
AKTI IZBORNE KOMISIJE
GRADA KRAQEVA

135.

Na osnovu ~lana 48. stav 1. i 3. Zakona o
lokalnim izborima („Slu`beni glasnik
RS“, broj 129/07),

Izborna komisija grada Kraqeva, na
sednici odr`anoj 10. decembra 2008. godi-
ne, donela je

R E [ E W E

I

Na mesto odbornika Skup{tine grada
Kraqeva Ivana Jovanovi}a, izabranog na
izborima odr`anim 11. maja 2008. godine sa
Izborne liste Za evropsku Srbiju - Boris
Tadi}, kome je odborni~ki mandat prestao
na osnovu ostavke koju je u wegovo ime pod-
neo podnosilac izborne liste, odborni~ki
mandat se dodequje Qubi{i Simovi}u,
istori~aru umetnosti, ro|enom 25.09.1961.
godine, sa prebivali{tem u Kraqevu, Zele-
na Gora broj 41/43, kandidatu sa Izborne li-
ste Za evropsku Srbiju - Boris Tadi}.

II

Mandat novom odborniku traje do isteka
mandata odbornika kome je prestao mandat.

III

Odborniku kome je ovim re{ewem dode-
qen mandat izdati Uverewe o izboru za od-
bornika Skup{tine grada Kraqeva.

IV

Ovo re{ewe objaviti u „Slu`benom li-
stu grada Kraqeva“.

O b r a z l o ` e w e

Administrativno-mandatska komisija
Skup{tine grada Kraqeva je dana 25. no-
vembra 2008. godine donela Mi{qewe broj:
06-147/1/2008-11, u kome je konstatovano da
su se stekli uslovi za prestanak mandata
odbornika Ivana Jovanovi}a pre isteka
vremena na koje je izabran na osnovu ostav-
ke koju je, u wegovo ime, dana 24. novembra
2008. godine, podneo podnosilac Izborne
liste Za evropsku Srbiju - Boris Tadi}. Od-
lukom Skup{tine grada Kraqeva broj: 011-
63/2008-II od 27. novembra 2008. godine
(„Slu`beni list grada Kraqeva“, broj
11/08), utvr|eno je da je Ivanu Jovanovi}u
prestao mandat odbornika na osnovu navede-
ne ostavke.

Odredbom ~lana 46. stav 1. ta~ka 1. Za-
kona o lokalnim izborima predvi|eno je da
odborniku prestaje mandat pre isteka vre-
mena na koje je izabran podno{ewem ostav-
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ke. Odredbom ~lana 47. stav 4. istog zakona,
propisano je da podnosilac izborne liste
sti~e pravo da slobodno raspola`e manda-
tom odbornika sa kojim je zakqu~io ugovor,
tako {to samostalno odlu~uje da li }e rea-
lizovati ovla{}ewe koje je dobio i odre|u-
je vreme kada }e to u~initi. Odredbom ~la-
na 30. stav 2. Statuta grada Kraqeva („Slu-
`beni list grada Kraqeva“, broj 4/08) pro-
pisano je da mandat odborniku po~iwe i
prestaje pod uslovima i na na~in utvr|en
zakonom.

Qubi{a Simovi}, kandidat za odborni-
ka sa Izborne liste Za evropsku Srbiju - Bo-
ris Tadi}, dana 09.12.2008. godine dao je pi-
smenu izjavu da prihvata odborni~ki man-
dat. Prethodno je navedeni podnosilac iz-
borne liste odredio imenovanog kao kandi-
data kome se dodequje mandat, i dostavio po-
trebne podatke.

Odredbom ~lana 48. stav 1. Zakona o lo-
kalnim izborima predvi|en je postupak u
slu~aju prestanka mandata odborniku pre
isteka vremena na koje je izabran.

S obzirom na navedeno, odlu~eno je kao u
dispozitivu ovog re{ewa.

Izborna komisija grada Kraqeva
Broj: 232/2008
Dana: 10. decembra 2008. godine      

Predsednik Izborne komisije 
Aleksandar Ili}, dipl. pravnik, s.r.______________________________________

AKTI SKUP[TINE 
GRADA KRAQEVA

136.

Na osnovu ~lana 56. stav 1, 5, 6. i 7. Za-
kona o lokalnim izborima („Slu`beni gla-

snik RS“, broj 129/07), i ~lana 121. stav 2.
Statuta grada Kraqeva („Slu`beni list
grada Kraqeva“, broj 4/08),

Skup{tina grada Kraqeva, na sednici
odr`anoj 18. decembra 2008. godine, razma-
trala je Izve{taj Verifikacionog odbora
Skup{tine grada Kraqeva, pa je tom prili-
kom donela 

O D L U K U

I

Potvr|uje se odborni~ki mandat u Skup-
{tini grada Kraqeva Qubi{i Simovi}u,
kandidatu sa Izborne liste Za Evropsku Sr-
biju-Boris Tadi}.

II

Uputstvo o pravnom sredstvu: Protiv
ove odluke mo`e se izjaviti `alba Okru-
`nom sudu u Kraqevu, u roku od 48 ~asova od
dana dono{ewa odluke.

III

Ovu odluku objaviti u „Slu`benom li-
stu grada Kraqeva“.

Skup{tina grada Kraqeva
Broj: 011-66/2008-II
Dana: 18. decembra 2008. godine      

Predsednik 
Skup{tine grada Kraqeva

Branko Kaplarevi}, dipl. ecc., s.r.
___________________________________
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137. 
 
 
Na osnovu ~lana 25. stav 1, Zakona o buxetskom sistemu („Slu`beni glasnik RS“, broj 

9/02, 87/02, 61/05- dr. zakon, 66/05, 101/05- dr. zakon, 62/06- dr. zakon i 85/06), ~lana 20. ta~ka 3, 
a u vezi sa ~lanom 23. stav 4, ~lana 32. ta~ka 2. a u vezi sa ~lanom 66. stav 3. Zakona o lokal-
noj samoupravi („Slu`beni glasnik RS“, broj 129/07), ~lana 16. ta~ka 5, ~lana 26. ta~ka 2, 
~lana 89. stav 1. i 2. i ~lana 121. stav 2. Statuta grada Kraqeva („Slu`beni list grada Kra-
qeva“, broj 4/08),  

Skup{tina grada Kraqeva, na sednici odr`anoj dana 18. decembra. 2008. godine, do-
nela je 
 

O D L U K U 
 

O BUXETU GRADA KRAQEVA ZA 2009. GODINU 
 
 

Ι OP[TI DEO 
 
 

^lan 1. 
 
 
Primawa i izdaci buxeta grada Kraqeva za 2009. godinu (u daqem tekstu: buxet), prima-

њa i izdaci po osnovu prodaje, odnosno nabavke finansijske imovine i datih kredita i zadu-
`ivawe i otplata duga, utvr|eni su u slede}im iznosima, i to: 
 

ОПИС Шифра економске  
класификације 

План за 2009. 
годину 

А. Примања и издаци буџета     

I. УКУПНА ПРИМАЊА  2.086.780.300,00 

ТЕКУЋИ ПРИХОДИ 7 2.067.030.300,00 
1. Порески приход 71 1.133.030.300,00 
1.1. Порез на доходак, добит и капиталне добитке 711 877.805.300,00 
1.2. Порез на фонд зарада 712 510.000,00 
1.2. Порез на имовину 713 165.300.000,00 
1.3. Порез на добра и услуге (ПДВ и акцизе) 714 56.315.000,00 
1.4. Порез на међународну трговину и трансакц. 715  
1.5. Остали порески приход 716+719 33.100.000,00 
1.6. Социјални доприноси 72  
2. Непорески приход, од чега 74+77+78 285.650.000,00 
 - наплаћене камате 7411 16.500.000,00 
2.1. Приходи из буџета 79  

3. Примања од продаје нефинансијске имовине 8 250.000,00 
4. Донације  731+732 4.500.000,00 
5. Трансфери 733 643.850.000,00 
II. УКУПНИ ИЗДАЦИ  2.086.780.300,00 
ТЕКУЋИ РАСХОДИ 4 1.713.985.300,00 
1. Расходи за запослене 41 531.810.300,00 
2. Коришћење роба и услуга 42 540.870.000,00 
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^lan 2.

Ukupna primawa buxeta grada Kraqeva
za 2009. godinu utvr|uju se u iznosu od    

2.086.780.300,00 dinara;

- teku}e prihode u iznosu:                      
2.067.280.300,00 dinara;

- prilive od prodaje i zadu`ivawa u
iznosu: 19.500.000,00 dinara;
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Sopstveni prihodi buxetskih korisni-
ka utvr|uju se u iznosu od:                 

111.150.256,00 dinara;

Ukupni izdaci buxeta sa sredstvima
buxetske rezerve utvr|uju se u iznosu od:  

2.086.780.300,00 dinara.

^lan 3.

U teku}u buxetsku rezervu planiraju se
sredstva u iznosu od 18.000.000,00 dinara.

^lan 4.

U stalnu buxetsku rezervu planiraju se
sredstva u iznosu od 7.000.000,00 dinara.

^lan 5.

Ukupna buxetska primawa po izvorima
utvr|uju se u slede}im iznosima:
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Редни 
број 

Кате-
горија Група 

Синте- 
тички 
конто 

Анали- 
тички 
конто 

Суба-
нали-
тички  
конто 

О П И С  
ОДЛУКА О 
БУЏЕТУ ЗА 
 2009. годину 

%       
Учешће 
у ук. 
прих. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1.1.1.5.4.     711184 Самодопринос из прихода лица који 

се баве самосталном делатношћу 100.000,00 0,00 
1.1.1.6.    711190  Порез на друге приходе 133.620.000,00 6,40 

1.1.1.6.1.     711191 Порез на остале приходе 130.100.000,00 6,23 
1.1.1.6.2.     711192 Порез на непријављени приход 

утврђен унакрсном проценом 20.000,00 0,00 
1.1.1.6.3.     711193 Порез на приходе спортиста и 

спортских стручњака 3.500.000,00 0,17 
1.2.  712000    Порез на фонд зарада 510.000,00 0,02 

1.2.1.   712100   Порез на фонд зарада 510.000,00 0,02 
1.2.1.1.    712110  Порез на фонд зарада 510.000,00 0,02 

1.2.1.1.1.     712111 Порез на фонд зарада запослених 
које се финансирају из буџета и 
фондова обавезног социјалног 
осигурања 0,00 0,00 

1.2.1.1.2.     712112 Порез на фонд зарада осталих 
запослених 500.000,00 0,02 

1.2.1.1.3.     712113 Порез на фонд зарада лица која 
остварују приходе од ауторских 
права и права индустријске својине 10.000,00 0,00 

1.3.  713000    Порез на имовину 165.300.000,00 7,92 
1.3.1.   713100   Периодични порези на 

непокретности 86.500.000,00 4,15 
1.3.1.1.    713120  Порез на имовину 86.500.000,00 4,15 

1.3.1.1.1.     713121 Порез на имовину (осим на 
земљиште, акције и уделе) од 
физичких лица 38.000.000,00 1,82 

1.3.1.1.2.     713122 Порез на имовину (осим на 
земљиште, акције и уделе) од 
правних лица 48.500.000,00 2,32 

1.3.2.   713300   Порез на заоставштину, наслеђе и 
поклон 6.500.000,00 0,31 

1.3.2.1.    713310  Порез на наслеђе и поклон 6.500.000,00 0,31 
1.3.2.1.1.     713311 Порез на наслеђе и поклон 6.500.000,00 0,31 

1.3.3.   713400   Порез на финансијске и капиталне 
трансакције 72.000.000,00 3,45 

1.3.3.1.    713420  Порез на капиталне трансакције 72.000.000,00 3,45 
1.3.3.1.1.     713421 Порез на пренос апсолутних права 

на непокретности 58.000.000,00 2,78 
1.3.3.1.2.     713422 Порез на пренос апсолутних права 

на акцијама и другим хартијама од 
вредности 500.000,00 0,02 

1.3.3.1.3.     713423 Порез на пренос апсолутних права 
на половним моторним возилима и 
пловним објектима 13.500.000,00 0,65 

1.3.3.1.4.     713424 Порез на пренос апсолутних права 
на осталим објектима 0,00 0,00 

1.3.4.   713600   Други периодични порези на 
имовину 300.000,00 0,01 

1.3.4.1.    713610  Порез на акције на име и уделе 300.000,00 0,01 
1.3.4.1.1.     713611 Порез на акције на име и уделе 300.000,00 0,01 

1.4.  714000    Порез на добра и услуге 56.315.000,00 2,70 
1.4.1.   714400   Порези на појединачне услуге 1.800.000,00 0,09 

1.4.1.1.    714420  Комунална такса за приређивање 
музичког програма у угоститељским 
објектима 50.000,00 0,00 
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Редни 
број 

Кате-
горија Група 

Синте- 
тички 
конто 

Анали- 
тички 
конто 

Суба-
нали-
тички  
конто 

О П И С  
ОДЛУКА О 
БУЏЕТУ ЗА 
 2009. годину 

%       
Учешће 
у ук. 
прих. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1.4.1.1.1.     714421 Комунална такса за држање 

музичких уређаја и приређивање 
музичког програма у угоститељским 
објектима 50.000,00 0,00 

1.4.1.2.    714430  Комунална такса за коришћење 
рекламних паноа 1.300.000,00 0,06 

1.4.1.2.1.     714431 Комунална такса за коришћење 
рекламних паноа 1.300.000,00 0,06 

1.4.1.3.    714440  Средства за противпожарну заштиту 450.000,00 0,02 
1.4.1.3.1     714441 Средства за противпожарну заштиту 

од 6% наплаћене премије осигурања 
од пожара у општини на чијој се 
територији налази осигурана 
имовина 450.000,00 0,02 

1.4.2.   714500   Порези, таксе и накнаде на употребу 
добара, на дозволу да се добра 
употребљавају или делатности 
обављају 54.515.000,00 2,61 

1.4.2.1.    714510  Порези, таксе и накнаде на моторна 
возила 41.000.000,00 1,96 

1.4.2.1.1     714513 Комунална такса за држање 
моторних друмских и прикључних 
возила, осим пољоприв. возила и 
машина 18.500.000,00 0,89 

1.4.2.1.2.     714514 Годишња накнада за друмска 
моторна возила, тракторе и 
прикључна возила 22.500.000,00 1,08 

1.4.2.1.3.     714516 Годишња накнада за остала возила 
на моторни погон 0,00 0,00 

1.4.2.2.    714540  Накнаде за коришћење добара од 
општег интереса 10.800.000,00 0,52 

1.4.2.2.1.     714543 Накнада за промену намене 
пољопривредног земљишта 150.000,00 0,01 

1.4.2.2.2.     714545 Накнада за загађивање природних 
богатстава 0,00 0,00 

1.4.2.2.3.     714547 Накнада за загађивање животне 
средине 10.500.000,00 0,50 

1.4.2.2.4.     714548 Накнада на супстанце које оштећују 
озонски омотач 0,00 0,00 

1.4.2.2.5.     714549 Накнада од емисије SO2,NO2, 
прашкастих материја и одложеног 
отпада 150.000,00 0,01 

1.4.2.3.    714550  Концесионе накнаде и боравишне 
таксе 2.500.000,00 0,12 

1.4.2.2.1.     714552 Боравишна такса 2.500.000,00 0,12 
1.4.2.4.    714560  Општинске и градске накнаде 0,00 0,00 

1.4.2.4.1.     714562 Посебна накнада за заштиту и 
унапређење животне средине  0,00 0,00 

1.4.2.4.2.     714563 Концесиона накнада за обављање 
комуналних делатности и прихода 
од других концесионих послова, 
које јединице локалне самоураве 
закључе у складу са законом 0,00 0,00 

1.4.2.4.3.     714564 Накнада за постављање објеката, 
односно средстава за оглашавање и 
других објеката и средстава 0,00 0,00 

1.4.2.5.    714570  Општинске и градске комуналне 
таксе 215.000,00 0,01 
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Редни 
број 

Кате-
горија Група 

Синте- 
тички 
конто 

Анали- 
тички 
конто 

Суба-
нали-
тички  
конто 

О П И С  
ОДЛУКА О 
БУЏЕТУ ЗА 
 2009. годину 

%       
Учешће 
у ук. 
прих. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1.4.2.5.1.     714571 Комунална такса за држање кућних 

и егзотичних љубимаца 0,00 0,00 
1.4.2.5.2.     714572 Комунална такса за држање 

средстава за игру („забавне игре“) 150.000,00 0,01 
1.4.2.5.3.     714573 Комунална такса за коришћење 

витрина ради излагања робе ван 
пословне просторије 20.000,00 0,00 

1.4.2.5.4.     714575 Комунална такса за држање и 
коришћење чамаца и сплавова на 
води, осим чамаца које користе 
организац. које одржавају и 
обележавају пловне путеве 0,00 0,00 

1.4.2.5.5.     714576 Комунална такса за држање 
ресторана и других угоститељских и 
забавних објеката на води 45.000,00 0,00 

1.5.  716000    Други порези 33.100.000,00 1,59 
1.5.1.   716100   Други порези које искључиво 

плаћају предузећа, односно 
предузетници 33.100.000,00 1,59 

1.5.1.1.    716110  Комунална такса на фирму 33.100.000,00 1,59 
1.5.1.1.1.     716111 Комунална такса за истицање фирме 

на пословном простору 33.000.000,00 1,58 
1.5.1.1.2.     716112 Комунална такса за истицање и 

исписивање фирме ван пословног 
простора на објектима и просторима 
који припадају јединици локалне 
самоуправе (коловози, тротоари, 
зелене површине, бандере и сл.) 100.000,00 0,00 

2. 730000     Донације и трансфери 648.350.000,00 31,07 
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 града 0,00 0,00 

2.1.1.1.1.     731141 Текуће донације од иностраних 
држава у корист нивоа града 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 

2.1.2.1.1.     731241 Капиталне донације од иностраних 
држава у корист нивоа градова 0,00 0,00 

2.2.  732000    Донације од међународних 
организација 4.500.000,00 0,22 

2.2.1.   732100   Текуће донације од међународних 
органзација 3.500.000,00 0,17 

2.2.1.1.    732140  Текуће донације међународних 
организација у корист нивоа градова 3.500.000,00 0,17 

2.2.1.1.1.     732141 Текуће донације међународних 
организација у корист нивоа градова 3.500.000,00 0,17 

2.2.2.   732200   Капиталне донације од 
међународних организација 1.000.000,00 0,05 

2.2.2.1.    732240  Капиталне донације од 
међународних организација у 
корист нивоа градова 1.000.000,00 0,05 



18. decembar 2008. godine                    SLU@BENI LIST GRADA KRAQEVA                   Broj 13 - Strana 9 

 
    

Редни 
број 

Кате-
горија Група 

Синте- 
тички 
конто 

Анали- 
тички 
конто 

Суба-
нали-
тички  
конто 

О П И С  
ОДЛУКА О 
БУЏЕТУ ЗА 
 2009. годину 

%       
Учешће 
у ук. 
прих. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
2.2.2.1.1.     732241 Капиталне донације од 

међународних организација у 
корист нивоа градова 1.000.000,00 0,05 

2.3.  733000    Трансфери од других нивоа 
власти 643.850.000,00 30,85 

2.3.1.   733100   Текући трансфери од других нивоа 
власти 643.850.000,00 30,85 

2.3.1.1.    733140  Текући трансфери од других нивоа 
власти у корист нивоа градова 643.850.000,00 30,85 

2.3.1.1.1.     733141 Ненаменски трансфери од 
Републике у корист нивоа градова 607.882.000,00 29,13 

2.3.1.1.2.     733142 Други текући трансф. од Репуб. у 
корист нивоа градова 20.968.000,00 1,00 

2.3.1.1.3.     733143 Функционални трансфери од 
Републике у корист нивоа градова 5.000.000,00 0,24 

2.3.1.1.4.     733144 Текући наменски трансфери, у ужем 
смислу, од Републике у корист 
нивоа градова 10.000.000,00 0,48 

2.3.1.1.5.     733147 Текући трансфер од општина у 
корист нивоа градова 0,00 0,00 

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

2.3.2.1.    733240  Капитални трансфери од других 
нивоа власти у корист нивоа градова 0,00 0,00 

2.3.2.1.1.     733241 Капитални наменски трансфери, у 
ужем смислу, од Републике у корист 
нивоа градова 0,00 0,00 

3. 740000     Други приходи 281.500.000,00 13,49 
3.1.  741000    Приходи од имовине 166.800.000,00 7,99 

3.1.1.   741100   Камате 16.500.000,00 0,79 
3.1.1.1.    741140  Камате на средства консолидованог 

рачуна трезора града 16.500.000,00 0,79 
3.1.1.1.1.     741141 Приходи буџета града од камата на 

средства консолидованог рачуна 
трезора укључена у депозит банака 16.500.000,00 0,79 

3.1.1.1.2.     741142 Приходи од камата на средства 
корисника буџета града која су 
укључена у депозит пословне банке 
са којом надлежни орган града 
закључи уговор о депоновању 
средстава по виђењу 0,00 0,00 

3.1.2.   741200   Дивиденде 0,00 0,00 
3.1.2.1.    741240  Дивиденде буџета града 0,00 0,00 

3.1.2.1.1.     741241 Дивиденде буџета града 0,00 0,00 
3.1.3.   741500   Закуп непроизведене имовине 150.300.000,00 7,20 
3.1.3.1    741510  Накнада за коришћење природних 

добара 500.000,00 0,02 
3.1.3.1.1.     741511 Накнада за коришћење минералних 

сировина 500.000,00 0,02 
3.1.3.2.    741520  Накнада за коришћење шумског и 

пољопр. земљишта 0,00 0,00 
3.1.3.2.1.     741522 Средства остварена од давања у 

закуп пољопривредног земљишта, 
односно пољопривредног објекта у 
државној својини 0,00 0,00 

3.1.3.2.2.     741523 Накнада за умањену вредност 
вишегодишњих засада 0,00 0,00 
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3.1.3.3.    741530  Накнада за коришћење простора и 

грађевинског земљишта 149.800.000,00 7,18 
3.1.3.1.1.     741531 Комунална такса за коришћење 

простора на јавним површинама или 
испред пословног простора у 
пословне сврхе, осим ради продаје 
штампе, књига и других 
публикација, производа старих и 
уметничких заната и домаће 
радиности 4.800.000,00 0,23 

3.1.3.1.2.     741532 Комунална такса за коришћење 
простора за паркирање друмских 
моторних и прикључних возила на 
уређеним и обележеним местима 0,00 0,00 

3.1.3.1.3.     741533 Комунална такса за коришћење 
слободних површина за кампове, 
постављање шатора или друге 
облике привременог коришћења 0,00 0,00 

3.1.3.1.4.     741534 Накнада за коришћење грађевинског 
земљишта 145.000.000,00 6,95 

3.1.3.1.5.     741535 Комунална такса за заузеће јавне 
површине грађевинским 
материјалом 0,00 0,00 

3.1.3.4.    741540  Накнаде за коришћење речних 
обала, туристичких погодности и 
бања 0,00 0,00 

3.1.3.4.1.     741541 Комунална такса за коришћење 
обале у пословне и било које друге 
сврхе 0,00 0,00 

3.1.3.4.2.     741542 Накнада за коришћење природног 
лековитог фактора 0,00 0,00 

3.1.3.4.3.     741543 Туристичка накнада 0,00 0,00 
3.1.3.5.    741550  Накнада за коришћење добара од 

општег интереса у производњи 
електричне енергије и производњи 
нафте и гаса 0,00 0,00 

3.1.3.5.1.     741551 Накнада за коришћење добара од 
општег интереса у производњи 
електричне енергије и производњи 
нафте и гаса 0,00 0,00 

3.2.  742000    Приходи од продаје добара и 
услуга 98.000.000,00 4,70 

3.2.1.   742100   Приходи од продаје добара и услуга 
или закупа од стране тржишних 
организација 22.000.000,00 1,05 

3.2.1.1.    742140  Приходи од продаје добара или 
услуга од стране тржишних 
организација у корист нивоа градова 22.000.000,00 1,05 

3.2.1.1.1.     742141 Приходи од продаје добара или 
услуга од стране тржишних 
организација у корист нивоа градова 0,00 0,00 

3.2.1.1.2.     742142 Приходи од давања у закуп, односно 
на коришћење непокретности у 
државној својини које користе 
градови и индиректни корисници 
њиховог буџета 13.500.000,00 0,65 
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3.2.1.1.3.     742143 Приходи од закупнине за 

грађевинско земљиште у корист 
нивоа градова 8.500.000,00 0,41 

3.2.2.   742200   Таксе и накнаде 75.500.000,00 3,62 
3.2.2.1.    742240  Таксе у корист нивоа градова 10.500.000,00 0,50 

3.2.2.1.1.     742241 Градске административне таксе 10.500.000,00 0,50 
3.2.2.2.    742250  Таксе у корист нивоа општине 65.000.000,00 3,11 

3.2.2.2.1.     742252 Накнаде за обавезни здравствени 
преглед биља 0,00 0,00 

3.2.2.2.2.     742253 Накнада за уређивање грађевинског 
земљишта 65.000.000,00 3,11 

3.2.2.2.3.     742254 Трошкови пореског и прекршајног 
поступка изворних јавних прихода 
општина и градова 0,00 0,00 

3.2.3.   742300   Споредне продаје добара и услуга 
које врше државне нетржишне 
јединице 500.000,00 0,02 

3.2.3.1.    742340  Приходи буџета града од споредне 
продаје добара и услуге које врше 
државне нетржишне јединице 500.000,00 0,02 

3.2.3.1.1.     742341 Приходи који својом делатношћу 
остваре органи и организације 
градова 500.000,00 0,02 

3.3.  743000    Новчане казне и одузета 
имовинска корист 450.000,00 0,02 

3.3.1.   743300   Приходи од новчаних казни за 
прекршаје  450.000,00 0,02 

3.3.1.1.    743340  Приходи од новчаних казни за 
прекршаје у корист нивоа градова 450.000,00 0,02 

3.3.1.1.1.     743341 Приходи од новчаних казни 
изречених у прекршајном поступку 
за прекршаје прописане актом 
скупштине града, као и одузета 
имовинска корист у том поступку 350.000,00 0,02 

3.3.1.1.2.     743342 Приходи од мандатних казни и 
казни изречених у управном 
поступку у корист нивоа градова 50.000,00 0,00 

3.3.1.1.3.     743343 Приходи од новчаних казни за 
прекршаје које изриче градски орган 
управе надлежан за изворне јавне 
приходе 50.000,00 0,00 

3.3.3.1.    743350  Приходи од новчаних казни за 
прекршаје у корист нивоа општина 0,00 0,00 

3.3.3.1.2.     743352 Приходи од новчаних казни за 
прекршаје прописа из области 
заштите од пожара 0,00 0,00 

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 
3.3.2.1.1.     743441 Приходи од пенала у корист нивоа 

градова 0,00 0,00 
3.4.  744000    Добровољни трансфери од 

физичких и правних лица 0,00 0,00 
3.4.1.   744100   Текући добровољни трансф. од 

физич. и правних лица 0,00 0,00 
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3.4.1.1.    744140  Текући добровољни трансфери од 

физичких и правних лица у корист 
нивоа градова 0,00 0,00 

3.4.1.1.1.     744141 Текући добровољни трансфери од 
физичких и правних лица у корист 
нивоа градова 0,00 0,00 

3.4.2.   744200   Капитални добровољни трансфери 
од физичких и правних лица у 
корист нивоа градова 0,00 0,00 

3.4.2.1.    744240  Капитални добровољни трансфери 
од физичких и правних лица у 
корист нивоа градова 0,00 0,00 

3.4.2.1.1.     744241 Капитални добровољни трансфери 
од физичких и правних лица у 
корист нивоа градова 0,00 0,00 

3.5.  745000    Мешовити и неодређени приходи 16.250.000,00 0,78 
3.5.1.   745100   Мешовити и неодређени приходи 16.250.000,00 0,78 

3.5.1.1.    745140  Меш. и неодређени приходи у 
корист нивоа градова 16.250.000,00 0,78 

3.5.1.1.1.     745141 Остали приходи у корист нивоа 
градова 14.500.000,00 0,69 

3.5.1.1.2.     745142 Закупнина за стан у државној 
својини у корист нивоа градова 250.000,00 0,01 

3.5.1.1.3.     745143 Део добити јавног предузећа, према 
одлуци управног одбора јавног 
предузећа, у корист нивоа градова 1.500.000,00 0,07 

4. 770000     Меморандумске ставке за 
рефундацију расхода 4.150.000,00 0,20 

4.1.  771000    Меморандумске ставке за 
рефундацију расхода 3.500.000,00 0,17 

4.1.1.   771100   Меморандумске ставке за 
рефундацију расхода 3.500.000,00 0,17 

4.1.1.1.    771110  Меморандумске ставке за 
рефундацију расхода 3.500.000,00 0,17 

4.1.1.1.1.     771111 Меморандумске ставке за 
рефундацију расхода 3.500.000,00 0,17 

4.2.  772000    Меморандумске став. за реф. расх. 
из претходне год. 650.000,00 0,03 

4.2.1.   772100   Меморандумске став. за реф. расх. 
из претходне год. 650.000,00 0,03 

4.2.1.1.    772110  Меморандумске став. за реф. расх. 
из претходне год. 650.000,00 0,03 

4.2.1.1.1.     772113 Меморандумске ставке за 
рефундацију расхода града из 
предходне године 650.000,00 0,03 

5. 810000     Примања од продаје основних 
средстава 250.000,00 0,01 

5.1.  812000    Примања од продаје покретне 
имовине 250.000,00 0,01 

5.1.1.   812100   Примања од продаје покретне имовине 250.000,00 0,01 
5.1.1.1.    812140  Примања од продаје покретних 

ствари у корист нивоа градова 250.000,00 0,01 
5.1.1.1.1.     812141 Примања од продаје покретних 

ствари у корист нивоа градова 250.000,00 0,01 
5.2.  813000    Примања од продаје осталих 

основних средстава 0,00 0,00 
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5.2.1.   813100   Примања од продаје осталих 

основних средстава 0,00 0,00 
5.2.1.1.    813140  Примања од продаје осталих 

основних средстава у корист нивоа 
градова 0,00 0,00 

5.2.1.1.1.     813141 Примања од продаје осталих 
основних средстава у корист нивоа 
градова 0,00 0,00 

6. 920000     Примања од продаје финансијске 
имовине 19.500.000,00 0,93 

6.1.  921000    Примања од продаје дом. 
финансијске имовине 19.500.000,00 0,93 

6.1.1.   921600   Примања од продаје домаћих акција 
и осталог капитала 11.000.000,00 0,53 

6.1.1.1.    921640  Примања од отплате кредита датих 
домаћинствима у земљи у корист 
нивоа градова 11.000.000,00 0,53 

6.1.1.1.1.     921641 Примања од отплате кредита датих 
домаћинствима у земљи у корист 
нивоа градова 11.000.000,00 0,53 

6.1.2.   921900   Примања од продаје домаћих акција 
и осталог капитала у корист нивоа 
градова 8.500.000,00 0,41 

6.1.2.1.    921940  Примања од продаје домаћих акција 
и осталог капитала у корист нивоа 
градова 8.500.000,00 0,41 

6.1.2.1.1.     921941 Примања од продаје домаћих акција 
и осталог капитала у корист нивоа 
градова 8.500.000,00 0,41 

            УКУПНА ПРИМАЊА: 2.086.780.300,00 100,00 
 

^lan 6. 
 

 Izdaci buxeta po osnovnim namenama utvr|uju se u slede}im iznosima: 
 

Пози-
ција 

Екон. 
клас. ОПИС План за 2009. годину 

Учешће у 
укупним 

средствима 
буџета  

%  
1 2 3 4 5 
1.   КОНСОЛИДАЦИЈА ИЗДАТАКА ИЗ БУЏЕТА     
1 411000 Плате, додаци и накнаде запослених  398.809.500,00 19,11 
2 412000 Социјални доприноси на терет послодавца 71.377.800,00 3,42 
3 413000 Накнаде у натури 2.585.000,00 0,12 
4 414000 Социјална давања запосленима 12.830.000,00 0,61 
5 415000 Накнаде трошкова за запослене 6.895.000,00 0,33 
6 416000 Награде, бонуси и остали посебни расходи 21.313.000,00 1,02 
7 417000 Посланички додатак 18.000.000,00 0,86 
8 421000 Стални трошкови 192.620.000,00 9,23 
9 422000 Трошкови путовања 7.230.000,00 0,35 

10 423000 Услуге по уговору 56.230.000,00 2,69 
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^lan 7.

Sredstva buxeta prenose se korisnici-
ma srazmerno ostvarenim primawima buxe-
ta u okviru odobrenih sredstava.

Direktni buxetski korisnici su:
Skup{tina, Izvr{ni organi, Javno pravo-
branila{tvo i Gradska uprava.

^lan 8.

Ostvarena primawa raspore|uju se
tromese~nim planovima za izvr{ewe
buxeta, koje odre|uje Odeqewe za privre-
du i finansije Gradske uprave grada
Kraqeva.
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^lan 9.

Za izvr{ewe Odluke o buxetu odgovoran
je Gradona~elnik grada Kraqeva.

Naredbodavac za izvr{ewe buxeta je
Gradona~elnik grada Kraqeva ili lice ko-
je on ovlasti.

^lan 10.

Za zakonitu, namensku, ekonomi~nu i
efikasnu upotrebu odobrenih buxetskih
aproprijacija, neposredno su odgovorni ru-
kovodioci direktnih i indirektnih bu-
xetskih korisnika.              

^lan 11.

Privremeno raspolo`iva sredstva na
ra~unu buxeta mogu se kratkoro~no plasi-

rati kod banaka ili drugih finansijskih
organizacija, nakon sprovedenog konkursa,
zakqu~ivawem ugovora u skladu sa odredba-
ma Zakona o buxetskom sistemu i Zakona o
javnom dugu.

Ugovor sa izabranim bankama ili dru-
gim finansijskim organizacijama zakqu-
~uje Gradona~elnik grada Kraqeva. 

II POSEBAN DEO

^lan 12.

Sredstva buxeta u iznosu od
2.086.780.300,00 dinara i sredstva od sop-
stvenih prihoda buxetskih korisnika u iz-
nosu od 111.150.256,00 dinara, raspore|uju
se po korisnicima i to:
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    110 13 426000 Материјал 1.800.000,00  0,09 
    110 14 444000 Пратећи трошкови задуживања 0,00  0,00 

    

110 15 463000 Трансфери осталим нивоима 
власти (Машински факултет 
Краљево) 8.000.000,00  0,38 

    
110 16 472000 Накнаде за социјалну заштиту из 

буџета 0,00  0,00 

    
110 17 481000 Дотације невладиним 

организацијама:  1.950.000,00  0,09 
     Ватрогасни фонд         450.000,00      
       Политичким странкама 1.500.000,00     
          СВЕГА РАЗДЕО 1:              57.613.500,00  2,76 
          Извори финансирања за раздео 1: 57.613.500,00   
        01 Приходи из буџета 57.613.500,00   
2 01       ИЗВРШНИ ОРГАНИ    

    
110 18 411000 Плате, додаци и накнаде 

запослених  7.450.000,00  0,36 

    
110 19 412000 Социјални доприноси на терет 

послодавца 1.333.500,00  0,06 
    110 20 413000 Накнаде у натури 25.000,00  0,00 
  110 21 414000 Социјална давања запосленима 0,00  0,00 
    110 22 415000 Накнаде трошкова за запослене 10.000,00  0,00 

    
110 23 416000 Награде запосленима и остали 

посебни расходи                             300.000,00  0,01 
    110 24 417000 Посланички додатак 2.500.000,00  0,12 
    110 25 421000 Стални трошкови 1.600.000,00  0,08 
    110 26 422000 Трошкови путовања 1.300.000,00  0,06 
    110 27 423000 Услуге по уговору 17.500.000,00  0,84 
    110 28 424000 Специјализоване услуге 15.000.000,00  0,72 
    110 29 425000 Текуће поправке и одржавање 600.000,00  0,03 
    110 30 426000 Материјал 2.200.000,00  0,11 
    110 31 444000 Пратећи трошкови задуживања 0,00  0,00 

    

110 32 451000 Субвенције јавним 
нефинансијским предузећима и 
организацијама 15.000.000,00  0,72 

    
110 33 454000 Субвенције приватним 

предузећима 16.000.000,00  0,77 

    
090 34 472000 Накнаде за социјалну заштиту из 

буџета 29.000.000,00  1,39 

    
110 35 481000 Дотације невладиним 

организацијама     25.000.000,00  1,20 

    
110 36 483000 Новчане казне и пенали по 

решењу судова  10.000.000,00  0,48 

    

090 37 484000 Накнаде штете за повреде или 
штету насталу услед елементарних 
непогода или других природних 
узрока 0,00  0,00 
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110 38 485000 Накнада штете за повреду или 
штету нанету од стране државних 
органа 0,00  0,00 

    

110 39 499000 Средства резерве:                                
Стална резерва    7.000.000,00            
Текућа резерва   18.000.000,00 

25.000.000,00 

 

1,20 
 

 

    
110 40 621000 Набавка домаће финансијске 

имовине 20.000.000,00  0,96 
          СВЕГА РАЗДЕО 2:              189.818.500,00  9,10 
          Извори финансирања за раздео 2: 189.818.500,00   
        01 Приходи из буџета 130.318.500,00   

        
06 Донације од иностраних 

организација 2.500.000,00   
         -позиција број 27 (423000) 2.000.000,00   
         -позиција број 28 (424000) 500.000,00   

        
07 Донације од осталих нивоа 

власти  46.000.000,00   
         -позиција број 27 (423000) 3.500.000,00   
         -позиција број 28 (424000) 500.000,00   
         -позиција број 32 (451000) 13.000.000,00   
     -позиција број 33 (454000) 8.000.000,00   
     -позиција број 34 (472000) 9.000.000,00   
     -позиција број 36 (483000) 5.000.000,00   
     -позиција број 39 (499000) 7.000.000,00   

        
12 Примања од продаје 

финансијске имовине 11.000.000,00   
          -позиција број 40 (621000) 11.000.000,00   

3 01       
 ЈАВНО 

ПРАВОБРАНИЛАШТВО 
  

 

  
 330 41 411000 Плате, додаци и накнаде 

запослених  3.615.000,00  0,17 

  
 330 42 412000 Социјални доприноси на терет 

послодавца 647.000,00  0,03 
    330 43 413000 Накнаде у натури 35.000,00  0,00 
    330 44 414000 Социјална давања запосленима 50.000,00  0,00 
    330 45 415000 Накнаде трошкова за запослене 0,00  0,00 

    330 46 416000 
Награде запосленима и остали 
посебни расходи                            100.000,00  0,00 

    330 47 421000 Стални трошкови 600.000,00  0,03 
    330 48 422000 Трошкови путовања 50.000,00  0,00 
    330 49 423000 Услуге по уговору 80.000,00  0,00 
    330 50 424000 Специјализоване услуге 30.000,00  0,00 
    330 51 425000 Текуће поправке и одржавање 30.000,00  0,00 
    330 52 426000 Материјал 120.000,00  0,01 

    

330 53 485000 Накнада штете за повреду или 
штету нанету од стране државних 
органа 0,00  0,00 
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    330 54 512000 Машине и опрема 100.000,00  0,00 
    330 55 513000 Остале некретнине и опрема 0,00  0,00 
          СВЕГА РАЗДЕО 3:              5.457.000,00  0,26 
          Извори финансирања за раздео 3: 5.457.000,00   
        01 Приходи из буџета 5.457.000,00   
4 01       ГРАДСКА УПРАВА    

    
410 56 411000 Плате, додаци и накнаде 

запослених  140.630.000,00  6,74 

    
410 57 412000 Социјални доприноси на терет 

послодавца 25.173.000,00  1,21 
    410 58 413000 Накнаде у натури 700.000,00  0,03 
    410 59 414000 Социјална давања запосленима 8.000.000,00  0,38 
    410 60 415000 Накнаде трошкова за запослене 3.200.000,00  0,15 

    
410 61 416000 Награде запосленима и остали 

посебни расходи                             6.000.000,00  0,29 
    410 62 421000 Стални трошкови 19.500.000,00  0,93 
    410 63 422000 Трошкови путовања 2.800.000,00  0,13 
    410 64 423000 Услуге по уговору 20.000.000,00  0,96 
    130 65 424000 Специјализоване услуге 200.000,00  0,01 
    130 66 425000 Текуће поправке и одржавање 3.500.000,00  0,17 
    130 67 426000 Материјал 6.200.000,00  0,30 
    410 68 444000 Пратећи трошкови задуживања 15.000,00  0,00 
    410 69 482000 Порези, обавезне таксе и казне  2.500.000,00  0,12 

    
410 70 483000 Новчане казне и пенали по 

решењу судова  0,00  0,00 

    

090 71 484000 Накнаде штете за повреде или 
штету насталу услед елем. 
непогода или других природних 
узрока 0,00  0,00 

    

410 72 485000 Накнада штете за повреду или 
штету нанету од стране државних 
органа 0,00  0,00 

    130 73 511000 Зграде и грађевински објекти 1.250.000,00  0,06 
    130 74 512000 Машине и опрема 3.000.000,00  0,14 
    130 75 513000 Остале некретнине и опрема 0,00  0,00 
    130 76 515000 Нематеријална имовина 1.500.000,00  0,07 
          СВЕГА ГЛАВА 01:              244.168.000,00  11,70 
          Извори финансирања за главу 01:  244.168.000,00   
        01 Приходи из буџета 142.368.000,00   
        03 Социјални доприноси 3.500.000,00   
          - позиција број 59 (414000) 3.500.000,00   

        
06 Донације од међународних 

организацја 2.000.000,00   
         -позиција број 64 (423000) 1.000.000,00   
         -позиција број 65 (424000) 500.000,00   
         -позиција број 74 (512000) 500.000,00   
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07 Донације од осталих нивоа 

власти  96.300.000,00   
     -позиција број 56 (411000) 70.300.000,00   
     -позиција број 57 (412000) 12.600.000,00   
     -позиција број 60 (415000) 2.100.000,00   
     -позиција број 62 (421000) 9.500.000,00   
     -позиција број 74 (512000) 1.800.000,00   

4 02       
ПРОГРАМ УРЕЂИВАЊА 

ГРАЂ. ЗЕМЉИШТА 
  

 

    
620 77 411000 Плате, додаци и накнаде 

запослених  49.615.000,00 2.312.550,00 2,38 

    
620 78 412000 Социјални доприноси на терет 

послодавца 8.880.000,00 413.947,00 0,43 
    620 79 413000 Накнаде у натури 450.000,00  0,02 
    620 80 414000 Социјална давања запосленима 2.500.000,00  0,12 
    620 81 415000 Накнаде трошкова за запослене 650.000,00  0,03 

    
620 82 416000 Награде запосленима и остали 

посебни расходи                             1.500.000,00  0,07 
    620 83 421000 Стални трошкови 140.650.000,00 50.000,00 6,74 
    620 84 422000 Трошкови путовања 1.200.000,00  0,06 
    620 85 423000 Услуге по уговору 5.250.000,00  0,25 
    620 86 424000 Специјализоване услуге 16.600.000,00  0,80 
    620 87 425000 Текуће поправке и одржавање 190.900.000,00  9,15 
    620 88 426000 Материјал 2.600.000,00  0,12 
    620 89 431000 Употреба основних средстава 0,00  0,00 
    620 90 444000 Пратећи трошкови задуживања 0,00  0,00 

    

620 91 451000 Субвенције јавним 
нефинансијским предузећима и 
организацијама 169.500.000,00  8,12 

    620 92 482000 Порези, обавезне таксе и казне  1.020.000,00  0,05 

    
620 93 483000 Новчане казне и пенали по 

решењу судова  9.000.000,00  0,43 

    

620 94 485000 Накнада штете за повреду или 
штету нанету од стране државних 
органа 0,00  0,00 

    620 95 511000 Зграде и грађевински објекти 310.000.000,00  14,86 
    620 96 512000 Машине и опрема 1.200.000,00  0,06 
    620 97 513000 Остале некретнине и опрема 0,00  0,00 
    620 98 515000 Нематеријална имовина 1.500.000,00 2.776.497,00 0,07 
          СВЕГА ГЛАВА 02:              913.015.000,00 5.552.994,00 43,75 
          Извори финансирања за главу 02:  913.015.000,00 5.552.994,00  
         01  Примања из буџета  695.400.000,00   
         04  Сопствена средства   5.552.994,00  

    
07 Донације од осталих нивоа 

власти  209.115.000,00   
     -позиција број 77 (411000) 14.900.000,00   
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     -позиција број 78 (412000) 2.670.000,00   
     -позиција број 83 (421000) 42.000.000,00   
     -позиција број 87 (425000) 77.545.000,00   
     -позиција број 91 (451000) 72.000.000,00   

        
12 Примања од отпл. датих кредита 

и продаје финансијске имовине 8.500.000,00   
          -позиција број 95 (511000) 8.500.000,00   
4 03       ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ          

          
Текући трансфер нивоу 
Републике 128.500.000,00  6,16 

    912 99 463111 413000-Накнаде у натури 6.350.000,00  0,30 

    
912 100 463111 414000-Социјална давања 

запосленима 0,00  0,00 

    
912 101 463111 415000-Накнаде трошкова за 

запослене 12.500.000,00  0,60 

    
912 102 463111 416000-Награде запосленима и 

остали посебни расходи                      0,00  0,00 
    912 103 463111 421000-Стални трошкови 44.500.000,00  2,13 
    912 104 463111 422000-Трошкови путовања 32.500.000,00  1,56 
    912 105 463111 423000-Услуге по уговору 3.000.000,00  0,14 
    912 106 463111 424000-Специјализоване услуге 1.500.000,00  0,07 

    
912 107 463111 425000-Текуће поправке и 

одржавање 18.000.000,00  0,86 
    912 108 463111 426000-Материјал 6.750.000,00  0,32 

    
912 109 463111 444000-Пратећи трошкови 

задуживања 50.000,00  0,00 

    
912 110 463111 472000-Накнаде за социјалну 

заштиту из буџета 2.700.000,00  0,13 

    
912 111 463111 482000-Порези, обавезне таксе и 

казне  50.000,00  0,00 

    
912 112 463111 483000-Новчане казне и пенали по 

решењу судова  600.000,00  0,03 

    

912 113 463111 485000-Накнада штете за повреду 
или штету нанету од стране 
       државних органа 0,00  0,00 

          
Капитални трансфер нивоу 
Републике 47.900.000,00  2,30 

    
912 114 463211 511000-Зграде и грађевински 

објекти 42.000.000,00  2,01 
    912 115 463211 512000-Машине и опрема 5.500.000,00  0,26 

   
912 116 463211 513000-Остале некретнине и 

опрема 0,00  0,00 
     912 117 463211 515000-Нематеријална имовина 400.000,00  0,02 
          СВЕГА ГЛАВА 03:              176.400.000,00  8,45 
          Извори финансирања за главу 03:  176.400.000,00   

        
07 Донације од осталих нивоа 

власти  176.400.000,00   
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4 04       СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ            

          
Текући трансфер нивоу 
Републике 70.500.000,00  3,38 

    920 118 463111 413000-Накнаде у натури 2.450.000,00  0,12 

    
920 119 463111 414000-Социјална давања 

запосленима 0,00  0,00 

    
920 120 463111 415000-Накнаде трошкова за 

запослене 4.750.000,00  0,23 

    
920 121 463111 416000-Награде запосленима и 

остали посебни расходи                      0,00  0,00 
    920 122 463111 421000-Стални трошкови 35.500.000,00  1,70 
    920 123 463111 422000-Трошкови путовања 1.300.000,00  0,06 
    920 124 463111 423000-Услуге по уговору 2.550.000,00  0,12 
    920 125 463111 424000-Специјализоване услуге 1.160.000,00  0,06 

    
920 126 463111 425000-Текуће поправке и 

одржавање 16.500.000,00  0,79 
    920 127 463111 426000-Материјал 5.500.000,00  0,26 

    
920 128 463111 444000-Пратећи трошкови 

задуживања 50.000,00  0,00 

    
920 129 463111 472000-Накнаде за социјалну 

заштиту из буџета 140.000,00  0,01 

    
920 130 463111 482000-Порези, обавезне таксе и 

казне  50.000,00  0,00 

    
920 131 463111 483000-Новчане казне и пенали по 

решењу судова  550.000,00  0,03 

    

920 132 463111 485000-Накнада штете за повреду 
или штету нанету од стране 
       државних органа 0,00  0,00 

          
Капитални трансфер нивоу 
Републике 6.900.000,00  0,33 

    
920 133 463211 511000-Зграде и грађевински 

објекти 2.000.000,00  0,10 
    920 134 463211 512000-Машине и опрема 4.500.000,00  0,22 

   
920 135 463211 513000-Остале некретнине и 

опрема 0,00  0,00 
    920 136 463211 515000-Нематеријална имовина 400.000,00  0,02 
          СВЕГА ГЛАВА 04:              77.400.000,00  3,71 
          Извори финансирања за главу 04:  77.400.000,00   

        
07 Донације од осталих нивоа 

власти  77.400.000,00   
4 05       НАРОДНИ МУЗЕЈ    

    
820 137 411000 Плате, додаци и накнаде 

запослених  13.835.000,00  0,66 

    
820 138 412000 Социјални доприноси на терет 

послодавца 2.476.000,00  0,12 
    820 139 413000 Накнаде у натури 200.000,00 150.000,00 0,01 



Strana 22 – Broj 13                 SLU@BENI LIST GRADA KRAQEVA                     18. decembar 2008. godine 

 

Ра
зд
ео

 

Гл
ав
а 

Ф
ун
кц

.  
кл
ас

. 

П
оз
иц

иј
а 

Е
ко
н.

  к
ла
с.

 

ОПИС 
План за  

2009.  
годину 

Издаци из  
сопствених  
средстава 

Учешће у  
укупним  
средствима 
буџета 

%  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
    820 140 414000 Социјална давања запосленима 400.000,00  0,02 

    820 141 415000 Накнаде трошкова за запослене 200.000,00  0,01 

    
820 142 416000 Награде запосленима и остали 

посебни расходи                             385.000,00  0,02 
    820 143 421000 Стални трошкови 2.500.000,00  0,12 
    820 144 422000 Трошкови путовања 350.000,00 50.000,00 0,02 
    820 145 423000 Услуге по уговору 400.000,00 200.000,00 0,02 

    820 146 424000 Специјализоване услуге 2.300.000,00 350.000,00 0,11 
    820 147 425000 Текуће поправке и одржавање 300.000,00  0,01 
    820 148 426000 Материјал 500.000,00 150.000,00 0,02 
    820 149 431000 Употреба основних средстава 0,00  0,00 
    820 150 444000 Пратећи трошкови задуживања 10.000,00  0,00 

    
820 151 472000 Накнаде за социјалну заштиту из 

буџета 0,00  0,00 

    820 152 482000 Порези, обавезне таксе и казне 50.000,00  0,00 

    
820 153 483000 Новчане казне и пенали по 

решењу судова  0,00  0,00 

    

820 154 485000 Накнада штете за повреду или 
штету нанету од стране државних 
органа 0,00  0,00 

    820 155 511000 Зграде и грађевински објекти 0,00 100.000,00 0,00 
    820 156 512000 Машине и опрема 2.000.000,00 300.000,00 0,10 
   820 157 513000 Остале некретнине и опрема 0,00  0,00 
    820 158 515000 Нематеријална имовина 300.000,00 100.000,00 0,01 
          СВЕГА ГЛАВА 05:              26.206.000,00 1.400.000,00 1,26 
          Извори финансирања за главу 05:  26.206.000,00 1.400.000,00  
        01 Примања из буџета 26.206.000,00   
        04 Сопствена средства  1.400.000,00  
4 06       ИСТОРИЈСКИ АРХИВ    

    
820 159 411000 Плате, додаци и накнаде 

запослених  10.550.000,00  0,51 

    
820 160 412000 Социјални доприноси на терет 

послодавца 1.880.500,00  0,09 
    820 161 413000 Накнаде у натури 250.000,00  0,01 
    820 162 414000 Социјална давања запосленима 0,00  0,00 
    820 163 415000 Накнаде трошкова за запослене 80.000,00  0,00 

    
820 164 416000 Награде запосленима и остали 

посебни расходи                             200.000,00  0,01 
    820 165 421000 Стални трошкови 700.000,00  0,03 
    820 166 422000 Трошкови путовања 100.000,00 70.000,00 0,00 
    820 167 423000 Услуге по уговору 350.000,00 200.000,00 0,02 
    820 168 424000 Специјализоване услуге 200.000,00 150.000,00 0,01 
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    820 169 425000 Текуће поправке и одржавање 100.000,00 50.000,00 0,00 
    820 170 426000 Материјал 200.000,00 90.000,00 0,01 
    820 171 431000 Употреба основних средстава 0,00  0,00 
    820 172 444000 Пратећи трошкови задуживања 5.000,00  0,00 

    
820 173 472000 Накнаде за социјалну заштиту из 

буџета 0,00  0,00 
    820 174 482000 Порези, обавезне таксе и казне 30.000,00  0,00 

    
820 175 483000 Новчане казне и пенали по 

решењу судова  0,00  0,00 

    

820 176 485000 Накнада штете за повреду или 
штету нанету од стране државних 
органа 0,00  0,00 

    820 177 511000 Зграде и грађевински објекти 0,00  0,00 
    820 178 512000 Машине и опрема 300.000,00 500.000,00 0,01 
   820 179 513000 Остале некретнине и опрема 0,00  0,00 
    820 180 515000 Нематеријална имовина 50.000,00 10.000,00 0,00 
          СВЕГА ГЛАВА 06:              14.995.500,00 1.070.000,00 0,72 
          Извори финансирања за главу 06:  14.995.500,00 1.070.000,00  
        01 Примања из буџета 14.995.500,00   
        04 Сопствена средства  1.070.000,00  
4 07       БИБЛИОТЕКА    

    
820 181 411000 Плате, додаци и накнаде 

запослених  23.350.000,00  1,12 

    
820 182 412000 Социјални доприноси на терет 

послодавца 4.180.000,00  0,20 
    820 183 413000 Накнаде у натури 300.000,00  0,01 
    820 184 414000 Социјална давања запосленима 595.000,00  0,03 
    820 185 415000 Накнаде трошкова за запослене 150.000,00  0,01 

    
820 186 416000 Награде запосленима и остали 

посебни расходи                             200.000,00  0,01 
    820 187 421000 Стални трошкови 2.700.000,00 70.000,00 0,13 
    820 188 422000 Трошкови путовања 100.000,00 200.000,00 0,00 
    820 189 423000 Услуге по уговору 250.000,00 270.000,00 0,01 
    820 190 424000 Специјализоване услуге 2.000.000,00 500.000,00 0,10 

    820 191 425000 Текуће поправке и одржавање 200.000,00 100.000,00 0,01 
    820 192 426000 Материјал 500.000,00 140.000,00 0,02 
    820 193 431000 Употреба основних средстава 0,00  0,00 

    820 194 444000 Пратећи трошкови задуживања 15.000,00  0,00 

    
820 195 472000 Накнаде за социјалну заштиту из 

буџета 0,00  0,00 

    820 196 482000 Порези, обавезне таксе и казне 50.000,00  0,00 

    
820 197 483000 Новчане казне и пенали по 

решењу судова  0,00  0,00 
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820 198 485000 Накнада штете за повреду или 
штету нанету од стране државних 
органа 0,00  0,00 

    820 199 511000 Зграде и грађевински објекти 4.000.000,00  0,19 

    820 200 512000 Машине и опрема 200.000,00  0,01 
   820 201 513000 Остале некретнине и опрема 0,00  0,00 
    820 202 515000 Нематеријална имовина 1.800.000,00  0,09 
         СВЕГА ГЛАВА 07:              40.590.000,00 1.280.000,00 1,95 
          Извори финансирања за главу 07:  40.590.000,00 1.280.000,00  
        01 Примања из буџета 40.590.000,00   
        04 Сопствена средства  1.280.000,00  
4 08       ПОЗОРИШТЕ    

    820 203 411000 
Плате, додаци и накнаде 
запослених  7.150.000,00  0,34 

    820 204 412000 
Социјални доприноси на терет 
послодавца 1.280.000,00  0,06 

    820 205 413000 Накнаде у натури 120.000,00  0,01 
    820 206 414000 Социјална давања запосленима 50.000,00  0,00 
    820 207 415000 Накнаде трошкова за запослене 0,00  0,00 

    820 208 416000 
Награде запосленима и остали 
посебни расходи                             175.000,00  0,01 

    820 209 421000 Стални трошкови 1.600.000,00  0,08 
    820 210 422000 Трошкови путовања 200.000,00 200.000,00 0,01 

    820 211 423000 Услуге по уговору 250.000,00  0,01 
    820 212 424000 Специјализоване услуге 2.500.000,00 700.000,00 0,12 
    820 213 425000 Текуће поправке и одржавање 200.000,00  0,01 
    820 214 426000 Материјал 300.000,00 200.000,00 0,01 
    820 215 431000 Употреба основних средстава 0,00  0,00 
    820 216 444000 Пратећи трошкови задуживања 5.000,00  0,00 

    
820 217 472000 Накнаде за социјалну заштиту из 

буџета 0,00  0,00 
    820 218 482000 Порези, обавезне таксе и казне 50.000,00  0,00 

    
820 219 483000 Новчане казне и пенали по 

решењу судова  0,00  0,00 

    

820 220 485000 Накнада штете за повреду или 
штету нанету од стране државних 
органа 0,00  0,00 

    820 221 511000 Зграде и грађевински објекти 0,00  0,00 
    820 222 512000 Машине и опрема 170.000,00 50.000,00 0,01 
   820 223 513000 Остале некретнине и опрема 0,00  0,00 
    820 224 515000 Нематеријална имовина 0,00  0,00 
          СВЕГА ГЛАВА 08:              14.050.000,00 1.150.000,00 0,67 
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          Извори финансирања за главу 08:  14.050.000,00 1.150.000,00  
        01 Примања из буџета 14.050.000,00   
        04 Сопствена средства  1.150.000,00  

4 09       
КУЛТУРНИ ЦЕНТАР 

„РИБНИЦА“ КРАЉЕВО 
  

 

    
820 225 411000 Плате, додаци и накнаде 

запослених  6.560.000,00  0,31 

    
820 226 412000 Социјални доприноси на терет 

послодавца 1.175.000,00  0,06 
    820 227 413000 Накнаде у натури 0,00  0,00 
    820 228 414000 Социјална давања запосленима 130.000,00  0,01 
    820 229 415000 Накнаде трошкова за запослене 300.000,00  0,01 

    
820 230 416000 Награде запосленима и остали 

посебни расходи                             150.000,00  0,01 
    820 231 421000 Стални трошкови 1.300.000,00 300.000,00 0,06 
    820 232 422000 Трошкови путовања 100.000,00 350.000,00 0,00 
    820 233 423000 Услуге по уговору 150.000,00 220.000,00 0,01 
    820 234 424000 Специјализоване услуге 2.000.000,00  0,10 
    820 235 425000 Текуће поправке и одржавање 300.000,00  0,01 
    820 236 426000 Материјал 300.000,00  0,01 
    820 237 431000 Употреба основних средстава 0,00  0,00 
    820 238 444000 Пратећи трошкови задуживања 15.000,00  0,00 

    
820 239 472000 Накнаде за социјалну заштиту из 

буџета 0,00  0,00 
    820 240 482000 Порези, обавезне таксе и казне 15.000,00  0,00 

    
820 241 483000 Новчане казне и пенали по 

решењу судова  0,00  0,00 

    

820 242 485000 Накнада штете за повреду или 
штету нанету од стране државних 
органа 0,00  0,00 

    820 243 511000 Зграде и грађевински објекти 0,00  0,00 
    820 244 512000 Машине и опрема 575.000,00 600.000,00 0,03 
   820 245 513000 Остале некретнине и опрема 0,00 50.000,00 0,00 
    820 246 515000 Нематеријална имовина 200.000,00 550.000,00 0,01 
         СВЕГА ГЛАВА 09:              13.270.000,00 2.070.000,00 0,64 
          Извори финансирања за главу 09:  13.270.000,00 2.070.000,00  
        01 Примања из буџета 13.270.000,00   
        04 Сопствена средства  2.070.000,00  

4 10       
ДОМ КУЛТУРЕ 

„СТУДЕНИЦА“  УШЋЕ 
  

 

    
820 247 411000 Плате, додаци и накнаде 

запослених  2.090.000,00  0,10 

    
820 248 412000 Социјални доприноси на терет 

послодавца 374.000,00  0,02 
    820 249 413000 Накнаде у натури 80.000,00  0,00 
    820 250 414000 Социјална давања запосленима 40.000,00  0,00 
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    820 251 415000 Накнаде трошкова за запослене 0,00  0,00 

    
820 252 416000 Награде запосленима и остали 

посебни расходи                             70.000,00  0,00 
    820 253 421000 Стални трошкови 270.000,00 30.000,00 0,01 
    820 254 422000 Трошкови путовања 30.000,00 10.000,00 0,00 
    820 255 423000 Услуге по уговору 50.000,00  0,00 
    820 256 424000 Специјализоване услуге 400.000,00 50.000,00 0,02 
    820 257 425000 Текуће поправке и одржавање 60.000,00  0,00 
    820 258 426000 Материјал 100.000,00 20.000,00 0,00 
    820 259 431000 Употреба основних средстава 0,00  0,00 
    820 260 444000 Пратећи трошкови задуживања 5.000,00  0,00 

    
820 261 472000 Накнаде за социјалну заштиту из 

буџета 0,00  0,00 
    820 262 482000 Порези, обавезне таксе и казне 5.000,00  0,00 

    
820 263 483000 Новчане казне и пенали по 

решењу судова  0,00  0,00 

    

820 264 485000 Накнада штете за повреду или 
штету нанету од стране државних 
органа 0,00  0,00 

    820 265 511000 Зграде и грађевински објекти 0,00  0,00 
    820 266 512000 Машине и опрема 200.000,00  0,01 
   820 267 513000 Остале некретнине и опрема 0,00  0,00 
    820 268 515000 Нематеријална имовина 150.000,00  0,01 
          СВЕГА ГЛАВА 10:              3.924.000,00 110.000,00 0,19 
          Извори финансирања за главу 10:  3.924.000,00 110.000,00  
        01 Примања из буџета 3.924.000,00   
        04 Сопствена средства  110.000,00  

4 11       
ЗАВОД ЗА ЗАШТИТУ 

СПОМЕНИКА 
  

 

    
820 269 411000 Плате, додаци и накнаде 

запослених  11.715.000,00 4.397.400,00 0,56 

    
820 270 412000 Социјални доприноси на терет 

послодавца 2.097.000,00 788.000,00 0,10 
    820 271 413000 Накнаде у натури 0,00  0,00 
    820 272 414000 Социјална давања запосленима 200.000,00 170.000,00 0,01 
    820 273 415000 Накнаде трошкова за запослене 200.000,00 50.000,00 0,01 

    
820 274 416000 Награде запосленима и остали 

посебни расходи                             220.000,00 150.000,00 0,01 
    820 275 421000 Стални трошкови 1.000.000,00 395.000,00 0,05 
    820 276 422000 Трошкови путовања 50.000,00 2.500.000,00 0,00 
    820 277 423000 Услуге по уговору 100.000,00 1.465.000,00 0,00 
    820 278 424000 Специјализоване услуге 1.200.000,00 70.000,00 0,06 
    820 279 425000 Текуће поправке и одржавање 100.000,00 250.000,00 0,00 
    820 280 426000 Материјал 200.000,00 905.000,00 0,01 
    820 281 431000 Употреба основних средстава 0,00  0,00 
    820 282 444000 Пратећи трошкови задуживања 5.000,00  0,00 
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820 283 472000 Накнаде за социјалну заштиту из 

буџета 0,00  0,00 
    820 284 482000 Порези, обавезне таксе и казне 5.000,00  0,00 

    
820 285 483000 Новчане казне и пенали по 

решењу судова  0,00  0,00 

    

820 286 485000 Накнада штете за повреду или 
штету нанету од стране државних 
органа 0,00  0,00 

    820 287 511000 Зграде и грађевински објекти 0,00  0,00 
    820 288 512000 Машине и опрема 50.000,00 30.000,00 0,00 
   820 289 513000 Остале некретнине и опрема 0,00  0,00 
    820 290 515000 Нематеријална имовина 50.000,00 30.000,00 0,00 
          СВЕГА ГЛАВА 11:              17.192.000,00 11.200.400,00 0,82 
          Извори финансирања за главу 11:  17.192.000,00 11.200.400,00  
        01 Примања из буџета 17.192.000,00   
        04 Сопствена средства  11.200.400,00  
4 12       ФИЗИЧКА КУЛТУРА               

    
810 291 411000 Плате, додаци и накнаде 

запослених  7.295.000,00  0,35 

    
810 292 412000 Социјални доприноси на терет 

послодавца 1.305.800,00  0,06 
    810 293 413000 Накнаде у натури 0,00  0,00 
    810 294 414000 Социјална давања запосленима 130.000,00  0,01 
    810 295 415000 Накнаде трошкова за запослене 200.000,00  0,01 

    810 296 416000 
Награде запосленима и остали 
посебни расходи                             33.000,00  0,00 

    810 297 421000 Стални трошкови 3.000.000,00 250.000,00 0,14 
    810 298 422000 Трошкови путовања 50.000,00 20.000,00 0,00 
    810 299 423000 Услуге по уговору 100.000,00 1.600.000,00 0,00 
    810 300 424000 Специјализоване услуге 100.000,00 30.000,00 0,00 
    810 301 425000 Текуће поправке и одржавање 1.000.000,00 100.000,00 0,05 
    810 302 426000 Материјал 450.000,00 200.000,00 0,02 
    810 303 431000 Употреба основних средстава 0,00  0,00 
    810 304 444000 Пратећи трошкови задуживања 5.000,00  0,00 

    
810 305 472000 Накнаде за социјалну заштиту из 

буџета 0,00  0,00 

    
810 306 481000 Дотације спор. организ. спорт. 

удруж. 40.000.000,00  1,92 
    810 307 482000 Порези, обавезне таксе и казне 0,00 400.000,00 0,00 

    
810 308 483000 Новчане казне и пенали по 

решењу судова  0,00  0,00 

    

810 309 485000 Накнада штете за повреду или 
штету нанету од стране државних 
органа 0,00  0,00 

    810 310 511000 Зграде и грађевински објекти 0,00  0,00 
    810 311 512000 Машине и опрема 150.000,00 100.000,00 0,01 
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    810 312 513000 Остале некретнине и опрема 0,00  0,00 
    810 313 515000 Нематеријална имовина 0,00  0,00 
          СВЕГА ГЛАВА 12:              53.818.800,00 2.700.000,00 2,58 
          Извори финансирања за главу 12:  53.818.800,00 2.700.000,00  
         01  Примања из буџета  53.818.800,00   
         04  Сопствена средства   2.700.000,00  
4 13       СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА            

          
Текући трансфери нивоу 
Републике 34.435.000,00  1,65 

    
090 314 463111 411000-Плате, додаци и накнаде 

запослених  6.870.000,00  0,33 

    
090 315 463111 412000-Социјални доприноси на 

терет послодавца 1.230.000,00  0,06 

    090 316 463111 413000-Накнаде у натури 10.000,00  0,00 

    
090 317 463111 414000-Социјална давања 

запосленима 50.000,00  0,00 

    
090 318 463111 415000-Накнаде трошкова за 

запослене 120.000,00  0,01 

    
090 319 463111 416000-Награде запосленима и 

остали посебни расходи                      185.000,00  0,01 

    090 320 463111 421000-Стални трошкови 1.700.000,00  0,08 
    090 321 463111 422000-Трошкови путовања 100.000,00  0,00 

    090 322 463111 423000-Услуге по уговору 500.000,00  0,02 
    090 323 463111 424000-Специјализоване услуге 900.000,00  0,04 

    
090 324 463111 425000-Текуће поправке и 

одржавање 200.000,00  0,01 
    090 325 463111 426000-Материјал 450.000,00  0,02 

    

090 326 463111 472000-Накнаде за социјалну 
заштиту из буџета - Проширена 
права 22.000.000,00  1,05 

    
090 327 463111 482000-Порези, обавезне таксе и 

казне 70.000,00  0,00 

    
090 328 463111 483000-Новчане казне и пенали по 

решењу судова  50.000,00  0,00 

    
   Капитални трансфери нивоу 

Републике 200.000,00  0,01 

    
090 329 463211 511000-Зграде и грађевински 

објекти 0,00  0,00 
    090 330 463211 512000-Машине и опрема 200.000,00  0,01 

    
090 331 463211 513000-Остале некретнине и 

опрема 0,00  0,00 
    090 332 463211 515000-Нематеријална имовина 0,00  0,00 
          СВЕГА ГЛАВА 13:              34.635.000,00  1,66 
          Извори финансирања за главу 13:  34.635.000,00   

        
07 Донације од осталих нивоа 

власти  34.635.000,00   
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4 14       ВРТИЋ    

    
911 333 411000 Плате, додаци и накнаде 

запослених  88.555.000,00 10.187.500,00 4,24 

    
911 334 412000 Социјални доприноси на терет 

послодавца 15.850.000,00 1.823.562,00 0,76 
    911 335 413000 Накнаде у натури 0,00 100.000,00 0,00 
    911 336 414000 Социјална давања запосленима 600.000,00 4.500.000,00 0,03 
    911 337 415000 Накнаде трошкова за запослене 1.800.000,00 200.000,00 0,09 

    
911 338 416000 Награде запосленима и остали 

посебни расходи                             850.000,00 400.000,00 0,04 
    911 339 421000 Стални трошкови 10.550.000,00 6.100.000,00 0,51 
    911 340 422000 Трошкови путовања 50.000,00 700.000,00 0,00 
    911 341 423000 Услуге по уговору 200.000,00 2.340.000,00 0,01 
    911 342 424000 Специјализоване услуге 600.000,00 860.000,00 0,03 
    911 343 425000 Текуће поправке и одржавање 5.000.000,00 1.800.000,00 0,24 
    911 344 426000 Материјал 7.500.000,00 14.800.000,00 0,36 
    911 345 431000 Употреба основних средстава 0,00  0,00 
    911 346 444000 Пратећи трошкови задуживања 50.000,00  0,00 
    911 347 482000 Порези, обавезне таксе и казне 50.000,00 50.000,00 0,00 

    
911 348 483000 Новчане казне и пенали по 

решењу судова  0,00  0,00 

    

911 349 485000 Накнада штете за повреду или 
штету нанету од стране државних 
органа 0,00  0,00 

    911 350 511000 Зграде и грађевински објекти 8.000.000,00  0,38 
    911 351 512000 Машине и опрема 3.000.000,00 1.000.000,00 0,14 
    911 352 513000 Остале некретнине и опрема 0,00  0,00 
    911 353 515000 Нематеријална имовина 0,00  0,00 
         СВЕГА ГЛАВА 14:              142.655.000,00 44.861.062,00 6,84 

          
Извори финансирања за главу 
14: 142.655.000,00 44.861.062,00  

        01 Примања из буџета 142.655.000,00   

        
04 Сопствени приходи буџ. 

корисника  44.861.062,00  
4 15       ГОЧ    

    
911 354 411000 Плате, додаци и накнаде 

запослених  16.980.000,00 4.650.000,00 0,81 

    
911 355 412000 Социјални доприноси на терет 

послодавца 3.040.000,00 833.000,00 0,15 
    911 356 413000 Накнаде у натури 400.000,00 50.000,00 0,02 
    911 357 414000 Социјална давања запосленима 100.000,00 100.000,00 0,00 
    911 358 415000 Накнаде трошкова за запослене 0,00 100.000,00 0,00 

    
911 359 416000 Награде запосленима и остали 

посебни расходи                             100.000,00 100.000,00 0,00 
    911 360 421000 Стални трошкови 4.500.000,00 2.950.000,00 0,22 
    911 361 422000 Трошкови путовања 50.000,00 1.200.000,00 0,00 
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    911 362 423000 Услуге по уговору 100.000,00 400.000,00 0,00 
    911 363 424000 Специјализоване услуге 350.000,00 200.000,00 0,02 
    911 364 425000 Текуће поправке и одржавање 5.000.000,00 1.200.000,00 0,24 
    911 365 426000 Материјал 3.000.000,00 8.500.000,00 0,14 
    911 366 431000 Употреба основних средстава 0,00  0,00 
    911 367 444000 Пратећи трошкови задуживања 0,00  0,00 
    911 368 482000 Порези, обавезне таксе и казне 50.000,00 250.000,00 0,00 

    
911 369 483000 Новчане казне и пенали по 

решењу судова  0,00  0,00 

    

911 370 485000 Накнада штете за повреду или 
штету нанету од стране државних 
органа 0,00  0,00 

    911 371 511000 Зграде и грађевински објекти 7.000.000,00 200.000,00 0,34 
    911 372 512000 Машине и опрема 3.500.000,00 200.000,00 0,17 
    911 373 513000 Остале некретнине и опрема 0,00  0,00 
    911 374 515000 Нематеријална имовина 0,00  0,00 
         СВЕГА ГЛАВА 15:              44.170.000,00 20.933.000,00 2,12 
          Извори финансирања за главу 15:  44.170.000,00 20.933.000,00  
         01  Примања из буџета  44.170.000,00   
         04  Сопствена средства   20.933.000,00  
4 16       МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ    

  
160 375 411000 Плате, додаци и накнаде 

запослених  
0,00 1.472.000,00 

0,00 

  
160 376 412000 Социјални доприноси на терет 

послодавца 
0,00 264.000,00 

0,00 
    160 377 421000 Стални трошкови 950.000,00 1.355.000,00 0,05 
  160 378 422000 Трошкови путовања 0,00 50.000,00 0,00 
    160 379 423000 Услуге по уговору 250.000,00 1.250.000,00 0,01 
    160 380 424000 Специјализоване услуге 500.000,00 670.000,00 0,02 
    160 381 425000 Текуће поправке и одржавање 5.000.000,00 9.500.000,00 0,24 
    160 382 426000 Материјал 200.000,00 1.150.000,00 0,01 

    
160 383 451000 Субвенције јавним нефинансијским 

предузећима и организацијама 450.000,00  0,02 
  160 384 482000 Порези, обавезне таксе и казне 0,00 24.000,00 0,00 

  
160 385 483000 Новчане казне и пенали по 

решењу судова  0,00 15.000,00 0,00 

    

160 386 484000 Накнада штете за повреду или 
штету насталу услед елементарних 
непогода 0,00  0,00 

  160 387 511000 Зграде и грађевински објекти 0,00 400.000,00 0,00 
  160 388 512000 Машине и опрема 0,00 200.000,00 0,00 
  160 389 513000 Остале некретнине и опрема 0,00  0,00 
  160 390 515000 Нематеријална имовина 0,00 150.000,00 0,00 
          СВЕГА ГЛАВА 16:              7.350.000,00 16.500.000,00 0,35 
          Извори финансирања за главу 16: 7.350.000,00 16.500.000,00  
        01 Примања из буџета 7.350.000,00   
        04 Сопствена средства  16.500.000,00  
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4 17       
 ТУРИСТИЧКА 

ОРГАНИЗАЦИЈА КРАЉЕВО 
  

 

    
473 391 411000 Плате, додаци и накнаде 

запослених  2.750.000,00 782.700,00 0,13 

    
473 392 412000 Социјални доприноси на терет 

послодавца 492.000,00 140.100,00 0,02 
    473 393 413000 Накнаде у натури 0,00  0,00 
    473 394 414000 Социјална давања запосленима 35.000,00  0,00 
    473 395 415000 Накнаде трошкова за запослене 80.000,00  0,00 

    
473 396 416000 Награде запосленима и остали 

посебни расходи                             30.000,00  0,00 
    473 397 421000 Стални трошкови 900.000,00 200.000,00 0,04 
    473 398 422000 Трошкови путовања 300.000,00 150.000,00 0,01 
    473 399 423000 Услуге по уговору 1.000.000,00 700.000,00 0,05 
    473 400 424000 Специјализоване услуге 1.700.000,00 300.000,00 0,08 
    473 401 425000 Текуће поправке и одржавање 50.000,00  0,00 
    473 402 426000 Материјал 150.000,00 50.000,00 0,01 
    473 403 431000 Употреба основних средстава 0,00  0,00 
    473 404 444000 Пратећи трошкови задуживања 5.000,00  0,00 
    473 405 482000 Порези, обавезне таксе и казне 10.000,00  0,00 

    
473 406 483000 Новчане казне и пенали по 

решењу судова  0,00  0,00 

    

473 407 485000 Накнада штете за повреду или 
штету нанету од стране државних 
органа 0,00  0,00 

    473 408 511000 Зграде и грађевински објекти 2.000.000,00  0,10 
    473 409 512000 Машине и опрема 400.000,00  0,02 
    473 410 513000 Остале некретнине и опрема 0,00  0,00 
    473 411 515000 Нематеријална имовина 150.000,00  0,01 
    473 412 523000 Залихе робе за даљу продају 0,00  0,00 
          СВЕГА ГЛАВА 17:              10.052.000,00 2.322.800,00 0,48 
          Извори финансирања за главу 17:  10.052.000,00 2.322.800,00  
         01  Примања из буџета  10.052.000,00   
         04  Сопствена средства   2.322.800,00  

УКУПНО РАЗДЕО 4: 1.833.891.300,00 111.150.256,00 87,88 
          Извори финансирања за раздео 4:  1.833.891.300,00 111.150.256,00  
        01 Примања из буџета 1.226.041.300,00   
        03 Социјални доприноси 3.500.000,00   

        
04 Сопствени приходи буџ. 

корисника 0,00 111.150.256,00  

        
06 Донације од међународних 

организацја 2.000.000,00   

    
07 Донације од осталих нивоа 

власти 593.850.000,00   

        
12 Примања од отпл. датих кредита 

и продаје финансијске имовине 8.500.000,00   



III POSEBNE ODREDBE

^lan 13.

Korisnik buxeta mo`e preuzeti obaveze
na teret buxeta samo do iznosa aproprijaci-
je utvr|ene ovom Odlukom.

Direktni i indirektni korisnici
sredstava buxeta mogu koristiti sredstva
raspore|ena ovom Odlukom samo za namene
za koje su im po wihovim zahtevima ta sred-
stva odobrena i preneta.

^lan 14.

Direktni korisnici buxetskih sred-
stava, uz odobrewe Odeqewa za privredu i
finansije Gradske uprave grada Kraqeva,
mogu izvr{iti preusmeravawe aproprija-
cija odobrenih na ime odre|enih rashoda u
okviru istog razdela, u iznosu do 5% vred-
nosti aproprijacije za rashod ~iji se iznos
umawuje.

^lan 15.

Gradsko ve}e grada Kraqeva mo`e u
skladu sa Zakonom vr{iti promene u apro-
prijacijama, re{ewem u toku buxetske godi-
ne u slu~aju da se obim poslovawa ili ovla-
{}ewa korisnika buxetskih sredstava pro-
meni, tako {to }e iznos aproprijacija iz-
dvojenih za aktivnosti tog korisnika uve-
}ati odnosno smawiti.

^lan 16.

Za kori{}ewe sredstava buxeta iz ove
Odluke, buxetski korisnici podnose zahtev
sa odgovaraju}om dokumentacijom Trezoru,
propisan Uputstvom o radu Trezora Grada
Kraqeva.

U slu~aju da za izvr{ewe odre|enog pla-
}awa buxetskog korisnika nije postojao
pravni osnov, sredstva se vra}aju u buxet
grada.
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^lan 17.

Na zahtev organa nadle`nog za izvr{e-
we buxeta, buxetski korisnici su du`ni da
stave na uvid dokumentaciju i dostave po-
datke na osnovu kojih se finansiraju wiho-
vi rashodi, kao i da dostave tromese~ne iz-
ve{taje o rashodima ukqu~uju}i i sopstve-
ne ostvarene prihode.

Ukoliko je korisnik buxeta svojom de-
latno{}u izazvao sudski spor, izvr{ewe
obaveza po pravosna`nim sudskim odlukama
i sudskim poravnawima ne}e se izvr{avati
na teret buxeta.

Korisnik buxetskih sredstava du`an je
da organu nadle`nom za izvr{ewe buxeta
dostavi svaku promenu o broju zaposlenih.

^lan 18.

Aproprijacija koja se izvr{ava iz pri-
hoda za koji je zakonom utvr|ena namena, u
slu~aju da se ovaj prihod ostvaruje u iznosu
mawem od planiranog, ne}e se izvr{avati
na teret buxeta.

^lan 19.

Ako korisnici buxetskih sredstava ne
ostvare sopstvene prihode, utvr|ene ~lanom
12. ove Odluke, aproprijacije utvr|ene iz
tih prihoda ne}e se izvr{avati na teret
sredstava buxeta.

Ako korisnici buxetskih sredstava
ostvare sopstvene prihode u iznosu ve}em od
iskazanog ~lanom 12. ove Odluke, mogu kori-
stiti sredstva ostvarena iz sopstvenih pri-
hoda do nivoa do koga su ta sredstva i ostva-
rena, a za namene utvr|ene ovom Odlukom.

Korisnik buxetskih sredstava koji, po-
red prihoda iz buxeta, za odre|ene rashode
ili izdatke ostvaruje i prihode iz drugih
izvora, obavezan je da izmirewe tih rashoda
i izdataka prvo vr{i iz prihoda iz drugih
izvora.

^lan 20.

Sredstva preneta buxetskim korisnici-
ma, koja ostanu neutro{ena po zavr{etku
buxetske 2009. godine vra}aju se u buxet,
ukoliko posebnom odlukom nije druga~ije
odre|eno, najkasnije do 31. januara 2010. go-
dine.

Odeqewe za privredu i finansije Grad-
ske uprave grada Kraqeva utvrdi}e na~in i
postupak za prenos neutro{enih sredstava
iz stava 1. ovog ~lana.

^lan 21.

Korisnik buxeta ~ija se delatnost u ce-
lini ili prete`no finansira iz buxeta,
umawi}e obra~unatu amortizaciju sredsta-
va za rad u 2009. godini, srazmerno delu u
kome su ta sredstva obezbe|ena iz sredstava
buxeta, u skladu sa Zakonom.

^lan 22.

Prihodi koji su pogre{no upla}eni
ili su upla}eni u ve}em iznosu od propisa-
nih, vra}aju se na teret pogre{no i vi{e
upla}enih prihoda, ako propisom nije dru-
ga~ije odre|eno.

^lan 23.

Sredstva teku}e buxetske rezerve se ko-
riste za neplanirane svrhe, ili za svrhe za
koje se u toku godine poka`e da aproprija-
cije nisu bile dovoqne.

Gradsko ve}e grada Kraqeva, na predlog
Odeqewa za privredu i finansije Gradske
uprave grada Kraqeva donosi re{ewe o upo-
trebi sredstava teku}e buxetske rezerve.

Odobrena sredstva po ovom osnovu pred-
stavqaju pove}awe aproprijacije direktnog
korisnika buxetskih sredstava.
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^lan 24.

Re{ewe o upotrebi sredstava stalne bu-
xetske rezerve donosi Gradsko ve}e grada
Kraqeva, na predlog Odeqewa za privredu i
finansije Gradske uprave grada Kraqeva, u
skladu sa Zakonom.

^lan 25.

Gradsko ve}e grada Kraqeva je obavezno
da najmawe dva puta u toku buxetske godine
podnese izve{taj Skup{tini grada Kraqe-
va o realizaciji Odluke o buxetu, kao i o
stawu i kori{}ewu sredstava teku}e i stal-
ne buxetske rezerve.

^lan 26.

Javne nabavke na teret sredstava buxeta,
vr{e se u skladu sa odredbama Zakona o jav-
nim nabavkama.

^lan 27.

Primawa od prodaje doma}ih akcija i
ostalog kapitala u korist nivoa grada sa
konta 921941 u iznosu od 8.500.000,00 dina-
ra koristi}e se za finansirawe razdela 4.,
glava 02., pozicija 95, ekonomska klasifi-
kacija 511000 - Zgrade i gra|evinski
objekti.

^lan 28.

Buxet se mo`e zadu`ivati samo u delu
kapitalnih ulagawa, saglasno odredbama
Zakona o javnom dugu.

Odluku o zadu`ivawu donosi Skup{ti-
na grada Kraqeva po prethodno pribavqe-
nom mi{qewu nadle`nog Ministarstva, u
skladu sa Zakonom.

^lan 29.

Raspored kori{}ewa sredstava plani-
ranih ovom Odlukom u okviru razdela 2, po-
zicija 35, i u okviru razdela 4, glava 12, po-
zicija 306, utvrdi}e re{ewem Gradsko ve}e
grada Kraqeva na predlog nadle`ne stru~ne
slu`be Gradske uprave. 

^lan 30.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od
dana objavqivawa u „Slu`benom listu gra-
da Kraqeva“, a primewuje se od 1. januara
2009. godine.

Skup{tina grada Kraqeva
Broj: 011-67/2008-II
Dana: 18. decembra 2008. godine      

Predsednik 
Skup{tine grada Kraqeva

Branko Kaplarevi}, dipl. ecc., s.r.
___________________________________

138.

Na osnovu ~lana 26. stav 1. ta~ka 9, ~la-
na 121. stav 2. Statuta grada Kraqeva („Slu-
`beni list grada Kraqeva“, broj 4/08), shod-
no ~lanu 20. stav 1. ta~ka 34, a u vezi ~lana
24. stav 1. Zakona o lokalnoj samoupravi
(„Slu`beni glasnik Republike Srbije“, br-
oj 129/07),

Skup{tina grada Kraqeva, na sednici
odr`anoj 18. decembra 2008. godine, donela
je

O D L U K U

^lan 1.

Zapo~iwe se sa pravnom procedurom
vra}awa u status javnog servisa Preduze}a
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za informisawe „Ibarske novosti“ AD Kra-
qevo.

^lan 2.

Potrebno je hitno obavestiti Agenciju
za privatizaciju Republike Srbije i Akcij-
ski fond Republike Srbije o zainteresova-
nosti grada Kraqeva za vra}awe Preduze}a
za informisawe „Ibarske novosti“ AD Kra-
qevo u status Javnog servisa Grada Kraqeva.

^lan 3.

Zahteva se od Agencije za privatizaciju
Republike Srbije i Akcijskog fonda Repu-
blike Srbije da se zaustavi ponovna priva-
tizacija Preduze}a za informisawe „Ibar-
ske novosti“ AD Kraqevo preko Akcijskog
fonda Republike Srbije i Beogradske berze
do iznala`ewa re{ewa za realizaciju ove
odluke Skup{tine grada Kraqeva.

^lan 4.

Ova odluka stupa na snagu osmog dana od
dana objavqivawa u „Slu`enom listu grada
Kraqeva“.

Skup{tina grada Kraqeva
Broj: 011-70/2008-II
Dana: 18. decembra 2008. godine      

Predsednik 
Skup{tine grada Kraqeva

Branko Kaplarevi}, dipl. ecc., s.r.
___________________________________

139.

Na osnovu ~lana 97. Zakona o lokalnoj
samoupravi („Slu`beni glasnik Republike
Srbije“, broj 129/2007), ~lana 120. Statuta

Grada Kraqeva („Slu`beni list grada Kra-
qeva“, broj 4/2008),

Skup{tina grada Kraqeva, na sednici
odr`anoj 18. decembra 2008. godine, donela
je

O D L U K U

O ZA[TITNIKU GRA\ANA 
GRADA KRAQEVA

I OSNOVNE ODREDBE

^lan 1.

Ovom odlukom se ustanovqava za{tit-
nik gra|ana grada Kraqeva i ure|uju se we-
gov polo`aj, ovla{}ewa, postupak i na~in
rada, izbor, razre{ewe i organizacija.

^lan 2.

Za{titnik gra|ana grada Kraqeva je
ovla{}en da kontroli{e po{tovawe prava
gra|ana, utvr|uje povrede u~iwene aktima,
radwama ili ne~iwewem organa uprave i
javnih slu`bi, ako se radi o povredi propi-
sa i op{tih akata grada Kraqeva.

^lan 3.

Za{titnik gra|ana je nezavisan i samo-
stalan u svom radu i za svoj rad odgovara sa-
mo Skup{tini grada Kraqeva, u skladu sa
odredbama ove odluke.

^lan 4.

Za{titnik gra|ana ne mo`e biti po-
zvan na odgovornost ili biti ka`wen za iz-
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neto mi{qewe ili radwe preduzete u oba-
vqawu svojih nadle`nosti utvr|enih ovom
odlukom.

^lan 5.

Za{titnik gra|ana je du`an da vodi po-
stupak po{tuju}i pravna pravila, savesno,
zakonito i nepristrasno.

^lan 6.

U vr{ewu poslova iz svoje nadle`no-
sti, za{titnik gra|ana postupa na osnovu
Ustava, me|unarodnih ugovora, koji su po-
tvr|eni i objavqeni u skladu sa Ustavom,
op{teprihva}enih pravila me|unarodnog
prava, zakona, propisa i pravnih akata
Grada, na~ela pravi~nosti, jednakosti i
morala.

^lan 7.

Za{titnik gra|ana postupa povodom do-
bijenih pritu`bi gra|ana, koji tvrde da su
im aktom organa lokalne samouprave ili
javnih slu`bi povre|ena qudska prava i
slobode, kao i po sopstvenoj inicijativi.
Postupak predvi|en za postupawe po pritu-
`bama gra|ana, saglasno se primewuje i kad
za{titnik gra|ana postupa po sopstvenoj
inicijativi.

II OVLA[]EWA ZA[TITNIKA
GRA\ANA

^lan 8.

Za{titnik gra|ana je ovla{}en da:
1. kontroli{e po{tovawe prava gra|a-

na,

2. utvr|uje povrede u~iwene aktima,
radwama ili ne~iwewem organa uprave i
javnih slu`bi,

3. kontroli{e zakonitost i pravilnost
rada organa uprave i javnih slu`bi.

Za{titnik gra|ana nije ovla{}en da
kontroli{e rad Skup{tine grada, predsed-
nika Skup{tine, Gradskog ve}a, gradona-
~elnika, sudova i tu`ila{tva.

^lan 9.

Za{titnik gra|ana je ovla{}en da
Skup{tini grada i Gradskom ve}u daje
predloge za izmene i dopune propisa ukoli-
ko smatra da do povrede prava gra|ana dola-
zi zbog nedostataka u tim propisima, kao i
da inicira dono{ewe novih propisa i op-
{tih akata kada smatra da je to od zna~aja
za ostvarivawe prava gra|ana i ure|ivawe
pitawa koja se odnose na slobode i prava
gra|ana i za{titu prava gra|ana.

Gradsko ve}e, je obavezno da razmatra
inicijative i predloge koje podnosi za-
{titnik gra|ana.

Za{titnik gra|ana je ovla{}en da u po-
stupku pripreme propisa daje mi{qewe
Gradskom ve}u i Skup{tini grada na pred-
loge tih propisa, ukoliko se wima ure|uju
pitawa koja su od zna~aja za za{titu prava
gra|ana.

Za{titnik gra|ana obavezno prisustvu-
je svim sednicama Gradskog ve}a i Skup-
{tine grada i, po potrebi, wenih radnih te-
la i u~estvuje u sku{tinskoj raspravi kada
se raspravqa o pitawima iz wegove nadle-
`nosti.

^lan 10.

Za{titnik gra|ana je ovla{}en da jav-
no preporu~i razre{ewe funkcionera koji
je odgovoran za povredu prava gra|ana, odno-
sno da inicira pokretawe disciplinskog
postupka protiv zaposlenog u organu Upra-
ve ili u javnoj slu`bi koji je neposredno
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odgovoran za u~iwenu povredu i to ako iz
ponovqenog pona{awa funkcionera ili za-
poslenog proizilazi namera da odbijaju sa-
radwu sa Za{titnikom gra|ana ili ako se
utvrdi da je u~iwenom povredom gra|aninu
pri~iwena materijalna ili druga {teta ve-
}ih razmera.

Ako na|e da u radwama funkcionera
ili zaposlenog ima elemenata krivi~nog
ili drugog ka`wivog dela, Za{titnik gra-
|ana je ovla{}en da nadle`nom organu pod-
nese zahtev, odnosno prijavu za pokretawe
krivi~nog, prekr{ajnog ili drugog odgova-
raju}eg postupka.

^lan 11.

Organi uprave i javne slu`be imaju oba-
vezu da sara|uju sa za{titnikom gra|ana i
da mu omogu}e pristup prostorijama i stave
na raspolagawe sve podatke kojima raspola-
`u a koji su od zna~aja za postupak koji vo-
di, odnosno za ostvarewe ciqa wegovog pre-
ventivnog delovawa, bez obzira na stepen
wihove tajnosti, osim kada je to u suprotno-
sti sa zakonom.

Za{titnik gra|ana ima pravo da obavi
i razgovor sa svakim zaposlenim u organu
uprave kada je to od zna~aja za postupak ko-
ji vodi.

Predsednik Skup{tine i drugi funk-
cioneri su u obavezi da prime za{titnika
gra|ana po wegovom zahtevu najkasnije u ro-
ku od 15 dana. Zaposleni u Upravi su du`ni
da prime za{titnika gra|ana najkasnije u
roku od 7 dana od wegovog zahteva.

Za{titnik gra|ana je du`an da za vreme
i nakon prestanka funkcije ~uva kao tajnu
podatke do kojih do|e u vr{ewu svoje funk-
cije, u skladu sa zakonom. Obaveza ~uvawa
tajnosti podataka se odnosi i na zamenika
za{titnika gra|ana i na druge zaposlene,
koji do|u u dodir sa ovakvim podacima.

^lan 12.

Za{titnik gra|ana podnosi Skup{ti-
ni grada jednom godi{we, najkasnije do kra-

ja aprila, Izve{taj o radu za prethodnu go-
dinu, u kome iznosi i op{tu ocenu o radu
organa lokalne samouprave i javnih slu`bi
sa stanovi{ta stawa za{tite prava gra|a-
na, uo~ene propuste i mere i postupke koje
predla`e za wihovo otklawawe.

Izve{taj mo`e da sadr`i inicijativu
za izmenu ili dono{ewe pojedinih propisa
radi otklawawa nedostataka i efikasnijeg
rada organa lokalne samouprave.

Za{titnik gra|ana po potrebi mo`e
podnositi posebne izve{taje Skup{tini
grada kojima ukazuje na naro~ito ozbiqne
slu~ajeve povrede prava gra|ana ili na pro-
bleme u radu organa lokalne samouprave i
javnih slu`bi.

Godi{wi izve{taj gra|anskog branio-
ca objavquje se u „Slu`benom listu grada
Kraqeva“.

III POSTUPAK I NA^IN RADA

^lan 13.

Za{titnik gra|ana pokre}e postupak
po pritu`bi gra|ana ili po sopstvenoj ini-
cijativi.

^lan 14.

Za{titnik gra|ana ima pravo i du-
`nost da pru`awem dobrih usluga, posredo-
vawem i davawem saveta i mi{qewa o pita-
wima iz svoje nadle`nosti deluje preven-
tivno, u ciqu unapre|ewa rada Uprave, jav-
nih slu`bi i unapre|ewa za{tite qudskih
prava i sloboda.

^lan 15.

Svako fizi~ko ili pravno lice koje
smatra da su mu aktom, radwom ili ne~iwe-
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wem organa Uprave ili javne slu`be povre-
|ena prava mo`e da podnese pritu`bu Za-
{titniku gra|ana.

Pritu`bu kod povrede prava deteta u
ime maloletnog lica mo`e podneti roditeq
ili zakonski zastupnik.

Pritu`bu kod povrede prava pravnog
lica mo`e podneti lice ovla{}eno za za-
stupawe.

Pre podno{ewa pritu`be podnosilac je
du`an da poku{a da svoja prava ostvari u
predvi|enom pravnom postupku. Ukoliko je
pritu`ba podneta pre vo|ewa predvi|enog
postupka, Za{titnik gra|ana }e podnosio-
ca uputiti na vo|ewe postupka i dati mu
sva potrebna obja{wewa.

Izuzetno, za{titnik gra|ana mo`e po-
krenuti postupak i pre nego {to je okon~an
predvi|eni pravni postupak, ukoliko bi
podnosiocu pritu`be bila naneta nenadok-
nadiva {teta ili ako se pritu`ba odnosi
na povredu principa dobre uprave, posebno
nekorektan odnos Uprave prema podnosiocu
pritu`be, neblagovremeni rad ili druga
kr{ewa eti~kog pona{awa zaposlenih u
Upravi.

^lan 16.

Pritu`ba se podnosi u pisanom obliku
ili usmeno na zapisnik, i na podno{ewe
pritu`be se ne pla}a taksa niti druga na-
doknada.

Pritu`ba se mo`e podneti najkasnije u
roku od godine dana od izvr{ene povrede
prava gra|ana, odnosno od posledweg postu-
pawa, odnosno nepostupawa organa uprave u
vezi sa u~iwenom povredom prava gra|ana.

^lan 17.

Pritu`ba obavezno sadr`i naziv orga-
na na ~iji se rad odnosi, opis povrede pra-
va, ~iwenice i dokaze koji potkrepquju
pritu`bu, podatke o tome koja su pravna

sredstva iskori{}ena i podatke o podnosi-
ocu pritu`be.

Na zahtev podnosioca pritu`be stru~na
lica u slu`bi za{titnika gra|ana su du-
`na da mu, bez naknade, pru`e stru~nu po-
mo} u sastavqawu pritu`be.

Lica li{ena slobode imaju pravo da
podnesu pritu`bu u zape~a}enoj koverti.

Za{titnik gra|ana ne}e postupati po
anonimnim pritu`bama.

^lan 18.

Postupak pred za{titnikom gra|ana
nije javan.

Za{titnik gra|ana je du`an da i nakon
prestanka mandata ~uva tajnost podataka do
kojih je do{ao u svom radu.

^lan 19.

Za{titnik gra|ana je du`an da postupi
po svakoj pritu`bi osim:

1. ako predmet na koji se odnosi pritu-
`ba ne spada u nadle`nost za{titnika gra-
|ana;

2. ako je pritu`ba podneta nakon roka
za podno{ewe;

3. ako je pritu`ba podneta pre upotre-
be svih raspolo`ivih pravnih sredstava, a
nisu ispuweni uslovi iz ~lana 15. ove od-
luke;

4. ako je pritu`ba anonimna;
5. ako pritu`ba ne sadr`i podatke po-

trebne za zastupawe, a podnosilac je ne do-
puni u naknadnom roku niti se obrati za po-
mo} slu`bi za otklawawe nedostataka.

Ukoliko zbog nekog od razloga navede-
nih u stavu 1. ovog ~lana nema osnova za po-
stupawe, za{titnik gra|ana }e odbaciti
pritu`bu, o ~emu je du`an da obavesti pod-
nosioca uz navo|ewe razloga za odbacivawe.

Protiv odluke za{titnika gra|ana o
odbacivawu zahteva ne mogu se koristiti
pravna sredstva.
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^lan 20.

Kada za{titnik gra|ana odlu~i da po-
krene postupak po pritu`bi, obavesti}e o
tome podnosioca i organ Uprave na ~ije se
postupawe pritu`ba odnosi.

Za{titnik gra|ana je u obavezi da u sva-
kom predmetu za koji je odlu~io da pokrene
postupak pribavi stav organa protiv koga je
pritu`ba podneta.

Organ uprave je du`an da odgovori na
sve zahteve za{titnika gra|ana, kao i da mu
dostavi sve tra`ene informacije i spise u
roku koji mu gra|anski branilac odredi, a
koji ne mo`e biti kra}i od 15 niti du`i od
60 dana.

Za{titnik gra|ana mo`e, u opravdanim
slu~ajevima, da organu uprave ne otkrije
identitet podnosioca pritu`be.

^lan 21.

Za{titnik gra|ana mo`e da uzme izja-
vu od svakog lica za koje osnovano pretpo-
stavqa da raspola`e saznawima o okolno-
stima slu~aja koji istra`uje i obavi sa
wim o tome razgovor ili uzme od wega pi-
smenu izjavu.

Pozvano lice je du`no da se odazove po-
zivu gra|anskog branioca.

^lan 22.

Ukoliko organ protiv ~ijeg postupawa
je podneta pritu`ba sam otkloni nedostat-
ke, za{titnik gra|ana }e o tome obavestiti
podnosioca pritu`be i ostaviti mu rok od
15 dana da se izjasni da li je takvim postup-
kom zadovoqan.

Ukoliko podnosilac pritu`be izjavi
da je zadovoqan na~inom na koji je otklo-
wen nedostatak, kao i ukoliko podnosilac
pritu`be ne odgovori u ostavqenom roku,
za{titnik gra|ana }e obustaviti postupak.

^lan 23.

Nakon ispitivawa svih relevantnih
~iwenica, za{titnik gra|ana utvr|uje da
li postoje nedostaci u radu organa Uprave
ili javne slu`be.

Ukoliko utvrdi da nedostataka u radu
organa Uprave ili javne slu`be nije bilo,
za{titnik gra|ana obave{tava pisanim ak-
tom podnosioca pritu`be o tome da nisu
utvr|eni propusti u radu organa ili javne
slu`be.

Ukoliko za{titnik gra|ana utvrdi da
je bilo nedostataka u radu organa Uprave
ili javne slu`be, upu}uje preporuku organu
Uprave ili javnoj slu`bi o tome kako uo~e-
ni nedostatak ili nepravilnost u radu tre-
ba otkloniti.

Organ Uprave ili javna slu`ba je du-
`an da, najkasnije u roku od 60 dana od do-
bijawa preopruke, obavesti za{titnika
gra|ana o tome da li je postupio po preporu-
ci i otklonio nedostatak ili nepravil-
nost, ili da ga obavesti zbog ~ega nije postu-
pio po preporuci.

Ukoliko postoji opasnost da }e zbog neo-
tklawawa nedostataka prava podnosioca
pritu`be biti trajno i u zna~ajnom obimu
o{te}ena, ili da }e nastupiti druga, neot-
klowiva {teta, za{titnik gra|ana u svojoj
preporuci organu mo`e utvrditi i kra}i
rok za otklawawe nedostataka, ali ne rok
kra}i od 15 dana.

^lan 24.

Ukoliko organ Uprave ili javna slu`ba
ne postupe po preporuci, za{titnik gra|a-
na ima pravo i du`nost da o tome obavesti
Skup{tinu grada, Gradsko ve}e i javnost, a
mo`e da preporu~i utvr|ivawe odgovorno-
sti funkcionera i lica koje rukovodi ra-
dom Uprave ili javne slu`be.
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^lan 25.

Za{titnik gra|ana mo`e postupiti i
po sopstvenoj inicijativi kada na osnovu
sopstvenog saznawa ili saznawa dobijenih
iz drugih izvora, izuzetno ukqu~uju}i i
anonimne pritu`be, oceni da je radwom, ak-
tima, ~iwewem ili ne~iwewem do{lo do
povrede prava gra|ana i qudskih sloboda i
prava.

Prilikom postupawa po sopstvenoj ini-
cijativi, za{titnik gra|ana }e primewi-
vati postupak ustanovqen ovom odlukom za
pritu`be gra|ana.

IV IZBOR I RAZRE[EWE 
ZA[TITNIKA GRA\ANA I 
WEGOVOG ZAMENIKA

^lan 26.

Za{titnika gra|ana bira i razre{ava
Skup{tina grada na predlog 1/3 odbornika.

Za{titnik gra|ana je izabran ako za
wegov izbor glasa ve}ina od prisutnih od-
bornika.

Za{titnik gra|ana bira se na vreme od
5 godina i mo`e biti biran na istu du`nost
najvi{e dva puta uzastopno.

Za{titnik gra|ana mo`e imati zameni-
ka, koji se bira na wegov predlog.

Zamenika za{titnika gra|ana bira
Skup{tina grada na isti na~in na koji se
bira za{titnik gra|ana.

^lan 27.

Za za{titnika gra|ana i wegovog zame-
nika mo`e biti izabrano lice koje je dr`a-
vqanin Republike Srbije i ima: zavr{en
pravni fakultet i polo`en dr`avni stru~-
ni ispit, sa radnim iskustvom na pravnim
poslovima koji su od zna~aja za obavqawe

poslova iz nadle`nosti za{titnika gra|a-
na od 8 godina, koje nije osu|ivano za dela
koja ga ~ine nedostojnim za obavqawe funk-
cije i koje u`iva najvi{i moralni i pro-
fesionalni ugled u svojoj sredini.

^lan 28.

Pri stupawu na du`nost Za{titnik
gra|ana i wegov zamenik daju pred Skup-
{tinom grada sve~anu izjavu koja glasi:

„Zakliwem se da }u svoje du`nosti iz-
vr{avati saglasno Ustavu i zakonu. [titi-
}u qudska prava i slobode savesno, nepri-
strasno i odgovorno i u svom radu }u se pri-
dr`avati na~ela zakonitosti, pravi~nosti
i morala“.

^lan 29.

Funkcije Za{titnika gra|ana i wego-
vog zamenika nisu spojive sa vr{ewem bilo
koje druge javne funkcije ili profesional-
ne delatnosti, bez obzira da li su pla}ene
ili ne, kao ni sa ~lanstvom u politi~kim
organizacijama.

Danom stupawa na du`nost Za{titnika
gra|ana, odnosno wegovog zamenika, moraju
prestati sve wegove druge funkcije i delat-
nosti, kao i ~lanstvo u politi~kim organi-
zacijama.

^lan 30.

Za{titnik gra|ana, odnosno wegov za-
menik, mo`e biti razre{en du`nosti ako
to sam zahteva, ako bude pravnosna`no osu-
|en za krivi~no delo koje ga ~ini nedostoj-
nim za obavqawe funkcije, ako trajno izgu-
bi sposobnost za obavqawe svoje funkcije,
ako ne prestane ili po~ne da obavqa bilo
koju drugu javnu funkciju ili profesio-
nalnu delatnost, ako izgubi dr`avqanstvo
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Srbije ili ako nestru~no, pristrasno ili
nesavesno obavqa svoju fnkciju.

Postupak za razre{ewe Za{titnika
gra|ana odnosno wegovog zamenika, pokre}e
se na predlog gradona~elnika ili 1/3 odbor-
nika u Skup{tini grada.

Skup{tina grada razre{ava Za{titni-
ka gra|ana, odnosno wegovog zamenika, ako
za razre{ewe glasa ve}ina prisutnih od-
bornika.

^lan 31.

Za{titniku gra|ana, odnosno wegovom
zameniku, prestaje funkcija u slu~aju smr-
ti ili ispuwewa uslova za starosnu penziju.

Prestanak funkcije u slu~ajevima iz
stava 1. ovog ~lana konstatuje Komisija za
izbor i imenovawa Skup{tine grada i o
tome obave{tava Skup{tinu i gradona~el-
nika.

Za{titniku gra|ana koji je obavqao od-
re|eni posao do izbora na tu funkciju mi-
ruju prava i obaveze po osnovu rada kod tog
poslodavca u smislu odredbi Zakona o radu
Republike Srbije.

V ORGANIZACIJA

^lan 32.

Sedi{te Za{titnika gra|ana grada
Kraqeva je u Kraqevu.

Za{titnik gra|ana mo`e odlu~iti, uz
prethodnu saglasnost Skup{tine grada da u
ve}im naseqenim mestima u Gradu otvori
prijemne kancelarije za prijem zahteva.

^lan 33.

Za{titnik gra|ana je ovla{}en da obra-
zuje Slu`bu za{titnika gra|ana za obavqa-

we stru~nih i administrativno-tehni~kih
poslova.

Akt o unutra{woj organizaciji i siste-
matizaciji radnih mesta u Slu`bi Za{tit-
nika gra|ana donosi Za{titnik gra|ana, uz
saglasnost Skup{tine grada, najkasnije u
roku od 90 dana od dana kada je postavqen.

Stru~nim radnicima u Slu`bi gra|an-
skog branioca branilac mo`e poveriti da
vr{e odre|ena ovla{}ewa u wegovo ime.

^lan 34.

Sredstva za rad gra|anskog branioca
obezbe|uju se u Buxetu grada Kraqeva.

^lan 35.

Za{titnik gra|ana i wegov zamenik,
kao i zaposleni u Slu`bi za{titnika gra-
|ana imaju pravo na platu, kao i na druga
prava po osnovu rada, u skladu sa propisima
o radnim odnosima i platama u dr`avnim
organima.

Plate, naknade i druga li~na primawa
zaposlenih u slu`bi za{titnika gra|ana
utvr|uju se posebnom odlukom.

VI PRELAZNE I ZAVR[NE ODREDBE

^lan 36.

Organizovawe slu`be Za{titnika gra-
|ana izvr{i}e se u roku od 90 dana od dana
izbora Za{titnika gra|ana.

Skup{tina grada }e obezbediti potreb-
ne uslove za po~etak rada gra|anskog brani-
oca u roku od 30 dana od dana stupawa na
snagu ove odluke.

^lan 37.

Stupawem na snagu ove odluke prestaje
da va`i Odluka o gra|anskom braniocu op-
{tine Kraqevo („Slu`beni list op{tine
Kraqevo“, broj 2/05).
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^lan 38.

Ova odluka stupa na snagu osmog dana od
dana objavqivawa u „Slu`benom listu gra-
da Kraqeva“.

Skup{tina grada Kraqeva
Broj: 011-68/2008-II
Dana: 18. decembra 2008. godine      

Predsednik 
Skup{tine grada Kraqeva

Branko Kaplarevi}, dipl. ecc., s.r.
___________________________________

140.

Na osnovu ~lana 26. stav 1. ta~ka 9. i
~lana 121. stav 2. Statuta grada Kraqeva
(„Slu`beni list grada Kraqeva“, broj 4/08), 

Skup{tina grada Kraqeva, na sednici
odr`anoj 18. decembra 2008. godine, donela
je

O D L U K U

KOJOM SE ODOBRAVA REGULISAWE
ME\USOBNIH POTRA@IVAWA IZME-
\U JP DIREKCIJA ZA PLANIRAWE I
IZGRADWU „KRAQEVO“ IZ KRAQEVA

I JKP „PIJACA“ IZ KRAQEVA

^lan 1.

Odobrava se JP Direkciji za planira-
we i izgradwu „Kraqevo“ iz Kraqeva i JKP
„Pijaca“ iz Kraqeva, da izvr{e prebijawe
me|usobnih potra`ivawa, sa stawem na dan
30.05.2008.godine. 

^lan 2.

Odobrewe iz ~lana 1. ove Odluke odnosi
se na prebijawe potra`ivawa koje JP Di-

rekcija za planirawe i izgradwu „Kraqe-
vo“ iz Kraqeva ima prema JKP „Pijaca“ iz
Kraqeva po osnovu naknade za kori{}ewe
gra|evinskog zemqi{ta u iznosu od
15.136.490,00 dinara, sa potra`ivawem JKP
„Pijaca“ iz Kraqeva prema JP Direkcija
za planirawe i izgradwu „Kraqevo“ iz Kra-
qeva po osnovu naknade {tete za izgubqenu
dobit i izuzeto zemqi{te po osnovu gradwe
mosta, u iznosu od 14.092.000,00 dinara.

^lan 3.

Utvr|uje se da po izvr{enom me|usob-
nom prebijawu potra`ivawa utvr|enih u
~lanu 2. ove Odluke, JP Direkcija za pla-
nirawe i izgradwu „Kraqevo“ iz Kraqeva
potra`uje od JKP „Pijaca“ iz Kraqeva iz-
nos od 1.074.490,00 dinara.

^lan 4.

Iznos utvr|en u ~lanu 3. ove Odluke
JKP „Pijaca“ iz Kraqeva }e isplatiti JP
Direkcija za planirawe i izgradwu „Kra-
qevo“ iz Kraqeva po me|usobno naknadno
ugovorenoj dinamici isplate.

^lan 5.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od
dana objavqivawa u „Slu`enom listu grada
Kraqeva“.

Skup{tina grada Kraqeva
Broj: 011-69/2008-II
Dana: 18. decembra 2008. godine      

Predsednik 
Skup{tine grada Kraqeva

Branko Kaplarevi}, dipl. ecc., s.r.
___________________________________
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141.

Na osnovu ~lana 32. ta~ka 9. i ~lana 66.
stav 3. Zakona o lokalnoj samoupravi („Slu-
`beni glasnik RS“, broj 129/07), ~lana 18.
Zakona o javnim slu`bama („Slu`beni gla-
snik RS“, broj 42/91, 71/94, 79/05) i ~lana 26.
ta~ka 12. Statuta grada Kraqeva („Slu`be-
ni list grada Kraqeva“, broj 4/08), u skladu
sa ~lanom 21. i 22. Statuta JU „Turisti~ka
organizacija Kraqeva“ iz Kraqeva, od
25.12.2003. godine, i Odluke o izmeni i do-
puni Statuta JU „Turisti~ka organizacija
Kraqeva“ iz Kraqeva, od 27.11.2008. godine, 

Skup{tina grada Kraqeva na sednici
odr`anoj 18. decembra 2008.godine, donela
je

R E [ E W E

O RAZRE[EWU DIREKTORA JAVNE
USTANOVE „TURISTI^KA 

ORGANIZACIJA KRAQEVA“ 
IZ KRAQEVA

I

Razre{ava se Radojka Savi} du`nosti
direktora Javne ustanove „Turisti~ka or-
ganizacija Kraqeva“ iz Kraqeva.

II

Ovo re{ewe objaviti u „Slu`benom li-
stu grada Kraqeva“.

Skup{tina grada Kraqeva
Broj: 02-74/2008-II
Dana: 18. decembra 2008. godine      

Predsednik 
Skup{tine grada Kraqeva

Branko Kaplarevi}, dipl. ecc., s.r.
___________________________________

142.

Na osnovu ~lana 32. ta~ka 9. i ~lana 66.
stav 3. Zakona o lokalnoj samoupravi („Slu-
`beni glasnik RS“, broj 129/07), ~lana 18.
Zakona o javnim slu`bama („Slu`beni gla-
snik RS“, broj 42/91, 71/94, 79/05) i ~lana 26.
ta~ka 12. Statuta grada Kraqeva („Slu`be-
ni list grada Kraqeva“, broj 4/08), u skladu
sa ~lanom 21. i 22. Statuta JU „Turisti~ka
organizacija Kraqeva“ iz Kraqeva, od
25.12.2003. godine, i Odluke o izmeni i do-
puni Statuta JU „Turisti~ka organizacija
Kraqeva“ iz Kraqeva, od 27.11.2008.godine, 

Skup{tina grada Kraqeva na sednici
odr`anoj 18. decembra 2008.godine, donela
je

R E [ E W E

O IMENOVAWU DIREKTORA JAVNE
USTANOVE „TURISTI^KA 

ORGANIZACIJA KRAQEVA“ 
IZ KRAQEVA

I

Imenuje se Milan Mladenovi}, dipl.
ekonomista iz Kraqeva, za direktora Javne
ustanove „Turisti~ka organizacija Kraqe-
va“ iz Kraqeva, na mandatni period od ~e-
tiri godine.

II

Ovo re{ewe objaviti u „Slu`benom li-
stu grada Kraqeva“.

Skup{tina grada Kraqeva
Broj: 02-75/2008-II
Dana: 18. decembra 2008. godine      

Predsednik 
Skup{tine grada Kraqeva

Branko Kaplarevi}, dipl. ecc., s.r.
___________________________________
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143.

Na osnovu ~lana 32. ta~ka 9. i ~lana 66.
stav 3. Zakona o lokalnoj samoupravi („Slu-
`beni glasnik RS“, broj 129/07), ~lana 14.
Zakona o javnim preduze}ima i obavqawu
delatnosti od op{teg interesa („Slu`beni
glasnik RS“, broj 25/00, 25/02, 107/05) i ~la-
na 26. ta~ka 12. Statuta grada Kraqeva
(„Slu`beni list grada Kraqeva“, broj 4/08),
u skladu sa ~lanom 26. Statuta JKP „^isto-
}a“ iz Kraqeva, od 10.11.1998. godine, Odlu-
ke o izmenama i dopunama Statuta JKP „^i-
sto}a“ iz Kraqeva, od 19.01.2001. godine, i
Odluke o dopuni Statuta JKP „^isto}a“ iz
Kraqeva od 14.06.2005. godine, donese

R E [ E W E

O RAZRE[EWU DIREKTORA 
JAVNOG KOMUNALNOG PREDUZE]A

„^ISTO]A“ IZ KRAQEVA

I

Razre{ava se Milan Tufegxi} du`no-
sti direktora Javnog komunalnog preduze}a
„^isto}a“ iz Kraqeva.

II

Ovo re{ewe objaviti u „Slu`benom li-
stu grada Kraqeva“.

Skup{tina grada Kraqeva
Broj: 02-76/2008-II
Dana: 18. decembra 2008. godine      

Predsednik 
Skup{tine grada Kraqeva

Branko Kaplarevi}, dipl. ecc., s.r.
___________________________________

144.

Na osnovu ~lana 32. ta~ka 9. i ~lana 66.
stav 3. Zakona o lokalnoj samoupravi („Slu-
`beni glasnik RS“, broj 129/07), ~lana 14.
Zakona o javnim preduze}ima i obavqawu
delatnosti od op{teg interesa („Slu`beni
glasnik RS“, broj 25/00, 25/02, 107/05) i ~la-
na 26. ta~ka 12. Statuta grada Kraqeva
(„Slu`beni list grada Kraqeva“, broj 4/08),
u skladu sa ~lanom 26. Statuta JKP „^isto-
}a“ iz Kraqeva, od 10.11.1998.godine, Odlu-
ke o izmenama i dopunama Statuta JKP „^i-
sto}a“ iz Kraqeva, od 19.01.2001. godine, i
Odluke o dopuni Statuta JKP „^isto}a“ iz
Kraqeva od 14.06.2005. godine, 

Skup{tina grada Kraqeva na sednici
odr`anoj 18. decembra 2008. godine, donela
je

R E [ E W E

O IMENOVAWU DIREKTORA 
JAVNOG KOMUNALNOG PREDUZE]A

„^ISTO]A“ IZ KRAQEVA

I

Imenuje se Zoran Jovanovi}, dipl. in`.
ma{instva iz Kraqeva, za direktora Javnog
komunalnog preduze}a „^isto}a“ iz Kraqe-
va, na mandatni period od ~etiri godine.

II

Ovo re{ewe objaviti u „Slu`benom li-
stu grada Kraqeva“.

Skup{tina grada Kraqeva
Broj: 02-77/2008-II
Dana: 18. decembra 2008. godine      

Predsednik 
Skup{tine grada Kraqeva

Branko Kaplarevi}, dipl. ecc., s.r.
___________________________________
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145.

Skup{tina grada Kraqeva, na svojoj De-
vetoj sednici odr`anoj 18. decembra 2008.
godine, a na osnovu ~lana 121. stav 1. Statu-
ta grada Kraqeva („Slu`beni list grada
Kraqeva“, broj 4/08) i ~lana 71. stav 9. Po-
slovnika o radu Skup{tine grada Kraqeva
(„Slu`beni list grada Kraqeva“, broj 4/08),
donela 

Z A K Q U ^ A K

I

Podr`avaju se opravdani zahtevi Udru-
`ewa boraca od 1991-1999. godine o izjedna-
~avwu prava boraca iz rata 1999. godine iz
svih Upravnih okruga, posebno iz Ra{kog
okruga, sa pravima boraca iz sedam op{tina
Topli~kog okruga.

II

Obavezuje se Skup{tina grada Kraqeva
da i daqe moralno i materijalno u skladu
sa svojim mogu}nostima nesebi~no poma`e
opravdane zahteve rezervista.

III

Zakqu~ak dostaviti: Vladi Republike
Srbije - Ministarstvu finansija, Udru`e-
wu boraca 1991- 1999. godine iz Kraqeva,
gradona~elniku grada Kraqeva, zameniku
gradona~elnika grada Kraqeva, Gradskom
ve}u grada Kraqeva, predsedniku Skup{ti-
ne grada Kraqeva, zameniku predsednika
Skup{tine grada Kraqeva, sekretaru Skup-
{tine grada Kraqeva, {efovima odborni~-
kih grupa u Skup{tini grada Kraqeva, na-
~elniku Gradske uprave grada Kraqeva i uz
materijal sednice.

IV

Ovaj zakqu~ak objaviti u „Slu`benom
listu grada Kraqeva“.

Skup{tina grada Kraqeva
Broj: 06-164/2008-II
Dana: 18. decembra 2008. godine      

Predsednik 
Skup{tine grada Kraqeva

Branko Kaplarevi}, dipl. ecc., s.r.
___________________________________

AKTI USTAVNOG SUDA 
REPUBLIKE SRBIJE

146.

Ustavni sud u sastavu: predsednik dr
Bosa Nenadi} i sudije dr Olivera Vu~i}, dr
Marija Dra{ki}, Vesna Ili} Preli}, dr
Agne{ Kartag Odri, Katarina Manojlovi}
Andri}, mr Dragi{a Slijep~evi}, dr Dra-
gan Stojanovi} i Predrag ]etkovi}, na
osnovu ~lana 167. stav 1. ta~ka 4. Ustava Re-
publike Srbije, na sednici odr`anoj 22. ok-
tobra 2008. godine, doneo je

O D L U K U

1. Utvr|uje se da odredbe ~lana 3. stav 1.
ta~. 11. i 12. Odluke o auto-taksi prevozu
putnika („Slu`beni list op{tine Kraqe-
vo“, broj 8/05), u vreme va`ewa nisu bile u
saglasnosti s Ustavom i zakonom.

2. Odbija se predlog i ne prihvata ini-
cijativa za utvr|ivawe neustavnosti i ne-
zakonitosti odredaba ~lana 3. stav 2. ta~. 1,
2. i 3. Odluke iz ta~ke 1.
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O b r a z l o ` e w e

Ustavnom sudu podnet je predlog za oce-
nu ustavnosti i zakonitosti odredaba ~lana
3. stav 1. ta~. 11. i 12. i stav 2. ta~. 1, 2. i 3.
Odluke o auto-taksi prevozu putnika („Slu-
`beni list op{tine Kraqevo“, broj 8/05).
Predlaga~ smatra da osporene odredbe Odlu-
ke kojima su propisani uslovi za obavqawe
delatnosti auto-taksi prevoza, nisu u sagla-
snosti sa odredbom ~lana 57. stav 1. Ustava
od 1990. godine i odredbama ~lana 2. ta~ka
5), ~lana 3. stav 1. i ~lana 7. Zakona o prevo-
zu u drumskom saobra}aju („Slu`beni gla-
snik RS“, broj 46/95 i 66/01), odredbama Za-
kona o bezbednosti saobra}aja na putevima
(„Slu`beni glasnik SRS“, broj 28/91), koji-
ma su propisani uslovi za osposobqavawe
kandidata za voza~e i odredbama ~lana 171.
i 172. Zakona o osnovama bezbednosti sao-
bra}aja na putevima. („Slu`beni list
SFRJ“, broj 50/88, 29/90 i 11/91), kojima su
ure|eni uslovi za sticawe prava na upra-
vqawe motornim vozilom i izvr{eno razvr-
stavawe voza~a u odre|ene kategorije. Po
mi{qewu predlaga~a, op{tina na osnovu
navedenih ustavnih i zakonskih ovla{}e-
wa mo`e svojim propisom da ure|uje uslove
za organizaciju i na~in obavqawa auto-tak-
si prevoza, odnosno bli`e uslove za wegovo
obavqawe, ali ne i da odre|uje, pored zako-
nom propisanih, posebne uslove koje predu-
zetnik i preduze}e treba da ispune da bi im
nadle`ni organ op{tine odobrio obavqawe
ove delatnosti. Ustavnom sudu podneta je i
inicijativa za ocenu ustavnosti i zakoni-
tosti Odluke iz ta~ke 1. izreke. Inicijator
smatara da je propisivawe starosti vozila,
kao uslova za obavqawe auto-taksi delatno-
sti, u suprotnosti sa odredbom ~lana 57.
stav 1. Ustava od 1990. godine i odredbama
~lana 33. do 36. Zakona o prevozu u drumskom
saobra}aju, jer se preduzetnici u jednoj op-
{tini dovode u neravnopravan polo`aj u
odnosu na taksi prevoznike druge op{tine.

Skup{tina op{tine Kraqevo je u odgo-
voru navela da su osporene odredbe Odluke

predlo`ene amandmanima odbornika, koji
su prihva}eni prilikom wenog dono{ewa.

U postupku pred Ustavnim sudom utvr-
|eno je daje osporena Odluka o auto-taksi
prevozu putnika („Slu`beni list op{tine
Kraqevo“, broj 8/05), doneta na osnovu ~lana
18. ta~ka 11. Zakona o lokalnoj samoupravi
(„Slu`beni glasnik RS“, broj 9/02, 33/04 i
135/04), ~lana 7. i 36. Zakona o prevozu u
drumskom saobra}aju („Slu`beni glasnik
RS“, br. 46/95 i 66/01) i ~lana 17. ta~ka 5.
Statuta op{tine Kraqevo („Slu`beni list
op{tine Kraqevo“, broj 13/04) i da je pre-
stala da va`i 9. marta 2007. godine, na osno-
vu ~lana 42. Odluke o auto-taksi prevozu
putnika („Slu`beni list op{tine Kraqe-
vo“, broj 2/07). Osporenim odredbama ~lana
3. stav 1. Odluke bilo je propisano: da mo-
torno vozilo za obavqawe taksi prevoza, po-
red uslova propisanih zakonom, mora da is-
puwava uslov da nije starije od osam godina
(ta~ka 11.) i da je registrovano na teritori-
ji op{tine Kraqevo (ta~ka 12.). Osporenim
odredbama ~lana 3. stav 2. Odluke bilo je
propisano da fizi~ko lice mo`e obavqati
taksi prevoz, ako pored uslova propisanih
zakonom, ispuwava i slede}e uslove: da ima
voza~ku dozvolu B kategorije najmawe tri
godine (ta~ka 1.); da ima potvrdu o lekar-
skom pregledu koja ne mo`e biti starija od
godinu dana (ta~ka 2.); da ima potvrdu o oba-
vqenom tehni~kom pregledu vozila koja ne
sme biti starija od {est meseci (ta~ka 3.).

Ustavni sud je konstatovao da je Ustav
Republike Srbije od 1990. godine, u odnosu
na koji je predlogom i inicijativom tra`e-
na ocena ustavnosti osporene Odluke, pre-
stao da va`i stupawem na snagu Ustava Re-
publike Srbije od 2006. godine, odnosno 8.
novembra 2006. godine.

^lanom 112. Zakona o Ustavnom sudu
(„Slu`beni glasnik RS“, broj 109/07) pro-
pisano je da }e se postupci pred Ustavnim
sudom zapo~eti pre stupawa na snagu ovog
zakona, okon~ati po odredbama ovog zakona.

Odredbom ~lana 18. ta~ka 11) Zakona o
lokalnoj samoupravi („Slu`beni glasnik
RS“, broj 9/02, 33/04 i 135/04), koja je navede-
na kao pravni osnov za dono{ewe osporene
Odluke, bilo je propisano da je op{tina od-
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govorna da, preko svojih organa, u skladu sa
Ustavom i zakonom, ure|uje i obezbe|uje po-
sebne uslove i organizaciju auto-taksi pre-
voza putnika. Ovaj zakon prestao je da va`i
29. decembra 2007. godine, na osnovu odredbe
~lana 99. Zakona o lokalnoj samoupravi
(„Slu`beni glasnik RS“, broj 129/07). Od-
redbom ~lana 20. ta~ka 13. Zakona o lokal-
noj samoupravi, koji je na snazi, propisano
je da op{tina, preko svojih organa, u skladu
s Ustavom i zakonom, ure|uje i obezbe|uje
posebne uslove i organizaciju autotaksi
prevoza putnika.

Zakonom o prevozu u drumskom saobra}a-
ju („Slu`beni glasnik RS“, broj 46/95, 66/01,
61/05, 91/05, 62/06), propisano je: da je „auto-
taksi prevoz“ vanlinijski prevoz putnika
koji se obavqa putni~kim automobilom koji
ispuwava uslove propisane ovim zakonom
(~lan 2. ta~ka 5); da se prevoz u drumskom sa-
obra}aju obavqa vozilima koja ispuwavaju
uslove utvr|ene propisima o bezbednosti sa-
obra}aja na putevima i propisima o standar-
dima za pojedine vrste vozila i da se vozila
kojima se obavqa javni prevoz i prevoz za
sopstvene potrebe moraju redovno odr`avati
i kontrolisati radi obezbe|ivawa wihove
stalne tehni~ke ispravnosti i bezbednog ko-
ri{}ewa u saobra}aju (~lan 3. stav 1. i 2.);
da op{tina, odnosno grad ure|uje i obezbe|u-
je, u skladu sa zakonom, organizaciju i na-
~in obavqawa javnog prevoza putnika koji
se obavqa na teritoriji jedne op{tine, od-
nosno grada i auto-taksi prevoza (~lan 7.); da
se javni prevoz putnika i stvari mo`e oba-
vqati kao linijski i vanlinijski i auto-
taksi prevoz (~lan 8.); da se auto-taksi pre-
voz putnika obavqa fabri~ki proizvedenim
putni~kim automobilom koji ima najvi{e
pet sedi{ta ra~unaju}i i sedi{te voza~a i
najmawe ~etvoro vrata; da u putni~kom auto-
mobilu kojim se obavqa auto-taksi prevoz
mora biti na vidnom mestu za korisnika
prevoza ugra|en ispravan, plombiran i ba-
`daren taksimetar i istaknut naziv auto-
taksi prevoznika i da na krovu putni~kog
automobila kojim se obavqa auto-taksi pre-
voz mora biti istaknut naziv „TAXI“ (~lan
33.); da op{tina, odnosno grad mo`e propi-
sati bli`e uslove za obavqawe auto-taksi
prevoza (~lan 36. stav 1.).

Odredbama Zakona o osnovama bezbedno-
sti saobra}aja na putevima („Slu`beni
list SFRJ“, broj 50/88, 63/88, 80/89, 29/90,
11/91 „Slu`beni list SRJ“, broj 34/92,
13/93, 24/94, 41/94, 28/96, 3/02 i „Slu`beni
glasnik RS“, broj 101/05), sa kojima, po shva-
tawu predlaga~a, osporene odredbe Odluke o
auto-taksi prevozu putnika nisu u sagla-
snosti, propisano je da pravo na upravqawe
motornim vozilom mo`e da stekne lice koje
je: du{evno i telesno sposobno da upravqa
motornim vozilom, navr{ilo 18 godina, po-
lo`ilo voza~ki ispit za upravqawe motor-
nim vozilima odre|ene kategorije i kome
odlukom nadle`nog organa nije zabraweno
upravqawe motornim vozilom (~lan 171.
stav 1.) i da se voza~ka dozvola izdaje za
upravqawe motornim i prikqu~nim vozi-
lima koja se razvrstavaju u kategorije A, B,
C, D i E, te da u kategoriju B spadaju motor-
na vozila, osim vozila kategorije A, ~ija
najve}a dozvoqena masa nije ve}a od 3.500
kg. i koja nemaju vi{e od osam sedi{ta ne
ra~unaju}i sedi{te voza~a (~lan 172. stav 1.
i 3.). Navedenim Zakonom tako|e je propisa-
no i da: voza~ku dozvolu izdaje nadle`ni
organ u republici, odnosno autonomnoj po-
krajini na ~ijem podru~ju lice kome se iz-
daje dozvola ima prebivali{te (~lan 173.
stav 2.); da su kandidati za voza~e motornih
vozila du`ni da se pre po~etka prakti~nog
dela obuke podvrgnu zdravstvenom pregledu
i da su voza~i motornih vozila du`ni da se
podvrgavaju i kontrolnim zdravstvenim
pregledima (~lan 184.); da motorna vozila
koja u~estvuju u saobra}aju na putu moraju
biti registrovana (~lan 195. stav 1.); da se
mogu registrovati samo ona motorna vozila
za koja se na obaveznom tehni~kom pregledu
utvrdi da su ispravna; da se za registrovano
vozilo izdaju saobra}ajna dozvola i regi-
starske tablice, da se saobra}ajna dozvola
izdaje sa rokom va`ewa od jedne godine, te
da je vlasnik, odnosno imalac prava raspo-
lagawa vozilom du`an da u roku od 15 dana
odjavi vozilo, ako je vlasnik promenio
stalno prebivali{te, odnosno boravi{te i
propisana nov~ana kazna ili kazna zatvora
za postupawe suprotno navedenoj odredbi
Zakona (~lan 196. st. 1, 2, 3. i 5. i ~lan 226.
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ta~ka 34.); da se tehni~ki pregled motornih
vozila vr{i najmawe jedanput godi{we
(~lan 207. stav 2).

Zakonom o bezbednosti saobra}aja na pu-
tevima („Slu`beni glasnik SRS“, broj
58/82, 15/84, 5/85, 21/90 i „Slu`beni glasnik
RS“, broj 28/91, 53/93, 67/93, 48/94, 25/97 i
101/05) propisano je: da redovnom zdravstve-
nom pregledu podle`u voza~i koji upravqa-
ju vozilom na motorni pogon kojima se vr{i
javni prevoz u vremenskim razmacima koji
ne mogu biti du`i od tri godine (~lan 121.
ta~ka 1.); da su organizacije koje vr{e jav-
ni prevoz, kao i druge organizacije i zajed-
nice i organi koji vr{e prevoz za sopstve-
ne potrebe, odgovorni da se voza~i iz ~lana
121. ovog zakona u propisanom roku podvrga-
vaju redovnim zdravstvenim pregledima i
da vode evidencije o tim pregledima (~lan
122. stav 1.); da registraciju motornih vozi-
la vr{i organ unutra{wih poslova op{ti-
ne na ~ijoj je teritoriji prebivali{te sop-
stvenika, odnosno nosioca prava kori{}e-
wa vozila (~lan 133.); da je sopstvenik odno-
sno nosilac prava kori{}ewa registrova-
nog vozila koji otu|i svoje vozilo ili pro-
meni prebivali{te, odnosno sedi{te, du-
`an da tu promenu prijavi nadle`nom orga-
nu za unutra{we poslove u roku od 30 dana
(~lan 142.), te propisana nov~ana kazna za
prekr{aj ili kazna zatvora do 30 dana za
prekr{aj iz ~lana 142. (~lan 183. stav 1.
ta~ka 30.); da se redovni tehni~ki pregledi
vozila vr{e jednom godi{we, a vozila na
motorni pogon kojima se vr{i javni prevoz,
svakih {est meseci (~lan 147. stav 2.).

Iz odredaba Zakona o lokalnoj samou-
pravi (~lan 18. ta~ka 11) i Zakona o prevozu
u drumskom saobra}aju (~lan 7. i 36.), koje su
navedene kao pravni osnov za dono{ewe
osporene Odluke, po shvatawu Ustavnog su-
da, proizlazi da je op{tina, imala ovla-
{}ewe da svojim aktom, u skladu s Ustavom
i zakonom, uredi posebne uslove i organiza-
ciju obavqawa auto-taksi prevoza i da pro-
pi{e bli`e uslove za wegovo obavqawe, ali
ne i da odre|uje, pored zakonom propisanih
uslova, dodatne uslove koje pravno ili fi-
zi~ko lice mora da ispuwava da bi mu nad-
le`ni organ op{tine odobrio obavqawe ove

delatnosti. Polaze}i od toga da su Zakonom
o prevozu u drumskom saobra}aju propisani
uslovi u pogledu motornog vozila kojim se
mo`e obavqati auto-taksi prevoz putnika,
op{tina je, po oceni Suda, odre|ivawem do-
datnog uslova da motorno vozilo nije stari-
je od osam godina, kako je to odre|eno ospo-
renom odredbom ~lana 3. stav 1. ta~ka 11. Od-
luke, prekora~ila zakonom propisano ovla-
{}ewe da ure|uje bli`e, odnosno posebne
uslove za obavqawe ove delatnosti.

Imaju}i u vidu odredbe Zakona o osnova-
ma bezbednosti saobra}aja na putevima (~lan
195. stav 1. ~lan 196. stav 1, 2, 3. i 5. i ~lan
226. ta~ka 34.) i Zakona o bezbednosti saobra-
}aja na putevima (~lan 133, 142. i 183. stav 1.
ta~ka 30.), prema kojima se registracija mo-
tornog vozila vr{i prema prebivali{tu, od-
nosno sedi{tu vlasnika motornog vozila, te
propisuje obaveza vlasnika da u odre|enom
roku prijavi promenu prebivali{ta, odno-
sno sedi{ta, kao i sankcija ukoliko postupi
suprotno navedenoj obavezi, Ustavni sud je
ocenio da je osporenom odredbom ~lana 3. stav
1. ta~ka 12. Odluke, propisivawem uslova da
je vozilo registrovano na teritoriji op{ti-
ne Kraqevo, na posredan na~in, propisan kao
dodatni uslov za obavqawe auto-taksi delat-
nosti na teritoriji te op{tine -uslov prebi-
vali{te, odnosno sedi{te lica koja obavqa-
ju ovu delatnost. Prema ranije zauzetom stavu
Ustavnog suda, propisivawe prebivali{ta,
odnosno sedi{ta na teritoriji op{tine, od-
nosno grada, kao uslova za obavqawe auto-tak-
si delatnosti, nije bilo u saglasnosti s od-
redbama ~lana 17, 35, 57. i 64. Ustava od 1990.
godine u odnosu na koji je predlogom i inici-
jativom tra`ena ocena ustavnosti osporene
Odluke.

Auto-taksi prevoz se prema Zakonu o
prevozu u drumskom saobra}aju obavqa fa-
bri~ki proizvedenim automobilom koji
ima najvi{e pet sedi{ta (~lan 33.), a Zako-
nom o osnovama bezbednosti saobra}aja na
putevima, kao uslov za upravqawe motor-
nim vozilom koje ima mawe od osam sedi{ta
propisano je posedovawe voza~ke dozvole B
kategorije (~lan 172.). Polaze}i od toga da
auto-taksi prevoz predstavqa poseban obli-
kjavnog prevoza, Ustavni sud je ocenio da je
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utvr|ivawe uslova da taksi voza~ ima odgo-
varaju}u voza~ku dozvolu odre|en broj godi-
na pre podno{ewa zahteva za obavqawe ove
delatnosti, kako je to propisano osporenom
odredbom ~lana 3. stav 2. ta~ka 1. Odluke, u
skladu sa ovla{}ewem op{tine sadr`anim
u odredbama Zakona o prevozu u drumskom sa-
obra}aju i Zakona o lokalnoj samoupravi,
prema kojima su op{tina, odnosno grad
ovla{}eni da preko svojih organa ure|uju i
obezbe|uju posebne, odnosno bli`e uslove i
organizaciju auto-taksi prevoza.

S obzirom na to da je odgovaraju}a zdrav-
stvena sposobnost zakonom propisana kao
uslov za upravqawe motornim vozilom
(~lan 171. i 184. Zakona o osnovama bezbed-
nosti saobra}aja na putevima) i da voza~i
koji obavqaju javni prevoz podle`u redov-
nom zdravstvenom pregledu u vremenskim
razmacima koji ne mogu biti du`i od tri
godine (~l. 121. i 122. Zakona o bezbednosti
saobra}aja na putevima), Ustavni sud je oce-
nio da je propisivawe uslova osporenom od-
redbom ~lana 3. stav 2. ta~ka 2. Odluke - po-
tvrda o obavqenom lekarskom pregledu koja
ne sme biti starija od godinu dana za voza~e
koji obavqaju auto-taksi prevoz, kao oblik
javnog prevoza, u skladu sa ovla{}ewem op-
{tine, odnosno grada da ure|uje bli`e, od-
nosno posebne uslove i organizaciju ovog
oblika javnog prevoza

Budu}i da je Zakonom o bezbednosti sao-
bra}aja na putevima propisano da se redo-
van tehni~ki pregled vozila na motorni po-
gon kojima se vr{i javni prevoz obavqa sva-
kih {est meseci (~lan 147. stav 2.), a da je

auto-taksi prevoz prema Zakonu o prevozu u
drumskom saobra}aju oblik javnog prevoza,
Ustavni sud smatra da je uslov propisan
osporenom odredbom ~lana 3. stav 2. ta~ka 3.
Odluke - posedovawe potvrde o obavqenom
tehni~kom pregledu vozila koja ne sme biti
starija od {est meseci, u saglasnosti sa na-
vedenim zakonima.

Imaju}i u vidu da odredbe ~lana 3. stav
1. ta~. 11. i 12. osporene Odluke, po oceni
Suda, u vreme va`ewa nisu bile u saglasno-
sti sa zakonom, a da prema odredbi ~lana
119. Ustava od 1990. godine i ~lana 195.
Ustava od 2006. godine, svi op{ti akti mo-
raju biti u saglasnosti sa zakonom, ospore-
na Odluka u navedenom delu, u vreme va`ewa
nije bila u saglasnosti ni sa Ustavom.

Ustavni sud je, saglasno odredbi ~lana
64. Zakona o Ustavnom sudu, doneo odluku
kao u izreci, jer je ocenio da prestankom
va`ewa osporene Odluke nisu otklowene
posledice neustavnosti i nezakonitosti.

Polaze}i od izlo`enog, a na osnovu od-
redaba ~lana 45. ta~ka 1, 4. i 14. i ~lana 46.
ta~ka 5. Zakona o Ustavnom sudu, Ustavni
sud je odlu~io kao u izreci.

Ustavni sud Republike Srbije
Broj: IU-262/2005
Dana: 02. decembra 2008. godine      

Predsednik Ustavnog suda
dr Bosa Nenadi}, s.r.

Broj 13 - Strana 4918. decembar 2008. godine SLU@BENI LIST GRADA KRAQEVA



Strana 50 - Broj 13 18. decembar 2008. godineSLU@BENI LIST GRADA KRAQEVA



Broj 13 - Strana 5118. decembar 2008. godine SLU@BENI LIST GRADA KRAQEVA

1

2

3

34

35

42

43

43

44

44

45

45

135.

136.

137.

138.

139.

140.

141.

142.

143.

144.

145.

146.

StranaSADR@AJ

AKTI IZBORNE KOMISIJE GRADA KRAQEVA

Re{ewe Izborne komisije grada Kraqeva, broj: 232/2008 od 10. decembra
2008. godine o dodeli mandata odbornika u Skup{tini grada Kraqeva Qu-
bi{i Simovi}u ........................................................................................................

AKTI SKUP[TINE GRADA KRAQEVA

Odluka o potvr|ivawu mandata odbornika u Skup{tini grada Kraqeva Qu-
bi{i Simovi}u ............................................................................................................

Odluka o buxetu grada Kraqeva za 2009. godinu ......................................................

Odluka o zapo~iwawu pravne procedure za vra}awe u status javnog servisa
Preduze}a za informisawe „Ibarske novosti“ AD Kraqevo ...............................

Odluka o za{titniku gra|ana grada Kraqeva ........................................................

Odluka kojom se odobrava regulisawe me|usobnih potra`ivawa izme|u JP
Direkcija za planirawe i izgradwu „Kraqevo“ iz Kraqeva i JKP „Pijaca“
iz Kraqeva ....................................................................................................................

Re{ewe o razre{ewu direktora Javne ustanove „Turisti~ka organizacija
Kraqeva“ iz Kraqeva ..................................................................................................

Re{ewe o imenovawu direktora Javne ustanove „Turisti~ka organizacija
Kraqeva“ iz Kraqeva ..................................................................................................

Re{ewe o razre{ewu direktora JKP „^isto}a“ iz Kraqeva ...............................

Re{ewe o imenovawu direktora JKP „^isto}a“ iz Kraqeva ...............................

3akqu~ak u vezi zahteva rezervista sa teritorije grada Kraqeva koji su u~e-
stvovali u ratu na Kosovu i Metohiji 1999. godine ...............................................

AKTI USTAVNOG SUDA REPUBLIKE SRBIJE

Odluka Ustavnog suda Republike Srbije, broj IU - 262/2005 od 2. decembra
2008. godine ...................................................................................................................



SLU@BENI LIST GRADA KRAQEVA 18. decembar 2008. godineStrana 52 - Broj 13

__________________________________________________________________________________________
Izdava~: Skup{tina grada Kraqeva - Glavni i odgovorni urednik Dejan ]aji}, 
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