sed ni ci, odr ̀ a noj
da na 08. de cem bra 2015. go di ne, do ne lo je

R E  [ E  W E

O VI SI NI TRO [KOV NE - NE PRO FIT NE 
ZA KUP NI NE ZA STA NO VE ZA 

SO CI JAL NO STA NO VA WE

1. Za kup ni na za sta no ve za so ci jal no
sta no va we ko ji ma upra vqa Jav no pred u ze }e
„Op {tin ska stam be na agen ci ja“, Kra qe vo, u
svo je ime, a za ra ~un gra da Kra qe va, ob ra ~u -
na va se u fik snom di nar skom iz no su za pe -
riod od go di nu da na i to za dru gu po lo vi nu
te ku }e go di ne i pr vu po lo vi nu na red ne go -
di ne, a pla }a se u jed na kim me se~ nim ra ta -
ma do 15. u me se cu za te ku }i me sec i na dan
do no {e wa ovog re {e wa za sta no ve za so ci -
jal no sta no va we ko ji se na la ze u stam be noj
zgra di u Uli ci Ze ke Ni ko la je vi }a u Rib ni -
ci, na k.p. broj 4017 KO Kra qe vo, iz no si
166,67 di na ra/1 m2.

2. Ovla {}u je se Jav no pred u ze }e „Op -
{tin ska stam be na agen ci ja“, Kra qe vo, da
vr {i ob ra ~un za kup ni ne na na ~in utvr |en u
sta vu 1. ovog re {e wa, da za kqu ~u je Anek se
ugo vo ra o za ku pu sa za kup ci ma ka da do |e do
pro me ne vi si ne za kup ni ne, kao i da bla go -
vre me no, pi sa nim pu tem, za kup ce oba ve sti o
pro me ni vi si ne za kup ni ne za sva ki na red -
ni ob ra ~un ski pe riod od go di nu da na, kao i
o sva koj dru goj pro me ni. 

3. Ovo re {e we ob ja vi ti u „Slu ̀ be nom
li stu gra da Kra qe va“. 

O b r a z l o ` e w e

Od red bom ~la na 54. stav 8. Za ko na o jav -
noj svo ji ni („Slu ̀ be ni gla snik RS“ broj

72/2011, 88/2013 i 105/2014), je pro pi sa no da
stam be ne zgra de i sta no vi na me we ni za so -
ci jal no sta no va we pred sta vqa ju ne po kret -
no sti u jav noj svo ji ni ~i ji je re ̀ im pro pi -
san po seb nim za ko nom, od no sno Za ko nom o
so ci jal nom sta no va wu („Slu ̀ be ni gla snik
RS“, broj 72/2009), dok je u sta vu 7. istog ~la -
na, pro pi sa no da vi si nu za kup ni ne za ko ri -
{}e we stam be nih zgra da i sta no va pro pi su -
je Vla da, od no sno nad le ̀ ni or gan au to nom -
ne po kra ji ne, od no sno je di ni ce lo kal ne sa -
mo u pra ve.

Iz od red be ~la na 20. stav 1. ta~ ka 25. i
iz od red be ~la na 23. stav 4. Za ko na o lo kal -
noj sa mo u pra vi („Slu ̀ be ni gla snik RS“,
broj 129/07 i 83/14), pro iz i la zi da grad kao
je di ni ca lo kal ne sa mo u pra ve, upra vqa imo -
vi nom gra da i ko ri sti sred stva u dr ̀ av noj
svo ji ni i sta ra se o wi ho vom o~u va wu i uve -
}a wu. Pri tom je od red bom ~la na 5. stav 1.
Od lu ke o ras po la ga wu sta no vi ma gra da Kra -
qe va, na osno vu Pro gra ma iz grad we sta no va
za so ci jal no sta no va we („Slu ̀ be ni list
gra da Kra qe va“, broj 22/2015), pred vi |e no
da vi si nu za kup ni ne za pred met ne sta no ve
utvr |u je Grad sko ve }e gra da Kra qe va.

Na osno vu na ve de nih od red bi, pri me nom
ele me na ta za utvr |i va we tro {kov ne - ne -
pro fit ne za kup ni ne, ko ji su od re |e ni u
~la nu 43. Ured be o stan dar di ma i nor ma ti -
vi ma za pla ni ra we, pro jek to va we, gra |e we
i uslo vi ma za ko ri {}e we i odr ̀ a va we sta -
no va za so ci jal no sta no va we („Slu ̀ be ni
gla snik RS“, broj 26/2013), kao i pri me nom
pa ra me tra: vred nost sta na, u smi slu pro se~ -
ne ce ne 1 m2 ne po kret no sti za utvr |i va we
po re za na imo vi nu za 2015. go di nu, na te ri -
to ri ji gra da Kra qe va, ko ja je od re |e na Re -
{e wem Ode qe wa za po re sku ad mi ni stra ci ju
Grad ske upra ve gra da Kra qe va, broj XI-
205/2014 od 26.11.2014. go di ne („Slu ̀ be ni
list gra da Kra qe va“, broj 30/2014, u od no su
na sta no ve za so ci jal no sta no va we ko ji se
na la ze u stam be noj zgra di u Uli ci Ze ke Ni -
ko la je vi }a u Rib ni ci, na k.p. broj 4017 KO
Kra qe vo, ko ji pri pa da ju Dru goj zo ni gra da
Kra qe va, na osno vu sle de }eg ob ra ~u na:
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(me se~ ni iz nos po 1 m2 tro {kov ne ne pro -
fit ne za kup ni ne:

2.000,08 di na ra: 12 me se ci = 166,67 di -
na ra/1 m2),

Grad sko ve }e gra da Kra qe va je utvr di lo
da me se~ ni iz nos po 1 m2 tro {kov ne ne pro -
fit ne za kup ni ne za na ve de ne sta no ve za so ci -
jal no sta no va we, iz no si 166,67 di na ra/1 m2.

U skla du sa na ve de nim, Grad sko ve }e
gra da Kra qe va je do ne lo Re {e we kao u dis -
po zi ti vu.

Gra dsko ve}e gra da Kra qe va
Broj: 011-225/2015-III
Da na: 8. decembra 2015. go di ne 

Predsednik Gradskog ve}a,
gradona~elnik grada Kraqeva

Tomislav Ili}, s.r.______________________________

395.

Na osno vu ~la na 46. Za ko na o lo kal noj
sa mo u pra vi („Slu ̀ be ni gla snik RS“, broj
129/07 i 83/14 - dr. za kon), ~la na 63. stav 1.
ta~ ka 2. Sta tu ta gra da Kra qe va („Slu ̀ be ni
list gra da Kra qe va“, broj 15/13 - pre ~i {}en
tekst) i ~la na 3. stav 1. i 2. Od lu ke o ras po -
la ga wu sta no vi ma gra da Kra qe va na osno vu
Pro gra ma iz grad we sta no va za so ci jal no
sta no va we Kra qe va („Slu ̀ be ni list gra da
Kra qe va“, broj 22/15),

Grad sko ve }e gra da Kra qe va, na ^e tr de -
set ~e tvr toj (re dov noj) sed ni ci, odr ̀ a noj
08. de cem bra 2015. go di ne, do ne lo je

R E [ E W E

o obra zo va wu Ko mi si je za da va we u za kup
sta no va iz gra |e nih na osno vu Pro gra ma

iz grad we sta no va za so ci jal no sta no va we

I

Ime nu je se Ko mi si ja za da va we u za kup
sta no va iz gra |e nih na osno vu Pro gra ma iz -
grad we sta no va za so ci jal no sta no va we (u
da qem tek stu: Ko mi si ja), u sa sta vu:

1. Dra ga na Bi ki}, dipl. in`. arh, di -
rek tor JP „OSA“ Kra qe vo, pred sed nik Ko -
mi si je;

- Na de ̀ da Mi li }e vi}, pred stav nik iz
re da za po sle nih u Cen tru za so ci jal ni rad
Kra qe vo, za me nik pred sed ni ka Ko mi si je;

2. Mi li ca Ostra }a nin, dipl. prav nik,
pred stav nik iz re da za po sle nih u JP
„OSA“, Kra qe vo, ~lan Ko mi si je;

- Sa wa Fi li po vi}, dipl. ekon, pred -
stav nik iz re da za po sle nih u JP „OSA“
Kra qe vo, za me nik ~la na Ko mi si je;

3. Oli ve ra La za re vi}, pred stav nik iz
re da za po sle nih u Cen tru za so ci jal ni ra
Kra qe vo, ~lan Ko mi si je;

- Je le na An to ni je vi}, pred stav nik iz
re da za po sle nih u Cen tru za so ci jal ni rad
Kra qe vo, za me nik ~la na Ko mi si je;

4. Je le na Ne go je vi}, pred stav nik iz re -
da za po sle nih u Grad skoj upra vi gra da Kra -
qe va, ~lan Ko mi si je;
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- Bran ko Sa vi}, pred stav nik iz re da za -
po sle nih u Grad skoj upra vi gra da Kra qe va,
za me nik ~la na Ko mi si je;

5. Ja smin ka Mi ni} - ^ap ku no vi}, pred -
stav nik iz re da za po sle nih u Grad skoj upra -
vi gra da Kra qe va, ~lan Ko mi si je;

- Da ni je la Gra ho vac, pred stav nik iz re -
da za po sle nih u Grad skoj upra vi gra da Kra -
qe va, za me nik ~la na Ko mi si je;

6. dr Qi qa na Zla ti}, le kar, pred stav -
nik iz re da za po sle nih u Do mu zdra vqa
„Kra qe vo“, Kra qe vo, ~lan Ko mi si je;

- dr Sla |a na Vi ri je vi}, le kar, pred -
stav nik iz re da za po sle nih u Do mu zdra vqa
„Kra qe vo“, Kra qe vo, za me nik ~la na Ko mi -
si je.

II

Za da tak Ko mi si je je da sa ~i ni pred log
Od lu ke o ras pi si va wu Kon kur sa za da va we
sta no va u za kup na od re |e no vre me, da spro -
ve de ob ra du pri spe lih pri ja va, da iz vr {i
bo do va we po pri ja va ma ~i ji pod no si o ci is -
pu wa va ju uslo ve i da upu ti zah te ve za do pu -
nu ne pot pu nih pri ja va, da spro ve de ob ra du
pri spe lih do pu na ne pot pu nih pri ja va, da
sa ~i ni rang - li stu za ras po de lu sta no va, da
od lu ~i po pri go vo ri ma na rang - li stu pod -
no si o ca pri ja va na Kon kurs i da do ne se Od -
lu ku o ras po de li sta no va.

III

Ko mi si ja do no si Po slov nik o svom ra du
na pr voj sed ni ci Ko mi si je.

IV

Za da tak iz ta~ ke II ovog re {e wa, Ko mi -
si ja }e oba vqa ti van rad nog vre me na i ne }e
pri ma ti na kna du za svoj rad u Ko mi si ji.

V

Stru~ ne, teh ni~ ke i ad mi ni stra tiv ne
po slo ve za po tre be Ko mi si je oba vqa }e JP
„OSA“ Kra qe vo.

VI

Ovo re {e we ob ja vi ti u „Slu ̀ be nom li -
stu gra da Kra qe va“.

O b r a z l o ` e w e

^la nom 3. stav 1. Od lu ke o ras po la ga wu
sta no vi ma gra da Kra qe va na osno vu Pro gra -
ma iz grad we sta no va za so ci jal no sta no va we
Kra qe va („Slu ̀ be ni list gra da Kra qe va“,
broj 22/15), pro pi sa no je da Grad sko ve }e
gra da Kra qe va ime nu je Ko mi si ju za da va we
u za kup sta no va iz gra |e nih na osno vu Pro -
gra ma iz grad we sta no va za so ci jal no sta no -
va we. Stav 2. istog ~la na pro pi su je sa stav
Ko mi si je, ta ko da Ko mi si ju ~i ne pred sed -
nik, za me nik pred sed ni ka, pet ~la no va i za -
me ni ka ~la no va. Pred sed nik, 1 ~lan i 1 za -
me nik ime nu ju se iz re da za po sle nih u JP
„OSA“ Kra qe vo, za me nik pred sed ni ka, 1
~lan i 1 za me nik ime nu ju se iz re da za po sle -
nih u Cen tru za so ci jal ni rad Kra qe vo, 2
~la na i 2 za me ni ka ~la na ime nu ju se iz re -
da za po sle nih u Grad skoj upra vi gra da Kra -
qe va i 1 ~lan (le kar) i 1 za me nik ~la na (le -
kar) ime nu ju se iz re da za po sle nih u Do mu
zdra vqa „Kra qe vo“ iz Kra qe va. 

U skla du sa ~la nom 3. stav 3. Od lu ke, ko -
ji de fi ni {e da man dat Ko mi si je tra je do
ko na~ no sti od lu ke o pr vo bit noj ras po de li
sta no va za so ci jal no sta no va we iz gra |e nih
na osno vu Pro gra ma iz grad we sta no va za so -
ci jal no sta no va we, u ta~ ki II de fi ni {u se
po slo vi i za da tak Ko mi si je. 

Ko mi si ja do no si Po slov nik o ra du na
pr voj sed ni ci Ko mi si je.

U skla du sa na ve de nim, Grad sko ve }e
gra da Kra qe va do ne lo je re {e we kao u dis -
po zi ti vu.

Gra dsko ve}e gra da Kra qe va
Broj: 011-226/2015-III
Da na: 8. decembra 2015. go di ne 

Predsednik Gradskog ve}a,
gradona~elnik grada Kraqeva

Tomislav Ili}, s.r.______________________________
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396.

Na osno vu ~la na 58. stav 2. i ~la na 69.
Za ko na o bu xet skom si ste mu („Slu ̀ be ni
gla snik RS“, broj 54/09, 73/10, 101/10, 101/11,
93/12, 62/13, 63/13 - is prav ka, 108/13, 142/14
i 68/15 - dr. za kon), ~la na 46. stav 2. i ~la na
66. stav 5. Za ko na o lo kal noj sa mo u pra vi
(„Slu ̀ be ni gla snik RS“, broj 129/07 i 83/14
- dr. za kon), ~la na 63. ta~ ka 2, ~la na 87. stav
3. i ~la na 121. stav 1. Sta tu ta gra da Kra qe -
va („Slu ̀ be ni list gra da Kra qe va“, broj
15/13-pre ~i {}en tekst) i ~la na 13. i 28. Od -
lu ke o bu xe tu gra da Kra qe va za 2015. go di nu
(„Slu ̀ be ni list gra da Kra qe va“, broj 32/14
i 23/15),

Gradsko ve}e grada Kraqeva, na ^e tr de -
set pe toj (van red noj) sed ni ci, odr ̀ a noj 18.
de cem bra 2015. go di ne, do ne lo je

R E [ E W E

o ko ri {}e wu sred sta va te ku }e 
bu xet ske re zer ve

1. Iz sred sta va utvr |e nih Od lu kom o bu -
xe tu gra da Kra qe va za 2015. go di nu („Slu -
`be ni list gra da Kra qe va“, broj 32/14 i
23/15) - raz deo 2. gla va 01. - Iz vr {ni or ga ni,
funk ci o nal na kla si fi ka ci ja 160 - Op {te
jav ne uslu ge ne kla si fi ko va ne na dru gom me -
stu sa po zi ci je 35, eko nom ska kla si fi ka ci -
ja 499000 - Sred stva re zer ve - Te ku }a re zer -
va, odobravaju se sred stva u ukup nom iz no su
od 3.647.000,00 di na ra, na ime obez be |i va wa
ne do sta ju }ih sred sta va za me re di rekt nih
pla }a wa i me re ru ral nog raz vo ja, za re a li -
za ci ju Pro gra ma po dr {ke za spro vo |e we po -
qo pri vred ne po li ti ke i po li ti ke ru ral -
nog raz vo ja u 2015. godi ni na te ri to ri ji
gra da Kra qe va.

2. Sred stva te ku }e bu xet ske re zer ve iz
ta~ ke 1. ovog re {e wa ras po re |u ju se za po ve -
}a we apro pri ja ci je ko ja ni je pla ni ra na u
do voq nom iz no su u okvi ru:

- raz de la 4. gla va 22 - Fond za raz voj po -
qo pri vre de gra da Kra qe va funk ci o nal na
kla si fi ka ci ja 420 - po qo pri vre da, {u mar -
stvo, lov i ri bo lov, po zi ci ja 464, pro gram -
ska kla si fi ka ci ja 0101 - Pro je kat 0101 -
0001 Una pre |e we uslo va za po qo pri vred nu
de lat nost, eko nom ska kla si fi ka ci ja 451000
- sub ven ci je jav nim ne fi nan sij skim pred u -
ze }i ma i or ga ni za ci ja ma u iz no su od
3.647.000,00 di na ra.

3. O iz vr {e wu ovog re {e wa sta ra }e se
Ode qe we za pri vre du i fi nan si je Grad ske
upra ve gra da Kra qe va.

4. Re {e we ob ja vi ti u „Slu ̀ be nom li stu
gra da Kra qe va“. 

5. Re {e we do sta vi ti: Ode qe wu za pri -
vre du i fi nan si je Grad ske upra ve gra da
Kra qe va, Ode qe wu za skup {tin ske po slo ve
Grad ske upra ve gra da Kra qe va, Ode qe wu za
za jed ni~ ke po slo ve Grad ske upra ve gra da
kra qe va, Upra vi za tre zor i ar hi vi.

Gra dsko ve}e gra da Kra qe va
Broj: 011-229/2015-III
Da na: 18. decembra 2015. go di ne 

Predsednik Gradskog ve}a,
gradona~elnik grada Kraqeva

Tomislav Ili}, s.r.______________________________

397.

Na osno vu ~la na 58. stav 2. i ~la na 69.
Za ko na o bu xet skom si ste mu („Slu ̀ be ni
gla snik RS“, broj 54/09, 73/10, 101/10, 101/11,
93/12, 62/13, 63/13-is prav ka, 108/13, 142/14,
68/15-dr. za kon i 103/13), ~la na 46. stav 2. i
~la na 66. stav 5. Za ko na o lo kal noj sa mo u -
pra vi („Slu ̀ be ni gla snik RS“, broj 129/07
i 83/14-dr. za kon), ~la na 63. ta~ ka 2, ~la na
87. stav 3. i ~la na 121. stav 1. Sta tu ta gra da
Kra qe va („Slu ̀ be ni list gra da Kra qe va“,
broj 15/13- pre ~i {}en tekst) i ~la no va 13. i
28. Od lu ke o bu xe tu gra da Kra qe va za 2015.
go di nu („Slu ̀ be ni list gra da Kra qe va“,
broj 32/14 i 23/15),
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Gradsko ve}e grada Kraqeva, na ^e tr de -
set pe toj (van red noj) sed ni ci, odr ̀ a noj 18.
de cem bra 2015. go di ne, do ne lo je

R E [ E W E

o ko ri {}e wu sred sta va te ku }e 
bu xet ske re zer ve

1. Iz sred sta va utvr |e nih Od lu kom o bu -
xe tu gra da Kra qe va za 2015. go di nu („Slu -
`be ni list gra da Kra qe va“, broj 32/14 i
23/15) - raz deo 2. gla va 01. - Iz vr {ni or ga ni,
funk ci o nal na kla si fi ka ci ja 160 - Op {te
jav ne uslu ge ne kla si fi ko va ne na dru gom me -
stu sa po zi ci je 35, eko nom ska kla si fi ka ci -
ja 499000 - Sred stva re zer ve - Te ku }a re zer -
va, odobravaju se sred stva u ukup nom iz no su
od 1.200.000,00 di na ra, na ime obez be |i va wa
ne do sta ju }ih sred sta va za pre nos Skup -
{tin skih sed ni ca gra da Kra qe va u skla du
sa za kqu ~e nim ugo vo ri ma, a na osno vu is po -
sta vqe nog zah te va Ode qe wa za za jed ni~ ke
po slo ve Grad ske upra ve gra da Kra qe va od
10.12.2015. go di ne.

2. Sred stva te ku }e bu xet ske re zer ve iz
ta~ ke 1. ovog re {e wa ras po re |u ju se za po ve -
}a we apro pri ja ci je ko ja ni je pla ni ra na u
do voq nom iz no su u okvi ru:

- raz de la 1. gla va 01 - Skup {ti na, funk -
ci o nal na kla si fi ka ci ja 110 - Iz vr {ni i
za ko no dav ni or ga ni, fi nan sij ski i fi skal -
ni po slo vi i spoq ni po slo vi, po zi ci ja 9,
pro gram ska kla si fi ka ci ja 0602 - Lo kal na
sa mo u pra va, pro je kat 0602-0001 - Funk ci o -
ni sa we lo kal ne sa mo u pra ve i grad skih op -
{ti na, eko nom ska kla si fi ka ci ja 423000-
Uslu ge po ugo vo ru - Me dij ske uslu ge u iz no -
su od 1.200.000,00 di na ra.

3. O iz vr {e wu ovog re {e wa sta ra }e se
Ode qe we za pri vre du i fi nan si je Grad ske
upra ve gra da Kra qe va.

4. Re {e we ob ja vi ti u „Slu ̀ be nom li stu
gra da Kra qe va“.

5. Re {e we do sta vi ti: Ode qe wu za pri -
vre du i fi nan si je Grad ske upra ve gra da

Kra qe va, Ode qe wu za skup {tin ske po slo ve
Grad ske upra ve gra da Kra qe va, Ode qe wu za
za jed ni~ ke po slo ve Grad ske upra ve gra da
Kra qe va, Upra vi za tre zor i ar hi vi.

Gra dsko ve}e gra da Kra qe va
Broj: 011-231/2015-III
Da na: 18. decembra 2015. go di ne 

Predsednik Gradskog ve}a,
gradona~elnik grada Kraqeva

Tomislav Ili}, s.r.______________________________

398.

Na osno vu ~la na 63. ta~ ka 2, ~la na 87.
stav 3. i ~la na 121. stav 1. Sta tu ta gra da
Kra qe va („Slu ̀ be ni list gra da Kra qe va“,
broj 15/13 - pre ~i {}en tekst), ~la na 13. i
~la na 34. stav 2. Od lu ke o bu xe tu gra da Kra -
qe va za 2015.go di nu („Slu ̀ be ni list gra da
Kra qe va“, broj 32/14 i 23/15),

Gradsko ve}e grada Kraqeva, na ^e tr de -
set pr voj (van red noj) sed ni ci, odr ̀ a noj 12.
no vem bra 2015. go di ne, do ne lo je

R E [ E W E 

o iz me ni i do pu ni Re {e wa broj
011–37/2015-III od 30.01.2015. go di ne
o ras po re |i va wu bu xet skih sred stva

in di rekt nim ko ri sni ci ma bu xe ta 
me snim za jed ni ca ma za 2015. go di nu

I

Utvr |u je se ras po red ko ri {}e wa bu xet -
skih sred sta va in di rekt nim ko ri sni ci ma
bu xe ta me snim za jed ni ca ma u ukup nom iz no su
od 40.800.000,00 di na ra pla ni ra nih ~la nom
13. Od lu ke o bu xe tu gra da Kra qe va za 2015. go -
di nu u okvi ru raz de la 4. gla va 16. i to: 
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II

Pla }a we iz bu xet skih sred sta va za te le -
fon ske uslu ge bi }e iz vr {e no do iz no sa od
1.000,00 di na ra me se~ no. Pre ko na zna ~e nog
iz no sa me sne za jed ni ce }e pla }a ti iz sop -
stve nih pri ho da.

III

O iz vr {e wu ovog re {e wa sta ra }e se Ode -
qe we za za jed ni~ ke po slo ve Grad ske upra ve
gra da Kra qe va.

IV

Re {e we do sta vi ti: Ode qe wu za za jed -
ni~ ke po slo ve Grad ske upra ve gra da Kra qe -
va, Ode qe wu za pri vre du i fi nan si je Grad -
ske upra ve gra da Kra qe va i pla }a ti iz sop -
stve nih pri ho da.

Gra dsko ve}e gra da Kra qe va
Broj: 011-232/2015-III
Da na: 26. decembra 2015. go di ne 

Predsednik Gradskog ve}a,
gradona~elnik grada Kraqeva

Tomislav Ili}, s.r.______________________________

399.

Na osno vu ~la na 46, u ve zi sa ~la nom 66.
stav 5. Za ko na o lo kal noj sa mo u pra vi („Slu -
`be ni gla snik RS“, broj 129/07 i 83/2014-dr.

za kon), ~la na 63. stav 1. ta~ ka 2. Sta tu ta gra -
da Kra qe va („Slu ̀ be ni list gra da Kra qe -
va“, broj 15/13 - pre ~i {}en tekst), ~la na 11.
stav 3. Od lu ke o osni va wu Fon da za raz voj
po qo pri vre de gra da Kra qe va („Slu ̀ be ni
list gra da Kra qe va“, broj 20/11) i ~la na 35.
stav 1. Po slov ni ka o ra du Grad skog ve }a gra -
da Kra qe va („Slu ̀ be ni list gra da Kra qe -
va“, broj 9/09),

Grad sko ve }e gra da Kra qe va, na ^e tr de -
set {e stoj (van red noj) sed ni ci, odr ̀ a noj
26. dec me bra 2015. go di ne, do ne lo je

R E [ E W E

I

Da je se sa gla snost na Iz me ne i do pu ne
Pro gra ma ra da i fi nan sij skog pla na Fon -
da za raz voj po qo pri vre de gra da Kra qe va
za 2015. go di nu, ko je je do neo Uprav ni od -
bor Fon da za raz voj po qo pri vre de gra da
Kra qe va, na sed ni ci odr ̀ a noj da na
21.12.2015. go di ne, pod bro jem: 150-2/15 od
21.12.2015. go di ne.

II

Re {e we do sta vi ti: Uprav nom od bo ru
Fon da za raz voj po qo pri vre de gra da Kra qe -
va, Ode qe wu za pri vre du i fi nan si je, Ode -
qe wu za za jed ni~ ke po slo ve i uz ma te ri jal
sed ni ce Grad skog ve }a.

III

Ovo re {e we ob ja vi ti u „Slu ̀ be nom li -
stu gra da Kra qe va“.
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O b r a z l o ` e w e

Uprav ni od bor Fon da je po stu pio u skla -
du sa ~la nom 11. stav 1. ali ne ja 2. Od lu ke o
osni va wu Fon da za raz voj po qo pri vre de gra -
da Kra qe va, i na sed ni ci odr ̀ a noj 21.12.2015.
go di ne do neo Iz me ne i do pu ne Pro gra ma ra da
i fi nan sij skog pla na Fon da za raz voj po qo -
pri vre de gra da Kra qe va za 2015. go di nu pod
bro jem: 150-2/15 od 21.12.2015. go di ne, a u
skla du sa Iz me nom Pro gra ma po dr {ke za
spro vo |e we po qo pri vred ne po li ti ke i po li -
ti ke ru ra log raz vo ja, ko ji je do ne lo Grad sko
ve }e, na sed ni ci odr ̀ a noj da na 18.12.2015.
go di ne pod bro jem: 011-230/2015-III od
18.12.2015. go di ne. 

Ima ju }i u vi du da je ~la nom 11. stav 3.
Od lu ke o osni va wu Fon da za raz voj po qo -
pri vre de gra da Kra qe va pro pi sa no da na
Pro gram ra da i fi nan sij ski plan Fon da sa -
gla snost da je Grad sko ve }e gra da Kra qe va,
da se iz me ne i do pu ne osnov nog ak ta vr {e na
na ~in i u po stup ku na ko ji se do no si osnov -
ni akt, Grad sko ve }e gra da Kra qe va ovim re -
{e wem da je sa gla snost na Iz me ne i do pu ne
Pro gra ma ra da i fi nan sij skog pla na Fon da
za raz voj po qo pri vre de gra da Kra qe va za
2015. go di nu.

Gra dsko ve}e gra da Kra qe va
Broj: 011-233/2015-III
Da na: 26. decembra 2015. go di ne 

Predsednik Gradskog ve}a,
gradona~elnik grada Kraqeva

Tomislav Ili}, s.r.______________________________

AK TI SKUP[TINE
GRA DA KRA QE VA

400. 

Na osno vu ~la na 6. stav 2, ~la na 43. stav
1. i ~la na 46. stav 1. Za ko na o bu xet skom si -
ste mu („Slu ̀ be ni gla snik RS“, broj 54/09,
73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13 is pr.
108/13, 142/14, 68/15 - dr. za kon i 103/15),
~la na 32. ta~ ka 2), a u ve zi sa ~la nom 66.
stav 3. Za ko na o lo kal noj sa mo u pra vi („Slu -
`be ni gla snik RS“, broj 129/07 i 83/14 - dr.
za kon), ~la na 26. ta~ ka 2) ~la na 89. stav 1. i
2. i ~la na 121. stav 2. Sta tu ta gra da Kra qe -
va („Slu ̀ be ni list gra da Kra qe va“, broj
15/13 - pre ~i {}en tekst), 

Skup{tina grada Kraqeva, na sed ni ci
odr ̀ a noj da na 28. i 29. de cem bra 2015. go di -
ne, do ne la je

O D L U K U

O BU XE TU GRA DA KRA QE VA
ZA 2016. GO DI NU

I OP [TI DEO

^lan 1.

Ovom od lu kom utvr |u ju se pri ho di i
pri ma wa, ras ho di i iz da ci gra da Kra qe va
za 2016. go di nu, we no iz vr {a va we, na ~in
fi nan si ra wa de fi ci ta, upra vqa we du gom,
ko ri {}e we do na ci ja i pra va i oba ve ze ko -
ri sni ka bu xet skih sred sta va.

Bu xet gra da Kra qe va za 2016. go di nu sa -
sto ji se od:
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А.   РАЧУН ПРИХОДА И ПРИМАЊА, РАСХОДА И ИЗДАТАКА у динарима 
Укупни приходи и примања остварена по основу продаје нефинансијске имовине 2.999.344.776,00 
Укупни расходи и издаци за набавку нефинансијске имовине 3.194.580.682,00 
Буџетски суфицит/дефицит -195.235.906,00 
Примања од продаје финансијске имовине 
(категорија 92 осим 9211, 9221,9216, 9227, 9228) 8.500.000,00 
Издаци за набавку финансијске имовине 
(у циљу спровођења јавних политика) 0,00 
Укупан фискални суфицит/дефицит -186.735.906,00 
Б.   РАЧУН ФИНАНСИРАЊА  
Примања од продаје финансијске имовине  
(конта 9211, 9221, 9219, 9227, 9228) 0,00 
Примања од задуживања (категорија 91) 209.000.000,00 
Неутрошена средства из предходних година 62.735.906,00 
Издаци за отплату главнице дуга (61) 85.000.000,00 
Издаци за набавку финансијске имовине  
(која није у циљу спровођења јавних политика) 0,00 
Нето финансирање 186.735.906,00 

 
 
 
 

Приходи и примања по основу продаје нефинансијске имовине утврђени су у следећим износима у 
Рачуну прихода и примања, расхода и издатака: 

 

ОПИС 
Економске 

 Класификација 
Износ  

у динарима 

УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА (7+8) 2.999.344.776,00 

1. Порески приходи 71 1.854.930.000,00 
    1.1. Порез на доходак, добит и капиталне добитке 711 1.329.350.000,00 
    1.2. Порез на имовину 713 393.000.000,00 
    1.3. Порез на добра и услуге 714 81.080.000,00 
    1.4. Други порески приход 716+719 51.500.000,00 
2. Донације и трансфери 73 777.600.000,00 
    2.1. Донације од иностраних држава 731 0,00 
    2.2. Донације од међународних организација 732 0,00 
    2.3. Трансфери од других нивоа власти 733 777.600.000,00 
            2.3.1. Текући трансфери од других нивоа власти 7331 750.100.000,00 
            2.3.2. Капитални трансфери од других нивоа власти 7332 27.500.000,00 
3. Други приходи 74 364.364.776,00 
    3.1. Приходи од имовине 741 282.534.776,00 
    3.2. Приходи од продаје добара и услуга 742 35.700.000,00 
    3.3. Новчане казне и одузета имовинска корист 743 22.080.000,00 
    3.4. Добровољни трансфери од физичких и правних лица 744 12.250.000,00 
    3.5. Мешовити и неодређени приходи 745 11.800.000,00 
4. Меморандумске ставке за рефундацију расхода 77 2.050.000,00 
5. Примања од продаје основних средстава 81 400.000,00 
6. Примања од продаје природне имовине 84 0,00 
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Расходи и издаци за набавку нефинансијске имовине утврђени су у следећим износима у Рачуну 
прихода и примања, расхода и издатака: 

 

ОПИС 
Економске  

класификација 
Износ  

у динарима 

УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (4+5) 3.194.580.682,00 

1. ТЕКУЋИ РАСХОДИ 4 2.616.595.682,00 

    1.1. Расходи за запослене 41 657.365.900,00 
           1.1.1. Плате, додаци и накнаде запослених 411 523.107.000,00 
           1.1.2. Социјални доприноси на терет послодавца 412 93.713.900,00 
           1.1.3. Остали расходи за запослене 413-417 40.545.000,00 
    1.2. Расходи за коришћење роба и услуга 42 1.065.758.382,00 
    1.3. Расходи по основу отплате камата 44 10.124.000,00 
    1.4. Субвенције 45 98.000.000,00 
           1.4.1. Субвенције јавним нефинансијским предузећима и 
организацијама 451 90.000.000,00 
           1.4.2. Субвенције приватним предузећима 454 8.000.000,00 
    1.5. Трансфери осталим нивоима власти 463 466.700.000,00 
           1.5.1. Текући трансфери осталим нивоима власти 4631 415.368.000,00 
           1.5.2. Капитални трансфери осталим нивоима власти 4632 51.332.000,00 
     1.6. Дотације организацијама обавезног социјалног осигурања 464 10.000.000,00 
     1.7. Остале дотације и трансфери 465 81.527.400,00 
           1.7.1. Остале текуће дотације и трансфери  4651 61.327.400,00 
           1.7.2. Остале капиталне дотације 4652 20.200.000,00 
     1.8. Накнаде за социјалну заштиту из буџета 472 107.700.000,00 
     1.9. Остали расходи 48 87.420.000,00 
           1.9.1. Дотације невладиним организацијама 481 62.060.000,00 
           1.9.2. Порези, обавезне таксе и казне 482 4.510.000,00 
           1.9.3. Новчане казне и пенали по решењу судова 483 2.100.000,00 
           1.9.4. Накнада штете за повреду или штету насталу услед 
елементарних непогода или других природних узорака 484 6.000.000,00 
           1.9.5. Накнада штете за повреде или штету наненту од стране 
државних органа 485 12.750.000,00 
     1.10. Средства резерве 499 32.000.000,00 
2. ИЗДАЦИ ЗА НАБАВКУ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ 5 577.985.000,00 
     2.1. Издаци за нефинансијску имовину  51 437.985.000,00 
     2.2. Природна имовина 54 140.000.000,00 
                                  

Примања од задуживања, неутрошена средства из претходних година и издаци за отплату главнице 
дуга утврђују се у Рачуну финансирања у следећим износима: 

 

Б. РАЧУН ФИНАНСИРАЊА 
Економске  

класификација 
у динарима 

IX. РАЧУН ФИНАНСИРАЊА    

1. Примања од продаје финансијске имовине  
(конта 9211, 9221, 
9219, 9227, 9228)  

2. Примања од задуживања  91 209.000.000,00 
3. Неутрошена средства из предходних година  62.735.906,00 
4. Издаци за отплату главнице дуга  61 85.000.000,00 
5. Издаци за набавку финансијске имовине која није у циљу 
спровођења јавних политика  (део 62)  
 НЕТО ФИНАНСИРАЊЕ    186.735.906,00 



Strana 20 – Broj 29                 SLU@BENI LIST GRADA KRAQEVA                    29. decembar 2015. godine 

 

Члан 2. 
 

Средства за финансирање фискалног дефицита и издатака за отплату главнице по основу обавеза 
буџета града Краљева у 2016. години из члана 1. ове oдлуке у укупном износу од 271.735.906,00 
динара, обезбедиће се из примања од задуживања и  неутрошених средстава из предходних година. 
     

 
Члан 3. 

 
Укупни планирани буџетски приходи и примања и пренета средства из ранијих година утврђују се 

у следећим износима:           
                                 

  у динарима 
 
 

Редни 
број 

Кате-
горија 

Група 
Синте- 
тички  
конто 

Анали- 
тички  
конто 

О П И С 
Износи 

у динарима 

%        
Учешће 
у ук. 
прих. 

1 2 3 4 5 6 7 8 
   321311  Нерас.вишак прихода и 

примања или дефицит из 
ранијих год. 62.735.906,00 1,95 

1. 710000    Порези 1.854.930.000,00 57,66 
1.1.  711000   Порез на доходак, добит и 

капиталне добитке 1.329.350.000,00 41,32 
1.1.1.   711100  Порези на доходак и капиталне 

добитке које плаћају физичка 
лица 1.329.350.000,00 41,32 

1.1.1.1.    711110 Порез на зараде 1.105.000.000,00 34,35 
1.1.1.2.    711120 Порез на приходе од 

самосталних делатности 108.500.000,00 3,37 
1.1.1.3.    711140 Порез на приходе од имовине 31.350.000,00 0,97 
1.1.1.4.    711160 Порез на приходе од осигурања 

лица 0,00 0,00 
1.1.1.5.    711190 Порез на друге приходе 84.500.000,00 2,63 

1.2.  713000   Порез на имовину 393.000.000,00 12,22 
1.2.1.   713100  Периодични порези на 

непокретности 303.000.000,00 9,42 
1.2.1.1.    713120 Порез на имовину 303.000.000,00 9,42 
1.2.2.   713300  Порез на заоставштину, наслеђе 

и поклон 15.500.000,00 0,48 
1.2.2.1.    713310 Порез на наслеђе и поклон 15.500.000,00 0,48 
1.2.3.   713400  Порез на финансијске и 

капиталне трансакције 74.500.000,00 2,32 
1.2.3.1.    713420 Порез на капиталне трансакције 74.500.000,00 2,32 
1.2.4.   713600  Други периодични порези на 

имовину 0,00 0,00 
1.2.4.1.    713610 Порез на акције на име и уделе 0,00 0,00 

1.3.  714000   Порез на добра и услуге 81.080.000,00 2,52 
1.3.1. 

 
  714500 

 
 Порези, таксе и накнаде на 

употребу добара, на дозволу да 
се добра употребљавају или 
делатности обављају 81.080.000,00 2,52 

1.3.1.1.    714510 Порез, таксе и накнаде на 
моторна возила 50.510.000,00 1,57 

1.3.1.2.    714540 Накнаде за коришћење добара 
од општег интереса 500.000,00 0,02 
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Редни 
број 

Кате-
горија 

Група 
Синте- 
тички  
конто 

Анали- 
тички  
конто 

О П И С 
Износи 

у динарима 

%        
Учешће 
у ук. 
прих. 

1 2 3 4 5 6 7 8 
1.3.1.3.    714550 Концесионе накнаде и 

боравишне таксе 1.500.000,00 0,05 
1.3.1.4.    714560 Општинске и градске накнаде 28.500.000,00 0,89 
1.3.1.5.    714570 Општинске и градске комуналне 

таксе 70.000,00 0,00 
1.4.  716000   Други порези 51.500.000,00 1,60 

1.4.1. 
 

  716100 
 

 Други порези које искључиво 
плаћају предузећа, односно 
предузетници 51.500.000,00 1,60 

1.4.1.1.    716110 Комунална такса на фирму 51.500.000,00 1,60 
2. 730000    Донације и трансфери 777.600.000,00 24,17 

2.1.  731000   Донације од иностраних 
држава 0,00 0,00 

2.1.1.   731100  Текуће донације од иностраних 
држава 0,00 0,00 

2.1.1.1.    731140 Текуће донације од иностраних 
држава у корист нивоа градова 0,00 0,00 

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

2.1.2.1.    731240 Капиталне донације од 
иностраних држава у корист 
нивоа градова 0,00 0,00 

2.2.  732000   Донације од међународних 
органзација 0,00 0,00 

2.2.1.   732100  Текуће донације од 
међународних органзација 0,00 0,00 

2.2.1.1. 
 

   732140 
 

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

2.2.2.   732200  Капиталне донације од 
међународних органзација 0,00 0,00 

2.2.2.1. 
 

   732240 
 

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

2.3.  733000   Трансфери од других нивоа 
власти 777.600.000,00 24,17 

2.3.1.   733100  Текући трансфери од других 
нивоа власти 750.100.000,00 23,32 

2.3.1.1.    733140 Текући трансфери од других 
нивоа власти у корист нивоа 
градова 750.100.000,00 23,32 

2.3.2.   733200  Капитални трансфери од  других 
нивоа власти 27.500.000,00 0,85 

2.3.2.1. 
 

   733240 
 

Капитални трансфери од других 
нивоа власти у корист нивоа 
градова 27.500.000,00 0,85 

3. 740000    Други приходи 364.364.776,00 11,33 
3.1.  741000   Приходи од имовине 282.534.776,00 8,78 

3.1.1.   741100  Камате 14.500.000,00 0,45 
3.1.1.1.    741140 Камате на средства 

консолидованог рачуна трезора 
града 14.500.000,00 0,45 

3.1.2.   741200  Дивиденде 0,00 0,00 
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Редни 
број 

Кате-
горија 

Група 
Синте- 
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у ук. 
прих. 

1 2 3 4 5 6 7 8 
3.1.2.1.    741240 Дивиденде буџета града 0,00 0,00 
3.1.3.   741400  Приходи од имовине који 

припада имаоцима полисе 
осигурања 300.000,00 0,01 

3.1.3.1.    741410 Приходи од имовине који 
припада имаоцима полиса 
осигурања 300.000,00 0,01 

3.1.3.   741500  Закуп непроизведене имовине 267.734.776,00 8,32 
3.1.3.1.    741510 Накнада за коришћење 

природних добара 0,00 0,00 
3.1.3.2.    741520 Накнада за коришћење шумског 

и пољопривредног земљишта 6.000.000,00 0,19 
3.1.3.3.    741530 Накнада за коришћење простора 

и грађевинског земљишта 261.734.776,00 8,14 
3.1.3.4. 

 
   741540 

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

3.1.3.5. 
 

   741550 
 

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

3.1.3.6.    741560 Коришћење ваздухопловног 
простора 0,00 0,00 

3.2.  742000   Приходи од продаје добара и 
услуга 35.700.000,00 1,11 

3.2.1. 
 

  742100 
 

 Приходи од продаје добара и 
услуга или закупа од стране 
тржишних организација 24.700.000,00 0,77 

3.2.1.1. 
 

   742140 
 

Приходи од продаје добара или 
услуга од стране тржишних орга-
низација у корист нивоа градова 24.700.000,00 0,77 

3.2.2.   742200  Таксе и накнаде 3.500.000,00 0,11 
3.2.2.1.    742240 Таксе у корист нивоа града 3.500.000,00 0,11 
3.2.2.2.    742250 Таксе у корист нивоа општине 0,00 0,00 
3.2.3. 

 
  742300 

 
 Споредне продаје добара и 

услуга које врше државне 
нетржишне јединице 7.500.000,00 0,23 

3.2.3.1. 
 

   742340 
 

Приходи буџета града од 
споредне продаје добара и 
услуге које врше државне 
нетржишне јединице 7.500.000,00 0,23 

3.3.  743000   Новчане казне и одузета 
имовинска корист 22.080.000,00 0,69 

3.3.1.   743300  Приходи од новчаних казни за 
прекршаје  22.080.000,00 0,69 

3.3.1.1. 
 

   743320 
 

Приходи од новчаних казни за 
прекршаје у корист нивоа 
Републике 18.500.000,00 0,58 

3.3.1.2.    743340 Приходи од новчаних казни за 
прекршаје у корист нивоа градова 3.570.000,00 0,11 

3.3.1.3.    743350 Приходи од новчаних казни за 
прекршаје у корист нивоа 
општина 10.000,00 0,00 
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Редни 
број 

Кате-
горија 

Група 
Синте- 
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конто 

Анали- 
тички  
конто 

О П И С 
Износи 

у динарима 

%        
Учешће 
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1 2 3 4 5 6 7 8 
3.3.2.   743400  Приходи од пенала 0,00 0,00 

3.3.2.1.    743440 Приходи од пенала у корист 
нивоа градова 0,00 0,00 

3.3.3.   743500  Приходи од одузете имовинске 
користи 0,00 0,00 

3.3.3.1.    743520 Приходи од одузете имовинске 
користи у корист нивоа 
Републике 0,00 0,00 

3.4.  744000   Добровољни трансфери од 
физичких и правних лица 12.250.000,00 0,38 

3.4.1.   744100  Текући добровољни трансфери 
од физичких и правних лица 7.500.000,00 0,23 

3.4.1.1. 
 

   744140 
 

Текући добровољни трансфери 
од физичких и правних лица у 
корист нивоа градова 7.500.000,00 0,23 

3.4.2.   744200  Капитални добровољни 
трансфери од физичких и 
правних лица  4.750.000,00 0,15 

3.4.2.1. 
 

   744240 
 

Капитални добровољни 
трансфери од физичких и 
правних лица у корист нивоа 
градова 4.750.000,00 0,15 

3.5.  745000   Мешовити и неодређени 
приходи 11.800.000,00 0,37 

3.5.1.   745100  Мешовити и неодређени 
приходи 11.800.000,00 0,37 

3.5.1.1.    745140 Мешовити и неодређени 
приходи у корист нивоа градова 11.800.000,00 0,37 

4. 770000    Меморандумске ставке за 
рефундацију расхода 2.050.000,00 0,06 

4.1.  771000   Меморандумске ставке за 
рефундацију расхода 1.800.000,00 0,06 

4.1.1.   771100  Меморандумске ставке за 
рефундацију расхода 1.800.000,00 0,06 

4.1.1.1.    771110 Меморандумске ставке за 
рефундацију расхода 1.800.000,00 0,06 

4.2. 
 

 772000 
 

  Меморандумске ставке за 
рефундацију расхода из 
претходне године 250.000,00 0,01 

4.2.1. 
 

  772100 
 

 Меморандумске ставке за 
рефундацију расхода из 
претходне године 250.000,00 0,01 

4.2.1.1. 
 

   772110 
 

Меморандумске ставке за 
рефундацију расхода из 
претходне године 250.000,00 0,01 

5. 810000    Примања од продаје основних 
средстава 400.000,00 0,01 

5.1.  811000   Примања од продаје 
непокретности 350.000,00 0,01 

5.1.1.   811100  Примања од продаје 
непокретности 350.000,00 0,01 

5.1.1.1.    811140 Примања од продаје непокре-
тности у корист нивоа градова 350.000,00 0,01 
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5.2.  812000   Примања од продаје покретне 

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

имовине 0,00 0,00 
5.2.1.1.    812140 Примања од продаје покретних 

ствари у корист нивоа градова 0,00 0,00 
5.3.  813000   Примања од продаје осталих 

основних средстава 50.000,00 0,00 
5.3.1.   813100  Примања од продаје осталих 

основних средстава 50.000,00 0,00 
5.3.1.1. 

 
   813140 

 
Примања од продаје осталих 
основних средстава у корист 
нивоа градова 50.000,00 0,00 

6. 840000    Примања од продаје природне 
имовине 0,00 0,00 

6.1.  841000   Примања од продаје 
земљишта 0,00 0,00 

6.1.1.   841100  Примања од продаје земљишта 0,00 0,00 
6.1.1.1.    841140 Примања од продаје земљишта у 

корист нивоа градова 0,00 0,00 
7. 910000    Примања од задужења 209.000.000,00 6,50 

7.1.  911000   Примања од домаћих задужења 209.000.000,00 6,50 
7.1.1. 

 
  911100 

 
 Примања од емитовања домаћих 

хартија од вредности, изузев 
акција 0,00 0,00 

7.1.1.1. 
 

   911140 
 

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

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

7.1.2.1. 
 

   911240 
 

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

7.1.3.   911400  Примања од задуживања од 
пословних банака у земљи 209.000.000,00 6,50 

7.1.2.1. 
 

   911440 
 

Примања од задуживања од 
пословних банака у земљи у 
корист нивоа градова 209.000.000,00 6,50 

8. 920000    Примања од продаје 
финансијске имовине 8.500.000,00 0,26 

8.1.  921000   Примања од продаје домаће 
финансијске имовине 8.500.000,00 0,26 

8.1.1. 
 

  921600 
 

 Примања од отплате кредита 
датих физичким лицима и 
домаћинствима у земљи 8.500.000,00 0,26 

8.1.1.1. 
 

   921640 
 

Примања од отплате кредита 
датих домаћин. у земљи у 
корист нивоа градова 8.500.000,00 0,26 

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

8.1.2.1. 
 

   921940 
 

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

ПРИМАЊА  (7+8+9): 3.216.844.776,00 100,00 
     СВЕГА БУЏЕТ  321+(7+8+9): 3.279.580.682,00 101,95 

 
 

Члан 4. 
 

Укупни планирани буџетски расходи и издаци по основним наменама утврђују се у следећим 
износима: 

 
  у динарима 

 

Пози-
ција 

Екон. 
клас. 

ОПИС 
Износи 

у динарима 

Учешће у 
укупним 

средствима 
буџета       

% 
1 2 3 4 5 
1.  КОНСОЛИДАЦИЈА ИЗДАТАКА ИЗ БУЏЕТА   
1 411000 Плате, додаци и накнаде запослених   523.107.000,00 15,95 
2 412000 Социјални доприноси на терет послодавца 93.713.900,00 2,86 
3 413000 Накнаде у натури 2.060.000,00 0,06 
4 414000 Социјална давања запосленима 14.755.000,00 0,45 
5 415000 Накнаде трошкова за запослене 15.280.000,00 0,47 
6 416000 Награде запосленима и остали посебни расходи 8.450.000,00 0,26 
7 421000 Стални трошкови 294.875.000,00 8,99 
8 422000 Трошкови путовања 2.590.000,00 0,08 
9 423000 Услуге по уговору 135.135.000,00 4,12 

10 424000 Специјализоване услуге 189.063.382,00 5,76 
11 425000 Текуће поправке и одржавање  390.210.000,00 11,90 
12 426000 Материјал 53.885.000,00 1,64 
13 431000 Амортизација некретнина и опреме 0,00 0,00 
14 441000 Отплата камата домаћим пословним банкама 9.500.000,00 0,29 
15 444000 Пратећи трошкови задуживања 624.000,00 0,02 
16 451000 Субвенције јавним нефинансијским предузећима и 

организацијама 90.000.000,00 2,74 
17 454000 Субвенције приватним предузећима 8.000.000,00 0,24 
18 472000 Накнаде за социјалну заштиту из буџета 107.700.000,00 3,28 
19 481000 Дотације невладиним организацијама 62.060.000,00 1,89 
20 482000 Порези,обавезне таксе и казне  4.510.000,00 0,14 
21 483000 Новчане казне и пенали по решењу судова  2.100.000,00 0,06 
22 484000 Накнада штете за повреде или штету насталу услед 

елементарних непогода или других природних узрока 6.000.000,00 0,18 
23 485000 Накнада штете за повреде или  штету нанету од стране 

државних органа 12.750.000,00 0,39 
24 499000 Средства резерве: 32.000.000,00 0,97 

  Стална резерва                                               2.000.000,00   
  Текућа резерва                                             30.000.000,00   

25 511000 Зграде и грађевински објекти 406.125.000,00 12,38 



Strana 26 – Broj 29                 SLU@BENI LIST GRADA KRAQEVA                    29. decembar 2015. godine 

 

Пози-
ција 

Екон. 
клас. 

ОПИС 
Износи 

у динарима 

Учешће у 
укупним 

средствима 
буџета       

% 
1 2 3 4 5 

26 512000 Машине и опрема 28.660.000,00 0,87 
27 513000 Остале некретнине и опрема 0,00 0,00 
28 515000 Нематеријална имовина 3.200.000,00 0,10 
29 523000 Залихе робе за даљу продају 0,00 0,00 
30 541000 Земљиште 140.000.000,00 4,27 
31 611000 Отплата главнице домаћим пословним банкама 85.000.000,00 2,59 
32 621000 Набавка домаће финансијске имовине 0,00 0,00 
2.  Трансфери осталим нивоима власти   
33 463100 Текући трансфери осталим нивоима власти 415.368.000,00 12,67 
34 463200 Капитални трансфери осталим нивоима власти 51.332.000,00 1,57 
3.  Дотације организацијама обавезног социјалног 

осигурања   
35 464100 Текуће дотације организацијама обавезног социјалног 

осигурања 10.000.000,00 0,30 
4.   Остале дотације и трансфери   
36 465100 Остале текуће дотације и трансфери 61.327.400,00 1,87 
37 465200 Остале капиталне дотације и трансфери 20.200.000,00 0,62 
  СВЕГА СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА: 3.279.580.682,00 100,00 

 
 

Члан 5. 
 

Укупни расходи и издаци буџета града Краљева у 2016. години према функционалној 
класификацији планирани су у следећим износима: 
                                                                                                                                                                                                   

у динарима 
 

ОПИС 
ФУНКЦИОНАЛНА 
КЛАСИФИКАЦИЈА 

2016 

Незапосленост 050 10.000.000,00 
Социјална помоћ угроженом становништву, некласификована на 
другом месту 070 75.700.000,00 
Социјална заштита некласификована на другом месту 090 128.600.000,00 
Извршни и законодавни орган, финансијски и фискални послови 
и спољни послови 110 154.110.000,00 

ОПИС 
ФУНКЦИОНАЛНА 
КЛАСИФИКАЦИЈА 

2016 

Опште јавне услуге некласификоване на другом месту 160 129.000.000,00 
Трансакције јавног дуга 170 95.000.000,00 
Судови 330 9.180.000,00 
Општи економски и комерцијални послови и послови по питању 
рада 410 339.405.000,00 
Пољопривреда, шумарство, лов и риболов 420 92.375.000,00 
Саобраћај 450 28.000.000,00 
Туризам 473 16.540.100,00 
Заштита животне средине некласификована на другом месту 560 40.500.000,00 
Развој заједнице 620 1.237.990.000,00 
Услуге јавног здравства 740 26.000.000,00 
Услуге рекреације и спорта 810 32.783.700,00 
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Услуге културе 820 201.254.082,00 
Предшколско образовање 911 298.142.800,00 
Основно образовање 912 247.017.000,00 
Средње образовање 920 117.983.000,00 
УКУПНО:  3.279.580.682,00 

 
 
 

Члан 6. 
 

Преглед планираних капиталних издатака буџетских корисника за текућу и наредне две буџетске 
године: 

                    
у динарима 

 
Раздео/ 
Глава 

Буџетски 
корисник 

Опис капиталног пројекта 2016 2017 2018 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 
4/02 Дирекција за 

планирање и 
изградњу 
"Краљево" Затворени базен  I, II, III   30.000.000,00 300.000.000,00 560.000.000,00 

  Реконструкц. улица и тргова 94.000.000,00 28.000.000,00 0,00 

 
 Реконстукција Атлетског 

стадиона 0,00 75.000.000,00 35.000.000,00 
  Изградња сточне пијаце 8.400.000,00 35.000.000,00 35.600.000,00 

 
 Изградња фекалне 

канализације 20.000.000,00 20.000.000,00 20.000.000,00 

 
 Изградња павиљона Дечјег 

одмаралишта на Гочу 80.000.000,00 0,00 0,00 
  Регулација леве обале Ибар и 

десно обалног насипа у 
Жичком пољу 27.500.000,00 27.500.000,00 10.000.000,00 

Раздео/ 
Глава 

Буџетски 
корисник 

Опис капиталног пројекта 2016 2017 2018 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 
  Изградња спомен собе 6.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 
  Изградња водовода у 

Конареву 5.000.000,00 0,00 0,00 
  Изградња водоводне мреже у 

Готовцу 10.000.000,00 11.000.000,00 0,00 
  Музичка школа-Изградња 0,00 120.000.000,00 120.000.000,00 

Дирекција за планирање и 
изградњу "Краљево"  280.900.000,00 626.500.000,00 790.600.000,00 
УКУПНО  280.900.000,00 626.500.000,00 790.600.000,00 

 
 
 

Члан 7. 
 

Из средстава буџета града Краљева финансираће се расходи и издаци према програмској 
класификацији у 2016. години у следећим износима: 
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           у динарима 
 

Шифра 

Назив 
Средства  
из буџета 

С
тр
ук
ту
р
а 

%
 

Средства  
из  

других 
извора 

Укупна 
средства 

Програм 
Програмска 
активност/  
Пројекат 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 
1101   Програм 1.  Локални развој 

и просторно планирање 
388.800.000,00 11,9%  388.800.000,00 

  1101-0001 
Стратешко, просторно и 
урбанистичко планирање 25.600.000,00    

  1101-0002 
Уређивање грађевинског 
земљишта 363.200.000,00    

0601   Програм 2.  Комунална 
делатност 

459.090.000,00 14,0%  459.090.000,00 

  0601-0001 Водоснабдевање 15.000.000,00    
  0601-0002 Управљање отпадним водама   42.200.000,00    
  0601-0003 Одржавање депонија 18.600.000,00    
  0601-0004 Даљинско грејање     
  0601-0005 Јавни превоз     
  0601-0006 Паркинг сервис     

  0601-0007 
Уређивање, одржавање и 
коришћење пијацa     

  0601-0008 Јавна хигијена 89.000.000,00    

  0601-0009 
Уређење и одржавање 
зеленила 58.500.000,00    

  0601-0010 Јавна расвета 123.400.000,00    

  0601-0011 
Одржавање гробаља и 
погребне услуге     

  0601-0012 Одржавање стамбених зграда     
  0601-0013 Ауто-такси превоз путника     
  0601-0014 Остале комуналне услуге 112.390.000,00    

1501   Програм 3.  Локални 
економски развој 

    

  1501-0001 Подршка постојећој привреди     

  1501-0002 
Унапређење привредног 
амбијента     

 1501-0003 
Подстицаји за развој 
предузетништва     

  1501-0004 
Одржавање економске 
инфраструктуре     

  1501-0005 
Финансијска подршка 
локалном економском развоју     

1502   Програм 4.  Развој туризма 16.540.100,00 0,5% 3.400.000,00 19.940.100,00 

  1502-0001 Управљање развојем туризма 11.440.100,00  3.400.000,00  
  1502-0002 Туристичка промоција 5.100.000,00    

0101  Програм 5.  Развој 
пољопривреде 92.375.000,00 2,8%  92.375.000,00 

  
0101-0001 Унапређење  услова за 

пољопривредну делатност 92.375.000,00    

  
0101-0002 Подстицаји пољопривредној 

производњи     



29. decembar 2015. godine                    SLU@BENI LIST GRADA KRAQEVA                  Broj 29 - Strana 29 

 

Шифра 
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из буџета 

С
тр
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%
 

Средства  
из  

других 
извора 

Укупна 
средства 

Програм 
Програмска 
активност/  
Пројекат 

  0101-0003 Рурални развој     
0401  Програм 6.  Заштита 

животне средине 40.500.000,00 1,2%  40.500.000,00 

  

0401-0001 Управљање заштитом 
животне средине и природних 
вредности 40.500.000,00    

  
0401-0002 Управљање комуналним 

отпадом     

  
0401-0003 Праћење квалитета елемената 

животне средине     

  

0401-0004 Заштита природних вредности 
и унапређење подручја са 
природним својствима     

0701  Програм 7.  Путна 
инфраструктура 390.100.000,00 11,9%  390.100.000,00 

  
0701-0001 Управљање саобраћајном 

инфраструктуром     
  0701-0002 Одржавање путева 390.100.000,00    

2001  Програм 8.  Предшколско 
васпитање 244.278.000,00 7,4% 74.516.040,00 318.794.040,00 

  
2001-0001 Функционисање 

предшколских установа  244.278.000,00  74.516.040,00  
2002  Програм 9.  Основно 

образовање 247.017.000,00 7,5%  247.017.000,00 

  
2002-0001 Функционисање основних 

школа 247.017.000,00    
2003  Програм 10. Средње 

образовање 117.983.000,00 3,6%  117.983.000,00 
  2003-0001 Функционисање средњих школа 117.983.000,00    

0901  Програм 11.  Социјална  и 
дечја заштита 97.100.000,00 3,0%  97.100.000,00 

  0901-0001 Социјалне помоћи 67.471.440,00    

  

0901-0002 Прихватилишта, прихватне 
станице и друге врсте 
смештаја 21.750.000,00    

  
0901-0003 Подршка социо-

хуманитарним организацијама     

  
0901-0004 Саветодавно-терапијске и 

социјално-едукативне услуге 7.878.560,00    
  0901-0005 Активности Црвеног крста     

1801  Програм 12.  Примарна 
здравствена заштита 26.000.000,00 0,8%  26.000.000,00 

  
1801-0001 Функционисање установа 

примарне здравствене заштите 26.000.000,00    
1201  Програм 13.  Развој културе 201.254.082,00 6,1% 28.809.450,00 230.063.532,00 

 1201-0001 Функционисање локалних 
установа културе 172.175.700,00  28.809.450,00  

  
1201-0002 Подстицаји културном и 

уметничком стваралаштву 29.078.382,00    
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Шифра 

Назив 
Средства  
из буџета 

С
тр
ук
ту
р
а 

%
 

Средства  
из  

других 
извора 

Укупна 
средства 

Програм 
Програмска 
активност/  
Пројекат 

1301  Програм 14.  Развој спорта и 
омладине 32.783.700,00 1,0% 11.120.000,00 43.903.700,00 

  

1301-0001 Подршка локалним спортским 
организацијама, удружењима 
и савезима     

  

1301-0002 Подршка предшколском, 
школском и рекреативном 
спорту и масовној физичкој 
култури     

 
1301-0003 Одржавање спортске 

инфраструктуре 32.783.700,00  11.120.000,00  
0602  Програм 15.  Локална 

самоуправа 925.759.800,00 28,2% 43.190.040,00 968.949.840,00 

  

0602-0001 Функционисање локалне 
самоуправе и градских 
општина 877.079.800,00  35.952.040,00  

  0602-0002 Месне заједнице 24.500.000,00  7.238.000,00  
  0602-0003 Управљање јавним дугом     

  
0602-0004 Општинско јавно 

правобранилаштво 9.180.000,00    
  0602-0005 Заштитник грађана     
  0602-0006 Информисање 15.000.000,00    
  0602-0007 Канцеларија за младе     

  
0602-0008 Програми националних 

мањина     
  0602-0009 Правна помоћ     
  0602-0010 Резерве     

УКУПНИ ПРОГРАМСКИ ЈАВНИ РАСХОДИ 3.279.580.682,00 100,0% 161.035.530,00 3.440.616.212,00 
 

 
Члан 8. 

 
 
У сталну буџетску резерву планирају се средства у износу од 2.000.000,00 динара. 
У текућу буџетску резерву планирају се средства у износу од 30.000.000,00 динара. 

 
 

Члан 9. 
 
 

Директни буџетски корисници су: Скупштина, Извршни органи, Јавно правобранилаштво и  
Градска управа. 

Индиректни буџетски корисници финансирају се у оквиру директног буџетског корисника 
утврђеног овом oдлуком. 
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Члан 10. 
 
 
Обавезе према корисницима буџетских средстава извршавају се сразмерно оствареним приходима 

и примањима буџета.  
Ако се у току године приходи и примања буџета смање, расходи и издаци буџета извршаваће се по 

приоритетима, и то обавезе утврђене законским прописима на постојећем нивоу и минимални стални 
трошкови неопходни за несметано функционисање корисника буџетских средстава. 

Ако корисници буџетских средстава не остваре приходе и примања из других извора 
финансирања, расходи и издаци планирани по том основу неће се извршавати на терер општих 
прихода буџета града Краљева. 

    
 

Члан 11. 
 
 
Ова oдлука извршава се према појединачним финансијским плановима, у којима корисници 

буџета распоређују и исказују по ближим наменама средства из буџета, у складу са функционалном, 
програмском и економском класификацијом по изворима финансирања, на четвртом нивоу економске 
класификације.  

Одељење за привреду и финансије Градске управе града Краљева доноси тромесечне планове за 
извршење буџета, у којима утврђује тромесечне квоте за потрошњу, имајући у виду средства 
планирана у буџету за буџетске кориснике, ликвидне могућности буџета и потребе корисника буџета. 

 
 

Члан 12. 
 
 
За извршење Одлуке о буџету одговоран је градоначелник града Краљева. 
Наредбодавац за извршење буџета је градоначелник града Краљева или лице које он овласти. 
 
 

Члан 13. 
 
 
За закониту, наменску, економичну и ефикасну употребу одобрених буџетских апропријација, 

непосредно су одговорни руководиоци директних и индиректних буџетских корисника.        
                      
 
 
  ПОСЕБАН ДЕО                                                                           
 
 

Члан 14. 
    
 
Средства буџета града Краљева у износу од 3.279.580.682,00 динара за 2016. годину, распоређују 

се на директне и индиректне буџетске кориснике утврђене овом одлуком и то: 
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ОПИС 
План за 

2016. годину  
из буџета 

Средства 
из других 
извора 

Учешће у 
укупним 

средствима 
буџета       

% 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 
1 01      СКУПШТИНА      
    0602   ПРОГРАМ 15: ЛОКАЛНА 

САМОУПРАВА 
 

 
 

     0602-0001  Функционисање локалне 
самоуправе и градских 
општина 

 

 

 

  110 
 

    Извршни и законодавни 
органи, финансијски и 
фискални послови и спољни 
послови   

 

   1   411000 Плате, додаци и накнаде 
запослених   7.000.000,00  0,21 

   2   412000 Социјални доприноси на 
терет послодавца 1.255.000,00  0,04 

   3   413000 Накнаде у натури 10.000,00  0,00 
   4   414000 Социјална давања 

запосленима 50.000,00  0,00 
   5   415000 Накнаде трошкова  за 

запослене 70.000,00  0,00 
   6   416000 Награде запосленима и остали 

посебни расходи                          0,00  0,00 
   7   421000 Стални трошкови 700.000,00  0,02 
   8   422000 Трошкови путовања 20.000,00  0,00 
   9   423000 Услуге по уговору 30.800.000,00  0,94 
       Планирана средства 

апропријације се односе на  
расходе: 
- Штампања службеног листа 
и односе са јавношћу                   

1.500.000,00     

 

       - Mедијске услуге  
(пренос седница скупштине)      

3.000.000,00     

 

       - Скупштинскe комисијe и 
накнаде одборника, 
функционерски додатак и 
др.накнаде                                     

25.500.000,00 
- Репрезентација и остале 
опште услуге           800.000,00     

 

   10   423000 Трошкови спровођења избора 7.500.000,00  0,23 

   11   424000 Специјализовне услуге 0,00  0,00 
   12   425000 Текуће поправке и одржавање 0,00  0,00 
   13   426000 Материјал 150.000,00  0,00 
   14   444000 Пратећи трошкови 

задуживања 0,00  
0,00 

   15   465000 Остале дотације и трансфери 850.000,00  0,03 
       Укупно за функцију 110: 48.405.000,00  1,48 
       Извори финансирања за 

главу 01: 48.405.000,00  1,48 
      01 Приходи из буџета 48.405.000,00   

2 01      ГРАДСКО ВЕЋЕ    
    0602   ПРОГРАМ 15: ЛОКАЛНА 

САМОУПРАВА   
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     0602-0001  Функционисање локалне 

самоуправе и градских 
општина   

 

  110 
 

    Извршни и законодавни 
органи, финансијски и 
фискални послови и спољни 
послови   

 

   16   411000 Плате, додаци и накнаде 
запослених   1.800.000,00  0,05 

   17   412000 Социјални доприноси на 
терет послодавца 323.000,00  0,01 

   18   413000 Накнаде у натури 0,00  0,00 
   19   414000 Социјална давања 

запосленима 20.000,00  0,00 
   20   415000 Накнаде трошкова  за 

запослене 170.000,00  0,01 
   21   416000 Награде запосленима и остали 

посебни расходи                          0,00  0,00 
   22   421000 Стални трошкови  200.000,00  0,01 
   23   422000 Трошкови путовања 25.000,00  0,00 
   24   423000 Услуге по уговору 4.500.000,00  0,14 
   25   426000 Материјал 0,00  0,00 
   26   465000 Остале дотације и трансфери 250.000,00  0,01 
       СРЕДСТВА РЕЗЕРВЕ    
   27   499000 Стална резерва                            2.000.000,00  0,06 
   28   499000 Текућа резерва 30.000.000,00  0,91 
       Укупно за функцију 110: 39.288.000,00  1,20 
       Извори финансирања за 

главу 01: 39.288.000,00  1,20 
      01 Приходи из буџета 39.288.000,00   
3 01      ГРАДОНАЧЕЛНИК    
    0602   ПРОГРАМ 15: ЛОКАЛНА 

САМОУПРАВА   
 

     0602-0001  Функционисање локалне 
самоуправе и градских 
општина   

 

  050     Незапосленост    
   29 

 
 

  464000 
 
 

Дотације организацијама 
обавезног социјалног 
осигурања 
-Подстицај у запошљавању са 
НЗС                                                

 
10.000.000,00  

 
0,30 

       Укупно за функцију 050: 10.000.000,00  0,32 
  110 

 
    Извршни и законодавни 

органи, финансијски и 
фискални послови и спољни 
послови    

   30   411000 Плате, додаци и накнаде 
запослених   4.200.000,00  0,13 

   31   412000 Социјални доприноси  на 
терет послодавца 752.000,00  0,02 

   32   413000 Накнаде у натури 0,00  0,00 
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   33   414000 Социјална давања 

запосленима 50.000,00  0,00 
   34   415000 Накнаде трошкова за 

запослене 250.000,00  0,01 
   35   416000 Награде запосленима и остали 

посебни расходи                          0,00  0,00 
   36   421000 Стални трошкови 500.000,00  0,02 
   37   422000 Трошкови путовања 120.000,00  0,00 
   38   423000 Услуге по уговору 11.450.000,00  0,35 
       Планирана средства 

апропријације се односе на 
расходе:   

 

       - Превођење, котизације и 
односе са јавношћу                   

3.500.000,00   
- Комисије и радна тела 
извршних органа и остале 
стручне услуге                             

4.000.000,00     

 

       - Репрезентација                           
2.500.000,00   

 

       - Остали расходи                          
1.450.000,00   

 

   39   423000 Средства за обезбеђивање 
јавног превоза 45.000.000,00  1,37 

   40   424000 Специјализоване услуге 3.200.000,00  0,10 
       - Комисија мртвозорци                

1.700.000,00      
       - Остале специјализоване 

услуге                    1.500.000,00      
   41   425000 Текуће поправке и одржавање 0,00  0,00 
   42   426000 Материјал 400.000,00  0,01 
   43   444000 Пратећи трошкови 

задуживања 0,00  0,00 
   44   465000 Остале дотације и трансфери 495.000,00  0,02 
   45   621000 Набавка домаће финансијске 

имовине 0,00  0,00 
       Укупно за функцију110:  66.417.000,00  2,03 
  160     Опште јавне услуге неклас-

ификоване на другом месту    
   46   483000 

 
 

Новчане казне и пенали по 
решењу судова  
- Накнада за одузето 
невраћено земљиште  
по решењу судова 500.000,00  0,02 

   47   484000 
 

Накнаде штете за повреде или 
штету насталу услед  
елементарних непогода или 
других природних узрока 6.000.000,00  0,18 

   48   485000 Накнада штете за повреде или 
штету нанету од стране 
државних органа 12.000.000,00  

 
0,37 

       Укупно за функцију 160: 18.500.000,00  0,56 
  090     Социјална заштита некласи-

фикована на другом месту   
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    0901   Стратегија социјалне 

политике града Краљева 2013-
2020   

 

   49  0901-0001.1 465000 Смањење сиромаштва и 
унапређење могућности 
запошљавања 
маргинализованих и 
угрожених група 
становништва са фокусом на 
ромкиње у Србији 

 
 

1.200.000,00  

 
 

0,04 
   50  0901-0002.1 465000 Изградња објеката за 

социјално становање 200.000,00  0,01 
   51  0901-0002.2 465000 Урбана регенерација насеља у 

Доситејевој улици 20.000.000,00  0,61 
       Укупно за пројекте: 21.400.000,00  0,65 
       Укупно за функцију 090: 21.400.000,00  0,65 
  160     Опште јавне услуге 

некласификоване на друг. 
месту    

    0602   Локални акциони план родне 
равноправности града 
Краљева за период 2014-2018. 
године    

   52  0602-0001.1 424000 Функционисање СОС службе 240.000,00  0,01 
   53  0602-0001.2 424000 Практична жена – Курс 

самоодбране 150.000,00  0,00 
   54  0602-0001.3 424000 Жене у визуелној уметности 50.000,00  0,00 
       Укупно за пројекте: 440.000,00  0,01 
    0602   Стратегија развоја система 

јавног информиса. у РС    
   55  0602-0006.1 424000 Суфинансирање пројеката од 

јавног интереса у области 
јавног информисања 15.000.000,00  

 
0,46 

       Укупно за пројекте: 15.000.000,00  0,46 
       Укупно за функцију 160: 15.440.000,00  0,46 
       Извори финансирања за 

главу 01: 131.757.000,00  4,02 
      01 Приходи из буџета 131.757.000,00   
4 01      ГРАДСКО ЈАВНО 

ПРАВОБРАНИЛАШТВО 
 

  
    0602   ПРОГРАМ 15: ЛОКАЛНА 

САМОУПРАВА    
     0602-0004  Градско јавно 

правобранилаштво    
  330     Судови    
   56   411000 Плате, додаци и накнаде 

запослених   6.420.000,00  0,20 
   57   412000 Социјални доприноси на 

терет послодавца 1.150.000,00  0,04 
   58   413000 Накнаде у натури 55.000,00  0,00 
   59   414000 Социјална давања 

запосленима 25.000,00  0,00 
   60   415000 Накнаде трошкова  за 

запослене 5.000,00  0,00 
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   61   416000 Награде запосленима и остали 

посебни расходи                          0,00  0,00 
   62   421000 Стални трошкови 220.000,00  0,01 
   63   422000 Трошкови путовања 5.000,00  0,00 
   64   423000 Услуге по уговору 150.000,00  0,00 
   65   424000 Специјализоване услуге 10.000,00  0,00 
   66   425000 Текуће поправке и одржавање 70.000,00  0,00 
   67   426000 Материјал 250.000,00  0,01 
   68   465000 Остале дотације и трансфери 750.000,00  0,02 
   69   482000 Порези,обавезне таксе и казне 20.000,00  0,00 
   70   485000 Накнада штете за повреде или 

штету нанету од стране 
државних органа 

 
0,00  

 
0,00 

   71   512000 Машине и опрема 50.000,00  0,00 
   72   515000 Нематеријална имовина 0,00  0,00 
       Укупно за функцију 330: 9.180.000,00  0,28 
       Извори финансирања за 

главу 01: 9.180.000,00  0,28 
      01 Приходи из буџета 9.180.000,00   
5 01      ГРАДСКА УПРАВА    

    0602   ПРОГРАМ 15: ЛОКАЛНА 
САМОУПРАВА 

 
 

 

     0602-0001  Функционисање локалне 
самоуправе и градских 
општина 

 

 

 

  090     Социјална заштита некласи-
фикована на другом месту   

 

   73   472000 Накнаде за допунско 
материјално обезбеђење 4.200.000,00  0,13 

   74   472000 Накнада за превоз одређених 
категорија 24.000.000,00  0,73 

   75   472000 Накнада незапосленим 
породиљама 60.000.000,00  1,83 

   76   472000 Накнада за стипендије 5.000.000,00  0,15 
   77 

 
  472000 

 
Накнада за исхрану, превоз и 
смештај ученика и остале 
накнаде 1.000.000,00  

 
0,03 

   78   472000 Накнада за народну кухињу 4.000.000,00  0,12 
   79   472000 Накнада за прворођену бебу и 

вантелесну оплодњу 8.500.000,00  0,26 
   80 

 
  472000 

 
Накнада за учешће града у 
пројектима за избегла и 
прогнана лица 500.000,00  

 
0,02 

       Укупно за функцију 090: 107.200.000,00  3,27 
  160     Опште јавне услуге неклас-

ификоване на друг. месту    
   81 

 
  451000 

 
Субвенције јавним 
нефинансијским предузећима 
и организацијама 0,00  

 
0,00 

   82 
 

  454000 
 

Субвенције приватним 
предузећима 
- Развој сеоског туриз. и 
промоц. прив. 
предузетништва 8.000.000,00  0,24 
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   83   481000 Дотације невладиним 

организацијама 6.500.000,00  0,20 
       - Јавна овлаш. поверена 

Црвеном крсту Краљево    
   84   481000 Дотације невладиним 

организацијама 3.110.000,00  0,09 
       - Редовно финансирање 

политичких субјеката                  
1.865.000,00    

       - Финансирање изборне 
кампање                1.245.000,00    

   85   481000 Дотације невладиним 
организацијама 40.000.000,00  1,22 

       - Дотације спортским организ. 
спортских удружења    

   86   481000 Дотације невладиним 
организацијама 12.000.000,00  0,37 

       - Дотације осталим 
удружењима     

       Укупно за функцију 160: 69.610.000,00  2,12 
       ТРАНСАКЦИЈЕ ВЕЗАНЕ ЗА 

ЈАВНИ ДУГ    
  170     Трансакције јавног дуга    
   87   441000 Отплата камата домаћим 

пословним банкама 9.500.000,00  0,29 
   88   444000 Пратећи трошкови задуживања 500.000,00  0,02 
   89   611000 Отплата главнице домаћим 

кредиторима 85.000.000,00  2,59 
       Укупно за функцију 170: 95.000.000,00  2,90 
  410 

 
    Општи економски и 

комерцијални послови и 
послови по питању рада    

   90   411000 Плате, додаци и накнаде 
запослених   181.735.000,00  5,54 

   91   412000 Социјални доприноси на 
терет послодавца 32.535.000,00  0,99 

   92   413000 Накнаде у натури 650.000,00  0,02 
   93   414000 Социјална давања 

запосленима 5.500.000,00  0,17 
   94   415000 Накнаде трошкова  за 

запослене 5.200.000,00  0,16 
   95   416000 Награде запосленима и остали 

посебни расходи                          2.650.000,00  0,08 
   96   421000 Стални трошкови 42.500.000,00  1,30 
   97   422000 Трошкови путовања 120.000,00  0,00 
   98   423000 Услуге по уговору 9.500.000,00  0,29 
   99   423000 Регионална агенција Рашког и 

Моравичког округа 1.750.000,00  0,05 
   100   423000 Чланарина СКГО 1.420.000,00  0,04 
   101 

 
 
 

  424000 
 
 
 

Специјализоване услуге 
-Услуге принудног извршења 
по решењима (рушење)               

4.500.000,00 
-Остале специјализоване 
услуге                       800.000,00 

5.300.000,00 
 
 
  

0,16 
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   102   425000 Текуће поправке и одржавање 5.000.000,00  0,16 
   103   426000 Материјал 15.500.000,00  0,47 
   104   444000 Пратећи трошкови 

задуживања 50.000,00  0,00 
   105   465000 Остале дотације и трансфери 19.995.000,00  0,61 
   106   482000 Порези,обавезне таксе и казне 3.000.000,00  0,09 
   107   483000 Новчане казне и пенали по 

решењу судова  0,00  0,00 
   108   484000 Накнаде штете за повреде или 

штету насталу услед 
елементарних непогода или 
других природн.узрока 0,00  

 
0,00 

   109   485000 Накнада штете за повреде или 
штету нанету од стране 
државних органа 0,00  

 
0,00 

   110   511000 Зграде и грађевински објекти 4.500.000,00  0,14 
   111   512000 Машине и опрема 2.500.000,00  0,08 
       -Машине и опрема за орган 

Управе   
 

   112   513000 Остале некретнине и опрема 0,00  0,00 
   113   515000 Нематеријална имовина 0,00  0,00 
   114   541000 Земљиште 0,00  0,00 
       Укупно за функцију 410: 339.405.000,00  10,35 
       БУЏЕТСКИ ФОНД ЗА 

САОБРАЋАЈ   
 

  450     Саобраћај    
   115   421000 Стални трошкови 250.000,00  0,01 
   116   423000 Услуге по уговору 3.000.000,00  0,09 
   117   424000 Специјализоване услуге 18.700.000,00  0,57 
   118   425000 Текуће поправке и одржавање 200.000,00  0,01 
   119   426000 Материјал 700.000,00  0,02 
   120   465000 Остале дотације и трансфери 0,00  0,00 
   121   482000 Порези, обавезне таксе и 

казне 150.000,00  
0,00 

   122   512000 Машине и опрема 5.000.000,00  0,15 
   123   515000 Нематеријална имовина 0,00  0,00 
       Укупно за функцију 450: 28.000.000,00  0,85 
       БУЏЕТСКИ ФОНД ЗА 

ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ 
СРЕДИНЕ   

 

    0401   ПРОГРАМ 6: ЗАШТИТА 
ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ   

 

     0401-0001  Управљање заштитом 
животне средине и природних 
вредности   

 

  560     Заштита животне средине 
некласификована на другом 
месту   

 

   124   421000 Стални трошкови 0,00  0,00 
   125   423000 Услуге по уговору 3.250.000,00  0,10 
   126   424000 Специјализоване услуге 28.500.000,00  0,87 
   127   426000 Материјал 250.000,00  0,01 
   128   465000 Остале дотације и трансфери 5.000.000,00  0,15 
   129   512000 Машине и опрема 3.500.000,00  0,11 
       Укупно за функцију 560: 40.500.000,00  1,23 



29. decembar 2015. godine                    SLU@BENI LIST GRADA KRAQEVA                  Broj 29 - Strana 39 

 

Р
аз
де
о 

Г
л
ав
а 

Ф
ун
к

. к
л
ас

. 

П
оз
и
ц
и
ја

 

П
р
ог
р

. 
к
л
ас
и
ф
и
к
ац
и
ја

 

П
р
ој
ек
ат

/ 
П
р
ој
ек
тн
е 

ак
ти
в
н
ос
ти

 

Е
к
он

. к
л
ас

. 

ОПИС 
План за 

2016. годину  
из буџета 

Средства 
из других 
извора 

Учешће у 
укупним 

средствима 
буџета       

% 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 
       Извори финансирања за 

главу 01:  679.715.000,00  20,73 
      01 Приходи из буџета 658.215.000,00   
      13 Нераспоређ. вишак прихода 

из ранијих година 21.500.000,00  
 

       позиција број 117 (424000) 9.500.000,00   
       позиција број 126 (424000) 12.000.000,00   
5 02      ДИРЕКЦИЈА ЗА 

ПЛАНИРАЊЕ И 
ИЗГРАДЊУ 

"КРАЉЕВО" 

 

 

 

    0601   ПРОГРАМ 2: КОМУНАЛНА 
ДЕЛАТНОСТ   

 

     0601-0014  Остале комуналне услуге    
  620     Развој заједнице    
   130   411000 Плате, додаци и накнаде 

запослених   58.200.000,00  1,77 
   131   412000 Социјални доприноси на 

терет послодавца 10.420.000,00  0,32 
   132   413000 Накнаде у натури 300.000,00  0,01 
   133   414000 Социјална давања 

запосленима 2.470.000,00  0,08 
   134   415000 Накнаде трошкова за 

запослене 1.050.000,00  0,03 
   135   416000 Награде запосленима и остали 

посебни расходи                         1.800.000,00  0,05 
   136   421000 Стални трошкови 5.805.000,00  0,18 
   137   422000 Трошкови путовања 600.000,00  0,02 
   138   423000 Услуге по уговору 3.765.000,00  0,11 
   139   424000 Специјализоване услуге 250.000,00  0,01 
   140   425000 Текуће поправке и одржавање 1.410.000,00  0,04 
   141   426000 Материјал 3.470.000,00  0,11 
   142   431000 Амортизација некретнина и 

опреме 0,00  0,00 
   143   444000 Пратећи трошкови задуживања 50.000,00  0,00 
   144   465000 Остале дотације и трансфери 5.550.000,00  0,17 
   145   482000 Порези,обавезне таксе и казне 1.200.000,00  0,04 
   146   483000 Новчане казне и пенали по 

решењу судова  600.000,00  0,02 
   147   485000 Накнада штете за повреде или 

штету нанету од стране 
државних органа 750.000,00  

 
0,02 

   148   511000 Зграде и грађевински објекти 0,00  0,00 
   149   512000 Машине и опрема 2.600.000,00  0,08 
   150   513000 Остале некретнине и опрема 0,00  0,00 
   151   515000 Нематеријална имовина 100.000,00  0,00 
   152   541000 Земљиште 0,00  0,00 
    1101   Локални развој и просторно 

планирање    
   153  1101-0001.1 424000 Стратешко, просторно и 

урбанистичко планирање 7.500.000,00  0,23 
   154  1101-0001.2 425000 Заштита од вода 8.000.000,00  0,24 
   155  1101-0001.3 425000 Партерно уређење јавних 

површина 8.100.000,00  0,25 
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   156  1101-0001.4 425000 Текуће поправке и одржавање 

по одлукама НО 2.000.000,00  0,07 
   157  1101-0002.1 541000 Обезбеђивање земљишта 140.000.000,00  4,27 
   158  1101-0002.2 511000 Израда техничке 

документације 23.000.000,00  0,70 
   159  1101-0002.3 511000 Опремање земљишта 25.300.000,00  0,77 
   160  1101-0002.4 511000 Заштита од вода 34.500.000,00  1,05 
   161  1101-0002.5 511000 Изградња спортске 

инфраструктуре 44.000.000,00  1,34 
   162  1101-0002.6 511000 Изградња на јавним 

површинама 6.000.000,00  0,18 
   163  1101-0002.7 511000 Изградња сточне пијаце 8.400.000,00  0,26 
   164  1101-0002.8 511000 Изградња објеката 

друштвених делатности 80.000.000,00  2,44 
   165  1101-0002.9 511000 Изградња и капитално 

одржавање по одлукама НО 2.000.000,00  2,44 
       Укупно за пројекте: 388.800.000,00  11,86 
    0601   Комунална делатност    
   166  0601-0001 511000 Водоснабдевање 15.000.000,00  0,46 
   167  0601-0002.1 425000 Одвођење атмосферских вода 12.000.000,00  0,37 
   168  0601-0002.2 511000 Изградња фекалне и 

атмосферске канализације 30.200.000,00  0,92 
   169  0601-0003.1 425000 Управљање комуналним 

отпадом 15.000.000,00  0,46 
   170  0601-0003.2 511000 Управљање комуналним 

отпадом 3.600.000,00  0,11 
   171  0601-0008.1 421000 Одржавање чистоће на јавним 

површинама 85.000.000,00  2,59 
   172  0601-0008.2 425000 Одржавање чистоће на јавним 

површинама 4.000.000,00  0,12 
   173  0601-0009 424000 Одржавање јавних зелених 

површина 58.500.000,00  1,78 
   174  0601-0010.1 421000 Обезбеђивања јавног 

осветљења 99.000.000,00  3,02 
   175  0601-0010.2 425000 Обезбеђивања јавног 

осветљења 19.000.000,00  0,58 
   176  0601-0010.3 511000 Обезбеђивања јавног 

осветљења 5.400.000,00  0,16 
   177  0601-0014 424000 Делатност Зоохигијене 12.000.000,00  0,37 
       Укупно за пројекте: 358.700.000,00  10,94 
    0701   Путна инфраструктура    
   178  0701-0002.1 425000 Одржавање улица и путева 290.700.000,00  8,86 
   179  0701-0002.2 511000 Санација, реконструкција и 

изградња путних објеката 99.400.000,00  3,03 
       Укупно за пројекте: 390.100.000,00  11,89 
       Укупно за функцију 620: 1.237.990.000,00  37,75 
       Извори финансирања за 

главу 02:  1.237.990.000,00  37,75 
      01 Приходи из буџета 954.240.000,00   
      07 Трансфери од других нивоа 

власти 27.500.000,00  
 

       позиција број 160 (511000) 27.500.000,00   
      08 

 
Добровољни трансфери од 
физичких и правних лица 12.250.000,00  
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       позиција број 159 (511000) 3.750.000,00   
       позиција број 176 (511000) 1.000.000,00   
       позиција број 178 (425000) 7.500.000,00   
      10 Примања од домаћих 

задуживања 209.000.000,00  
 

       позиција број 157 (541000) 117.000.000,00   
       позиција број 161 (511000) 25.000.000,00   
       позиција број 164 (511000) 67.000.000,00   
      13 Нераспоређ. вишак прихода 

из ранијих година 35.000.000,00  
 

       позиција број 179 (511000)         35.000.000,00   

5 03      НАРОДНИ МУЗЕЈ 
КРАЉЕВО 

 
 

 

    1201   ПРОГРАМ 13: РАЗВОЈ 
КУЛТУРЕ 

 
 

 

     1201-0001  Функционисање локалних 
установа културе 

 
 

 

  820     Услуге културе    
   180   411000 Плате, додаци и накнаде 

запослених   16.560.000,00  0,50 
   181   412000 Социјални доприноси на 

терет послодавца 2.965.000,00  0,09 
   182   413000 Накнаде у натури 175.000,00  0,01 
   183   414000 Социјална давања 

запосленима 150.000,00  0,00 
   184   415000 Накнаде трошкова за 

запослене 265.000,00  0,01 
   185   416000 Награде запосленима и остали 

посебни расходи                          450.000,00  0,01 
   186   421000 Стални трошкови 5.600.000,00 105.000,00 0,17 
   187   422000 Трошкови путовања 200.000,00 70.000,00 0,01 
   188   423000 Услуге по уговору 550.000,00 30.000,00 0,02 
   189   424000 Специјализоване услуге 0,00 150.000,00 0,00 
   190   425000 Текуће поправке и одржавање 480.000,00 50.000,00 0,01 
   191   426000 Материјал 200.000,00 95.000,00 0,01 
   192   431000 Амортизација некретнина и 

опреме 0,00  0,00 
   193   444000 Пратећи трошкови 

задуживања 3.000,00  0,00 
   194   465000 Остале дотације и трансфери 1.930.000,00  0,06 
   195   472000 Накнаде за социјалну заштиту 

из буџета 0,00  0,00 
   196   482000 Порези, обавезне таксе и 

казне 20.000,00  0,00 
   197   483000 Новчане казне и пенали по 

решењу судова  0,00  0,00 
   198   485000 Накнада штете за повреде или 

штету нанету од стране 
државних органа 0,00  

 
0,00 

   199   511000 Зграде и грађевински објекти 0,00  0,00 
   200   512000 Машине и опрема 1.000.000,00  0,03 
   201   513000 Остале некретнине и опрема 0,00  0,00 
   202   515000 Нематеријална имовина 1.000.000,00  0,03 
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    1201   Развој културе    
     1201-0001  Функционисање локалних 

установа културе 
 

 
 

       Преуређење климатизације у 
згради музеја, кречење 
фасаде, унутрашњих зидова, 
молерски радови    

 

   203  1201-0001.1 425000 Текуће поправке и одржавање 600.000,00  0,02 
   204  1201-0001.2 426000 Материјал 100.000,00  0,00 
   205  1201-0001.3 511000 Зграде и грађевински објекти 1.000.000,00  0,03 
       Укупно за пројекте: 1.700.000,00  0,05 
     1201-0002  Подстицаји културном и 

уметничком стваралаштву    
   206 

 
 1201-0002.1 422000 

 
Културне манифестације (ноћ 
музеја, Дани преображења, 
14. октобар) 100.000,00  

 
0,00 

   207 
 

 1201-0002.2 424000 
 

Културне манифестације (ноћ 
музеја, Дани преображења, 
14. октобар) 4.415.000,00  

 
0,13 

   208  1201-0002.3 424000 Штампа часописа, каталога и 
зборника радова... 600.000,00  0,02 

       Укупно за пројекте: 5.115.000,00  0,16 
       Укупно за функцију 820: 38.363.000,00 500.000,00 1,17 
       Извори финансирања за 

главу 03:  38.363.000,00 500.000,00 1,17 
      01 Приходи из буџета 37.363.000,00   
      04 Сопствени приходи 

буџетских корисника  500.000,00 
 

      07 Tрансфери од других нивоа 
власти 1.000.000,00  

 

       позиција број 207 (424000) 500.000,00   
       позиција број 208 (424000) 500.000,00   
5 04      ИСТОРИЈСКИ АРХИВ 

КРАЉЕВО 
 

 
 

    1201   ПРОГРАМ 13: РАЗВОЈ 
КУЛТУРЕ   

 

     1201-0001  Функционисање локалних 
установа културе   

 

  820     Услуге културе    
   209   411000 Плате, додаци и накнаде 

запослених   13.826.000,00  0,42 
   210   412000 Социјални доприноси на 

терет послодавца 2.475.000,00  0,08 
   211   413000 Накнаде у натури 270.000,00  0,01 
   212   414000 Социјална давања 

запосленима 450.000,00 30.000,00 0,01 
   213   415000 Накнаде трошкова за 

запослене 420.000,00  0,01 
   214   416000 Награде запосленима и остали 

посебни расходи                          700.000,00  0,02 
   215   421000 Стални трошкови 1.550.000,00 130.000,00 0,05 
   216   422000 Трошкови путовања 70.000,00  0,00 
   217   423000 Услуге по уговору 50.000,00 150.000,00 0,00 
   218   424000 Специјализоване услуге 50.000,00  0,00 
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   219   425000 Текуће поправке и одржавање 200.000,00 60.000,00 0,01 
   220   426000 Материјал 250.000,00 110.000,00 0,01 
   221   431000 Амортизација некретнина и 

опреме 0,00  0,00 
   222   444000 Пратећи трошкови 

задуживања 0,00  0,00 
   223   465000 Остале дотације и трансфери 1.723.200,00  0,05 
   224   472000 Накнаде за социјалну заштиту 

из буџета 0,00  0,00 
   225   482000 Порези, обавезне таксе и 

казне 0,00 20.000,00 0,00 
   226   483000 Новчане казне и пенали по 

решењу судова  0,00  0,00 
   227   485000 Накнада штете за повреде или 

штету нанету од стране 
државних органа 0,00  

 
0,00 

   228   511000 Зграде и грађевински објекти 0,00  0,00 
   229   512000 Машине и опрема 150.000,00 110.000,00 0,00 
   230   513000 Остале некретнине и опрема 0,00  0,00 
   231   515000 Нематеријална имовина 50.000,00 40.000,00 0,00 
    1201   Развој културе    
     1201-0002  Подстицаји културном и 

уметничком стваралаштву   
 

      
 

 Штампање часописа Наша 
прошлост, Издавање 
меморандумске грађе, Дан 
архива    

 
 

   232  1201-0002.1 423000 Услуге по уговору 200.000,00  0,01 
   233  1201-0002.2 424000 Специјализоване услуге 150.000,00  0,00 
       Укупно за пројекте: 350.000,00  0,01 
       Укупно за функцију 820: 22.584.200,00 650.000,00 0,69 
       Извори финансирања за 

главу 04:  22.584.200,00 650.000,00 0,69 
      01 Приходи из буџета 22.584.200,00   
      04 Сопствени приходи 

буџетских корисника  650.000,00 
 

5 05      НАРОДНА БИБЛИОТЕКА 
"СТЕФАН 

ПРВОВЕНЧАНИ" 
КРАЉЕВО 

 

 

 

    1201   ПРОГРАМ 13: РАЗВОЈ 
КУЛТУРЕ   

 

     1201-0001  Функционисање локалних 
установа културе   

 

  820     Услуге културе    
   234   411000 Плате, додаци и накнаде 

запослених   24.143.000,00 114.000,00 0,74 
   235   412000 Социјални доприноси на 

терет послодавца 4.321.600,00 20.500,00 0,13 
   236   413000 Накнаде у натури 150.000,00  0,00 
   237   414000 Социјална давања 

запосленима 290.000,00 2.120.000,00 0,01 
   238   415000 Накнаде трошкова за 

запослене 700.000,00 15.000,00 0,02 
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   239   416000 Награде запосленима и остали 

посебни расходи                          680.000,00  0,02 
   240   421000 Стални трошкови 3.800.000,00 230.500,00 0,12 
   241   422000 Трошкови путовања 120.000,00 150.000,00 0,00 
   242   423000 Услуге по уговору 200.000,00 220.000,00 0,01 
   243   424000 Специјализоване услуге 700.000,00 620.000,00 0,02 
   244   425000 Текуће поправке и одржавање 200.000,00 100.000,00 0,01 
   245   426000 Материјал 800.000,00 280.000,00 0,02 
   246   431000 Амортизација некретнина и 

опреме 0,00  0,00 
   247   444000 Пратећи трошкови задуживања 3.000,00  0,00 
   248   465000 Остале дотације и трансфери 2.949.600,00  0,09 
   249   472000 Накнаде за социјалну заштиту 

из буџета 0,00  0,00 
   250   482000 Порези, обавезне таксе и 

казне 20.000,00 30.000,00 0,00 
   251   483000 Новчане казне и пенали по 

решењу судова  0,00  0,00 
   252 

 
  484000 

 
Накнаде штете за повреде или 
штету насталу услед 
елемен.непогода или других 
природних узорака 0,00  

 
0,00 

   253   485000 Накнада штете за повреде или 
штету нанету од стране 
државних органа 0,00  

 
0,00 

   254   511000 Зграде и грађевински објекти 1.500.000,00  0,05 
   255   512000 Машине и опрема 500.000,00 200.000,00 0,02 
   256   513000 Остале некретнине и опрема 0,00  0,00 
   257   515000 Нематеријална имовина 1.500.000,00 200.000,00 0,05 
    1201   Развој културе    
     1201-0002  Подстицаји културном и 

уметничком стваралаштву   
 

   258  1201-0002.1 424000 Часопис повеља 2.800.000,00  0,09 
       Укупно за пројекте: 2.800.000,00  0,09 
       Укупно за функцију 820: 45.377.200,00 4.300.000,00 1,38 
       Извори финансирања за 

главу 05:  45.377.200,00 4.300.000,00 1,38 
      01 Приходи из буџета 44.777.200,00   
      04 Сопствени приходи 

буџетских корисника  4.300.000,00 
 

      07 Tрансфери од других нивоа 
власти 600.000,00  

 

       позиција број 258 (424000) 600.000,00   
5 06      КРАЉЕВАЧКО 

ПОЗОРИШТЕ 
 

 
 

    1201   ПРОГРАМ 13: РАЗВОЈ 
КУЛТУРЕ   

 

     1201-0001  Функционисање локалних 
установа културе   

 

  820     Услуге културе    
   259   411000 Плате, додаци и накнаде 

запослених   12.980.000,00  0,40 
   260   412000 Социјални доприноси на 

терет послодавца 2.323.500,00  0,07 
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   261   413000 Накнаде у натури 150.000,00  0,00 
   262   414000 Социјална давања 

запосленима 150.000,00  0,00 
   263   415000 Накнаде трошкова за 

запослене 210.000,00  0,01 
   264   416000 Награде запосленима и остали 

посебни расходи                          260.000,00  0,01 
   265   421000 Стални трошкови 2.300.000,00 260.000,00 0,07 
   266   422000 Трошкови путовања 170.000,00 400.000,00 0,01 
   267   423000 Услуге по уговору 20.000,00 710.000,00 0,00 
   268   424000 Специјализоване услуге 0,00 950.000,00 0,00 
   269   425000 Текуће поправке и одржавање 250.000,00 398.000,00 0,01 
   270   426000 Материјал 250.000,00 350.000,00 0,01 
   271   431000 Амортизација некретнина и 

опреме 0,00  0,00 
   272   444000 Пратећи трошкови 

задуживања 5.000,00 20.000,00 0,00 
   273   465000 Остале дотације и трансфери 1.450.000,00  0,04 
   274   472000 Накнаде за социјалну заштиту 

из буџета 0,00  0,00 
   275   482000 Порези, обавезне таксе и 

казне 5.000,00 20.000,00 0,00 
   276   483000 Новчане казне и пенали по 

решењу судова  0,00  0,00 
   277   485000 Накнада штете за повреде или 

штету нанету од стране 
државних органа 0,00  

 
0,00 

   278   511000 Зграде и грађевински објекти 3.650.000,00  0,11 
   279   512000 Машине и опрема 0,00 300.000,00 0,00 
   280   513000 Остале некретнине и опрема 0,00  0,00 
   281   515000 Нематеријална имовина 0,00  0,00 
    1201   Развој културе    
     1201-0002  Подстицаји културном и 

уметничком стваралаштву   
 

     1201-0002.1  Премијера драмских 
представа у сезони 2015/2016   

 

   282  1201-0002.1.1 423000 Услуге по уговору 40.000,00  0,00 
   283  1201-0002.1.2 424000 Специјализоване услуге 1.000.000,00  0,03 
   284  1201-0002.1.3 426000 Материјал 210.000,00  0,01 
       Укупно за пројекте: 1.250.000,00  0,04 
     1201-0002.2  Премијера представа за децу у 

сезони 2015/2016   
 

   285  1201-0002.2.1 423000 Услуге по уговору 30.000,00  0,00 
   286  1201-0002.2.2 424000 Специјализоване услуге 1.080.000,00  0,03 
   287  1201-0002.2.3 426000 Материјал 40.000,00  0,00 
       Укупно за пројекте: 1.150.000,00  0,04 
     1201-0002.3  Премијера камерне драме у 

сезони 2015/2016   
 

   288  1201-0002.3.1 423000 Услуге по уговору 40.000,00  0,00 
   289  1201-0002.3.2 424000 Специјализоване услуге 420.000,00  0,01 
   290  1201-0002.3.3 426000 Материјал 100.000,00  0,00 
       Укупно за пројекте: 560.000,00  0,02 
     1201-0002.4  Извођење редовног 

репертоара   
 

   291  1201-0002.4.1 422000 Трошкови путовања 310.000,00  0,01 
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1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 
   292  1201-0002.4.2 423000 Услуге по уговору 80.000,00  0,00 
   293  1201-0002.4.3 424000 Специјализоване услуге 3.250.000,00  0,10 
       Укупно за пројекте: 3.640.000,00  0,11 
   294  1201-0002.5.1 424000 "Божићна позоришна 

авантура" – дечија представа 200.000,00  0,01 
       Укупно за пројекте: 200.000,00  0,01 
     1201-0002.6  Фестивал Мали Јоаким    
   295  1201-0002.6.1 423000 Услуге по уговору 150.000,00   
   296  1201-0002.6.2 424000 Специјализоване услуге 800.000,00   
   297  1201-0002.6.3 426000 Материјал 50.000,00   
       Укупно за пројекте: 1.000.000,00  0,03 
       Укупно за функцију 820: 31.973.500,00 3.408.000,00 0,97 
       Извори финансирања за 

главу 06:  31.973.500,00 3.408.000,00 0,97 
      01 Приходи из буџета 31.973.500,00   
      04 Сопствени приходи 

буџетских корисника  3.408.000,00 
 

5 07      КУЛТУРНИ ЦЕНТАР 
"РИБНИЦА" РИБНИЦА 

 
 

 

    1201   ПРОГРАМ 13: РАЗВОЈ 
КУЛТУРЕ   

 

     1201-0001  Функционисање локалних 
установа културе   

 

  820     Услуге културе    
   298   411000 Плате, додаци и накнаде 

запослених   12.850.000,00 550.000,00 0,39 
   299   412000 Социјални доприноси на 

терет послодавца 2.300.000,00 98.450,00 0,07 
   300   413000 Накнаде у натури 0,00  0,00 
   301   414000 Социјална давања 

запосленима 200.000,00 20.000,00 0,01 
   302   415000 Накнаде трошкова за 

запослене 550.000,00 20.000,00 0,02 
   303   416000 Награде запосленима и остали 

посебни расходи                          220.000,00  0,01 
   304   421000 Стални трошкови 2.200.000,00 670.000,00 0,07 
   305   422000 Трошкови путовања 80.000,00 30.000,00 0,00 
   306   423000 Услуге по уговору 300.000,00 160.000,00 0,01 
   307   424000 Специјализоване услуге 0,00 100.000,00 0,00 
   308   425000 Текуће поправке и одржавање 250.000,00 40.000,00 0,01 
   309   426000 Материјал 280.000,00 220.000,00 0,01 
   310   431000 Амортизација некретнина и 

опреме 0,00 50.000,00 0,00 
   311   441000 Отплата камата домаћим 

пословним банкама 0,00  0,00 
   312   444000 Пратећи трошкови 

задуживања 3.000,00 10.000,00 0,00 
   313   465000 Остале дотације и трансфери 1.365.000,00 71.500,00 0,04 
   314   472000 Накнаде за социјалну заштиту 

из буџета 0,00  0,00 
   315   481000 Дотације невладиним 

организацијама 0,00  0,00 
   316   482000 Порези, обавезне таксе и 

казне 20.000,00 200.000,00 0,00 
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   317   483000 Новчане казне и пенали по 

решењу судова  0,00  0,00 
   318   485000 Накнада штете за повреде или 

штету нанету од стране 
државних органа 0,00  

 
0,00 

   319   511000 Зграде и грађевински објекти 0,00  0,00 
   320   512000 Машине и опрема 0,00  0,00 
   321   513000 Остале некретнине и опрема 0,00  0,00 
   322   515000 Нематеријална имовина 450.000,00  0,01 
   323   523000 Залихе робе за даљу продају 0,00 2.000.000,00 0,00 
    1201   Развој културе    
     1201-0002  Подстицаји културном и 

уметничком стваралаштву   
 

   324  1201-0002.1 424000 Маглич фестивал 1.500.000,00  0,05 
   325  1201-0002.2 424000 Џезибар фестивал 1.100.000,00  0,03 
   326  1201-0002.3 424000 Стритарт фестивал 1.000.000,00  0,03 
   327  1201-0002.4 424000 Смотра народног 

стваралаштва 200.000,00  0,01 
   328  1201-0002.5 424000 Ликовне изложбе 500.000,00  0,02 
   329  1201-0002.6 424000 Књижевне вечери и издавачка 

делатност 500.000,00  0,02 
   330  1201-0002.7 424000 Годишњи концерт 200.000,00  0,01 
   331  1201-0002.8 424000 Црвчанин - Градски хор 350.000,00  0,01 
   332  1201-0002.9 424000 Месечни концерти 200.000,00  0,01 
   333  1201-0002.10 424000 Певачка група 150.000,00  0,00 
   334  1201-0002.11 424000 Дечије секције за младе 250.000,00  0,01 
       Укупно за пројекте: 5.950.000,00  0,18 
       Укупно за функцију 820: 27.018.000,00 4.239.950,00 0,82 
       Извори финансирања за 

главу 07:  27.018.000,00 4.239.950,00 0,82 
      01 Приходи из буџета 27.018.000,00   
      04 Сопствени приходи 

буџетских корисника  4.239.950,00 
 

5 08      ДОМ КУЛТУРЕ 
"СТУДЕНИЦА" УШЋЕ 

 
 

 

    1201   ПРОГРАМ 13: РАЗВОЈ 
КУЛТУРЕ   

 

     1201-0001  Функционисање локалних 
установа културе   

 

  820     Услуге културе    

   335   411000 Плате, додаци и накнаде 
запослених   3.310.000,00  0,10 

   336   412000 Социјални доприноси на 
терет послодавца 592.500,00  0,02 

   337   413000 Накнаде у натури 0,00  0,00 
   338   414000 Социјална давања 

запосленима 50.000,00  0,00 
   339   415000 Накнаде трошкова за 

запослене 300.000,00  0,01 
   340   416000 Награде запосленима и остали 

посебни расходи                          0,00  0,00 
   341   421000 Стални трошкови 650.000,00 25.000,00 0,02 
   342   422000 Трошкови путовања 50.000,00 10.000,00 0,00 
   343   423000 Услуге по уговору 470.000,00 35.000,00 0,01 
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   344   424000 Специјализоване услуге 760.000,00 70.000,00 0,02 
   345   425000 Текуће поправке и одржавање 180.000,00 10.000,00 0,01 
   346   426000 Материјал 150.000,00 240.000,00 0,00 
   347   431000 Амортизација некретнина и 

опреме 0,00  0,00 
   348   444000 Пратећи трошкови 

задуживања 2.000,00  0,00 
   349   465000 Остале дотације и трансфери 325.000,00  0,01 
   350   472000 Накнаде за социјалну заштиту 

из буџета 0,00  0,00 
   351   482000 Порези, обавезне таксе и 

казне 5.000,00  0,00 
   352   483000 Новчане казне и пенали по 

решењу судова  0,00  0,00 
   353   485000 Накнада штете за повреде или 

штету нанету од стране 
државних органа 0,00  

 
0,00 

   354   511000 Зграде и грађевински објекти 0,00  0,00 
   355   512000 Машине и опрема 60.000,00 60.000,00 0,00 
   356   513000 Остале некретнине и опрема 0,00  0,00 
   357   515000 Нематеријална имовина 100.000,00 50.000,00 0,00 
    1201   Развој културе    
     1201-0002  Подстицаји културном и 

уметничком стваралаштву   
 

   358  1201-0002.1 424000 Пројекат "Кад замиришу 
јорговани" 170.000,00  0,01 

   359  1201-0002.2 424000 Пројекат Годишњи концерт 
КУД-а "Студеница" 70.000,00  0,00 

       Укупно за пројекте: 240.000,00  0,01 
       Укупно за функцију 820: 7.244.500,00 500.000,00 0,22 
       Извори финансирања за 

главу 08:  7.244.500,00 500.000,00 0,22 
      01 Приходи из буџета 7.244.500,00   
      04 Сопствени приходи 

буџетских корисника  500.000,00 
 

5 09      ЗАВОД ЗА ЗАШТИТУ 
СПОМЕНИКА 

КУЛТУРЕ КРАЉЕВО 

 

 

 

    1201   ПРОГРАМ 13: РАЗВОЈ 
КУЛТУРЕ   

 

     1201-0001  Функционисање локалних 
установа културе   

 

  820     Услуге културе    

   360   411000 Плате, додаци и накнаде 
запослених   14.750.000,00 4.797.000,00 0,45 

   361   412000 Социјални доприноси на 
терет послодавца 2.640.300,00 859.500,00 0,08 

   362   413000 Накнаде у натури 0,00  0,00 
   363   414000 Социјална давања 

запосленима 450.000,00 350.000,00 0,01 
   364   415000 Накнаде трошкова за 

запослене 200.000,00 150.000,00 0,01 
   365   416000 Награде запосленима и остали 

посебни расходи                          300.000,00 150.000,00 0,01 
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   366   421000 Стални трошкови 1.500.000,00 865.000,00 0,05 
   367   422000 Трошкови путовања 30.000,00 1.100.000,00 0,00 
   368   423000 Услуге по уговору 180.000,00 1.900.000,00 0,01 
   369   424000 Специјализоване услуге 0,00 90.000,00 0,00 
   370   425000 Текуће поправке и одржавање 120.000,00 400.000,00 0,00 
   371   426000 Материјал 180.000,00 1.490.000,00 0,01 
   372   431000 Амортизација некретнина и 

опреме 0,00  0,00 
   373   441000 Отплата камата домаћим 

пословним банкама 0,00 20.000,00 0,00 
   374   444000 Пратећи трошкови 

задуживања 0,00  0,00 
   375   465000 Остале дотације и трансфери 1.320.000,00 500.000,00 0,04 
   376   472000 Накнаде за социјалну заштиту 

из буџета 0,00  0,00 
   377   482000 Порези, обавезне таксе и 

казне 0,00 40.000,00 0,00 
   378   483000 Новчане казне и пенали по 

решењу судова  0,00  0,00 
   379   485000 Накнада штете за повреде или 

штету нанету од стране 
државних органа 0,00  

 
0,00 

   380   511000 Зграде и грађевински објекти 0,00  0,00 
   381   512000 Машине и опрема 200.000,00 2.400.000,00 0,01 
   382   513000 Остале некретнине и опрема 0,00 100.000,00 0,00 
   383   515000 Нематеријална имовина 0,00  0,00 
    1201   Развој културе    
     1201-0002  Подстицаји културном и 

уметничком стваралаштву    
   384 

 
 1201-0002.1 424000 

 
Заштитна археолошка 
истраживања на локалитету 
Мираше 133.400,00  

 
0,00 

   385 
 

 1201-0002.2 424000 
 

Заштитна археолошка 
истраживања на локалитету 
Равни 127.100,00  

 
0,00 

   386 
 
 

 1201-0002.3 424000 
 
 

Конзерваторско 
рестаураторски радови на 
инвестиционом одржавању 
цркве СВ.Ђорђа у селу Врх у 
Студеници 166.080,00  

 
 

0,01 
   387 

 
 

 1201-0002.4 424000 
 
 

Конзерваторско 
рестаураторски радови на 
инвестиционом одржавању 
цркве СВ.Алексија, село 
Милићи у Студеници 160.896,00  

 
 

0,00 
   388 

 
 1201-0002.5 424000 

 
Наставак сликарских радова 
на иконама цркве св.Тројице у 
Бистрици 840.050,00  

 
0,02 

   389  1201-0002.6 424000 Публикација 50 година Завода 1.139.833,00  0,03 
   390  1201-0002.7 424000 Геодетско тех.снимак 

Хисарџија 192.000,00  0,01 
   391  1201-0002.8 424000 Завршетак радова Швапчића 

куће 4.064.023,00  0,12 
       Укупно за пројекте: 6.823.382,00  0,21 
       Укупно за функцију 820: 28.693.682,00 15.211.500,00 0,87 
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       Извори финансирања за 

главу 09:  22.693.682,00 15.211.500,00 0,87 
      01 Приходи из буџета 22.457.776,00   
      04 Сопствени приходи 

буџетских корисника  15.211.500,00  
      13 Нераспоређ. вишак прихода 

из ранијих година 6.235.906,00   
       позиција број 388 (424000)         840.050,00   
       позиција број 389 (424000)         1.139.833,00   
       позиција број 390 (424000)         192.000,00   
       позиција број 391 (424000)         4.064.023,00   
5 10      СПОРТСКИ ЦЕНТАР 

"ИБАР"                  
 

  
    1301   ПРОГРАМ 14: РАЗВОЈ 

СПОРТА И ОМЛАДИНЕ 
 

  
     1301-0003  Одржавање спортске 

инфраструктуре 
 

  
  810     Услуге рекреације и спорта    
   392   411000 Плате, додаци и накнаде 

запослених   8.878.000,00 3.900.000,00 0,27 
   393   412000 Социјални доприноси на 

терет послодавца 1.589.200,00 700.000,00 0,05 
   394   413000 Накнаде у натури 0,00  0,00 
   395   414000 Социјална давања 

запосленима 350.000,00 300.000,00 0,01 
   396   415000 Накнаде трошкова за 

запослене 300.000,00 200.000,00 0,01 
   397   416000 Награде запосленима и остали 

посебни расходи                          80.000,00 200.000,00 0,00 
   398   421000 Стални трошкови 9.500.000,00 1.500.000,00 0,29 
   399   422000 Трошкови путовања 50.000,00 120.000,00 0,00 
   400   423000 Услуге по уговору 2.740.000,00 3.000.000,00 0,08 
   401   424000 Специјализоване услуге 300.000,00 200.000,00 0,01 
   402   425000 Текуће поправке и одржавање 2.000.000,00 200.000,00 0,06 
   403   426000 Материјал 750.000,00 200.000,00 0,02 
   404   431000 Амортизација некретнина и 

опреме 0,00  0,00 
   405   441000 Отплата камата домаћим 

пословним банкама 0,00  0,00 
   406   444000 Пратећи трошкови 

задуживања 5.000,00  0,00 
   407   465000 Остале дотације и трансфери 391.500,00 200.000,00 0,01 
   408   472000 Накнаде за социјалну заштиту 

из буџета 0,00  0,00 
   409   481000 Дотације невладиним 

организацијама         0,00  0,00 
   410   482000 Порези, обавезне таксе и 

казне 50.000,00  0,00 
   411   483000 Новчане казне и пенали по 

решењу судова  0,00  
0,00 

   412   485000 Накнада штете за повреде или 
штету нанету од стране 
државних органа 0,00  

 
0,00 

   413   511000 Зграде и грађевински објекти 3.500.000,00  0,11 
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   414   512000 Машине и опрема 2.300.000,00 400.000,00 0,07 
   415   513000 Остале некретнине и опрема 0,00  0,00 
   416   515000 Нематеријална имовина 0,00  0,00 
       Укупно за функцију 810: 32.783.700,00 11.120.000,00 1,00 
       Извори финансирања за 

главу 10:  32.783.700,00 11.120.000,00 1,00 
      01 Приходи из буџета 32.783.700,00   
      04 Сопствени приходи 

буџетских корисника  11.120.000,00 
 

5 11      ПРЕДШКОЛСКА 
УСТАНОВА  

"ОЛГА ЈОВИЧИЋ-
РИТА"   

 

    2001   ПРОГРАМ 8: 
ПРЕДШКОЛСКО 
ОБРАЗОВАЊЕ    

     2001-0001  Функционисање 
предшколских установа    

  911     Предшколско образовање    

   417   411000 Плате, додаци и накнаде 
запослених   133.600.000,00 25.440.000,00 4,07 

   418   412000 Социјални доприноси на 
терет послодавца 23.981.000,00 4.560.040,00 0,73 

   419   413000 Накнаде у натури 0,00 100.000,00 0,00 
   420   414000 Социјална давања 

запосленима 4.000.000,00 6.600.000,00 0,12 
   421   415000 Накнаде трошкова за 

запослене 5.000.000,00 500.000,00 0,15 
   422   416000 Награде запосленима и остали 

посебни расходи                          1.200.000,00 200.000,00 0,04 
   423   421000 Стални трошкови 24.000.000,00 6.600.000,00 0,73 
   424   422000 Трошкови путовања 0,00 5.000.000,00 0,00 
   425   423000 Услуге по уговору 1.000.000,00 5.600.000,00 0,03 
   426   424000 Специјализоване услуге 2.500.000,00 1.360.000,00 0,08 
   427   425000 Текуће поправке и одржавање 2.000.000,00 2.000.000,00 0,06 
   428   426000 Материјал 20.000.000,00 12.600.000,00 0,61 
   429   431000 Амортизација некретнина и 

опреме 0,00  0,00 
   430   444000 Пратећи трошкови 

задуживања 0,00  0,00 
   431   465000 Остале дотације и трансфери 14.297.000,00 1.836.000,00 0,44 
   432   482000 Порези, обавезне таксе и 

казне 0,00 120.000,00 0,00 
   433   483000 Новчане казне и пенали по 

решењу судова  0,00  0,00 
   434   485000 Накнада штете за повреде или 

штету нанету од стране 
државних органа 0,00  

 
0,00 

   435   511000 Зграде и грађевински објекти 5.000.000,00  0,15 
   436   512000 Машине и опрема 7.700.000,00 2.000.000,00 0,23 
   437   513000 Остале некретнине и опрема 0,00  0,00 
   438   515000 Нематеријална имовина 0,00  0,00 
   439   541000 Земљиште 0,00  0,00 
       Укупно за функцију 911: 244.278.000,00 74.516.040,00 7,45 
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       Извори финансирања за 

главу 11: 244.278.000,00 74.516.040,00 7,45 
      01 Приходи из буџета 244.278.000,00   
      04 Сопствени приходи 

буџетских корисника  74.516.040,00 
 

5 12      ДЕЧЈЕ 
ОДМАРАЛИШТЕ 

"ГОЧ"   

 

    0602   ПРОГРАМ 15: ЛОКАЛНА 
САМОУПРАВА   

 

     0602-0001  Функционисање локалне 
самоуправе и градских 
општина   

 

  911     Предшколско образовање    

   440   411000 Плате, додаци и накнаде 
запослених   17.430.000,00 14.760.000,00 0,53 

   441   412000 Социјални доприноси на 
терет послодавца 3.119.800,00 2.642.040,00 0,10 

   442   413000 Накнаде у натури 300.000,00 50.000,00 0,01 
   443   414000 Социјална давања 

запосленима 550.000,00 210.000,00 0,02 
   444   415000 Накнаде трошкова за 

запослене 400.000,00 50.000,00 0,01 
   445   416000 Награде запосленима и остали 

посебни расходи                         110.000,00 50.000,00 0,00 
   446   421000 Стални трошкови 6.000.000,00 2.420.000,00 0,18 
   447   422000 Трошкови путовања 20.000,00 1.250.000,00 0,00 
   448   423000 Услуге по уговору 250.000,00 1.930.000,00 0,01 
   449   424000 Специјализоване услуге 925.000,00 420.000,00 0,03 
   450   425000 Текуће поправке и одржавање 2.300.000,00 200.000,00 0,07 
   451   426000 Материјал 9.000.000,00 5.400.000,00 0,27 
   452   431000 Амортизација некретнина и 

опреме 0,00  0,00 
   453   444000 Пратећи трошкови задуживања 0,00  0,00 
   454   465000 Остале дотације и трансфери 785.000,00 600.000,00 0,02 
   455   482000 Порези, обавезне таксе и 

казне 0,00 250.000,00 0,00 
   456   483000 Новчане казне и пенали по 

решењу судова  0,00  0,00 
   457   485000 Накнада штете за повреде или 

штету нанету од стране 
државних органа 0,00  

 
0,00 

   458   511000 Зграде и грађевински објекти 10.175.000,00  0,31 
   459   512000 Машине и опрема 2.500.000,00 100.000,00 0,08 
   460   513000 Остале некретнине и опрема 0,00  0,00 
   461   515000 Нематеријална имовина 0,00  0,00 
   462   523000 Залихе робе за дању продају 0,00 4.000.000,00 0,00 
       Укупно за функцију 911: 53.864.800,00 34.332.040,00 1,64 
       Извори финансирања за 

главу 12:  53.864.800,00 34.332.040,00 1,64 
      01 Приходи из буџета 53.864.800,00   
      04 Сопствени приходи 

буџетских корисника  34.332.040,00 
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5 13       ТУРИСТИЧКА 

ОРГАНИЗАЦИЈА 
КРАЉЕВО 

 

 

 

    1502   ПРОГРАМ: РАЗВОЈ 
ТУРИЗМА     

     1502-0001  Управљање развојем туризма    
  473     Туризам    

   463   411000 Плате, додаци и накнаде 
запослених   5.425.000,00 1.250.000,00 0,17 

   464   412000 Социјални доприноси на 
терет послодавца 971.000,00 224.000,00 0,03 

   465   413000 Накнаде у натури 0,00  0,00 
   466   414000 Социјална давања 

запосленима 0,00  0,00 
   467   415000 Накнаде трошкова за 

запослене 190.000,00  0,01 
   468   416000 Награде запосленима и остали 

посебни расходи                          0,00  0,00 
   469   421000 Стални трошкови 1.350.000,00 110.000,00 0,04 
   470   422000 Трошкови путовања 500.000,00 160.000,00 0,02 
   471   423000 Услуге по уговору 1.750.000,00 500.000,00 0,05 
   472   424000 Специјализоване услуге 0,00 350.000,00 0,00 
   473   425000 Текуће поправке и одржавање 150.000,00 3.000,00 0,00 
   474   426000 Материјал 280.000,00 100.000,00 0,01 
   475   431000 Амортизација некретнина и 

опреме 0,00  0,00 
   476   444000 Пратећи трошкови 

задуживања 3.000,00  0,00 
   477   465000 Остале дотације и трансфери 701.100,00  0,02 
   478   482000 Порези, обавезне таксе и 

казне 20.000,00 3.000,00 0,00 
   479   483000 Новчане казне и пенали по 

решењу судова  0,00  0,00 
   480   485000 Накнада штете за повреде или 

штету нанету од стране 
државних органа 0,00  

 
0,00 

   481   511000 Зграде и грађевински објекти 0,00  0,00 
   482   512000 Машине и опрема 100.000.00  0.00 
   483   513000 Остале некретнине и опрема 0,00  0,00 
   484   515000 Нематеријална имовина 0,00 100.000,00 0,00 
   485   523000 Залихе робе за даљу продају 0,00 600.000,00 0,00 
    1502   Развој туризма    
     1502-0002  Туристичка промоција    
   486  1502-0002.1 424000 Промиција туризма кроз 

манифестације-организат. 2.830.000,00  0,09 
   487  1502-0002.2 424000 Промоција града-

суорганизатор 2.270.000,00  0,07 
       Укупно за пројекте: 5.100.000,00  0,16 
       Укупно за функцију 473: 16.540.100,00 3.400.000,00 0,50 
       Извори финансирања за 

главу 13:  16.540.100,00 3.400.000,00 0,50 
      01 Приходи из буџета 16.540.100,00   
      04 Сопствени приходи 

буџетских корисника  3.400.000,00 
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5 14      МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ    
    0602   ПРОГРАМ 15: ЛОКАЛНА 

САМОУПРАВА    
     0602-0002  Месне заједнице    
  160     Опште јавне услуге 

некласификоване на другом 
месту 

 

 

 

   488   411000 Плате, додаци и накнаде 
запослених   0,00 3.000.000,00 0,00 

   489   412000 Социјални доприноси на 
терет послодавца 0,00 537.000,00 0,00 

   490   414000 Социјална давања 
запосленима 0,00  0,00 

   491   415000 Накнаде трошкова за 
запослене 0,00  0,00 

   492   421000 Стални трошкови 2.000.000,00 1.000.000,00 0,06 
   493   422000 Трошкови путовања 0,00  0,00 
   494   423000 Услуге по уговору 3.000.000,00 500.000,00 0,09 
   495   424000 Специјализоване услуге 1.500.000,00 500.000,00 0,05 
   496   425000 Текуће поправке и одржавање 16.000.000,00 1.000.000,00 0,49 
   497   426000 Материјал 500.000,00 100.000,00 0,02 
   498 

 
  451000 

 
Субвенције јавним 
нефинансијским предузећима 
и организацијама 0,00  

 
0,00 

   499   465000 Остале дотације и трансфери 0,00 1.000,00 0,00 
   500   481000 Дотације невладиним 

организацијама         0,00 100.000,00 0,00 
   501   482000 Порези, обавезне таксе и 

казне 0,00 100.000,00 0,00 
   502   483000 Новчане казне и пенали по 

решењу судова  1.000.000,00 100.000,00 0,03 
   503   484000 Накнада штете за повреде или 

штету насталу услед 
елементарних непогода 0,00  

 
0,00 

   504   511000 Зграде и грађевински објекти  0,00  0,00 
   505   512000 Машине и опрема 500.000,00 300.000,00 0,02 
   506   513000 Остале некретнине и опрема 0,00  0,00 
   507   515000 Нематеријална имовина 0,00  0,00 
   508   541000 Земљиште 0,00  0,00 
       Укупно за функцију 160: 24.500.000,00 7.238.000,00 0,75 
       Извори финансирања за 

главу 14: 24.500.000,00 7.238.000,00 0,75 
      01 Приходи из буџета 24.500.000,00   
      04 Сопствени приходи 

буџетских корисника  7.238.000,00 
 

5 15       ФОНД ЗА РАЗВОЈ 
ПОЉОПРИВРЕДЕ 
 ГРАДА КРАЉЕВА   

 

    0101   ПРОГРАМ 5: РАЗВОЈ 
ПОЉОПРИВРЕДЕ   

 

     0101-0001  Унапређење услова за 
пољопривредну делатност   

 

  420     Пољопривреда, шумарство, 
лов и риболов   
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   509   421000 Стални трошкови 250.000,00  0,01 
   510   423000 Услуге по уговору 2.000.000,00  0,06 
   511   424000 Специјализоване услуге 100.000,00  0,00 

   512   426000 Материјал 25.000,00  0,00 
   513 

 
  451000 

 
Субвенције јавним 
нефинансијским предузећима 
и организацијама 90.000.000,00  

 
2,74 

       Укупно за функцију 420: 92.375.000,00  2,82 
       Извори финансирања за 

главу 15:  92.375.000,00  2,82 
      01 Приходи из буџета 92.375.000,00   
5 16      ВАТРОГАСНИ ФОНД 

КРАЉЕВА    
    0602   ПРОГРАМ 15: ЛОКАЛНА 

САМОУПРАВА    
     0602-0001  Функционисање локалне 

самоуправе и градских 
општина    

  160     Опште јавне услуге некласи-
фиковане на другом месту    

   514   421000 Стални трошкови 0,00  0,00 
   515   481000 Дотације невладиним 

организацијама         450.000,00  0,01 
       Укупно за функцију 160: 450.000,00  0,01 
       Извори финансирања за 

главу 16:  450.000,00  0,01 
      01 Приходи из буџета 450.000,00   
5 17      ФОНДАЦИЈА 

 "ПЕТАР БОГАВАЦ-
АНЂЕЛКО САВИЋ"       

    0602   ПРОГРАМ 15: ЛОКАЛНА 
САМОУПРАВА    

     0602-0001 
 

 Функционисање локалне 
самоуправе и градских 
општина    

  160     Опште јавне услуге некла-
сификов. на другом месту    

   516   421000 Стални трошкови 0,00 30.000,00 0,00 
   517   423000 Услуге по уговору 0,00 70.000,00 0,00 
   518   424000 Специјализоване услуге 0,00  0,00 
   519   426000 Материјал 0,00 20.000,00 0,00 
   520   472000 Накнаде за социјалну заштиту 

из буџета 500.000,00 1.500.000,00 0,02 
       Укупно за функцију 160: 500.000,00 1.620.000,00 0,02 
       Извори финансирања за 

главу 17:  500.000,00 1.620.000,00 0,02 
      01 Приходи из буџета 500.000,00   
      04 Сопствени приходи 

буџетских корисника  1.620.000,00 
 

5 18      ОСНОВНО 
ОБРАЗОВАЊЕ            

 
 

 

    2002   ПРОГРАМ 9: ОСНОВНО 
ОБРАЗОВАЊЕ 
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ОПИС 
План за 

2016. годину  
из буџета 

Средства 
из других 
извора 

Учешће у 
укупним 

средствима 
буџета       

% 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 
     2002-0001  Функционисање основних 

школа  
 

 
 

  912     Основно образовање    
   521   463111 Текући трансфери нивоу 

Републике 213.695.000,00  6,52 
       - 413-416-Oстали расходи за  

запослене            44.439.000,00     
 

       - 42-Расходи за коришћење 
роба и услуга    
                           168.756.000,00     

 

       - 44-Расходи по основу 
отплате камата          50.000,00     

 

       - 472-Накнаде за социјалну 
заштиту из буџета                        

400.000,00     

 

       - 48-Остали расходи                   
50.000,00     

 

   522   463211 Капитални трансфери 
нивоу Републике 33.322.000,00  1,02 

       - 51-Издаци за нефинансијску  
имовину              33.322.000,00      

       - 54-Природна имовина     0,00     
       Укупно за функцију 912: 247.017.000,00  7,53 
        Извори финансирања за 

главу 18:  247.017.000,00  7,53 
      01 Приходи из буџета 247.017.000,00   
5 19      СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ      
    2002   ПРОГРАМ 9: СРЕДЊЕ 

ОБРАЗОВАЊЕ 
 

  
     2002-0001  Функционисање средњих 

школа  
 

  
  920     Средње образовање    
   523   463111 Текући трансфери нивоу 

Републике 106.373.000,00  3,24 
       - 413-416-Oстали расходи за 

запослене            20.581.000,00      
       - 42-Расходи за коришћење 

роба и услуга      85.632.000,00      
       - 44-Расходи по основу 

отплате камата                   0,00      
       - 472-Накнаде за социјалну 

заштиту из буџета             0,00       
       - 48-Остали расходи                   

160.000,00      
   524   463211 Капитални трансфери 

нивоу Републике 11.610.000,00  0,35 
       - 51-Издаци за нефинансијску  

имовину             11.610.000,00       
       - 54-Природна имовина               

0,00     
       Укупно за функцију 920: 117.983.000,00  3,60 
       Извори финансирања за 

главу 19:  117.983.000,00  3,60 
      01 Приходи из буџета 117.983.000,00   
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ОПИС 
План за 

2016. годину  
из буџета 

Средства 
из других 
извора 

Учешће у 
укупним 

средствима 
буџета       

% 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 
5 20      ЦЕНТАР ЗА 

СОЦИЈАЛНИ РАД  
КРАЉЕВО                

 

 

 

    0901   ПРОГРАМ 11: СОЦИЈАЛНА 
И ДЕЧЈА ЗАШТИТА 

 
 

 

     0901-0001  Социјалне помоћи    
  070 

 
    Социјална помоћ угроженом 

становништву, 
некласификована на другом 
месту 

 

 

 

   525   463111 Текући трансфери нивоу 
Републике 19.300.000,00  0,59 

       - 41-Расходи за запослене           
11.489.000,00      

       - 42-Расходи за коришћење 
роба и услуга       6.771.000,00       

       - 44-Расходи по основу 
отплате камата           1.000,00 
-46-Остале дотац.и трансфери   

958.000,00      
       - 472-Накнаде за социјалну 

заштиту из буџета              0,00      
       - 48-Остали расходи                    

81.000,00      
    0901 

 
  Стратегија социјалне 

политике града Краљева 2013-
2020    

   526 
 

 0901-0001.1 
 

463111 
 

Социјална помоћ угроженом 
становништву града Краљева 42.171.440,00  

 
1,29 

   527  0901-0001.2 463111 Социјално становање у 
заштићеним условима 3.400.000,00  0,10 

   528  0901-0002.1 463111 Интервентни смештај и 
прихватилиште 1.550.000,00  0,05 

   529 
 

 0901-0004.1 
 

463111 
 

Саветовалиште за предбрачне, 
брачне и породичне односе 1.100.000,00  

 
0,03 

   530  0901-0004.2 463111 Дневни центар за старе и 
Сервис за помоћ у кући 6.778.560,00  0,21 

       Укупно за пројекте: 55.000.000,00  1,68 
   531   463211 Капитални трансфери 

нивоу Републике 1.400.000,00  0,04 
       - 51-Издаци за нефинансијску 

имовину                1.400.000,00      
       - 54-Природна имовина                  
        Извори финансирања за 

главу 20:  75.700.000,00  2,31 
      01 Приходи из буџета 75.700.000,00   

5 21      ДОМ ЗДРАВЉА 
"КРАЉЕВО"   

 

    1801   ПРОГРАМ 12: ПРИМАРНА 
ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА    

 

     1801-0001  Функционисање установа 
примарне здравствене 
заштите   

 

  740     Услуге јавног здравства    
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План за 
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из буџета 

Средства 
из других 
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Учешће у 
укупним 

средствима 
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% 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 
   532   463111 Текући трансфери нивоу 

Републике 21.000.000,00  0,64 
       Текући трансфери нивоу 

Републике 21.000.000,00  
 

   533   463211 Капитални трансфери 
нивоу Републике 5.000.000,00  0,15 

       Капитални трансфери нивоу 
Републике 5.000.000,00  

 

       Укупно за функцију 740: 26.000.000,00  0,79 
       Извори финансирања за 

главу 21:  26.000.000,00  0,79 
      01 Приходи из буџета 26.000.000,00   

УКУПНО РАЗДЕО 5: 3.060.130.682,00 161.035.530,00 93,31 
       Извори финансирања за 

раздео 5:  3.060.130.682,00 161.035.530,00 
 

      01 Приходи из буџета 2.747.044.776,00   
      04 Сопствени приходи 

буџетских корисника  161.035.530,00 
 

      07 Tрансфери од других нивоа 
власти 29.100.000,00  

 

      08 Добровољни трансфери од 
физичких и правних лица 12.250.000,00  

 

      10 Примања од домаћих 
задуживања 209.000.000,00  

 

      13 Нераспоређ. вишак прихода 
из ранијих година 62.735.906,00  

 

 
 
 
  ПОСЕБНЕ ОДРЕДБЕ 

 
Члан 15. 

 
    

У складу са Законом о начину одређивања максималног броја запослених у јавном сектору, 
обезбеђују се средства за плате из буџета града Краљева у 2016. години за запослене на неодређено и 
одређено време код корисника буџетских средстава и то: 

 
Ред. 
бр. 

Директни и индиректни корисници 
буџетских средстава 

Број запослених на 
неодређено време 

Број запослених на 
одређено време 

Укупан број 
запослених 

1. Органи и организације 246 34 280 
2. Установе културе 159 18 177 
3. Остале установе 84 8 92 
4. Дирекција 64 4 68 
5. Месне заједнице 5 0 5 
6. Предшколске установе 324 4 328 
7. УКУПНО 882 68 950 

                     Изабрана лица  7 7 
                     Постављена лица  23 23 
                     Запослени 882 38 920 



^lan 16.

Pri vre me no ras po lo ̀ i va sred stva na
kon so li do va nom ra ~u nu tre zo ra gra da Kra -
qe va, mo gu se krat ko ro~ no pla si ra ti kod
ba na ka ili dru gih fi nan sij skih or ga ni za -
ci ja, na kon spro ve de nog jav nog kon kur sa, za -
kqu ~i va wem ugo vo ra u skla du sa od red ba ma
Za ko na o bu xet skom si ste mu i Za ko na o jav -
nom du gu.

Ugo vor iz sta va 1. ovog ~la na sa iza bra -
nim ban ka ma ili dru gim fi nan sij skim or -
ga ni za ci ja ma, za kqu ~u je gra do na ~el nik
gra da Kra qe va. 

^lan 17.

Ko ri snik bu xe ta mo ̀ e pre u ze ti oba ve ze
na te ret sred stva iz bu xe ta, sa mo do iz no sa
apro pri ja ci je utvr |e ne ovom od lu kom.

Di rekt ni i in di rekt ni ko ri sni ci
sred sta va iz bu xe ta mo gu ko ri sti ti sred -
stva, ras po re |e na ovom od lu kom, sa mo za na -
me ne za ko je su im po wi ho vim zah te vi ma ta
sred stva odo bre na i pre ne ta.

Pri o ri tet u iz vr {a va wu ras ho da za ro be
i uslu ge ko ri sni ka bu xet skih sred sta va ima -
ju ras ho di za stal ne tro {ko ve, tro {ko ve te -
ku }ih po prav ki i odr ̀ a va wa i ma te ri ja la.

Ko ri snik bu xet skih sred sta va du ̀ an je
da oba ve ze na sta le po osno vu stal nih tro {ko -
va, tro {ko va te ku }ih po prav ki i odr ̀ a va -
wa, ma te ri ja la, kao i po osno vu ka pi tal nih
iz da ta ka iz mi ri u ro ku utvr |e nom za ko nom
ko ji re gu li {e ro ko ve iz mi re wa nov ~a nih
oba ve za ko mer ci jal nim tran sak ci ja ma.

^lan 18.

U bu xet skoj 2016. go di ni ne }e se vr {i ti
ob ra ~un i is pla ta bo ̀ i} nih i go di {wih i
dru gih vr sta na gra da i bo nu sa pred vi |e nih
po seb nim i po je di na~ nim Ko lek tiv nim ugo -
vo ri ma ko ri sni ka bu xe ta gra da Kra qe va, ko -
ji pre ma me |u na rod nim kri te ri ju mi ma
pred sta vqa ju ne stan dard ne, od no sno ne tran -
spa rent ne ob li ke na gra da i bo nu sa (is pla te
u jed na kim me se~ nim iz no si ma za sve za po -
sle ne i sl.) osim ju bi lar nih na gra da za za po -
sle ne ko ji su to pra vo ste kli u 2016. go di ni.

Na kna de za rad pred sed ni ka i ~la no va
ko mi si ja i dru gih stal nih i pri vre me nih
rad nih te la ko je se fi nan si ra ju iz sred sta -
va bu xe ta gra da Kra qe va ne mo gu se po ve }a -
va ti u 2016. go di ni. 

^lan 19.

Di rekt ni ko ri sni ci bu xet skih sred -
sta va, mo gu iz vr {i ti pre u sme ra va we apro -
pri ja ci ja odo bre nih na ime od re |e nih ras -
ho da i iz da ta ka ko ji se fi nan si ra ju iz op -
{tih pri ho da iz bu xe ta gra da Kra qe va u
okvi ru istog raz de la, u iz no su do 5% vred -
no sti apro pri ja ci je za ras hod i iz da tak ~i -
ji se iz nos uma wu je, uz pi sa no odo bre we
Ode qe wa za pri vre du i fi nan si je Grad ske
upra ve gra da Kra qe va.

^lan 20.

Gra do na ~el nik gra da Kra qe va mo ̀ e u
skla du sa za ko nom vr {i ti pro me ne u apro -
pri ja ci ja ma, re {e wem u to ku bu xet ske go di -
ne u slu ~a ju da se obim po slo va wa ili ovla -
{}e wa di rekt nog, od no sno we go vog in di -
rekt nog ko ri sni ka bu xet skih sred sta va
pro me ni, ta ko {to }e iz nos apro pri ja ci ja
iz dvo je nih za ak tiv no sti tog ko ri sni ka
uve }a ti, od no sno sma wi ti.

^lan 21.

Za ko ri {}e we sred sta va bu xe ta iz ove od -
lu ke, bu xet ski ko ri sni ci pod no se zah tev sa
od go va ra ju }om do ku men ta ci jom Tre zo ru gra da
Kra qe va, na na ~in i po po stup ku pro pi sa nom
Uput stvom o ra du Tre zo ra gra da Kra qe va.

U slu ~a ju da za iz vr {e we od re |e nog pla -
}a wa bu xet skog ko ri sni ka ni je po sto jao
prav ni osnov, sred stva se vra }a ju u bu xet
gra da Kra qe va.

^lan 22.

Pre u ze te i sve dru ge fi nan sij ske oba ve -
ze po osno vu ras ho da i iz da ta ka od stra ne
bu xet skih ko ri sni ka bu xe ta gra da Kra qe va,
mo ra ju bi ti iz vr {e ne is kqu ~i vo na prin -
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ci pu go to vin ske osno ve sa kon so li do va nog
ra ~u na tre zo ra gra da Kra qe va, ko ji }e oba -
vqa ti kon tro lu tih ras ho da i iz da ta ka u
od no su na utvr |e ne apro pri ja ci je i odo bra -
va ti pla }a wa na te ret bu xet skih sred sta va.

^lan 23.

Na zah tev or ga na nad le ̀ nog za iz vr {e -
we bu xe ta gra da Kra qe va, bu xet ski ko ri -
sni ci su du ̀ ni da sta ve na uvid do ku men ta -
ci ju i po dat ke na osno vu ko jih se fi nan si -
ra ju wi ho vi ras ho di iz sred sta va bu xe ta
gra da Kra qe va, kao i da do sta ve tro me se~ ne
iz ve {ta je o ras ho di ma ukqu ~u ju }i i ostva -
re ne ras ho de iz sop stve nih pri ho da.

Uko li ko je ko ri snik bu xe ta svo jom de -
lat no {}u iza zvao sud ski spor, iz vr {e we
oba ve za po pra vo sna ̀ nim sud skim od lu ka ma
i sud skim po rav na wi ma ne }e se iz vr {a va ti
na te ret bu xe ta.

Ko ri snik bu xet skih sred sta va du ̀ an je
da or ga nu nad le ̀ nom za iz vr {e we bu xe ta
gra da Kra qe va do sta vi sva ku pro me nu u bro -
ju za po sle nih.

^lan 24.

Apro pri ja ci ja ko ja se iz vr {a va iz pri -
ho da za ko ji je za ko nom utvr |e na na me na, u
slu ~a ju da se ovaj pri hod ostva ru je u iz no su
ma wem od pla ni ra nog, ne }e se iz vr {a va ti
na te ret dru gih pri ho da bu xe ta.

^lan 25.

Ko ri snik bu xet skih sred sta va, ko ji od -
re |e ni rads hod i iz da tak iz vr {a va iz sred -
sta va bu xe ta i iz dru gih pri ho da, oba ve zan
je da iz mi re we tog ras ho da i iz dat ka pr vo
vr {i iz pri ho da dru gih iz vo ra.

^lan 26.

Sred stva pre ne ta bu xet skim ko ri sni ci -
ma, u skla du sa ovom od lu kom u to ku 2016. go -
di ne, a ni su utro {e na, vra ti }e se u bu xet do
is te ka fi skal ne go di ne, naj ka sni je do 31.
de cem bra 2016. go di ne.

^lan 27.

Di rekt ni i in di rekt ni ko ri sni ci bu -
xet skih sred sta va u 2016. go di ni, ob ra ~u na -
tu is prav ku vred no sti ne fi nan sij ske imo -
vi ne is ka zu ju na te ret ka pi ta la, od no sno ne
is ka zu ju ras hod amor ti za ci je i upo tre be
sred ta va za rad.

^lan 28.

Pri ho di ko ji su po gre {no upla }e ni
ili su upla }e ni u ve }em iz no su od pro pi sa -
nih, vra }a ju se na te ret po gre {no i vi {e
upla }e nih pri ho da, ako pro pi som ni je dru -
ga ~i je od re |e no, a skla du sa za ko nom ko jim
se ure |u je na pla ta jav nih pri ho da.

^lan 29.

Sred stva te ku }e bu xet ske re zer ve se ko -
ri ste za ne pla ni ra ne svr he, ili za svr he za
ko je se u to ku go di ne po ka ̀ e da apro pri ja -
ci je ni su bi le do voq ne.

Grad sko ve }e gra da Kra qe va, na pred log
Ode qe wa za pri vre du i fi nan si je Grad ske
upra ve gra da Kra qe va, do no si re {e we o upo -
tre bi sred sta va te ku }e bu xet ske re zer ve.

Sred stva te ku }e bu xet ske re zer ve ras po -
re |u ju se na di rekt ne ko ri sni ke bu xet skih
sred sta va to kom fi skal ne go di ne.

^lan 30.

Re {e we o upo tre bi sred sta va stal ne bu -
xet ske re zer ve do no si Grad sko ve }e gra da
Kra qe va, na pred log Ode qe wa za pri vre du i
fi nan si je Grad ske upra ve gra da Kra qe va, u
skla du sa za ko nom.

^lan 31.

Ode qe we za pri vre du i fi nan si je Grad -
ske upra ve gra da Kra qe va je oba ve zno da re -
dov no pra ti iz vr {e we bu xe ta i naj ma we dva
pu ta u to ku bu xet ske go di ne pod ne se iz ve -
{taj o iz vr {e wu bu xe ta Grad skom ve }u gra da
Kra qe va, a oba ve zno za {e sto me se~ ni i de ve -
to me se~ ni pe riod na kon is te ka tog pe ri o da.
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Grad sko ve }e gra da Kra qe va je oba ve zno
da naj ma we dva pu ta u to ku bu xet ske go di ne
pod ne se iz ve {taj Skup {ti ni gra da Kra qe va
o re a li za ci ji Od lu ke o bu xe tu, a oba ve zno za
{e sto me se~ ni i de ve to me se~ ni pe riod na kon
is te ka tog pe ri o da, u skla du sa Za ko nom.

^lan 32.

Jav ne na bav ke na te ret sred sta va bu xe ta,
vr {e se u skla du sa od red ba ma Za ko na o jav -
nim na bav ka ma.

^lan 33.

Bu xet se mo ̀ e za du ̀ i va ti sa mo u de lu
ka pi tal nih ula ga wa, sa gla sno od red ba ma
Za ko na o jav nom du gu.

Od lu ku o za du ̀ i va wu do no si Skup {ti -
na gra da Kra qe va po pret hod no pri ba vqe -
nom mi {qe wu nad le ̀ nog Mi ni star stva, u
skla du sa za ko nom.

^lan 34.

Ras po red ko ri {}e wa sred sta va iz bu xe -
ta gra da Kra qe va pla ni ra nih ~la nom 14.
ove od lu ke u okvi ru raz de la 2. gla va 01.
Grad sko ve }e, po zi ci ja 27, 28. i raz de lu 5.
gla va 01. Grad ska upra va, po zi ci ja 82, 84,
85. i 86, utvr di }e re {e wem Grad sko ve }e
gra da Kra qe va, na pred log nad le ̀ nog ode -
qe wa Grad ske upra ve gra da Kra qe va.

^lan 35.

Ras po red ko ri {}e wa bu xet skih sred sta -
va za te ku }e i ka pi tal ne tran sfe re ni vou Re -
pu bli ke pla ni ra nih u okvi ru raz de la 5. gla -
va 18. - Osnov no obra zo va we na po zi ci ja ma
521. i 522, gla va 19. - Sred we obra zo va we na
po zi ci ja ma 523. i 524, i gla va 21. - Dom zdra -
vqa „Kra qe vo“, na po zi ci ja ma 532. i 533, re -
{e wem uvr |u je Grad sko ve }e gra da Kra qe va,
na pred log od go vor nog di rekt nog bu xet skog
ko ri sni ka - Grad ske upra ve gra da Kra qe va.

Ras po red ko ri {}e wa bu xet skih sred -
sta va kod in di rekt nog bu xet skog ko ri sni ka

u okvi ru raz de la 5. gla va 14. - Me sne za jed -
ni ce re {e wem utvr |u je Grad sko ve }e gra da
Kra qe va, na pred log od go vor nog di rekt nog
bu xet skog ko ri sni ka - Grad ske upra ve gra da
Kra qe va.

Ras po red na re {e wa iz sta va 1. i 2. ovog
~la na Grad sko ve }e gra da Kra qe va je u oba -
ve zi da do ne se naj ka sni je u ro ku od 30 da na
od da na stu pa wa na sna gu ove od lu ke. 

^lan 36.

Grad sko ve }e je od go vor no za spro vo |e we
fi skal ne po li ti ke i upra vqa we jav nom
imo vi nom, pri ho di ma i pri ma wi ma i ras -
ho di ma i iz da ci ma bu xe ta na na ~in ko ji je
u skla du sa za ko nom.

^lan 37.

U slu ~a ju ka da vi {i ni vo vla sti svo -
jim ak tom opre de li ni ̀ em ni vou vla sti na -
men ska sred stva za na dok na du {te ta usled
ele men tar nih ne po go da, od no sno dru ga na -
men ska tran fer na sred stva, kao i u slu ~a ju
ugo va ra wa do na ci ja, a ~i ji iz no si ni su mo -
gli bi ti po zna ti u po stup ku do no {e wa bu -
xe ta, na pred log Ode qe wa za pri vre du i fi -
nan si je grad ske upra ve gra da Kra qe va, gra -
do na ~el nik gra da Kra qe va do no si re {e we o
iz vr {e wu iz da ta ka po tom osno vu. 

^lan 38.

Ova od lu ka stu pa na sna gu na red nog da na
od da na ob ja vqi va wa u „Slu ̀ be nom li stu
gra da Kra qe va“, a pri me wu je se od 1. ja nu a -
ra 2016. go di ne.

Skup{tina gra da Kra qe va
Broj: 011-234/2015-III
Da na: 29. decembra 2015. go di ne 

Predsednik 
Skup{tine grada Kraqeva

Sreten Jovanovi}, s.r.__________________________
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401.

Na osno vu ~la no va 7, 11, 15, 17. i 18. Za -
ko na o fi nan si ra wu lo kal ne sa mo u pra ve
(„Slu ̀ be ni gla snik RS“, broj 62/06, 47/11,
93/12, 99/13 - uskla |e ni din. iz no si, 125/14 -
uskla |e ni din. iz no si, 95/15- uskla |e ni
din. iz no si), ~la na 20. ta~ ka 4, a u ve zi sa
~la nom 23. stav 4, ~la nom 32. ta~ ka 3. i ta~ -
ka 6, a u ve zi sa ~la nom 66. stav 3. Za ko na o
lo kal noj sa mo u pra vi („Slu ̀ be ni gla snik
RS“, broj 129/07), ~la na 16. stav 1. ta~ ka 6,
~la na 26. ta~ ka 3. i 9. i ~la na 121. stav 2.
Sta tu ta gra da Kra qe va („Slu ̀ be ni list
gra da Kra qe va“, broj 15/13 - pre ~i {}en
tekst),

Skup {ti na gra da Kra qe va, na sed ni ci
odr ̀ a noj da na 28. i 29. de cem bra 2015. go di -
ne, do ne la je

O D L U K U

O IZ ME NA MA I DO PU NA MA 
OD LU KE O LO KAL NIM 

KO MU NAL NIM TAK SA MA

^lan 1.

U Od lu ci o lo kal nim ko mu nal nim tak -
sa ma („Slu ̀ be ni list gra da Kra qe va“, broj
05/13 i 30/13) u de lu Tak se na ta ri fa, Ta rif -
ni broj 1. me wa se i gla si:

Ta rif ni broj 1.

Za is ti ca we fir me na po slov nom pr o -
sto ru tak sa se utvr |u je u go di {wem iz no su
i to:

1.Za prav na li ca ko ja su pre ma Za ko nu o
ra ~u no vod stvu („Slu ̀ be ni gla snik RS“,
broj 62/13) raz vr sta na u sred wa prav na li ca,
ma la prav na li ca, mi kro prav na li ca i pre-
d u zet ni ke, ~i ji go di {wi pri hod pre la zi
50.000.000,00 di na ra, u iz no su i to:
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a) Kraqevo 
 

zona 
godi{wa obaveza 

za SREDWE  
pravno lice 

godi{wa obaveza 
za MALO pravno 

lice 

godi{wa obaveza 
za MIKRO pravno 

lice i  
PREDUZETNIKA

Ekstra zona 45.000,00 дin. 30.000,00 дin. 21.000,00 дin. 

1. Zona 36.000,00 дin. 24.000,00 дin. 15.000,00 дin. 

2. Zona 27.000,00 дin. 18.000,00 дin. 12.000,00 дin. 

3. Zona 21.000,00 дin. 15.000,00 дin. 9.000,00 дin. 

4. Zona 18.000,00 дin. 12.000,00 дin. 6.000,00 дin. 

5. Zona 12.000,00 дin. 6.000,00 дin. 4.500,00 дin. 
 
 
 

b) Mataru{ka Bawa 
 

zona 
godi{wa obaveza 

za SREDWE  
pravno lice 

godi{wa obaveza 
za MALO pravno 

lice 

godi{wa obaveza 
za MIKRO pravno 

lice i  
PREDUZETNIKA

MB - 1. Zona 18.000,00 дin. 12.000,00 дin. 6.000,00 дin. 

MB - 2. Zona 18.000,00 дin. 12.000,00 дin. 6.000,00 дin. 
 
 
 

v) U{}e 
 

zona 
godi{wa obaveza za 

SREDWE pravno 
lice 

godi{wa obaveza 
za MALO pravno 

lice 

godi{wa obaveza 
za MIKRO prav-

no  
lice i  

PREDUZETNI-
KA 

U{}e - 1. Zona 9.000,00 дin. 6.000,00 дin. 4.500,00 дin. 

U{}e - 2. Zona 9.000,00 дin. 6.000,00 дin. 4.500,00 дin. 
 
 

2. Za pravna lica koja su prema Zakonu o ra~unovodstvu („Slu`beni glasnik RS“, broj 
62/13) razvrstana u velika pravna lica, u iznosu i to:  
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a) Kraqevo 
 

zona 
godi{wa obaveza za  

VELIKO pravno lice 

Ekstra zona 60.000,00 дin. 

1. Zona 54.000,00 дin. 

2. Zona 45.000,00 дin. 

3. Zona 30.000,00 дin. 

4. Zona 27.000,00 дin. 

5. Zona 24.000,00 дin. 
 

b) Mataru{ka Bawa 
 

zona 
godi{wa obaveza za  

VELIKO pravno lice 

MB - 1. Zona 27.000,00 дin. 
MB - 2. Zona 27.000,00 дin. 

 
 

v) U{}e 

zona 
godi{wa obaveza za  

VELIKO pravno lice 

U{}e - 1. Zona 13.500,00 дin. 
U{}e - 2. Zona 13.500,00 дin. 

 
3. Za pravna lica koja obavqaju delatnost bankarstva, osigurawa imovine i lica, proiz-

vodwe i trgovine naftom i naftnim derivatima, proizvodwe i trgovine na veliko duvan-
skim proizvodima, proizvodwe cementa, telekomunikacija (fiksna i mobilna telefonija), 
po{tanskih usluga, elektroprivrede i prire|ivawa igara na sre}u (kladionice, tombole, 
loto, kockarnice i dr.) pla}a se lokalna komunalna taksa prema veli~ini pravnog lica i zo-
ni u kojoj pravno lice obavqa delatnost i to: 

 
a) Kraqevo 

 

zona 
godi{wa obaveza 

za VELIKO 
 pravno lice 

godi{wa obaveza 
za SREDWE  
pravno lice 

godi{wa obaveza 
za MALO  

pravno lice 

godi{wa obaveza za 
MIKRO pravno  

lice i  
PREDUZETNIKA

Ekstra zona 450.000,00 дin. 360.000,00 дin. 315.000,00 дin. 225.000,00 дin. 

1. Zona 360.000,00 дin. 288.000,00 дin. 252.000,00 дin. 180.000,00 дin. 

2. Zona 270.000,00 дin. 216.000,00 дin. 189.000,00 дin. 135.000,00 дin. 

3. Zona 225.000,00 дin. 180.000,00 дin. 157.500,00 дin. 112.500,00 дin. 

4. Zona 120.000,00 дin. 90.000,00 дin. 60.000,00 дin. 45.000,00 дin. 

5. Zona 90.000,00 дin. 72.000,00 дin. 45.000,00 дin. 30.000,00 дin. 
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b) Mataru{ka Bawa 
 

zona 
godi{wa obaveza 

za VELIKO  
pravno lice 

godi{wa obaveza 
za SREDWE  
pravno lice 

godi{wa obaveza 
za MALO  

pravno lice 

godi{wa obaveza za 
MIKRO pravno  

lice i  
PREDUZETNIKA

MB - 1. Zona 120.000,00 дin. 90.000,00 дin. 45.000,00 дin. 30.000,00 дin. 

MB - 2. Zona 120.000,00 дin. 90.000,00 дin. 45.000,00 дin. 30.000,00 дin. 
 

v) U{}e 
 

zona 
godi{wa obaveza 

za VELIKO  
pravno lice 

godi{wa obaveza 
za SREDWE  
pravno lice 

godi{wa obaveza 
za MALO  

pravno lice 

godi{wa obaveza za 
MIKRO pravno  

lice i  
PREDUZETNIKA

U{}e - 1. Zona 60.000,00 дin. 45.000,00 дin. 30.000,00 дin. 15.000,00 дin. 

U{}e - 2. Zona 60.000,00 дin. 45.000,00 дin. 30.000,00 дin. 15.000,00 дin. 
 

g) preduzetnici koji kao Ugovorne po{te obavqaju delatnost po{tanskih usluga na teri-
toriji grada Kraqeva, lokalnu komunalnu taksu za isticawe firme na poslovnom prostoru 
pla}aju u godi{wem iznosu od 24.000,00 dinara bez obzira na zonu u kojoj obavqaju delatnost. 

Velika, sredwa, mala, mikro pravna lica i preduzetnici upisani u registar Agencije za 
privredne registre, koji obavqaju delatnost na teritoriji grada Kraqeva, a obveznici su lo-
kalne komunalne takse za isticawe firme na poslovnom prostoru du`ni su da najkasnije do 
30. juna teku}e godine dostave dokaz o visini godi{weg prihoda ostvarenog u prethodnoj go-
dini, kao i dokaz o razvrstavawu u skladu sa ~lanom 6. Zakona o ra~unovodstvu („Slu`beni 
glasnik RS“, broj 62/13). 

Zone po ovom tarifnom broju utvr|ene su u skladu sa Odlukom o utvr|ivawu doprinosa za 
ure|ivawe gra|evinskog zemqi{ta („Slu`beni list grada Kraqeva“, broj 11/15 i 26/15), i to: 
 

- Ekstra zona 
1. Zona 
2. Zona 
3. Zona 
4. Zona - Kompleks Manastira @i~a 
5. Zona – zone u naseqenim mestima grada Kraqeva, van zona naseqenih mesta Kraqevo, Ma-

taru{ka Bawa, U{}e i prostora oko Manastira @i~a 
Mataru{ka Bawa - 1. Zona 
Mataru{ka Bawa - 2. Zona 
U{}e - 1.Zona 
U{}e - 2. Zona 
 
Pla}awe takse na firmu vr{i se mese~no u visini 1/12 godi{weg iznosa takse i to do 15-

og u mesecu za prethodni mesec na osnovu zadu`ewa iz Рe{ewa nadle`nog Odeqewa za pore-
sku administraciju Gradske uprave grada Kraqeva. 

Taksu na firmu ne pla}aju dr`avni organi, organi lokalne samouprave, javna komunalna 
preduze}a i druga javna preduze}a ~iji je osniva~ grad Kraqevo, ustanove i organizacije iz 
oblasti kulture, obrazovawa, fizi~ke kulture, zdravstva, de~je i socijalne za{tite i druge 
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organizacije koje se iskqu~ivo bave pru`awem humanitarnih pomo}i, tradicionalne verske 
i organizacije koje rade sa invalidima i hendikepiranim licima, udru`ewa gra|ana i 
sportske organizacije, kao ni takseni obveznici iz oblasti umetni~kih i starih zanata, od-
nosno doma}e radinosti, utvr|eni Pravilnikom o odre|ivawu poslova koji se smatraju sta-
rim i umetni~kim zanatima, odnosno poslovima doma}e radinosti, na~inu sertifikovawa 
istih i vo|ewu posebne evidencije izdatih sertifikata („Slu`beni glasnik RS“, broj 
56/12). 

Za vreme trajawa privremenog prestanka obavqawa delatnosti, obveznik komunalne takse 
ne pla}a lokalnu komunalnu taksu po ovom tarifnom broju. 

Obaveza pla}awa lokalne komunalne takse po ovom tarifnom broju prestaje sa danom bri-
sawa privrednog subjekta iz registra Agencije za privredne registre, odnosno Odlukom pri-
vrednog subjekta o prestanku obavqawa delatnosti maloprodajnog objekta ili organizacione 
poslovne jedinice na teritoriji grada Kraqeva, odnosno Re{ewem Ministarstva Finansija 
Republike Srbije - Uprave ѕa igre na sre}u za privredne subjekte koji obavqaju delatnost 
kockawe i kla|ewe. 

Taksa po ovom Tarifnom broju pla}a se na uplatni ra~un javnih prihoda broj 840–
716111843–35. 

 
 

^lan 2. 
 
 
U delu Taksena tarifa, Tarifni broj 2. mewa se i glasi: 
 
 
 

Tarifni broj 2. 
 
 
Za kori{}ewe reklamnih panoa, ukqu~uju}i i isticawe i ispisivawe firmi van poslov-

nog prostora na objektima i prostorima koji pripadaju gradu (kolovozi, trotoari, zelene po-
vr{ine, bandere i sl.) utvr|uje se lokalna komunalna taksa u godi{wem iznosu i to:  

 
 
a) Kraqevo 

 

Sredwa, mala,  
mikro pravna lica 
i preduzetnici sa 
prihodom ve}im od 
50.000.000 dinara 

zona 
godi{wa obaveza za 

SREDWE  
pravno lice 

godi{wa obaveza za 
MALO  

pravno lice 

godi{wa obaveza za 
MIKRO pravno lice 
i PREDUZETNIKA 

Ekstra  
zona 

9.000,00 дin. 6.000,00 дin. 4.200,00 дin. 

1. Zona 7.200,00 дin. 4.800,00 дin. 3.000,00 дin. 

2. Zona 5.400,00 дin. 3.600,00 дin. 2.400,00 дin. 

3. Zona 4.200,00 дin. 3.000,00 дin. 1.800,00 дin. 

4. Zona 3.600,00 дin. 2.400,00 дin. 1.200,00 дin. 

5. Zona 2.400,00 дin. 1.200,00 дin. 900,00 дin. 
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Velika prav-
na lica 

zona 
godi{wa obaveza za  

VELIKO pravno lice 

Ekstra zona 12.000,00 дin. 

1. Zona 10.800,00 дin. 

2. Zona 9.000,00 дin. 

3. Zona 6.000,00 дin. 

4. Zona 5.400,00 дin. 

5. Zona 4.800,00 дin. 
 

 

Specifi~ne 
delatnosti 

zona 
godi{wa obaveza 

za VELIKO 
pravno lice 

godi{wa obaveza 
za SREDWE 
pravno lice 

godi{wa obaveza 
za MALO pravno 

lice 

godi{wa obaveza za 
MIKRO pravno lice 
i PREDUZETNIKA

Ekstra zo-
na 

90.000,00 дin. 72.000,00 дin. 63.000,00 дin. 45.000,00 дin. 

1. Zona 72.000,00 дin. 57.600,00 дin. 50.400,00 дin. 36.000,00 дin. 

2. Zona 54.000,00 дin. 43.200,00 дin. 37.800,00 дin. 27.000,00 дin. 

3. Zona 45.000,00 дin. 36.000,00 дin. 31.500,00 дin. 22.500,00 дin. 

4. Zona 24.000,00 дin. 18.000,00 дin. 12.000,00 дin. 9.000,00 дin. 

5. Zona 18.000,00 дin. 14.400,00 дin. 9.000,00 дin. 6.000,00 дin. 
 
 
b) Mataru{ka Bawa 
 

Sredwa, mala, mi-
kro pravna lica  

i preduzetnici sa 
prihodom ve}im od 
50.000.000 dinara 

zona 
godi{wa obaveza za 

SREDWE  
pravno lice 

godi{wa obaveza za 
MALO  

pravno lice 

godi{wa obaveza za 
MIKRO pravno lice 
i PREDUZETNIKA

MB - 1. Zona 3.600,00 дin. 2.400,00 дin. 1.200,00 дin. 

MB - 2. Zona 3.600,00 дin. 2.400,00 дin. 1.200,00 дin. 

 
 

Velika pravna lica 

zona 
godi{wa obaveza za  

VELIKO pravno lice 

MB - 1. Zona 5.400,00 дin. 

MB - 2. Zona 5.400,00 дin. 
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Specifi~ne 
delatnosti 

zona 
godi{wa obaveza 

za VELIKO 
pravno lice 

godi{wa obaveza 
za SREDWE 
pravno lice 

godi{wa obaveza 
za MALO pravno 

lice 

godi{wa obaveza za 
MIKRO  

pravno lice i 
PREDUZETNIKA

MB –  
1. Zona 

24.000,00 дin. 18.000,00 дin. 9.000,00 дin. 6.000,00 дin. 

MB –  
2. Zona 

24.000,00 дin. 18.000,00 дin. 9.000,00 дin. 6.000,00 дin. 

 
 
 

v) U{}e 
 

Sredwa, mala, mi-
kro pravna lica  

i preduzetnici sa 
prihodom ve}im od 
50.000.000 dinara 

zona 
godi{wa obaveza  

za SREDWE  
pravno lice 

godi{wa obaveza 
 za MALO  

pravno lice 

godi{wa obaveza za 
MIKRO  

pravno lice i 
PREDUZETNIKA 

U{}e - 1. Zona 1.800,00 дin. 1.200,00 дin. 900,00 дin. 

U{}e - 2. Zona 1.800,00 дin. 1.200,00 дin. 900,00 дin. 

 
 

Velika pravna lica 

zona 
godi{wa obaveza za  

VELIKO pravno lice 

U{}e - 1. Zona 2.700,00 дin. 

U{}e - 2. Zona 2.700,00 дin. 
 

 

Specifi~ne 
delatnosti 

zona 
godi{wa obaveza 

za VELIKO  
pravno lice 

godi{wa obaveza
 za SREDWE  
pravno lice 

godi{wa obaveza 
za MALO  

pravno lice 

godi{wa obaveza 
za MIKRO  

pravno lice i 
PREDUZETNIKA

U{}e –  
1. Zona 

12.000,00 дin. 9.000,00 дin. 6.000,00 дin. 3.000,00 дin. 

U{}e –  
2. Zona 

12.000,00 дin. 9.000,00 дin. 6.000,00 дin. 3.000,00 дin. 

 
 



Tak su iz ovog ta rif nog bro ja, sra zmer no
vre me nu ko ri {}e wa jed no krat no, pla }a
prav no li ce ili pred u zet nik-fi zi~ ko li -
ce, ko je ko ri sti re klam ne pa noe, od no sno
is ti ~e i is pi su je fir mu van po slov nog pro -
sto ra na objek ti ma i pro sto ri ma ko ji pri -
pa da ju gra du u po stup ku iz da va wa odo bre wa
od stra ne JP Di rek ci ja za pla ni ra we i iz -
grad wu „Kra qe vo“ iz Kra qe va.

Tak su po ovom ta rif nom bro ju ne pla }a -
ju ob ve zni ci ko ji ko ri ste re klam ne pa noe, a
or ga ni zu ju i re kla mi ra ju ne ko mer ci jal ne,
kul tur ne, hu ma ni tar ne i sport ske pri red be.

Tak sa po ovom Ta rif nom bro ju pla }a se
na uplat ni ra ~un jav nih pri ho da broj 840-
716112843-42.

^lan 3.

Ova od lu ka stu pa na sna gu osmog da na od
da na ob ja vqi va wa u „Slu ̀ be nom li stu gra da
Kra qe va“, a pri me wi va }e se od 01.01.2016.
go di ne.

Skup{tina gra da Kra qe va
Broj: 011-244/2015-III
Da na: 29. decembra 2015. go di ne 

Predsednik 
Skup{tine grada Kraqeva

Sreten Jovanovi}, s.r.__________________________

402.

Na osno vu ~la na 20. stav 1. ta~ ka 5. Za -
ko na o lo kal noj sa mo u pra vi („Slu ̀ be ni
gla snik RS”, broj 129/07), ~lana 13. Za ko na o
ko mu nal nim de lat no sti ma („Slu ̀ be ni gla -
snik RS“, broj 88/11), ~la na 39. Za ko na o pre -
kr {a ji ma („Slu ̀ be ni gla snik RS“, broj
65/13) i ~la na 26. ta~ ke 8. i 9. Sta tu ta gra da

Kra qe va („Slu ̀ be ni list gra da Kra qe va“,
broj 15/13 - pre ~i {}en tekst), 

Skup {ti na gra da Kra qe va, na sed ni ci
odr ̀ a noj da na 28. i 29. de cem bra 2015. go di -
ne, do ne la je 

O D  L U  K U 

O IZ ME NA MA I DO PU NA MA OD LU KE
O VO DO VO DU I KA NA LI ZA CIJI

^lan 1.

U Od lu ci o vo do vo du i ka na li za ci ji
(„Slu ̀ be ni list gra da Kra qe va“, broj 3/2015),
~lan 2. me wa se i gla si:

„Po je di ni poj mo vi i iz ra zi upo tre bqe -
ni u ovoj od lu ci ima ju sle de }e zna ~e we: 

1. „pre ~i {}a va we i di stri bu ci ja vo de“
je sa ku pqa we, pre ra da, pre ~i {}a va we vo de
i is po ru ka vo de ko ri sni ci ma za pi }e i dru -
ge po tre be, vo do vod nom mre ̀ om do mer nog
in stru men ta ko ri sni ka; 

2. „od vo |e we i pre ~i {}a va we at mos fe r -
skih i ot pad nih vo da“ je sa ku pqa we i ukla -
wa we upo tre bqe nih ot pad nih, kao i at mos -
fer skih i po vr {in skih vo da sa jav nih po -
vr {i na si ste mom ka na li za ci o ne mre ̀ e i
pump nih sta ni ca, od vod nim ka na li ma, dre -
na ̀ om ili na dru gi na ~in, wi ho vo pre ~i -
{}a va we i is pu {ta we iz mre ̀ e, odr ̀ a va -
we ka na li za ci o ne mre ̀ e, ka na la, sliv ni ka
i dru gih obje ka ta za ukla wa we vo de, cr pqe -
we, od voz i tre ti ra we ot pad nih vo da iz sep -
ti~ kih ja ma, kao i sa ku pqa we i is ko ri {}e -
nih vo da od pri kqu~ ka ko ri sni ka ko mu nal -
nih uslu ga na uli~ nu mre ̀ u i od vo |e we ka -
na li za ci o nom mre ̀ om, pre ~i {}a va we i is -
pu {ta we iz mre ̀ e; 

3. „jav ni vo do vod“ je si stem za snab de va -
we vo dom za pi }e ko ji ima sa ni tar no ure |e -
no i za {ti }e no iz vo ri {te (ili bu na re),
kap ta ̀ u, re zer vo ar i vo do vod nu mre ̀ u, a
~i ne ga na ve de ni objek ti, ure |a ji i opre ma,
ukqu ~u ju }i i pri kqu~ ke ko ri sni ka do mer -
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nog in stru men ta ko ri sni ka - po tro {a ~a,
ukqu ~u ju }i i mer ni in stru ment - vo do mer; 

4. „unu tra {wi vo do vod“ je vo do vod na
in sta la ci ja (ce vo vo di) i ure |a ji u objek tu
ko ri sni ka i iz van objek ta ko ri sni ka do
mer nog in stru men ta - vo do me ra, od no sno do
glav nog vo do me ra (ako po sto ji), ukqu ~u ju }i
i vo do mer no sklo ni {te, ko ji slu ̀ e za snab -
de va we ko ri sni ka vo dom iz jav nog vo do vo da; 

5. „vo do mer no sklo ni {te“ je pro stor za
sme {taj mer nog in tru men ta - vo do me ra (je -
dan ili vi {e) sa pri pa da ju }om ar ma tu rom i
fa zon skim ko ma di ma i mo ̀ e bi ti vo do mer -
no ok no ili po se ban za {ti }en pro stor u
objek tu ko ri sni ka; 

6. „jav na ka na li za ci ja“ je skup ko ji ~i -
ne ka na li za ci o na mre ̀ a, ure |a ji, opre ma i
objek ti, ukqu ~u ju }i i pri kqu~ ke obje ka ta
ko ri sni ka na uli~ nu ka na li za ci o nu mre ̀ u
do pr vog re vi zi o nog ok na iza re gu la co ne
li ni je, od no sno na ze mqi {tu ko ri sni ka
objek ta, ko ji slu ̀ i za pri ku pqa we, od vo |e -
we i pre ~i {}a va we ot pad nih vo da, a ~i ne je
fe kal na i at mos fer ska ka na li za ci ja; 

7. „objek ti ma za eva ku a ci ju ot pad nih
vo da ka na li za ci je“, u smi slu od re da ba ove
od lu ke, sma tra ju se ko lek tor ska i uli~ na
ka na li za ci o na mre ̀ a, {ah to vi, po stro je wa
i objek ti ko je slu ̀ e za od vo |e we i pre ~i -
{}a va we ot pad nih vo da do sa bir ne {ah te na
glav nom ko lek to ru, uko li ko ne po sto ji sa -
bir no (pr vo) re vi zi o no ok no iz gra |e no (iza
re gu la ci o ne li ni je na ze mqi {tu ko ri sni -
ka objek ta) po uslo vi ma JKP „Vo do vod“ Kra -
qe vo; ka na li za ci o ne mre ̀ e stam be nih zgra -
da ko ri sni ka ili blo ka stam be nih zgra da; 

8. „op {ta ka na li za ci ja“ je ka na li za ci -
ja za od vo |e we ot pad nih vo da za jed no sa at -
mos fer skim i po vr {in skim vo da ma; 

9.“ at mos fer ska ka na li za ci ja“ je ka na -
li za ci ja za od vo |e we sa mo at mos fer skih i
po vr {in skih vo da sa jav nih po vr {i na, ko -
lo vo za, tro to a ra i kro vo va obje ka ta pre ko
olu ka; 

10. „in du strij ska ka na li za ci ja“ je skup
obje ka ta i ure |a ja in du strij skog po go na ko -
ji ma se od vo de ot pad ne in du strij ske vo de do
pri kqu ~e wa na jav nu ka na li za ci ju, ukqu -

~u ju }i i ure |a je za pret hod no pre ~i {}a va -
we ot pad nih vo da, me ra ~e pro to ka i kon -
trol ne re gi stru ju }e in stru men te; 

11. „ko ri sni ci ko mu nal nih uslu ga“ su
fi zi~ ka i prav na li ca i pri vat ni pred u -
zet ni ci ko ji su vla sni ci, za kup ci ili ko -
ri sni ci po dru gom osno vu obje ka ta ko ji su
pri kqu ~e ni na jav ni vo do vod i ka na li za ci -
ju, u skla du sa za ko nom i ovom od lu kom; 

12. „pri kqu ~ak na mre ̀ u jav nog vo do vo -
da“ je spoj na ce vo vod jav nog vo do vo da, spoj -
ni vod - cev do mer nog in stru men ta - vo do me -
ra (ili glav nog vo do me ra, ako po sto ji) sme -
{te nog u vo do mer nom sklo ni {tu, ukqu ~u ju -
}i i mer ni in stru ment -vo do mer (ili glav -
ni vo do mer, ako po sto ji); 

13. „obje kat“ je jed na ili vi {e gra |e vi -
na ko je pred sta vqa ju fi zi~ ku, funk ci o nal -
nu ili teh ni~ ko-teh no lo {ku ce li nu (zgra -
de svih vr sta, in du strij ski, po qo pri vred -
ni i dru gi pri vred ni objek ti, objek ti spo r -
ta i re kre a ci je, gro bqa, sklo ni {ta i sl.)
ko ji mo gu bi ti pod zem ni ili nad zem ni i ko -
ji su pri kqu ~e ni na jav ni vo do vod i ka na -
li za ci ju; 

14. „za seb na ce li na“ je po se ban deo
objek ta: stan, po slov ni pro stor, ga ra ̀ a,
stam be ni ulaz i sl., ko ji je pri kqu ~en na
jav ni vo do vod i ka na li za ci ju; 

15. „vo do mer“ je od go va ra ju }i stan dar -
di zo va ni mer ni in stru ment (ure |aj) ko ji se,
kao deo jav nog vo do vo da, po sta vqa u vo do mer -
nom sklo ni {tu i ko ji o~i ta va JKP „Vo do -
vod“ Kra qe vo, re dov no ga odr ̀ a va i ove ra va;

16. „glav ni vo do mer“ je sva ki vo do mer
ko ji se na la zi u vo do mer nom sklo ni {tu ne -
po sred no na za vr {et ku spoj nog vo da, od no -
sno pri kqu~ ne ce vi na mre ̀ u jav nog vo do -
vo da i mo ̀ e bi ti za jed nu za seb nu ce li nu
ili obje kat; 

17. „po mo} ni vo do mer“ je ste se kun dar ni
vo do mer za za seb nu ce li nu ugra |en u unu tra -
{wi vo do vod objek ta ko ri sni ka, pre ma
uslo vi ma JKP „Vo do vod“ Kra qe vo.

18. „pri kqu ~ak na uli~ nu ka na li za ci o -
nu mre ̀ u“ je ste ce vo vod od spo ja u pri kqu~ -
noj {ah ti na uli~ noj ka na li za ci o noj mre -
`i do pr vog (sa bir nog) re vi zi o nog ok na iza
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re gu la ci o ne li ni je iz gra |e nog na ze mqi -
{tu ko ri sni ka objek ta, pre ma uslo vi ma
JKP „Vo do vod“ Kra qe vo;

19. „unu tra {wa ka na li za ci o na in sta -
la ci ja“ su vo do vi i ure |a ji ko ri sni ka za
od vo |e we ot pad nih i at mos fer skih vo da iz
objek ta ko ri sni ka do zad weg (sa bir nog) re -
vi zi o nog ok na iz gra |e nog na ze mqi {tu ko -
ri sni ka objek ta, pre re gu la ci o ne li ni je,
ukqu ~u ju }i i zad we re vi zi o no ok no, na ko -
me se oba vqa me re we ko li ~i ne i kva li te ta
ot pad nih vo da i iz ko jeg se ko ri snik pri -
kqu ~u je na uli~ nu ka na li za ci o nu mre ̀ u;

20. „ko ri snik“ je sva ko prav no ili fi -
zi~ ko li ce ko je je vla snik, od no sno ko ri -
snik objek ta ili za seb ne ce li ne ko ja je pri -
kqu ~e na na grad ski vo do vod i ka na li za ci ju
u skla du sa od red ba ma od lu ke, ili li ce na
ko je je vla snik prav nim po slom pre neo ko -
ri sni~ ki sta tus i o to me oba ve stio JKP
„Vo do vod“ Kra qe vo;

21. „neo vla {}e no ko ri {}e we vo de, od -
no sno ka na li za ci je“ je ko ri {}e we jav nog
vo do vo da, od no sno jav ne ka na li za ci je, pro -
tiv no od red ba ma za ko na i ove od lu ke.“ 

^lan 2.

^lan 11. stav 1. me wa se i gla si:
„Ko ri {}e wem vo de u jav ne svr he, u smi -

slu ove od lu ke, sma tra se ko ri {}e we vo de za
ga {e we po ̀ a ra, jav ne ~e sme i fon ta ne, jav -
ne sa ni tar ne objek te, jav ne ku pa li {ne ba ze -
ne, grad ska gro bqa, za pra we uli ca, tr go va i
dru gih jav nih po vr {i na, za za li va we jav -
nih ze le nih po vr {i na i dru go, uz pret hod -
no pri ba vqe nu sa gla snost JKP „Vo do vod“
Kra qe vo“.

^lan 3.

^lan 14. me wa se i gla si:
„Iz grad wa jav nog vo do vo da vr {i JKP

„Vo do vod“ Kra qe vo ili dru go prav no li ce

ili pred u zet nik (iz vo |a~) ko me to po ve ri
in ve sti tor.

Iz u zet no od sta va 1. ovog ~la na iz grad -
wu jav ne vo do vod ne mre ̀ e u okvi ru po sto je -
}eg si ste ma ko jim upra vqa JKP „Vo do vod“
Kra qe vo i pro {i re wa ko ja se in te gri {u u
po sto je }i si stem vr {i is kqu ~i vo ovo pred -
u ze }e na te ret in ve sti to ra. Sa gla snost na
ce nov nik da je Grad sko ve }e gra da Kra qe va.

Iz vo |a~ ra do va je oba ve zan da pi sme nim
pu tem oba ve sti JKP „Vo do vod“ Kra qe vo o
po ~et ku iz vo |e wa ra do va na iz grad wi jav -
nog vo do vo da naj ka sni je 8 da na pre po ~et ka
iz vo |e wa istih.

Teh ni~ ka do ku men ta ci ja za iz grad wu
jav nog vo do vo da pod le ̀ e pret hod noj sa gla -
sno sti JKP „Vo do vod“ Kra qe vo u po gle du
teh ni~ kih i dru gih uslo va.

Nad zor nad iz vo |e wem ra do va vr {i is -
kqu ~i vo JKP „Vo do vod“ Kra qe vo, uko li ko
isto ni je iz vo |a~ ra do va.“

^lan 4.

^lan 15. stav 1. me wa se i gla si:
„In ve sti tor je du ̀ an da pod ne se zah tev

nad le ̀ noj ge o det skoj upra vi, od no sno nad -
le ̀ noj slu ̀ bi za evi den ti ra we sni mqe ne
vo do vod ne i ka na li za ci o ne mre ̀ e sa ku} -
nim pri kqu~ ci ma, kao i mre ̀ e at mos fe r -
ske ka na li za ci je, ra di upi sa u ka ta star
pod zem nih in sta la ci ja.“ 

^lan 5.

^lan 16. me wa se i gla si:
„Pri iz grad wi dru gih ko mu nal nih in -

fra struk tur nih obje ka ta, a ka da te ra do ve
iz vo de dru gi in ve sti to ri ili tre }a li ca,
nad zor nad iz grad wom obje ka ta jav nog vo do -
vo da i ka na li za ci je, oba ve zno vr {i i JKP
„Vo do vod“ Kra qe vo. 

Nad le ̀ ni grad ski or gan mo ̀ e od bi ti
zah tev za iz da va we upo treb ne do zvo le, kao
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neo sno van, uko li ko utvr di da ni su is po -
{to va ni uslo vi iz pret hod nog sta va.“ 

^lan 6.

U ~la nu 20. stav 5. me wa se i gla si:
„U po sto je }im stam be nim zgra da ma ko -

lek tiv nog sta no va wa mo ̀ e se odo bri ti po -
sta vqa we po mo} nog vo do me ra za sva ki stan o
tro {ku vla sni ka u skla du sa teh ni~ kim
uslo vi ma JKP „Vo do vod“ Kra qe vo.“

^lan 7.

U ~la nu 22. stav 1. ta~ ka 7) me wa se i
gla si:

„7) do zvo la za iz grad wu objek ta ili odo -
bre we za iz vo |e we ra do va za iz grad wu pri -
kqu~ ka po sto je }eg objek ta na jav nu vo do vod -
nu mre ̀ u ili do kaz da je pod net zah tev za
le ga li za ci ju bes prav no iz gra |e nog objek -
ta.“

U ~la nu 22. stav 2. me wa se i gla si:
„U slu ~a ju da pod no si lac zah te va ne mo -

`e obez be di ti sva do ku men ta iz pret hod nog
sta va, istom se ne mo ̀ e odo bri ti pri kqu ~e -
we, osim u slu ~a je vi ma ka da se vr {i pri -
vre me no pri kqu ~e we bes prav no iz gra |e nog
objek ta na jav ni vo do vod, uz uslov da ko ri -
snik - pod no si lac zah te va do sta vi do kaz da
je pod net zah tev za le ga li za ci ju, od no sno do
okon ~a wa po stup ka oza ko we wa“.

^lan 8.

U ~la nu 28. stav 3. me wa se i gla si:
„Ako na sta li kvar pro u zro ku je pre kid

snab de va wa vo dom, JKP „Vo do vod“ Kra qe vo
je du ̀ no da pri stu pi po prav ci u ro ku od 24
sa ta.“

^lan 9.

^lan 29. me wa se i gla si:
„Sva ki vo do vod ni pri kqu ~ak mo ra ima -

ti za seb no i pro pi sa no `i go san vo do mer,
~i ju vr stu i ve li ~i nu od re |u je JKP „Vo do -
vod“ Kra qe vo. 

Na bav ka vo do me ra vr {i se iz na kna de za
pri kqu ~ak ko ji pla }a ko ri snik. 

JKP „Vo do vod“ Kra qe vo je du ̀ no da vr -
{i pe ri o di~ ni pre gled (ove ra va we) vo do me -
ra o svom tro {ku. 

U pe ri o du va ̀ no sti `i ga, tro {ko ve po -
prav ke mer nog in stru men ta sno si ko ri snik,
u skla du sa za ko nom, uko li ko je do {lo do
pu ca wa sta kla, po vre de plom be, to pqe wa
me ha ni zma i sli~ no, kao i tro {ko ve vr {e -
wa van red ne kon tro le, po zah te vu ko ri sni -
ka, ako se utvr di da je mer ni in stru ment is -
pra van.“

^lan 10.

U ~la nu 36. stav 1. me wa se i gla si:
„Ne mo gu se iz vo di ti gra |e vin ski i

dru gi ra do vi iz nad, is pod ili u ne po sred -
noj bli zi ni vo do vod nih ce vi i u zo ni ne po -
sred ne za {ti te iz vo ri {ta i re zer vo a ra, bez
pred hod no iz da tih teh ni~ kih uslo va ili
sa gla sno sti JKP „Vo do vod“ Kra qe vo.“ 

^lan 11.

U ~la nu 41. stav 1. ali ne ja 3. me wa se i
gla si:

“-pre u zme u si stem jav ne ka na li za ci je
upo tre bqe ne i ot pad ne vo de, ko je se u jav nu
ka na li za ci ju upu {ta ju pre ko pr vog re vi zi -
o nog ok na (iza re gu la ci o ne li ni je), ako je
kva li tet upo tre bqe nih i ot pad nih vo da u
skla du sa po seb nim pro pi si ma, ko ji ma se
od re |u ju kri te ri ju mi za od re |i va we kva li -
te ta upo tre bqe nih i ot pad nih vo da.“ 
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^lan 12.

U ~la nu 42. stav 1. ali ne ja 2, iza re ~i
uslu ge, do da je se “ „JKP Vo do vod“-u Kra qe -
vo utvr |e ne ovom od lu kom“.

U ~la nu 42. stav 1. ali ne ja 10. me wa se i
gla si: “ je du ̀ an da omo gu }i JKP „Vo do vod“
Kra qe vo za me nu vo do me ra i sva ku in ter ven -
ci ju u vo do mer nom ok nu.“

^lan 13.

U ~la nu 43. stav 4. ume sto bro ja “8” tre -
ba da sto ji broj ”5”.

^lan 14.

U ~la nu 46. stav 1. bri sa ti re ~i „kon -
tro li {e is prav nost vo do me ra i“

^lan 15.

^la nu 49. me wa se i gla si:
„JKP „Vo do vod“ Kra qe vo pri pa da na -

kna da za pru ̀ a we uslu ga snab de va wa vo dom
za pi }e, od no sno ko mu nal nu uslu gu od vo |e -
wa ot pad nih vo da ko ri sni ci ma, u skla du sa
ugo vo rom ko ji se za kqu ~u je iz me |u JKP
„Vo do vod“ Kra qe vo i ko ri sni ka, pre ma
utro {e noj ko li ~i ni vo de. 

JKP „Vo do vod“ Kra qe vo je u oba ve zi da
u skla du sa sta vom 1. ovog ~la na za kqu ~i
ugo vor sa no vim ko ri sni ci ma za pru ̀ a we
uslu ga snab de va wa vo dom za pi }e, od no sno za
ko mu nal nu uslu gu od vo |e wa ot pad nih vo da.

JKP „Vo do vod“ Kra qe vo je u oba ve zi da
do 5 go di na od da na stu pa wa na sna gu ove od -
lu ke, za kqu ~i ugo vor sa po sto je }im ko ri -
sni ci ma za pru ̀ a we uslu ga snab de va wa vo -
dom za pi }e, od no sno za ko mu nal nu uslu gu
od vo |e wa ot pad nih vo da.

Na kna da za pru ̀ a we uslu ga iz pret hod -
nog sta va, utvr |u je se i pla }a po m3 utro {e -
ne vo de i to: ko ri sni ci akon ta ci o no do 25.
u me se cu za te ku }i me sec, a uku pan dug po ob -
ra ~u nu pla }a do kra ja sle de }eg me se ca.“

Pla }a we ra ~u na vr {i se:
- na na pllat nim me sti ma JKP „Vo do -

vod“ Kra qe vo,
- na bla gaj ni JKP „Vo do vod“ Kra qe vo,
- u po {ti ili ban ci ili 
- na dru gi na ~in.
Na ra ~un iz sta va 1. ovog ~la na ko ri -

snik mo ̀ e da pod ne se pri go vor JKP „Vo do -
vod“ Kra qe vo, naj ka sni je u ro ku od 8 da na od
da na do sta vqa wa ra ~u na.

JKP „Vo do vod“ Kra qe vo je du ̀ no da
pri go vor re {i u ro ku od 15 da na od da na
pri je ma istog i o to me oba ve sti ko ri sni ka.

Ako JKP „Vo do vod“ Kra qe vo, re {a va ju -
}i po pri go vo ru utvr di da je isti osno van,
du ̀ no je da ra ~un is pra vi.“

^lan 16.

U ~la nu 54. stav 1. ta~ ka 7. bri {e se “;”
i do da je „bez sa gla sno sti JKP „Vo do vod“
Kra qe vo; “

U ~la nu 54. stav 1. do da je se ta~ ka “12.“
ko ja gla si: „ka da je obje kat pri kqu ~en na
jav ni vo do vod bez odo bre wa nad le ̀ nog or ga -
na Grad ske upra ve i bez od go va ra ju }e teh -
ni~ ke do ku men ta ci je iz ra |e ne u skla du sa
uslo vi ma JKP „Vo do vod“ Kra qe vo.“

U ~la nu 54. stav 3. me wa se i gla si “ Po
`al bi na re {e we iz pret hod nog sta va re {a -
va Grad sko ve }e gra da Kra qe va.“

^lan 17.

U ~la nu 56. stav 1. me wa se i gla si:
„Na zah tev vla sni ka, od no sno ko ri sni -

ka objek ta, ko ji se pod no si or ga nu grad ske
upra ve nad le ̀ nom za iz da va we odo bre wa za
iz grad wu, JKP „Vo do vod“ Kra qe vo utvr |u je
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teh ni~ ke uslo ve za pri kqu ~e we objek ta na
jav nu ka na li za ci ju, u skla du sa od red ba ma
ove od lu ke, za kon skim pro pi si ma i teh ni~ -
kim nor ma ti vi ma.“

^lan 18.

^lan 57. me wa se i gla si:
„Teh ni~ ka do ku men ta ci ja za iz grad wu

jav ne ka na li za ci je, iz ra |u je se na osno vu
teh ni~ kih uslo va ko je, na zah tev or ga na
Grad ske upra ve nad le ̀ nog za iz da va we odo -
bre wa za iz grad wu, iz da je JKP „Vo do vod“
Kra qe vo. Tro {ko ve iz da va wa ovih uslo va
sno si pod no si lac zah te va. 

Teh ni~ ke uslo ve za pro jek to va we ka na -
li za ci o nog pri kqu~ ka JKP „Vo do vod“ Kra -
qe vo iz da je na zah tev or ga na Grad ske upra ve
nad le ̀ nog za iz da va we odo bre wa za iz grad -
wu, u ro ku pro pi sa nom za ko nom ko jim se re -
gu li {e iz grad wa obje ka ta.“

^lan 19.

^lan 60. me wa se i gla si:
„Vla snik, od no sno ko ri snik objek ta, du -

`an je da unu tra {wu ka na li za ci o nu in sta -
la ci ju i zad we (sa bir no) re vi zi o no ok no iz -
gra |e no na ze mqi {tu ko ri sni ka objek ta
pre re gu la ci o ne li ni je, odr ̀ a va u is prav -
nom sta wu.“

^lan 20.

U ~la nu 76. stav 1. me wa se i gla si:
„Za bra we no je :
- u jav nu ka na li za ci ju, is pu {ta ti ili u

wu uba ci va ti ot pad ne ma te ri je ili pred me -
te ko ji mo gu o{te ti ti ure |a je, in sta la ci je,
od no sno {tet no de lo va ti na zdra vqe qu di,

- sa mo vla sno spa ja we unu tra {wih i
dru gih in sta la ci ja ka na li za ci je sa jav nom
ka na li za ci jom,

- ko ri sti ti jav nu (fe kal nu) ka na li za -
ci ju za od vo |e we at mos fer skih vo da sa
sliv nih po vr {i na (kro vo va, dvo ri {ta, sta -
za i dru gih be to ni ra nih po vr {i na i sl.)
ili za is pu {ta we sa dr ̀ a ja iz sep ti~ kih
ja ma,

- ko ri sti ti jav nu at mos fer skih ka na li -
za ci ju vo da za od vo |e we fe kal nih ot pad nih
i upo tre bqe nih vo da,

- at mos fer sku i fe kal nu vo du is pu {ta -
ti u jav nu ka na li za ci ju bez pret hod ne pri -
ba vqe nih teh ni~ kih uslo va i sa gla sno sti
JKP „Vo do vod“ Kra qe vo,

- iz vr {i ti pri kqu ~e we na jav ni vo do -
vod i/ili jav nu ka na li za ci ju su prot no od -
red ba ma ove od lu ke, i

- su prot no od red ba ma ove od lu ke na dru -
gi na ~in ko ri sti ti objek te i opre mu jav nog
vo do vo da i jav ne ka na li za ci je.

^lan 21.

U ~la nu 78. stav 1. me wa se i gla si:
„In spek cij ski nad zor, nad pri me nom

ove od lu ke i nad oba vqa wem ko mu nal nih de -
lat no sti, vr {i ko mu nal ni in spek tor, od no -
sno gra |e vin ski ili in spek tor za sa o bra }aj
i pu te ve u okvi ru svo jih nad le ̀ no sti i
ovla {}e wa.“ 

^lan 22.

U ~la nu 80. po sle 6. sta va do da je se nov
stav ko ji gla si:

„Iz vr {e we re {e wa ko je je do ne to od
stra ne nad le ̀ ne in spek ci je, a po ko ji ma
iz vr {e nik ni je po stu pio, spro vo di }e se po -
stup kom ad mi ni stra tiv nog iz vr {e wa re {e -
wa pri nud nim pu tem, a pre ko JKP „Vo do -
vod“ Kra qe vo, o tro {ku iz vr {e ni ka. Po stu -
pak ad mi ni stra tiv nog iz vr {e wa re {e wa
pri nud nim pu tem spro vo di }e se u sve mu u
skla du sa za kon skim pro pi si ma.“
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^lan 23.

U ~la nu 81. u sta vo vi ma 1, 2. i 3. ume sto
re ~i „~la na 29. stav 1. i 2.“ tre ba da sto ji
„~la na 29. stav 1. i 3.“

^lan 24.

U ~la nu 82. u sta vu 1. ta~ ka 6. ume sto re -
~i „stav 3.” tre ba da sto ji „stav 4.“

U ~la nu 82. u sta vu 1. ta~ ka 19. ume sto
“4 i 5” tre ba da sto ji “ 7 i 8”.

^lan 25.

U ~la nu 82. u sta vu 1. ta~ ka 1. ume sto
bro ja “2” tre ba da sto ji broj “ 3”.

^lan 26.

Ova od lu ka stu pa na sna gu osmog da na od
da na ob ja vqi va wa u „Slu ̀ be nom li stu gra -
da Kra qe va“.

Skup{tina gra da Kra qe va
Broj: 011-245/2015-III
Da na: 29. decembra 2015. go di ne 

Predsednik 
Skup{tine grada Kraqeva

Sreten Jovanovi}, s.r.__________________________

403.

Na osno vu ~la na 6. i 33. Za ko na o na ~i -
nu od re |i va wa mak si mal nog bro ja za po sle -

nih u jav nom sek to ru („Slu ̀ be ni gla snik
RS“, broj 68/15), ta~ ke 7. pod ta~ ka 138. Od lu -
ke o mak si mal nom bro ju za po sle nih na neo d -
re |e no vre me u si ste mu dr ̀ av nih or ga na,
si ste mu jav nih slu ̀ bi, si ste mu Au to nom ne
po kra ji ne Voj vo di ne i si ste mu lo kal ne sa -
mo u pra ve za 2015. go di nu („Slu ̀ be ni gla -
snik RS“, broj 101/15), ~la na 26. stav 1. ta~ -
ka 50. i ~la na 121. stav 2. Sta tu ta gra da Kra -
qe va („Slu ̀ be ni list gra da Kra qe va“, broj
15/13 - pre ~i {}en tekst),

Skup {ti na gra da Kra qe va, na sed ni ci
odr ̀ a noj da na 28. i 29. de cem bra 2015. go di -
ne, do ne la je 

O D L U K U 

O MAK SI MAL NOM BRO JU 
ZA PO SLE NIH NA NEO D RE \E NO 

VRE ME U SI STE MU LO KAL NE 
SA MO U PRA VE GRA DA KRA QE VA 

ZA 2015. GO DI NU

^lan 1.

Si stem lo kal ne sa mo u pra ve gra da Kra qe -
va ~i ne or ga ni gra da Kra qe va, jav ne slu ̀ be,
jav na pred u ze }a, prav na li ca osno va na od
stra ne tih pred u ze }a, pri vred na dru {tva i
dru ge or ga ni za ci je ko je u si ste mu lo kal ne
sa mo u pra ve ima ju oba ve zu pri ja vqi va wa po -
da ta ka o za po sle ni ma u re gi star ko ji vo di
mi ni star stvo nad le ̀ no za po slo ve fi nan si -
ja, od no sno za po sle ne ~i je se pla te, od no sno
za ra de fi nan si ra ju iz bu xe ta gra da Kra qe va.

^lan 2.

Ovom od lu kom, u okvi ru utvr |e nog bro ja
za po sle nih na neo d re |e no vre me u si ste mu
lo kal ne sa mo u pra ve gra da Kra qe va, utvr |u -
je se mak si ma lan broj za po sle nih na neo d re -
|e no vre me u or ga ni za ci o nim ob li ci ma gra -
da Kra qe va za 2015. go di nu, i to:
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^lan 3.

Or ga ni za ci o ni ob li ci iz ~la na 2. ove od lu ke ~i ji je broj za po sle nih na neo d re |e no vre -
me ve }i od mak si mal nog bro ja za po sle nih utvr |e nog ovom od lu kom u oba ve zi su da sma we, od -
no sno spro ve du ra ci o na li za ci ju bro ja za po sle nih na neo d re |e no vre me naj ma we do utvr |e nog
mak si mal nog bro ja za svoj or ga ni za ci o ni ob lik u ro ku od 60 da na od da na stu pa wa na sna gu ove
od lu ke. 



^lan 4.

U okvi ru mak si mal nog bro ja za po sle nih
od re |e nog u ~la nu 2. ove od lu ke, sva ki or ga -
ni za ci o ni ob lik mo ̀ e ima ti naj vi {e ono -
li ki broj za po sle nih na neo d re |e no vre me
za ko ji ima obez be |e nu ma su sred sta va za
pla te, od no sno za ra de.

^lan 5.

Ova od lu ka stu pa na sna gu na red nog da na
od da na ob ja vqi va wa u „Slu ̀ be nom li stu
gra da Kra qe va“.

Skup{tina gra da Kra qe va
Broj: 011-247/2015-III
Da na: 29. decembra 2015. go di ne 

Predsednik 
Skup{tine grada Kraqeva

Sreten Jovanovi}, s.r.__________________________

404.

Na osno vu ~la na 30. stav 1, a u ve zi ~la -
na 66. stav 3. Za ko na o lo kal noj sa mo u pra vi
(„Slu ̀ be ni gla snik RS“, broj 129/07, 83/14-
dr. za kon), ~la na 46. stav 1. ta~ ka 1, stav 2. i
3. Za ko na o lo kal nim iz bo ri ma(„Slu ̀ be ni
list Re pu bli ke Sr bi je“, broj 129/07, 34/10-
US i 54/11) i ~la na 32. stav 1. Sta tu ta gra da
Kra qe va („Slu ̀ be ni list gra da Kra qe va“,
broj 15/13 - pre ~i {}en tekst),

Skup {ti na gra da Kra qe va, na sed ni ci
odr ̀ a noj da na 28. i 29. de cem bra 2015. go di -
ne, do ne la je 

O D L U K U

I

Utvr |u je se da je Ve sni Mi lo je vi} pre -
stao man dat od bor ni ka u Skup {ti ni gra da

Kra qe va da na 29. de cem bra 2015. go di ne,
pod no {e wem usme ne ostav ke zbog ime no va wa
za di rek to ra Isto rij skog ar hi va iz Kra qe -
va, Re {e wem Skup {ti ne gra da Kra qe va broj
02-89/2015-III. 

II

Uputstvo o pravnom sredstvu: Pro tiv
ove od lu ke mo ̀ e se iz ja vi ti `al ba Uprav -
nom su du, u ro ku od 48 ~a so va od da na do no -
{e wa od lu ke.

III

Ovu od lu ku ob ja vi ti u „Slu ̀ be nom li -
stu gra da Kra qe va“.

Skup{tina gra da Kra qe va
Broj: 011-248/2015-III
Da na: 29. decembra 2015. go di ne 

Predsednik 
Skup{tine grada Kraqeva

Sreten Jovanovi}, s.r.__________________________

405.

Na osno vu ~la na 93. i 94. Za ko na o pla ni -
ra wu i iz grad wi („Slu ̀ be ni gla snik RS“,
broj 72/2009 i 81/2009 - is prav ka, 64/2010 - od -
lu ka US, 24/2011, 121/2012; 42/2013 - od lu ka
US, 50/2013 - od lu ka US, 54/2013, 98/2013 - od -
lu ka US, 132/14 i 145/14), ~la na 7, 15. i 16.
Za ko na o jav nim pu te vi ma („Slu ̀ be ni gla -
snik RS“, broj 101/05, 123/2007, 93/2012 i
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104/2013), ~la na 26. Sta tu ta gra da Kra qe va
(„Slu ̀ be ni list gra da Kra qe va“, broj
15/2013 - pre ~i {}en tekst), ~la na 1. i ~la na
3. Od lu ke o gra |e vin skom ze mqi {tu („Slu -
`be ni list gra da Kra qe va“, broj 11/2015) i
Od lu ke o uskla |i va wu osni va~ kog ak ta Jav -
nog pred u ze }a Di rek ci ja za pla ni ra we i iz -
grad wu „Kra qe vo“ („Slu ̀ be ni list gra da
Kra qe va“, broj 5/2013 i 9/2014), 

Skup{tina grada Kraqeva, na sed ni ci
odr ̀ a noj 28. i 29. de cem bra 2015. go di ne, do -
ne la je

P R O  G R A M 

URE \I VA WA GRA \E VIN SKOG 
ZE MQI [TA ZA 2016. GO DI NU 
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V.1.9 PGR Tavnik 
V.1.10 PGR Sija}e poqe 
V.1.11 PGR Beranovac-Kovanluk 
V.1.12 PGR Vrba 
V.1.13 PGR industrijske zone u blizini aerodroma Morava 
V.1.14 PDR Kamenica 
V.1.15 PDR regulacije reke Tovarnice 
V.1.16 PDR kolektor fekalne kanalizacije u Tavniku 
V.1.17 PDR pro{irewa grobqa na „Barutani“ 
V.1.18 PDR za grobqe u Jar~ujaku 
V.1.19 PDR za grobqe na Buwa~kom brdu 

V.1.20 
PDR dela drugog gradskog saobra}ajnog prstena na deonici od 
petqe „Magnohrom“ preko Kulagi}a ada do Ibarske magistrale 

V.1.21 
PDR dela drugog gradskog saobra}ajnog prstena na deonici od 
ulice Kara|or|eve preko reke Ibar do budu}eg kru`nog toka na 
pravcu Skopqanska ulica @i~ki put 

V.1.22 PDR Ribwak 

V.1.23 
PDR potoka ^a|avac - Moravac, od u{}a u reku Zapadnu Moravu do 
Уlice Tike Kolarevi} 

V.1.24 PDR Regulacija korita reke Makve u [eovcu 
V.1.25 PGR Centar – ^ibukovac (izmena) 
V.1.26 PGR [eovac – Adrani (izmena) 
V.1.27 PGR Industrijska zona – Sportski aerodrom (izmena) 
V.1.28 PDR Centar grada (izmena) 
V.1.29 Program za postavqawe javnih toaleta 

V.2 Poslovi na uvo|ewu GIS-a i objediwene procedure 500.000,00

V.3 
Odr`avawe javnih zelenih povr{ina u Kraqevu, U{}u, Studenici 
i Mataru{koj Bawi 

58.500.000,00

V.4 Tro{kovi zbriwavawa pasa lutalica 12.000.000,00
  UKUPNO V: 78.000.000,00

 
 
 

POZ VRSTA RASHODA 
IZ BUXETA 

GRADA 
KRAQEVA 

D  TEKU]E POPRAVKE I ODR@AVAWE (425000)   

D.1 
Redovno odr`avawe javnih puteva u nadle`nosti LS (ulice i 
op{tinski putevi) i nekategorisanih puteva u granicama GUP 
Kraqevo 

85.000.000,00

D.2 
Redovno odr`avawe ulica, koje su u isto vreme i delovi dr`avnih 
puteva 

10.000.000,00

D.3 
Redovno odr`avawe javnih puteva u nadle`nosti LS i 
asfaltiranih nekategorisanih puteva van granica GUP Kraqevo 

80.000.000,00

D.4 
Redovno i urgentno odr`avawe neasfaltiranih nekategorisanih 
puteva  

15.000.000,00

D.5 
Periodi~no odr`avawe javnih puteva u nadle`nosti LS 
(op{tinskih puteva i ulica) u nasequ 

35.000.000,00
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D.6 
Investiciono odr`avawe oja~awem kolovozne konstrukcije ulica 
i nekategorisanih puteva uz 15% u~e{}a gra|ana po Odlukama NO 
Direkcije donetih na predlog MZ 

41.000.000,00

D.7 

Investiciono odr`avawe oja~awem kolovozne konstrukcije ulica 
i nekategorisanih puteva u svrhu podsticaja prizvodno-
privrednih aktivnosti i razvoja seoskog turizma po Odlukama NO 
Direkcije donetih na predlog Gradskog ve}a 

5.000.000,00

D.8 
Unapre|ewe svetlosne signalizacije na raskrsnici ulice Vojvode 
Putnika i Milo{a Velikog i raskrsnici ulica Vojvode Putnika, 
Pqakina i Beogradska 

1.700.000,00

D.9 

Unapre|ewe svetlosne signalizacije na raskrsnici ulica 
Dimitrija Tucovi}a, Vojvode Putnika, Dositejeva, raskrsnici 
ulica Dimitrija Tucovi}a, Hajduk Veqkova i raskrsnica 
Dimitrija Tucovi}a, Oktobarskih `rtava 

3.500.000,00

D.10 
Odr`avawe atmosferske kanalizacije (~i{}ewe kolektora i 
slivnika atmosferske kanalizacije) 

12.000.000,00

D.11 
Odr`avawe javnog osvetqewa (zamena sijalica, popravka ili 
zamena armatura) 

12.000.000,00

D.12 
Odr`avawe stubova javnog osvetqewa (zamena o{te}enih i 
farbawe postoje}ih stubova javnog osvetqewa) 

3.000.000,00

D.13 
Izme{tawe komandnih ormana za upravqawe JO iz TS u ciqu 
poboq{awa energetske efikasnosti 

3.000.000,00

D.14 Odr`avawe gradskih fontana i gradskih ~esmi 1.000.000,00

D.15 
Rekonstrukcija-sanacija kosine iznad {etali{ta na levoj 
obolaoutvrdi reke Ibar, od Doma tehnike prema ^ibukovcu 

2.000.000,00

D.16 
Sanacija i odr`avawe postoje}eg urbanog mobilijara i nabavka 
novog mobilijara (parkovski inventar, gradski sat, jarboli, 
informativni panoi....) 

2.000.000,00

D.17 
Redovno odr`avawe putnih prelaza u nivou preko pruga na javnim 
putevima u nadle`nosti LS (ulice i op{tinski putevi) i 
nekategorisanim putevima 

8.400.000,00

D.18 
Odr`avawe putnih prelaza u nivou preko pruga, na javnim 
putevima u nadle`nosti LS (ulice i op{tinski putevi) i 
nekategorisanim putevima prema programu JP @eleznice Srbije 

1.100.000,00

D.19 
Hitne intervencije na za{titi neregulisanih korita vodotokova 
II kategorije, po ukazanoj potrebi 

6.000.000,00

D.20 Ure|ewe i odr`avawe pla`e pored Ibra u Kraqevu  1.500.000,00
D.21 Ure|ewe i odr`avawe pla`e pored Ibra u Mataru{koj Bawi 1.000.000,00

D.22 
Investiciono odr`avawe trotoara, javne rasvete i drvoreda 
(Beogradska ulica, Ulica H. Mari~i}a, Obili}eva i dr.) 

5.000.000,00

D.23 Rekonstrukcija prostora za postavqawe sudova za sme}e 3.000.000,00

D.24 
Rekonstrukcija, sanacija i teku}e odr`avawe de~ijih igrali{ta 
i teretana na otvorenom  

3.500.000,00

D.25 
Sanacija postoje}ih demontiranih nadstre{nica i wihovo 
postavqawe na izgra|enim BUS stajali{tima na mre`i javnih 
puteva.  

500.000,00

D.26 
Izrada prikqu~nih instalacija vodovoda i kanalizacije za 
magacinski prostor za potrebe Crvenog krsta na к.п. 5297/111 KO 
Kraqevo 

300.000,00

D.27 Sanacija spomenika sa izradom projekta sanacije 600.000,00



29. decembar 2015. godine                    SLU@BENI LIST GRADA KRAQEVA                  Broj 29 - Strana 89 

 

D.28 
Sanacija gradske deponije i radovi na pripremi novog pozajmi{ta 
materijala 

12.000.000,00

D.29 
Uklawawe grafita i za{tita od ponovnog ispisivawa na javnim 
povr{inama  

500.000,00

D.30 Ugovorene obaveze iz prethodnog planskog perioda 2.500.000,00

D.31 
Aktivnosti na teku}im popravkama i odr`avawu (radovi i usluge) 
koje se realizuju po odlukama NO Direkcije za planirawe i 
izgradwu „Kraqevo“ 

2.000.000,00

  UKUPNO D: 359.100.000,00
 
 
 

POZ VRSTA RASHODA 
IZ BUXETA 

GRADA 
KRAQEVA 

\ ZGRADE I GRA\EVINSKI OBJEKTI (511000)   

\.1 
IZRADA I TEHNI^KA KONTROLA PROJEKTNE 
DOKUMENTACIJE 

15.000.000,00 

\.1.1  Regulacija korita reke Makve 
\.1.2 Regulacija La|eva~ke reke 
\.1.3  Rekonstrukcija ulice Vuka Karaxi}a 

\.1.4 
Projekat pe{a~kog mosta preko reke Ibar iz pravca Ulice 
Milana Toplice 

\.1.5 
Rekonstrukcija op{tinskog puta L1042, od O[ u Matarugama do 
skretawa za grobqe u Matarugama  

\.1.6 Usko~ka ulica u Grdici 

\.1.7 
Rekonstrukcija ulice Glava{eve, sa atmosferskom kanalizacijom 
i javnim osvetqewem  

\.1.8 
Atmosferska kanalizacija i javno osvetqewe u ulicama Pocerska, 
Nu{i}eva i Rada Vilotijevi}a 

\.1.9 Projekat sanacije – za{tite bora na Trgu srpskih ratnika 

\.1.10 
Projekat atmosferske kanalizacije za kompleks zgrada u Vojnom 
nasequ  

\.1.11 
Projekat saobra}ajnice Magnohrom - Kuligi}a ada (gradska 
deponija) 

\.1.12 Projekat upravqawa javnim osvetqewem 

\.1.13 
Rekonstrukcija parkovskih povr{ina na k.p. br. 2684/11, 2683/6 i 
delu 2678/1 KO Kraqevo 

\.1.14 Mostovi na op{tinskim putevima 
\.1.15 Mostovi na nekategorisanim putevima 

\.1.16 
Sanacija pasarele u `elezni~koj stanici Kraqevo, kod Spomen 
parka 

\.1.17 Pe{a~ki prelaz preko pruge kod Ma{inskog fakulteta 

\.1.18 
Podizawe nivoa osigurawa putnog prelaza u nivou, na km85+836 
na pruzi Lapovo-Kraqevo-Le{ak (u Ulici V. Stepe, kod „Slova“) 

\.1.19 
Primarni gasovod sredweg pritiska sa MRS (projekat za{tite od 
po`ara i dr.) 

\.1.20 
Prethodna studija opravdanosti za kargo centar na aerodromu 
„Morava“ 
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\.1.21 
Projekat adaptacije javnog osvetqewa – zamena `ivinih izvora 
svetla 

\.1.22 
Projekat ure|ewa terena oko objekta za sortirawe sporednih 
proizvoda `ivotiwskog porekla i le{eva `ivotiwa 

\.1.23 
Projekat potpornog zida kod mosta na Gledi}koj reci u zaseoku 
Koturovi}i u ^ukojevcu 

\.1.24 Pe{a~ke komunikacije (pasa`i) u centralnoj gradskoj zoni 
\.1.25 Fekalna kanalizacija za naseqe Gorwi ^ibukovac 
\.1.26 Projekat sportskog kampa na Go~u 
\.1.27 Projekat ure|ewa centralnog dela Rudna 

\.1.28  
Izmena postoje}e projektne dokumentacije i prilago|avawe novim 
zakonskim propisima 

\.1.29 
Ugovorene obaveze iz prethodnog planskog perioda na izradi 
tehni~ke dokumentacije 

8.000.000,00 

 
 
 

POZ VRSTA RASHODA 
IZ BUXETA 

GRADA 
KRAQEVA 

\ ZGRADE I GRA\EVINSKI OBJEKTI (511000) (nastavak)   

\.2 
IZGRADWA I TEHNI^KI PREGLEDI IZGRA\ENIH 
OBJEKATA 

 

\.2.1 Zatvoreni bazen, I faza 30.000.000,00
\.2.2 Ure|ewe prostora u sportskoj hali ispod zapadne tribine  10.000.000,00
\.2.3 Izgradwa paviqona De~ijeg odmarali{ta „Go~" na Go~u 80.000.000,00

\.2.4 
Rekonstrukcija Ulice Oktobarskih `rtava, od Ulice Jug 
Bogdanove do Ulice Dimitrija Tucovi}a 

25.000.000,00

\.2.5 
Rekonstrukcija Ulice Milomira Mi{ka Brku{anca (nastavak 
radova) 

15.000.000,00

\.2.6 
Rekonstrukcija Ulice Dragutina Gvozdenovi}a od vrti}a „Lane“ 
do Gerontolo{kog centra 

12.000.000,00

\.2.7 
Rekonstrukcija Ulice Ribni~kih partizana, od Ulice \ure 
Duki}a do Ulice IV crnogorska 

10.000.000,00

\.2.8 Rekonstrukcija Zmajeva~ke ulice 23.000.000,00

\.2.9 

Izgradwa i rekonstrukcija mre`e i objekata vodovoda i fekalne 
kanalizacije u zoni nadle`nosti JKP „Vodovoda“ po Odlukama 
NO Direkcije donetih po predlozima MZ uz u~e{}e gr|ana od 
15%,uz saglasnost Gradskog ve}a, sa nerealizovanim obavezama iz 
prethodnog planskog perioda 

15.000.000,00

\.2.10 

Izgradwa i rekonstrukcija mre`e i objekata vodovoda i fekalne 
kanalizacije izvan zone nadle`nosti JKP „Vodovoda“ po 
Odlukama NO Direkcije donetih po predlozima MZ uz u~e{}e 
grа|ana od 15%, uz saglasnost Gradskog ve}a, sa nerealizovanim 
obavezama iz prethodnog planskog perioda 

10.000.000,00

\.2.11 
Izgradwa fekalne kanalizacije za deo naseqa „Higijenski zavod“ 
(Ulica Slobodana Penezi}a od br. 9 do br. 23) II faza 

6.000.000,00

\.2.12 
Nastavak izgradwe fekalne kanalizacije u Adranima - du` 
dr`avnog puta IA22 

10.000.000,00

\.2.13 Izgradwa fekalne kanalizacije u Konarevu 10.000.000,00
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\.2.14 Izgradwa vodovodne mre`e (Gotovac – M. Bawa – Konarevo) 10.000.000,00

\.2.15 
Regulaciji leve obale Ibra u Kraqevu od „Starog Jasena“ prema 
benzinskoj pumpi u ^ibukovcu - zajedni~ka izgradwa sa JVP 
„Srbijavode“ 

15.000.000,00

\.2.16 
Izgradwa desnoobalnog nasipa u @i~kom poqu pored reke Ibar - 
zajedni~ka izgradwa sa JVP „Srbijavode“ 

12.500.000,00

\.2.17 Odbrambeni nasip u @i~kom poqu du` @i~ke reke 7.000.000,00

\.2.18 
Izgradwa tribine za memorijalno-sportski centar u Adranima na 
inicijativu Udru`ewa u~esnika rata 1991.-1999.  

4.000.000,00

\.2.19 
Izvo|ewe radova na adaptaciji javnog osvetqewa u ciqu 
energetske efikasnosti 

3.000.000,00

\.2.20 
Izgradwa javnog osvetqewa pristupne saobra}ajnice manastiru 
Voqav~a 

400.000,00

\.2.21 
Izgradwa javnog osvetqewa po Odlukama NO Direkcije donetih po 
predlozima MZ sa u~e{}em gra|ana od 50%,uz saglasnost Gradskog 
ve}a, sa nerealizovanim obavezama iz prethodnog planskog perioda 

2.000.000,00

\.2.22 
Izgradwa kapele - spomen sobe u Spomen parku - nastavak radova I 
faze 

6.000.000,00

\.2.23 
Izgradwa objekta za sortirawe sporednih proizvoda `ivotiwskog 
porekla i le{eva `ivotiwa 3.600.000,00

\.2.24 
Ugovorene obaveze iz prethodne godine (zavr{etak radova, 
tehni~ki prijemi, kona~ni obra~uni i dr.)  

32.000.000,00

\.2.25 
Aktivnosti na izgradwi i kapitalnom odr`avawu (radovi i 
usluge) koje se realizuju po odlukama NO Direkcije za planirawe 
i izgradwu „Kraqevo“  

2.000.000,00

  UKUPNO \: 376.500.000,00
 
 
 

POZ VRSTA RASHODA 
IZ BUXETA 

GRADA 
KRAQEVA 

E OBEZBE\IVAWE ZEMQI[TA (541000)   
E.1 Obezbe|ivawe zemqi{ta u svrhu izgradwe objekata 

140.000.000,00

E.1.1 Pe{a~ki most preko Ibra iz pravca Ulice Milana Toplice 
E.1.2 Saobra}ajnica – deo gradskog prstena kroz Crkvine u Ribnici 
E.1.3 Saobra}ajnica – deo gradskog prstena kroz Sija}e poqe 
E.1.4 Autodromska ulica 

E.1.5 
Javni parking na kp. br. 366 KO Kraqevo (za potrebe Muzi~ke 
{kole) 

E.1.6 Ulica Tomislava Andri}a „Xigija“ i budu}a Milutinova ulica 

E.1.7 
Pristupna saobra}ajnica za grobqe „Barutana“ pored Spomen 
parka 

E.1.8 Regulacija korita reke Makve u [eovcu 

E.1.9 
Saobra}ajnica od Ulice Jovana Deroka do Ulice Slobodana 
Penezi}a (od vodotorwa do naseqa „Higijenski zavod“) 

E.1.10 Pristupna saobra}ajnica obdani{tu iz Kara|or|eve ulice 
E.1.11 Odvo|ewe fekalnih voda naseqa Kovanluk 
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E.1.12 Odvo|ewe fekalnih voda naseqa Konarevo 
E.1.13 Kru`na raskrsnice Ul. Zelena gora i Ul. Vojvode Stepe  
E.1.15 Pristupni put za gradski pre~ista~ otpadnih voda 
E.1.16 Pristupni put do Hitne slu`be Doma zdravqa 
E.1.17 Ulica Stevana Filipovi}a i Pe}inska ulica 
E.1.18 Javna gara`a u Ulici Vojvode Stepe, kod Vatrogasnog doma 
E.1.19 Javni parking u zale|u Omladinske ulice, iza RPK Kraqevo 
E.1.20 Ure|ewe saobra}ajnih povr{ina u aneksu „Kifle“ 
E.1.21 MRS Ratina, Adrani 1 i 2, ^ibukovac, Konarevo i dr. 

E.1.22 Za{titni nasipi u @i~kom poqu 

E.1.23 
Regulacija leve obale reke Ibar od „Starog Jasena“ do ku}ice 
ekolo{kog udru`ewa 

E.1.24 Atmosferska kanalizacija na Beranovcu 

E.1.25 
Fekalna kanalizacija za deo naseqa „Higijenski zavod“ (Ulica 
Slobodana Penezi}a od br.9 do br.23) II faza 

E.1.26 Kolektor fekalne kanalizacije za privredne pogone u Tavniku 
E.1.27 Pe{a~ke komunikacije (pasa`i) u centralnoj gradskoj zoni 

E.1.28 
Saobra}ajnica na k.п. br.3121/2, 3122/4 i drugih k.p. u PGR Centar 
– ^ibukovac 

E.1.29 Gradska deponija na lokaciji „Kulagi}a ada“ 
E.1.30 Industrijska zona u blizini aerodroma „Morava“  
E.1.31 Centralno naseqe u U{}u u Ulici Ibarskih rudara 
E.1.32 Grobqe u Obrvi 
E.1.33 Prenete obaveze iz prethodnog planskog perioda 

  UKUPNO E: 140.000.000,00
 
 
REKAPITULACIJA 
 

Red. 
br. 

VRSTA RASHODA 
IZ BUXETA GRADA 

KRAQEVA 
A STALNI TRO[KOVI (421000) 184.000.000,00
V SPECIJALIZOVANE USLUGE (424000) 78.000.000,00
D TEKU]E POPRAVKE I ODR@AVAWE (425000) 359.100.000,00
\ ZGRADE I GRA\EVINSKI OBJEKTI (511000) 376.500.000,00
E OBEZBE\IVAWE ZEMQI[TA (541000) 140.000.000,00
     
  UKUPNO A+B+V+G+D+\+Z: 1.137.600.000,00

 
 

Program ure|ivawa gra|evinskog zemqi{ta za 2016. godinu stupa na snagu danom objavqi-
vawa u „Slu`benom listu grada Kraqeva“. 
 
Skup{tina grada Kraqeva                                                              Predsednik 
Broj: 011–243/2015-III                         Skup{tine grada Kraqeva  
Dana: 29. decembra 2015. godine                                       Sreten Jovanovi}, s.r. 

__________________________ 



406.

Na osno vu ~la na 57. stav 1. i ~la na 60.
stav 1. ta~ ka 1. Za ko na o jav nim pred u ze }i -
ma („Slu ̀ be ni gla snik RS“, broj 119/12,
116/13 - aut. tu ma ~e we), ~la na 26. stav 1. ta~ -
ka 12. Sta tu ta gra da Kra qe va („Slu ̀ be ni
list gra da Kra qe va“, broj 15/13 - pre ~i {}en
tekst), ~la na 14. stav 3. i 4, ~la na 26. i ~la -
na 58. stav 2. Od lu ke o uskla |i va wu osni -
va~ kog ak ta Jav nog ko mu nal nog pred u ze }a
„Vo do vod“ Kra qe vo („Slu ̀ be ni list gra da
Kra qe va“, broj 5/13), 

Skup {ti na gra da Kra qe va, na sed ni ci
odr ̀ a noj da na 28. i 29. de cem bra 2015. go di -
ne, do ne la je

R E [ E W E

I

Da je se sa gla snost na Od lu ku o do pu ni
Sta tu ta Jav nog ko mu nal nog pred u ze }a „Vo -
do vod“ Kra qe vo, do ne tu na sed ni ci Nad zor -
nog od bo ra pred u ze }a, odr ̀ a noj da na 16. de -
cem bra 2015. go di ne, pod bro jem 3745/2.

II

Ovo re {e we ob ja vi ti u „Slu ̀ be nom li -
stu gra da Kra qe va“.

Skup{tina gra da Kra qe va
Broj: 011-246/2015-III
Da na: 29. decembra 2015. go di ne 

Predsednik 
Skup{tine grada Kraqeva

Sreten Jovanovi}, s.r.__________________________

407.

Na osno vu ~la na 50. Za ko na o jav nim
pred u ze }i ma („Slu ̀ be ni gla snik RS“, broj
119/12, 116/13 - au ten ti~ no tu ma ~e we i 44/14
- dr. za kon), ~la na 26. stav 1. ta~ ke 9. i 27.
Sta tu ta gra da Kra qe va („Slu ̀ be ni list
gra da Kra qe va“, broj 15/13 - pre ~i {}en
tekst), raz ma tra ju }i Pro gram o iz me na ma i
do pu na ma Pro gra ma po slo va wa Jav nog pred -
u ze }a „Op {tin ska stam be na agen ci ja“ Kra -
qe vo za 2015. godi nu, 

Skup {ti na gra da Kra qe va, na sed ni ci
odr ̀ a noj da na 28. i 29. de cem bra 2015. go di -
ne, do ne la je

R E [ E W E

I

Da je se sa gla snost na Pro gram o iz me na -
ma i do pu na ma Pro gra ma po slo va wa Jav nog
pred u ze }a „Op {tin ska stam be na agen ci ja“
Kra qe vo za 2015. go di nu, ko ji je do neo Nad -
zor ni od bor tog pred u ze }a na sed ni ci odr -
`a noj da na 19.11.2015. godi ne, Od lu kom broj
2031/2 i na sed ni ci odr ̀ a noj da na 17.12.2015.
go di ne Od lu kom broj: 2294/2.

II

Ovo re {e we ob ja vi ti u „Slu ̀ be nom li -
stu gra da Kra qe va“.

Skup{tina gra da Kra qe va
Broj: 011-235/2015-III
Da na: 29. decembra 2015. go di ne 

Predsednik 
Skup{tine grada Kraqeva

Sreten Jovanovi}, s.r.__________________________
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408.

Na osno vu ~la na 50. stav 3. Za ko na o jav -
nim pred u ze }i ma („Slu ̀ be ni gla snik RS“,
broj 119/12, 116/13 - au ten ti~ no tu ma ~e we i
44/14 - dr. za kon), ~la na 20. i ~la na 26. stav
1. ta~ ka 9. Sta tu ta gra da Kra qe va („Slu ̀ be -
ni list gra da Kra qe va“, broj 15/13 - pre ~i -
{}en tekst), raz ma tra ju }i Pro gram po slo -
va wa JP Di rek ci ja za pla ni ra we i iz grad -
wu „Kra qe vo“ iz Kra qe va za 2016. go di nu,

Skup {ti na gra da Kra qe va, na sed ni ci
odr ̀ a noj da na 28. i 29. de cem bra 2015. go di -
ne, do ne la je

R E [ E W E

I

Da je se sa gla snost Pro gram po slo va wa
JP Di rek ci ja za pla ni ra we i iz grad wu
„Kra qe vo“ iz Kra qe va za 2016. go di nu, ko ji
je do neo Nad zor ni od bor JP Di rek ci ja za
pla ni ra we i iz grad wu „Kra qe vo“ iz Kra -
qe va, na sed ni ci odr ̀ a noj da na 16.12.2015.
godi ne, Od lu kom broj: 6617/3.

II

Ovo re {e we ob ja vi ti u „Slu ̀ be nom li -
stu gra da Kra qe va“.

Skup{tina gra da Kra qe va
Broj: 011-236/2015-III
Da na: 29. decembra 2015. go di ne 

Predsednik 
Skup{tine grada Kraqeva

Sreten Jovanovi}, s.r.__________________________

409.

Na osno vu ~la na 50. stav 3. Za ko na o jav -
nim pred u ze }i ma („Slu ̀ be ni gla snik RS“,
broj 119/12, 116/13 - au ten ti~ no tu ma ~e we i
44/14 - dr. za kon), ~la na 20. i ~la na 26. stav
1. ta~ ka 9. Sta tu ta gra da Kra qe va („Slu ̀ be -
ni list gra da Kra qe va“, broj 15/13 - pre ~i -
{}en tekst), raz ma tra ju }i Pro gram po slo -
va wa sa fi nan sij skim pla nom JKP „^i sto -
}a“ iz Kra qe va za 2016. go di nu,

Skup {ti na gra da Kra qe va, na sed ni ci
odr ̀ a noj da na 28. i 29. de cem bra 2015. go di -
ne, do ne la je

R E [ E W E

I

Da je se sa gla snost Pro gram po slo va wa
sa fi nan sij skim pla nom Jav nog ko mu nal nog
pred u ze }a „^i sto }a“ iz Kra qe va za 2016.
godi nu, ko ji je do neo Nad zor ni od bor Jav nog
ko mu nal nog pred u ze }a „^i sto }a“ iz Kra qe -
va, na sed ni ci odr ̀ a noj da na 10.12.2015.
godi ne, Od lu kom broj: 3587.

II

Ovo re {e we ob ja vi ti u „Slu ̀ be nom li -
stu gra da Kra qe va“.

Skup{tina gra da Kra qe va
Broj: 011-237/2015-III
Da na: 29. decembra 2015. go di ne 

Predsednik 
Skup{tine grada Kraqeva

Sreten Jovanovi}, s.r.__________________________
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410.

Na osno vu ~la na 50. stav 3. Za ko na o jav -
nim pred u ze }i ma („Slu ̀ be ni gla snik RS“,
broj 119/12, 116/13 - au ten ti~ no tu ma ~e we i
44/14 - dr. za kon), ~la na 20. i ~la na 26. stav
1. ta~ ka 9. Sta tu ta gra da Kra qe va („Slu ̀ be -
ni list gra da Kra qe va“, broj 15/13 - pre ~i -
{}en tekst), raz ma tra ju }i Pro gram po slo -
va wa JKP „Pi ja ca“ iz Kra qe va za 2016. god-
i nu,

Skup {ti na gra da Kra qe va, na sed ni ci
odr ̀ a noj da na 28. i 29. de cem bra 2015. go di -
ne, do ne la je

R E [ E W E

I

Da je se sa gla snost Pro gram po slo va wa
Jav nog ko mu nal nog pred u ze }a „Pi ja ca“ iz
Kra qe va za 2016. go di nu, ko ji je do neo Nad -
zor ni od bor Jav nog ko mu nal nog pred u ze }a
„Pi ja ca“ iz Kra qe va, na sed ni ci odr ̀ a noj
da na 7.12.2015. godi ne, Od lu kom broj: 18-
2/15.

II

Ovo re {e we ob ja vi ti u „Slu ̀ be nom li -
stu gra da Kra qe va“.

Skup{tina gra da Kra qe va
Broj: 011-238/2015-III
Da na: 29. decembra 2015. go di ne 

Predsednik 
Skup{tine grada Kraqeva

Sreten Jovanovi}, s.r.__________________________

411.

Na osno vu ~la na 50. stav 3. Za ko na o jav -
nim pred u ze }i ma („Slu ̀ be ni gla snik RS“,
broj 119/12, 116/13 - au ten ti~ no tu ma ~e we i
44/14 - dr. za kon), ~la na 20. i ~la na 26. stav
1. ta~ ka 9. Sta tu ta gra da Kra qe va („Slu ̀ be -
ni list gra da Kra qe va“, broj 15/13 - pre ~i -
{}en tekst), raz ma tra ju }i Pro gram po slo -
va wa sa fi nan sij skim pla nom JKP „Vo do -
vod“ iz Kra qe va za 2016. go di nu,

Skup {ti na gra da Kra qe va, na sed ni ci
odr ̀ a noj da na 28. i 29. de cem bra 2015. go di -
ne, do ne la je

R E [ E W E

I

Da je se sa gla snost Pro gram po slo va wa
sa fi nan sij skim pla nom JKP „Vo do vod“ iz
Kra qe va za 2016. go di nu, ko ji je do neo Nad -
zor ni od bor Jav nog ko mu nal nog pred u ze }a
„Vo do vod“ iz Kra qe va, na sed ni ci odr ̀ a noj
da na 15.12.2015. godi ne, Od lu kom broj:
3694/2.

II

Ovo re {e we ob ja vi ti u „Slu ̀ be nom li -
stu gra da Kra qe va“.

Skup{tina gra da Kra qe va
Broj: 011-239/2015-III
Da na: 29. decembra 2015. go di ne 

Predsednik 
Skup{tine grada Kraqeva

Sreten Jovanovi}, s.r.__________________________
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412.

Na osno vu ~la na 50. stav 3. Za ko na o jav -
nim pred u ze }i ma („Slu ̀ be ni gla snik RS“,
broj 119/12, 116/13 - au ten ti~ no tu ma ~e we i
44/14 - dr. za kon), ~la na 20. i ~la na 26. stav
1. ta~ ka 9. Sta tu ta gra da Kra qe va („Slu ̀ be -
ni list gra da Kra qe va“, broj 15/13 - pre ~i -
{}en tekst), raz ma tra ju }i Pro gram po slo -
va wa sa fi nan sij skim pla nom JEP „To pla -
na“ iz Kra qe va za 2016. godi nu,

Skup {ti na gra da Kra qe va, na sed ni ci
odr ̀ a noj da na 28. i 29. decem bra 2015. go di -
ne, do ne la je

R E [ E W E

I

Da je se sa gla snost Pro gram po slo va wa
sa fi nan sij skim pla nom Jav nog ener get skog
pred u ze }a „To pla na“ iz Kra qe va za 2016.
godi nu, ko ji je do neo Nad zor ni od bor Jav nog
ener get skog pred u ze }a „To pla na“ iz Kra qe -
va, na sed ni ci odr ̀ a noj da na 11.12.2015.
godi ne, Od lu kom broj: 2689.

II

Ovo re {e we ob ja vi ti u „Slu ̀ be nom li -
stu gra da Kra qe va“.

Skup{tina gra da Kra qe va
Broj: 011-240/2015-III
Da na: 29. decembra 2015. go di ne 

Predsednik 
Skup{tine grada Kraqeva

Sreten Jovanovi}, s.r.__________________________

413.

Na osno vu ~la na 50. stav 3. Za ko na o jav -
nim pred u ze }i ma („Slu ̀ be ni gla snik RS“,
broj 119/12, 116/13 - au ten ti~ no tu ma ~e we i
44/14 - dr. za kon), ~la na 20. i ~la na 26. stav
1. ta~ ka 9. Sta tu ta gra da Kra qe va („Slu ̀ be -
ni list gra da Kra qe va“, broj 15/13 - pre ~i -
{}en tekst), raz ma tra ju }i Pro gram po slo -
va wa JP „Op {tin ska stam be na agen ci ja“ iz
Kra qe va za 2016. godi nu,

Skup {ti na gra da Kra qe va, na sed ni ci
odr ̀ a noj da na 28. i 29. decem bra 2015. go di -
ne, do ne la je

R E [ E W E

I

Da je se sa gla snost Pro gram po slo va wa
Jav nog pred u ze }a „Op {tin ska stam be na
agen ci ja“ iz Kra qe va za 2016. godi nu, ko ji
je do neo Nad zor ni od bor Jav nog pred u ze }a
„Op {tin ska stam be na agen ci ja“ iz Kra qe -
va, na sed ni ci odr ̀ a noj da na 17.12.2015.
godi ne, Od lu kom broj: 2294/4.

II

Ovo re {e we ob ja vi ti u „Slu ̀ be nom li -
stu gra da Kra qe va“.

Skup{tina gra da Kra qe va
Broj: 011-241/2015-III
Da na: 29. decembra 2015. go di ne 

Predsednik 
Skup{tine grada Kraqeva

Sreten Jovanovi}, s.r.__________________________
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414.

Na osno vu ~la na 50. stav 3. Za ko na o jav -
nim pred u ze }i ma („Slu ̀ be ni gla snik RS“,
broj 119/12, 116/13 - au ten ti~ no tu ma ~e we i
44/14 - dr. za kon), ~la na 20. i ~la na 26. stav
1. ta~ ka 9. Sta tu ta gra da Kra qe va („Slu ̀ be -
ni list gra da Kra qe va“, broj 15/13 - pre ~i -
{}en tekst), raz ma tra ju }i Pro gram po slo -
va wa sa fi nan sij skim pla nom JKP „Pu te -
vi“ iz Kra qe va za 2016. godi nu,

Skup {ti na gra da Kra qe va, na sed ni ci
odr ̀ a noj da na 28. i 29. decem bra 2015. go di -
ne, do ne la je

R E [ E W E

I

Da je se sa gla snost Pro gram po slo va wa
sa fi nan sij skim pla nom Jav nog ko mu nal nog
pred u ze }a „Pu te vi“ iz Kra qe va za 2016. god-
i nu, ko ji je do neo Nad zor ni od bor Jav nog ko -
mu nal nog pred u ze }a „Pu te vi“ iz Kra qe va,
na sed ni ci odr ̀ a noj da na 30.11.2015. godi -
ne, Od lu kom broj 2047.

II

Ovo re {e we ob ja vi ti u „Slu ̀ be nom li -
stu gra da Kra qe va“.

Skup{tina gra da Kra qe va
Broj: 011-242/2015-III
Da na: 29. decembra 2015. go di ne 

Predsednik 
Skup{tine grada Kraqeva

Sreten Jovanovi}, s.r.__________________________

415.

Na osno vu ~la na 32. ta~ ka 9. i ~la na 66.
stav 3. Za ko na o lo kal noj sa mo u pra vi („Slu -
`be ni gla snik RS“, broj 129/07), ~la na 37.
stav 2. Za ko na o kul tu ri („Slu ̀ be ni gla -
snik RS“, broj 72/09) i ~la na 26. ta~ ka 12.
Sta tu ta gra da Kra qe va („Slu ̀ be ni list
gra da Kra qe va“, broj 15/13 - pre ~i {}en
tekst), u skla du sa ~la nom 37. stav 9. Sta tu -
ta Isto rij skog ar hi va iz Kra qe va od
4.07.2011. go di ne, 

Skup {ti na gra da Kra qe va, na sed ni ci
odr ̀ a noj da na 28. i 29. de cem bra 2015. go di -
ne, do ne la je

R E [ E W E

O RAZ RE [E WU VR [I O CA DU @NO STI
DI REK TO RA ISTO RIJ SKOG AR HI VA

IZ KRA QE VA

I

Raz re {a va se vr {i lac du ̀ no sti di rek -
to ra Isto rij skog ar hi va iz Kra qe va Mi lo -
qub Ar si}.

II

Ovo re {e we stu pa na sna gu da nom do no -
{e wa i ob ja vi }e se u „Slu ̀ be nom li stu gra -
da Kra qe va“.

Skup{tina gra da Kra qe va
Broj: 02-88/2015-III
Da na: 29. decembra 2015. go di ne 

Predsednik 
Skup{tine grada Kraqeva

Sreten Jovanovi}, s.r.__________________________
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416.

Na osno vu ~la na 32. ta~ ka 9. i ~la na 66.
stav 3. Za ko na o lo kal noj sa mo u pra vi („Slu -
`be ni gla snik RS“, broj 129/07), ~la na 35. i
36. Za ko na o kul tu ri („Slu ̀ be ni gla snik
RS“, broj 72/09) i ~la na 26. ta~ ka 12. Sta tu -
ta gra da Kra qe va („Slu ̀ be ni list gra da
Kra qe va“, broj 15/13 - pre ~i {}en tekst), u
skla du sa ~la nom 37. Sta tu ta Isto rij skog
ar hi va iz Kra qe va od 4.07.2011. go di ne, 

Skup {ti na gra da Kra qe va, na sed ni ci
odr ̀ a noj da na 28. i 29. de cem bra 2015. go di -
ne, do ne la je 

R E [ E W E

O IME NO VA WU DI REK TO RA 
ISTO RIJ SKOG AR HI VA IZ KRA QE VA

I

Ime nu je se Ve sna Mi lo je vi}, pro fe sor
isto ri je iz Kra qe va, za di rek to ra Isto rij -
skog ar hi va iz Kra qe va, na ~e ti ri go di ne.

II

Ovo re {e we stu pa na sna gu da nom do no -
{e wa i ob ja vi }e se u „Slu ̀ be nom li stu gra -
da Kra qe va“.

Skup{tina gra da Kra qe va
Broj: 02-89/2015-III
Da na: 29. decembra 2015. go di ne 

Predsednik 
Skup{tine grada Kraqeva

Sreten Jovanovi}, s.r.__________________________

417.

Na osno vu ~la na 32. ta~ ka 9. i ~la na 66.
stav 3. Za ko na o lo kal noj sa mo u pra vi („Slu -
`be ni gla snik RS“, broj 129/07, 83/14 - dr.
za kon), ~la na 41. stav 4. Za ko na o kul tu ri
(„Slu ̀ be ni gla snik RS“, broj 72/09), ~la na
26. ta~ ka 12. Sta tu ta gra da Kra qe va („Slu -
`be ni list gra da Kra qe va“, broj 15/13 - pre -
~i {}en tekst), u skla du sa ~la nom 33. stav 4.
Sta tu ta Usta no ve Kra qe va~ ko po zo ri {te u
Kra qe vu od 4.07.2011. go di ne, 

Skup {ti na gra da Kra qe va, na sed ni ci
odr ̀ a noj da na 28. i 29. de cem bra 2015. godi -
ne, do ne la je

R E [ E W E

O RAZ RE [E WU I IME NO VA WU 
PRED SED NI KA UPRAV NOG OD BO RA 

KRA QE VA^ KOG PO ZO RI [TA 
IZ KRA QE VA

I

Raz re {a va se Ivan Mi lu no vi} du ̀ no -
sti pred sed ni ka Uprav nog od bo ra Kra qe -
va~ kog po zo ri {ta iz Kra qe va, na li~ ni
zah tev.

II

Ime nu je se Vuk man Ra ko ~e vi}, ma {in -
ski in ̀ e wer iz Kra qe va, za pred sed ni ka
Uprav nog od bo ra Kra qe va~ kog po zo ri {ta iz
Kra qe va.

III

Ovo re {e we stu pa na sna gu da nom do no -
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{e wa i ob ja vi }e se u „Slu ̀ be nom li stu gra -
da Kra qe va“.

Skup{tina gra da Kra qe va
Broj: 02-86/2015-III
Da na: 29. decembra 2015. go di ne 

Predsednik 
Skup{tine grada Kraqeva

Sreten Jovanovi}, s.r.__________________________

418.

Na osno vu ~la na 32. ta~ ka 9. i ~la na 66.
stav 3. Za ko na o lo kal noj sa mo u pra vi („Slu -
`be ni gla snik RS“, broj 129/07), ~la na 41.
Za ko na o kul tu ri („Slu ̀ be ni gla snik RS“,
broj 72/09), ~la na 26. ta~ ka 12. Sta tu ta gra da
Kra qe va („Slu ̀ be ni list gra da Kra qe va“,
broj 15/13 - pre ~i {}en tekst), u skla du sa
~la nom 24. Sta tu ta Kul tur nog cen tra „Rib -
ni ca” iz Kra qe va od 11.03.2011. go di ne, i
Od lu ke o iz me na ma i do pu na ma Sta tu ta Kul -
tur nog cen tra „Rib ni ca” iz Kra qe va od
11.04.2014. go di ne, 

Skup {ti na gra da Kra qe va, na sed ni ci
odr ̀ a noj da na 28. i 29. de cem bra 2015. godi -
ne, do ne la je

R E [ E W E

O RAZ RE [E WU I IME NO VA WU
PRED SED NI KA UPRAV NOG OD BO RA 
KUL TUR NOG CEN TRA „RIB NI CA“

IZ KRA QE VA

I

Raz re {a va se Alek san dar Ma ri} du ̀ no -
sti pred sed ni ka Uprav nog od bo ra Kul tur -
nog cen tra „Rib ni ca“ iz Kra qe va, na li~ ni
zah tev.

II

Ime nu je se Vi {wa Ste fa no vi}, stu dent
iz Kra qe va, za pred sed ni ka Uprav nog od bo ra
Kul tur nog cen tra „Rib ni ca“ iz Kra qe va.

III

Ovo re {e we stu pa na sna gu da nom do no -
{e wa i ob ja vi }e se u „Slu ̀ be nom li stu gra -
da Kra qe va“.

Skup{tina gra da Kra qe va
Broj: 02-87/2015-III
Da na: 29. decembra 2015. go di ne 

Predsednik 
Skup{tine grada Kraqeva

Sreten Jovanovi}, s.r.__________________________

419. 

Skup {ti na gra da Kra qe va, na sed ni ci
odr ̀ a noj da na 28. i 29. de cem bra 2015. go di -
ne, raz ma tra la je Iz ve {taj o re a li za ci ji
Od lu ke o bu xe tu gra da Kra qe va za 2015. go -
di nu, za pe riod 01.01.2015.-30.09.2015. go di -
ne, usvo jen Za kqu~ kom Grad skog ve }a gra da
Kra qe va, broj: 06-326/2015-III od 18. de cem -
bra 2015. godi ne, pa je, na osno vu ~la na 32, u
ve zi sa ~la nom 66. stav 3. Za ko na o lo kal noj
sa mo u pra vi („Slu ̀ be ni gla snik RS“, broj
129/07), ~la na 26. ta~ ka 9. i ~la na 121. stav
1. Sta tu ta gra da Kra qe va („Slu ̀ be ni list
gra da Kra qe va“, broj 15/13 - pre ~i {}en
tekst), u ve zi sa ~la nom 30. Od lu ke o bu xe tu
gra da Kra qe va za 2015. godi nu („Slu ̀ be ni
list gra da Kra qe va“, broj 32/14), ~la nom 7.
stav 5. i ~la nom 76. stav 3. Za ko na o bu xet -
skom si ste mu („Slu ̀ be ni gla snik RS“, broj
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54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13
- is pr., 108/13 i 112/14), do ne la

Z A K Q U ^ A K

I

Usva ja se Iz ve {taj o re a li za ci ji Od lu -
ke o bu xe tu gra da Kra qe va za 2015. go di nu,
za pe riod 01.01.2015.-30.09.2015. go di ne,
broj: 261/15-VI od 13. ok to bra 2015. go di ne,
pod net od stra ne Ode qe wa za pri vre du i fi -
nan si je Grad ske upra ve gra da Kra qe va, usvo -
jen Za kqu~ kom Grad skog ve }a gra da Kra qe -
va, broj 06-326/2015-III od 18. decem bra 2015.
godi ne.

II

Za kqu ~ak ob ja vi ti u „Slu ̀ be nom li stu
gra da Kra qe va“.

Skup{tina gra da Kra qe va
Broj: 06-381/2015-III
Da na: 29. decembra 2015. go di ne 

Predsednik 
Skup{tine grada Kraqeva

Sreten Jovanovi}, s.r.__________________________

AK TI GRAD SKE UPRA VE 
GRA DA KRA QE VA

420.

Na osno vu ~la na 12. stav 3. Od lu ke o tak -
si pre vo zu put ni ka („Slu ̀ be ni list gra da

Kra qe va“, broj 26/2015), ~la na 11. stav 1.
ta~ ka 9, ~la na 27. i ~la na 51. stav 5. Od lu ke
o Grad skoj upra vi („Slu ̀ be ni list gra da
Kra qe va“, broj 05/2013),

Ode qe we za ur ba ni zam, gra |e vi nar stvo
i stam be no - ko mu nal ne de lat no sti Grad ske
upra ve gra da Kra qe va, do no si

R E [ E W E

I

Ovim re {e wem bli ̀ e se utvr |u je iz gled
tak si do zvo le (di men zi je, bo je, sa dr ̀ i na i
sli~ no).

II

Utvr |u ju se dve vr ste (ti pa) tak si do zvo -
la: jed na vr sta na me we na za po sle ni ma, ko ja
je sa pred we stra ne `u te bo je i dru ga vr sta
na me we na pred u zet ni ci ma, ko ja je sa pred -
we stra ne pla ve bo je.

III

Tak si do zvo la je pla sti~ na, u osno vi
pra vo u ga o nog ob li ka, di men zi ja 85,7h53,9
mm, sa uglom za o bqe no sti od 3 mm.

IV

Sav tekst na tak si do zvo li mo ra bi ti
is pi san }i ri li~ nim pi smom osim na zi va
tak si pre vo zni ka, ko ji mo ra da bu de is pi -
san shod no re gi stro va nom po slov nom ime nu.

Slo va mo ra ju bi ti iste ve li ~i ne - 5 mm
za ve li ka slo va i 3 mm za ma la slo va. Ve li -
~i na ci fa ra je 3 ili 5 mm. Mi ni mal ni pro -
stor iz me |u re do va je 2 mm.
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V

Mi ni mal na re zo lu ci ja za CMYK sli ke
(fo to gra fi je) je 400 dpi i 800–1200 dpi za
cr no-be le sli ke (fo to gra fi je).

VI

Tak si do zvo la sa pred we stra ne sa dr ̀ i:
po slov no ime prav nog li ca ili pred u zet ni -
ka, red ni broj, ime i pre zi me tak si vo za ~a,
sta tus tak si vo za ~a (pred u zet nik ili za po -
sle ni), je din stve ni ma ti~ ni broj gra |a na -
tak si vo za ~a (JMBG), adre su i fo to gra fi ju.

Zad wa stra na tak si do zvo le je bez tek sta
u be loj bo ji.

VII

Iz gled tak si do zvo le je sa stav ni deo
ovog re {e wa.

VIII

Ovo re {e we stu pa na sna gu da nom do no -
{e wa.

IX

Re {e we ob ja vi ti u „Slu ̀ be nom li stu
gra da Kra qe va“ i na zva ni~ nom saj tu gra da
Kra qe va www.kraljevo.org.

X

Re {e we do sta vi ti: Ode qe wu za in spek -
cij ske po slo ve, Ode qe wu ko mu nal ne po li -
ci je i uz ma te ri jal.

Ode qe we za ur ba ni zam, gra |e vi nar stvo i 
stam be no-ko mu nal ne de lat no sti
Grad ske upra ve gra da Kra qe va
Broj: 344-1089-2015-VI II

Da na: 23. de cem bra 2015. go di ne

Na~elnik
Zvonko Kova~evi}, dipl. gra|. in`., s.r._________________________________________
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SA DR@AJ

AK TI GRA DO NA ̂ EL NI KA GRA DA KRA QE VA 

Re {e we o go di {woj pret plat noj ce ni „Slu ̀ be nog li sta gra da Kra qe va“ za
2016. go di nu ..................................................................................................................

Re {e we o otva ra wu-pro me ni apro pri ja ci je po osno vu na men skog tran sfe ra
do bi je nog od dru gog ni voa vla sti, I broj: 3794/15 od 23.12.2015. go di ne ...............

Re {e we o otva ra wu-pro me ni apro pri ja ci je po osno vu na men skog tran sfe ra
do bi je nog od dru gog ni voa vla sti, I broj: 3809/15 od 24.12.2015. go di ne ...............

Re {e we o pro me ni apro pri ja ci ja ko ri sni ka bu xe ta, I broj: 3848/15 od
29.12.2015. go di ne .........................................................................................................

AK TI GRAD SKOG VE ]A GRA DA KRA QE VA

Pro gram o iz me ni Pro gra ma po dr {ke za spro vo |e we po qo pri vred ne po li ti -
ke i po li ti ke ru ral nog raz vo ja u 2015. go di ni na te ri to ri ji gra da Kra qe va 

Re {e we o ko ri {}e wu sred sta va te ku }e bu xet ske re zer ve, broj: 011-224/2015-
III, od 8.12.2015. go di ne ................................................................................................

Re {e we o vi si ni tro {kov ne-ne pro fit ne za kup ni ne za sta no ve za so ci jal no
sta no va we ......................................................................................................................

Re {e we o obra zo va wu Ko mi si je za da va we u za kup sta no va iz gra |e nih na
osno vu Pro gra ma iz grad we sta no va za so ci jal no sta no va we ................................

Re {e we o ko ri {}e wu sred sta va te ku }e bu xet ske re zer ve, broj: 011-229/2015-
III, od 18.12.2015. go di ne ..............................................................................................

Re {e we o ko ri {}e wu sred sta va te ku }e bu xet ske re zer ve, broj: 011-231/2015-
III, od 18.12.2015. go di ne ..............................................................................................

Re {e we o iz me ni i do pu ni Re {e wa broj: 011-215/2015-III od 12.11.2015. go di -
ne, o ras po re |i va wu bu xet skih sred sta va in di rekt nim ko ri sni ci ma me snim
za jed ni ca ma za 2015. go di nu .......................................................................................

Re {e we o da va wu sa gla sno sti na Iz me ne i do pu ne Pro gra ma ra da i fi nan sij -
skog pla na Fon da za raz voj po qo pri vre de gra da Kra qe va za 2015. go di nu .........
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AK TI SKUP [TI NE GRADA KRA QE VA

Od lu ka o bu xe tu gra da Kra qe va za 2016. go di nu ......................................................

Od lu ka o iz me na ma i do pu na ma Od lu ke o lo kal nim ko mu nal nim tak sa ma .........

Od lu ka o iz me na ma i do pu na ma Od lu ke o vo do vo du i ka na li za ci ji ....................

Od lu ka o mak si mal nom bro ju za po sle nih na neo d re |e no vre me u si ste mu lo -
kal ne sa mo u pra ve gra da Kra qe va za 2015. go di nu ...................................................

Od lu ka o pre stan ku man da ta od bor ni ku u Skup {ti ni gra da Kra qe va Ve sni
Mi lo je vi} .....................................................................................................................

Pro gram ure |i va wa gra |e vin skog ze mqi {ta za 2016. go di nu ..............................

Re {e we o da va wu sa gla sno sti na Od lu ku o do pu ni Sta tu ta JKP „Vo do vod“ iz
Kra qe va broj: 3745/2, ko ju je do neo Nad zor ni od bor na sed ni ci odr ̀ a noj da na
16. de cem bra 2015. go di ne ............................................................................................

Re {e we o da va wu sa gla sno sti na Pro gram o iz me na ma i do pu na ma Pro gra ma
po slo va wa JP „Op {tin ska stam be na agen ci ja“ iz Kra qe va za 2015. go di nu .....

Re {e we o da va wu sa gla sno sti na Pro gram po slo va wa JP Di rek ci ja za pla ni -
ra we i iz grad wu „Kra qe vo“ iz Kra qe va za 2016. go di nu ......................................

Re {e we o da va wu sa gla sno sti na Pro gram po slo va wa JKP „^i sto }a“ iz Kra -
qe va za 2016. go di nu ....................................................................................................

Re {e we o da va wu sa gla sno sti na Pro gram po slo va wa JKP „Pi ja ca“ iz Kra -
qe va za 2016. go di nu ....................................................................................................

Re {e we o da va wu sa gla sno sti na Pro gram po slo va wa JKP „Vo do vod“ iz Kra -
qe va za 2016. go di nu ....................................................................................................

Re {e we o da va wu sa gla sno sti na Pro gram po slo va wa JEP „To pla na“ iz Kra -
qe va za 2016. go di nu ....................................................................................................

Re {e we o da va wu sa gla sno sti na Pro gram po slo va wa JP „Op {tin ska stam be -
na agen ci ja“ iz Kra qe va za 2016. go di nu ..................................................................

Re {e we o da va wu sa gla sno sti na pro gram po slo va wa JKP „Pu te vi“ iz Kra qe -
va za 2016. go di nu .........................................................................................................
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419.

420.
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Re {e we o raz re {e wu vr {i o ca du ̀ no sti di rek to ra Isto rij skog ar hi va iz
Kra qe va .........................................................................................................................

Re {e we o ime no va wu di rek to ra Isto rij skog ar hi va iz Kra qe va .......................

Re {e we o raz re {e wu i ime no va wu pred sed ni ka Uprav nog od bo ra Kra qe va~ -
kog po zo ri {ta iz Kra qe va .........................................................................................

Re {e we o raz re {e wu i ime no va wu pred sed ni ka Uprav nog od bo ra Kul tur nog
cen tra „Rib ni ca“ iz Kra qe va ...................................................................................

Za kqu ~ak o usva ja wu Iz ve {ta ja o re a li za ci ji od lu ke o bu xe tu gra da Kra qe -
va za pe riod 01.01.2015.-30.09.2015. godi ne ..............................................................

AK TI GRAD SKE UPRA VE GRA DA KRA QE VA

Re {e we o utvr |i va wu iz gle da tak si do zvo le ..........................................................
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__________________________________________________________________________________________
Izdava~: Skup{tina grada Kraqeva - Glavni i odgovorni urednik Marija Lazovi},

sekretar Skup{tine grada Kraqeva - Telefon: 036/306-020
Teku}i ra~un: 840-733152843-12 za pretplatnike koji se finansiraju iz buxeta Republike Srbije

840-745151843-03 za pretplatnike koji se finansiraju iz buxeta lokalne samouprave i ostale pretplatnike
[tampa: “Kvark”, Kraqevo


