
AK TI SKUP[TINE
GRA DA KRA QE VA

226.

Na osno vu ~la na 56. stav 1, 5, 6. i 7. Za -
ko na o lo kal nim iz bo ri ma („Slu ̀ be ni gla -
snik RS“, broj 129/07, 34/10-US i 54/11), ~la -
na 121. stav 2. Sta tu ta gra da Kra qe va („Slu -
`be ni list gra da Kra qe va“, broj 4/08, 19/12,
13/13, 15/13-pre ~i {}en tekst), ~la na 5. i
~la na 8. stav 1. i 2. Po slov ni ka o ra du Skup -
{ti ne gra da Kra qe va („Slu ̀ be ni list gra -
da Kra qe va“, broj 4/08, 20/11),

Skup {ti na gra da Kra qe va, na sed ni ci
odr ̀ a noj da na 19, 20, 23. i 24. sep tem bra
2013. go di ne, raz ma tra la je Iz ve {taj Ve ri -
fi ka ci o nog od bo ra Skup {ti ne gra da Kra -
qe va, pa je tom pri li kom do ne la 

O D L U K U

I

Po tvr |u je se od bo r ni~ ki man dat u Skup -
{ti ni gra da Kra qe va Mi lan ku Mla de no vi -
}u, kan di da tu sa Iz bor ne li ste „Po kre ni mo
Kra qe vo-To mi slav Ni ko li}“.

II

Uputstvo o pravnom sredstvu: Pro tiv
ove od lu ke mo ̀ e se iz ja vi ti `al ba Uprav -

nom su du, u ro ku od 48 ~a so va od da na do no -
{e wa od lu ke.

III

Ovu od lu ku ob ja vi ti u „Slu ̀ be nom li -
stu gra da Kra qe va“.

Skup{tina grada Kraqeva
Broj: 011-75/2013-III
Dana: 19. septembra 2013. godine 

Predsednik Skup{tine 
grada Kraqeva                       

Sreten Jovanovi}, s.r.______________________________

227.

Na osno vu ~la na 30. stav 1. Za ko na o lo -
kal noj sa mo u pra vi („Slu ̀ be ni gla snik
RS“, broj 129/07), ~la na 46. stav 1. ta~ ka 1. i
stav 4. Za ko na o lo kal nim iz bo ri ma („Slu -
`be ni gla snik RS“, broj 129/07, 34/10-US i
54/11) i ~la na 121. stav 2. Sta tu ta gra da Kra -
qe va („Slu ̀ be ni list gra da Kra qe va“, broj
4/08, 19/12, 13/13, 15/13-pre ~i {}en tekst),
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Skup {ti na gra da Kra qe va, na sed ni ci
odr ̀ a noj da na 19, 20, 23. i 24. sep tem bra
2013. go di ne, do ne la je 

O D L U K U

I

Utvr |u je se da je Ni ko li Ra de vi }u pre -
stao man dat od bor ni ka u Skup {ti ni gra da
Kra qe va, na osno vu pi sme ne ostav ke pod ne te
na funk ci ju od bor ni ka da na 22. av gu sta
2013. godi ne.

II

Uputstvo o pravnom sredstvu: Pro tiv
ove od lu ke mo ̀ e se iz ja vi ti `al ba Uprav -
nom su du, u ro ku od 48 ~a so va od da na do no -
{e wa od lu ke.

III

Ovu od lu ku ob ja vi ti u „Slu ̀ be nom li -
stu gra da Kra qe va“.

Skup{tina grada Kraqeva
Broj: 011-76/2013-III
Dana: 19. septembra 2013. godine 

Predsednik Skup{tine 
grada Kraqeva                       

Sreten Jovanovi}, s.r.______________________________

228.

Na osno vu ~la na 78. i 79. Za ko na o bu xet -
skom si ste mu („Slu ̀ be ni gla snik RS“, broj
54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12 i 62/13),
~la na 20. ta~ ka 3, a u ve zi sa ~la nom 23. stav
4, ~la na 32. ta~ ka 2, a u ve zi sa ~la nom 66.
stav 3. Za ko na o lo kal noj sa mo u pra vi („Slu -
`be ni gla snik RS“ broj 129/07) i ~la na 16.

ta~ ka 5, ~la na 26. ta~ ka 2, ~la na 89. stav 3. i
~la na 121. stav 2. Sta tu ta gra da Kra qe va
(„Slu ̀ be ni list gra da Kra qe va“, broj 4/08,
19/12 i 13/13),

Skup {ti na gra da Kra qe va, na sed ni ci
odr ̀ a noj da na 19, 20, 23. i 24. sep tem bra
2013. go di ne, do ne la je

O D L U K U

O ZA VR [NOM RA ̂ U NU BU XE TA GRA DA
KRA QE VA ZA 2012. GO DI NU

OP [TI DEO

^lan 1.

U Bi lan su sta wa gra da Kra qe va na dan
31. de cem bra 2012. go di ne utvr |e na je ukup -
na ak ti va u iz no su od 7.638.390 hi qa da di -
na ra, od no sno ukup na pa si va u iz no su od
7.638.390 hi qa da di na ra (Obra zac 1).

U Bi lan su sta wa iz sta va 1. ovog ~la na
ukqu ~en je i dr ̀ av ni ka pi tal jav nih pred -
u ze }a ~i ji je osni va~ grad Kra qe vo u ukup -
nom iz no su od 1.758.800 hi qa da di na ra.

^lan 2.

Ukup no ostva re ni te ku }i pri ho di i
pri ma wa od pro da je ne fi nan sij ske imo vi ne
bu xe ta gra da Kra qe va za 2012. go di nu iz no -
se 3.043.332.064,13 di na ra, a te ku }i ras ho di
i iz da ci za ne fi nan sij sku imo vi nu bu xe ta
gra da Kra qe va za 2012. go di nu iz no se
2.934.140.216,70 di na ra (Obra zac 2).

^lan 3.

Fi nan sij ski re zul tat iz vr {e wa bu xe -
ta gra da Kra qe va utvr |u je se:
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ОПИС Шифра економске  
класификације 

План за  
2012. годину 

Остварење 
/Извршење за 
2012. годину 

А. Примања и издаци буџета     
I  УКУПНИ ПРИХОДИ И 
ПРИМАЊА 7+8 3.036.855.465,58 3.043.332.064,13 
ТЕКУЋИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА 7 3.028.575.465,58 3.041.075.589,23 
1. Порески приход 71 1.882.675.437,58 1.896.699.542,12 
1.1. Порез на доходак, добит и 
капиталне добитке, Порез на фонд 
зарада 711+712 1.563.980.437,58 1.578.621.159,83 
1.2. Порез на имовину 713 175.560.000,00 183.113.019,03 
1.3. Порез на добра и услуге (ПДВ и 
акцизе) 714 83.335.000,00 74.833.258,98 
1.4. Порез на међународну трговину и 
трансакц. 715   
1.5. Остали порески приход 716+719 59.800.000,00 60.132.104,28 
1.6. Социјални доприноси 72   
2. Непорески приход, од чега 74+77+78 210.250.000,00 226.065.333,04 
  -  наплаћене камате 7411 43.000.000,00 56.990.462,18 
2.1. Приходи из буџета 79   
3. Примања од продаје нефинансијске 
имовине 8 8.280.000,00 2.256.474,90 
4. Донације  731+732   
5. Трансфери 733 935.650.028,00 918.310.714,07 
II  УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ 4+5 3.274.943.334,00 2.934.140.216,70 
ТЕКУЋИ РАСХОДИ 4 2.631.213.334,00 2.438.505.750,59 
1. Расходи за запослене 41 685.158.800,00 681.574.229,70 
2. Коришћење роба и услуга 42 858.680.864,00 791.134.636,01 
3. Отплата камата 44 14.190.000,00 11.124.406,32 
4. Субвенције 45 207.750.000,00 160.928.627,26 
5. Права из социјалног осигурања 47 87.900.000,00 84.091.083,19 
6. Остали расходи 48+49 293.925.170,00 259.211.169,07 
ТЕКУЋИ ТРАНСФЕРИ 4631+4641+4651 352.978.500,00 340.910.561,61 
КАПИТАЛНИ РАСХОДИ 5 643.730.000,00 495.634.466,11 
КАПИТАЛНИ ТРАНСФЕРИ 4632+4642 130.630.000,00 109.531.037,43 
VI  ПРИМАЊА ПО ОСНОВУ 
ОТПЛАТЕ КРЕДИТА И ПРОДАЈЕ 
ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ 
МИНУС ИЗДАЦИ ПО ОСНОВУ 
ДАТИХ КРЕДИТА И НАБАВКЕ 
ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ 92-62 23.000.000,00 18.434.592,58 
III  БУЏЕТСКИ СУФИЦИТ 
(БУЏЕТСКИ ДЕФИЦИТ) (I-II) (7+8)-(4+5) -238.087.868,42 109.191.847,43 
ПРИМАРНИ СУФИЦИТ 
(ДЕФИЦИТ) (УКУПНИ ПРИХОДИ  
УМАЊЕНИ ЗА НАПЛАЋЕНЕ 
КАМАТЕ МИНУС УКУПНИ 
РАСХОДИ УМАЊЕНИ ЗА 
ПЛАЋЕНЕ КАМАТЕ) (7-7411+8)-(4-44+5) -266.897.868,42 63.325.791,57 
УКУПНИ ФИСКАЛНИ РЕЗУЛТАТ 
(III+VI)  -215.087.868,42 127.626.440,01 
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ОПИС Шифра економске  
класификације 

План за  
2012. годину 

Остварење 
/Извршење за 
2012. годину 

B. ПРИМАЊА И ИЗДАЦИ ПО 
ОСНОВУ ДАТИХ КРЕДИТА И 
ПРОДАЈЕ, ОДНОСНО НАБАВКЕ 
ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ    
IV  ПРИМАЊА ОД ОТПЛАТЕ 
КРЕДИТА ДАТИМ ФИЗИЧКИМ 
ЛИЦИМА И ДОМАЋИНСТВИМА 
(9216) 92 18.000.000,00 14.341.966,48 
V  ИЗДАЦИ ПО ОСНОВУ ДАТИХ 
ПОЗАЈМИЦА И НАБАВКЕ 
ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (IV-V) 62  0,00 
VI. ПРИМАЊА ПО ОСНОВУ 
ОТПЛАТЕ КРЕДИТА И ПРОДАЈЕ 
ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ 
МИНУС ИЗДАЦИ ПО ОСНОВУ 
ДАТИХ КРЕДИТА И НАБАВКЕ 
ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ  92-62 23.000.000,00 18.434.592,58 
C  ЗАДУЖИВАЊЕ И ОТПЛАТА 
ДУГА    
VII  ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА 91   
1. Примања од домаћих задуживања 911   
1.1. Задуживање код јавних 
финансијских институција и 
пословних банака 9113+9114   
1.2. Задуживање код осталих 
кредитора 9111+9112+9115+9116+9117+9118+9119   
2. Примања од иностраног 
задуживања 912   
VIII  ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ 61 47.500.000,00 43.304.057,58 
1. Отплата главнице домаћим 
кредиторима 611 47.500.000,00 43.304.057,58 
1.1. Отплата главнице јавним 
финансијским институцијама и 
пословним банкама 6113+6114 47.500.000,00 43.304.057,58 
1.2. Отплата главнице осталим 
кредиторима 6111+6112+6115+6116+6117+6118+6119   
2. Отплата главнице страним 
кредиторима 612   
IX  ПРОМЕНА СТАЊА НА 
РАЧУНУ (III+VI+VII+VIII)   -167.587.868,42 170.930.497,59 

 
 
 
Буџетски суфицит као разлика између укупног износа текућих прихода и примања остварених по 

основу продаје нефинансијске имовине и укупног износа текућих расхода и издатака за набавку 
нефинансијске имовине, утврђен је у износу од 109.191.847,43 динара. 

Укупан фискални резултат је буџетски суфицит коригован за нето разлику између примања по основу 
отплате кредита и продаје финансијске имовине и издатака по основу датих кредита и набавке 
финансијске имовине, утврђен је у износу од 127.626.440,01динар. 

Рачун финансирања фискалног резултата буџета града Краљева за 2012. годину утврђује се: 
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ОПИС И  
ШИФРА ЕКОНОМСКЕ  

КЛАСИФИКАЦИЈЕ 

ПЛАН ЗА 
2012. ГОДИНУ 

ИЗВРШЕЊЕ ЗА 
2012.ГОДИНУ 

   
1. Примања од продаје 
финансијске имовине (конта 9211, 
9221, 9219, 9227, 9228) 5.000.000,00 4.092.626,10 
2. Примања од задуживања 
(категорија 91)   
3. Неутрошена средства из 
предходних година 262.587.868,42 262.587.868,42 
4. Издаци за отплату главнице 
дуга (61) 47.500.000,00 43.304.057,58 
5. Издаци за набавку финансијске 
имовине која није у циљу 
спровођења јавних политика (део 
62)   
РАЧУН ФИНАНСИРАЊА 220.087.868,42 223.376.436,94 

 
Члан 4. 

 
Средства у укупном износу од 346.910.250,85 динара, чине средства на рачуну извршења буџета града 

Краљева на дан 31. децембар 2012. године. 
Средства из става 1. овог члана у целости се преносе у наредну буџетску годину и наменски се 

опредељују за финансирање буџетских корисника утврђених Одлуком о буџету града Краљева за 2013. 
годину ("Службени лист града Краљева", број 28/12) и то:   

- раздела 2. глава 01. Извршни орган, економска класификација 472000 – Накнаде за социјалну 
заштиту из буџета у износу од 17.900.000,00 динара, за пружање помоћи за стварање и побољшање 
услова становања породица интерно расељених лица за набавку грађевинског материјала по 
основу Уговора о сарадњи закљученим између Комесаријата за избеглице РС и града Краљева, 
број: 3569/12 и 4247/12, износ од 800.000,00 динара за спровођење хуманитарне акције куповином 
сеоских кућа са окућницом за решавање стамбеног питања избеглица интерно расељених лица по 
основу Уговора о сарадњи закљученим између Комесаријата за избеглице РС и града Краљева, 
број: 4084/12 и износ 2.800.000,00 динара за финансирање смештаја расељених лица по Уговору са 
Кoмесаријатом РС на локацији Стари аеродром, односно у укупном износу од 21.500.000,00 
динара; 

- раздео 4. глава 01. Градска управа, економска класификација 515000 – Нематеријална имовина 
у износу од 2.000.000,00 динара за реализацију пројекта "Унапређење информационог система 
града Краљева" односно набавку одговарајућег софтвера за управљање документацијом извршне и 
законодавне власти и електронске писарнице; 

- раздео 4. глава 02. Дирекција за планирање и изградњу "Краљево", економска класификација 
511000 – Зграде и грађевински објекти у износу од 25.000.000,00 динара за пројекат Израдња 
стамбеног објекта за расељена лица на локацији Стари аеродром и износ од 267.357.900,85 динара 
за капитална улагања у оквиру програма уређивања грађевинског земљишта за 2013. годину, 
односно укупно 292.357.900,85 динара. 

- раздео 4. глава 11. Завод за заштиту споменика културе, економска класификација 423000 – 
Услуге по уговору у износу од 200.000,00 динара за реализацију пројекта "Штампање публикације 
изгубљени бродови Београда" и на економској класификацији 424000 – Специјализоване услуге у 
износу од 5.350.500,00 динара за нереализоване пројекте из средстава обезбеђених трансфером 
вишег нивоа власти; 

- раздео 4. глава 20. Фонд за заштиту животне средине, економска класификација 424000 – 
Специјализоване услуге у износу од 3.120.350,00 динара; 

- раздео 4. глава 21. Фонд за саобраћај, економска класификација 424000 – Специјализоване 
услуге у износу од 15.000.000,00 динара и на економској класификацији 512000 – Машине и 
опрема у износу од 7.381.500,00 динара, односно у укупном износу од 22.381.500,00 динара; 
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Члан 5. 
 

У Извештају о капиталним издацима и примањима у периоду од 01. јануара до 31. децембра 2012. 
године (Образац 3), утврђени су укупни извори финансирања у износима датим у табели: 
 

ИЗВЕШТАЈ О КАПИТАЛНИМ ИЗДАЦИМА И ПРИМАЊИМА 
у периоду од 01.01.2012. до 31.12. 2012. године 

                                                                                                                                                                                             
 (у хиљадама динара) 

 

Ознака 
ОП 

Број 
конта О П И С 

      Износ 

Претходна 
година 

Текућа 
година 

1 2 3 4 5 
3001   ПРИМАЊА (3002 + 3027) 223.839 20.691 
3002  800000 ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ 

ИМОВИНЕ (3003 + 3010 + 3017 + 3020) 47.775 2.256 
3003  810000 ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ОСНОВНИХ СРЕДСТАВА 

(3004 + 3006 + 3008) 47.775 2.256 
3010 820000 ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ЗАЛИХА 

(3011 + 3013 + 3015)   
3017 830000 ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ДРАГОЦЕНОСТИ (3018)   
3020 840000 ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ПРИРОДНЕ ИМОВИНЕ 

(3021 + 3023 + 3025)   
3027 900000 ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА И ПРОДАЈЕ 

ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (3028 + 3047) 176.064 18.435 
3028 910000 ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА (3029 + 3039) 160.000 0 
3047 920000 ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ 

ИМОВИНЕ (3048 + 3058) 16.064 18.435 
3067  ИЗДАЦИ (3068 + 3114) 245.767 538.938 
3068 500000 ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ 

(3069 + 3091 + 3100 + 3103 + 3111) 224.197 495.634 
3069 510000 ОСНОВНА СРЕДСТВА (3070 + 3075 + 3085 + 3087 + 

3089) 221.197 483.487 
3091 520000 ЗАЛИХЕ (3092 + 3094 + 3098)   
3100 530000 ДРАГОЦЕНОСТИ (3101)   
3103 540000 ПРИРОДНА ИМОВИНА (3104 + 3106 + 3108) 3.000 12.147 
3111 550000 НЕФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА КОЈА СЕ 

ФИНАНСИРА ИЗ СРЕДСТАВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ 
НАЦИОНАЛНОГ ПЛАНА (3112)   

3114 600000 ИЗДАЦИ ЗА ОТПЛАТУ ГЛАВНИЦЕ И НАБАВКУ 
ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (3115 + 3138) 21.570 43.304 

3115 610000 ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ (3116 + 3126 + 3134 + 3136)  43.304 
3138 620000 НАБАВКА ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (3139 + 3149 + 

3158) 21.570  
3160  ВИШАК ПРИМАЊА (3001 – 3067)   
3161  МАЊАК ПРИМАЊА (3067 – 3001) 21.928 518.247 
             

 
Члан 6. 

 
У Извештају о новчаним токовима у периоду од 01. јануара до 31. децембра 2012. године (Образац 4), 

утврђени су укупни новчани приливи од 3.061.767 хиљаде динара и укупни новчани одливи од 2.977.444 
хиљаде динара. Салдо готовине на дан 31. децембар 2012. године износи 346.910 хиљада динара. 
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Члан 7. 
  

У Извештају о извршењу буџета у периоду од 01. јануара до 31. децембра 2012. године (Образац 5), 
утврђена је укупна разлика од 84.323 хиљаде динара између укупних прихода и примања и укупних 
расхода и издатака: 
 

ИЗВЕШТАЈ О ИЗВРШЕЊУ БУЏЕТА 
у периоду од 01.01. 2012. до 31.12.2012. године 

 
 

III УТВРЂИВАЊЕ РАЗЛИКЕ ИЗМЕЂУ ОДОБРЕНИХ СРЕДСТАВА И ИЗВРШЕЊА 
 

О
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а 
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конта Опис 
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а 
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а 

 Износ остварених прихода и и примања 

Укупно 
(од 6 до 

11) 

Из буџета 

И
з 

до
на
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ја
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з 

ос
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х 

из
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Ре
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е 

А
ут
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 п
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ра
ји

не
 

О
пш

ти
не

  
гр

ад
а 

О
О

С
О

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
5001  ТЕКУЋИ ПРИХОДИ И 

ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ 
НЕФИНАНСИЈСКЕ 
ИМОВИНЕ (5002 + 5104) 3.036.855 3.043.332   3.043.332    

5002 700000 ТЕКУЋИ ПРИХОДИ 
(5003+5047+5057+5067+5092+ 
5097+5101) 3.028.575 3.041.076  

 

3.041.076    
5104 800000 ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ 

НЕФИНАНСИЈСКЕ 
ИМОВИНЕ 
(5105+5112+5119+5122) 8.280 2.256 

  

2.256 

   

5129 900000 ПРИМАЊА ОД 
ЗАДУЖИВАЊА И 
ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ 
ИМОВИНЕ (5130+5149) 23.000 18.435 

  

18.435 

  

 
5170  ТЕКУЋИ РАСХОДИ И 

ИЗДАЦИ ЗА 
НЕФИНАНСИЈСКЕ 
ИМОВИНЕ (5171+5339) 3.254.942 2.934.140  

 

2.700.868   233.272 
5171 400000 ТЕКУЋИ РАСХОДИ 

(5172+5194+5239+5254+5278+ 
5291+5307+5322) 2.611.212 2.438.506  

 

2.425.935   12.571 
5339 500000 ИЗДАЦИ ЗА 

НЕФИНАНСИЈСКУ 
ИМОВИНУ 
(5340+5362+5371+5374+5382) 643.730 495.634  

 

274.933 

 

 220.701 
5385 600000 ИЗДАЦИ ЗА ОТПЛАТУ 

ГЛАВНИЦЕ И НАБАВКУ 
ФИНАНСИЈСКЕ 
ИМОВИНЕ (5386+5409) 47.500 43.304 

  

43.304 

  

 
5434  Вишак прихода – буџетски 

суфицит  (5432 – 5433) > 0  109.192  
 

342.464    
5435  Мањак прихода – буџетски 

дефицит   (5433 – 5432) > 0 218.087  
  

 
  

233.272 
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5438  Вишак примања 
 (5436 – 5437) > 0   

  
 

  
 

5439  Мањак примања 
(5437 – 5436) > 0 24.500 24.869 

  
24.869 

   

5440  ВИШАК НОВЧАНИХ 
ПРИЛИВА 
(5169 – 5431) > 0  84.323   317.595    

5441  МАЊАК НОВЧАНИХ 
ПРИЛИВА 
(5431 – 5169) > 0 242.587  

  

 

  

233.272 
 
 
 

ПОСЕБАН ДЕО 
 
 

Члан 8. 
 
 

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

Ре
дн

и 
бр

ој
 

К
ат

ег
ор

иј
а 

Гр
уп

а Синте- 
тички  
конто 

Анали- 
тички  
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О П И С  

Одлука о  
буџету 

 за 2012.  
годину 

Остварено за 
период 01.01-

31.12.2012.  
године 

(8/7) 
%              

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
    321310 Нераспоређени 

вишак прихода и 
примања или 
дефицит из ранијих 
година 262.587.868,42 262.587.868,42 100,00 

1. 710000    Порези 1.882.675.437,58 1.896.699.542,12 100,74 
1.1.  711000   Порез на доходак, 

добит и капиталне 
добитке 1.563.980.437,58 1.578.621.159,83 100,94 

1.1.1.   711100  Порези на доходак и 
капиталне добитке 
које плаћају физичка 
лица 1.563.980.437,58 1.578.621.159,83 100,94 

1.1.1.1.    711110 Порез на зараде 1.344.480.437,58 1.357.666.202,49 100,98 
1.1.1.2.    711120 Порез на приходе од 

самосталних 
делатности 70.500.000,00 64.153.221,70 91,00 

1.1.1.3.    711140 Порез на приходе од 
имовине 50.810.000,00 51.801.079,77 101,95 

1.1.1.4.    711160 Порез на приходе од 
осигурања лица 100.000,00 53.816,37 53,82 

1.1.1.5.    711180 Самодоприноси 70.000,00 34.298,61 49,00 
1.1.1.6.    711190 Порези на друге 

приходе 98.020.000,00 104.912.540,89 107,03 
1.2.  713000   Порез на имовину 175.560.000,00 183.113.019,03 104,30 

1.2.1.   713100  Периодични порези 
на непокретности 112.000.000,00 119.128.572,02 106,36 

1.2.1.1.    713120 Порез на имовину 112.000.000,00 119.128.572,02 106,36 
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1.2.2.   713300  Порез на 

заоставштину, 
наслеђе и поклон 9.500.000,00 12.366.756,85 130,18 

1.2.2.1.    713310 Порез на наслеђе и 
поклон 9.500.000,00 12.366.756,85 130,18 

1.2.3.   713400  Порез на финансиј-
ске и капиталне 
трансакције 54.055.000,00 51.616.158,06 95,49 

1.2.3.1.    713420 Порез на капиталне 
трансакције 54.055.000,00 51.616.158,06 95,49 

1.2.4.   713600  Други периодични 
порези на имовину 5.000,00 1.532,10 30,64 

1.2.4.1.    713610 Порез на акције на 
име и уделе 5.000,00 1.532,10 30,64 

1.3.  714000   Порез на добра и 
услуге 83.335.000,00 74.833.258,98 89,80 

1.3.1.   714400  Порези на 
појединачне услуге 100.000,00 2.700,00 2,70 

1.3.1.1.    714420 Комунална такса за 
приређивање музичког 
програма у угоститељ-
ским објектима 50.000,00 0,00 0,00 

1.3.1.2.    714430 Комунална такса за 
коришћење 
рекламних паноа 50.000,00 2.700,00 5,40 

1.3.1.3.    714440 Средства за против-
пожарну заштиту 0,00 0,00 0,00 

1.3.2.   714500  Порези, таксе и нак-
наде на употребу до-
бара, на дозволу да 
се добра употребља-
вају или делатности 
обављају 83.235.000,00 74.830.558,98 89,90 

1.3.2.1.    714510 Порези, таксе и нак-
наде на моторна во-
зила 67.000.000,00 61.943.730,80 92,45 

1.3.2.2.    714540 Накнаде за 
коришћење добара 
од општег интереса 12.750.000,00 8.687.716,30 68,14 

1.3.2.3.    714550 Концесионе накнаде 
и боравишне таксе 3.000.000,00 3.807.862,96 126,93 

1.3.2.4.    714560 Општинске и 
градске накнаде 100.000,00 3.000,00 3,00 

1.3.2.5.    714570 Општинске и град-
ске комуналне таксе  385.000,00 388.248,92 100,84 

1.4.  716000   Други порези 59.800.000,00 60.132.104,28 100,56 
1.4.1.   716100  Други порези које 

искључиво плаћају 
предузећа, односно 
предузетници 59.800.000,00 60.132.104,28 100,56 
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1.4.1.1.    716110 Комунална такса на 

фирму 59.800.000,00 60.132.104,28 100,56 
2. 730000    Донације и 

трансфери 935.650.028,00 918.310.714,07 98,15 
2.1.  731000   Донације од 

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

иностраних држава 0,00 0,00 0,00 
2.1.1.1.    731140 Текуће донације од 

иностраних држава у 
корист нивоа 
градова 0,00 0,00 0,00 

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

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

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

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

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

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

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

2.3.  733000   Трансфери од 
других нивоа 
власти 935.650.028,00 918.310.714,07 98,15 

2.3.1.   733100  Текући трансфери  
од других нивоа 
власти 935.650.028,00 914.168.514,07 97,70 

2.3.1.1.    733140 Текући трансфери од 
других нивоа власти 
градова 935.650.028,00 914.168.514,07 97,70 

2.3.2.   733200  Капитални 
трансфери од  
других нивоа власти 0,00 4.142.200,00 0,00 
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2.3.2.1.    733240 Капитални 

трансфери од других 
нивоа власти у 
корист нивоа 
градова 0,00 4.142.200,00 0,00 

3. 740000    Други приходи 206.650.000,00 222.718.409,02 107,78 
3.1.  741000   Приходи од 

имовине 124.640.000,00 134.430.620,45 107,86 
3.1.1.   741100  Камате 43.000.000,00 56.990.462,18 132,54 

3.1.1.1.    741140 Камате на средства 
консолидованог 
рачуна трезора града 43.000.000,00 56.990.462,18 132,54 

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

града 0,00 0,00 0,00 
3.1.3.   741500  Закуп непроизведене 

имовине 81.640.000,00 77.440.158,27 94,86 
3.1.3.1.    741510 Накнада за 

коришћење 
природних добара 50.000,00 0,00 0,00 

3.1.3.2.    741520 Накнада за 
коришћење шумског 
и пољопривредног 
земљишта 1.030.000,00 1.529.374,65 148,48 

3.1.3.3.    741530 Накнада за 
коришћење простора 
и грађевинског 
земљишта 80.550.000,00 74.115.884,88 92,01 

3.1.3.4.    741540 Накнаде за 
коришћење речних 
обала, турист. 
погодности и бања 10.000,00 1.794.898,74 17.948,99 

3.1.3.5.    741550 Накнада за коришће-
ње добара од општег 
интереса у производ-
њи електричне ене-
ргије и производњи 
нафте и гаса 0,00 0,00 0,00 

3.2.  742000   Приходи од продаје 
добара и услуга 53.050.000,00 55.512.373,16 104,64 

3.2.1.   742100  Приходи од продаје 
добара и услуга или 
закупа од стране 
тржишних 
организација 20.500.000,00 15.181.265,36 74,05 

3.2.1.1.    742140 Приходи од продаје 
добара или услуга од 
стране тржишних 
организација у кори-
ст нивоа градова 20.500.000,00 15.181.265,36 74,05 
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3.2.2.   742200  Таксе и накнаде 32.050.000,00 39.643.384,60 123,69 

3.2.2.1.    742240 Таксе у корист нивоа 
града 7.000.000,00 6.293.849,62 89,91 

3.2.2.2.    742250 Таксе у корист нивоа 
општине 25.050.000,00 33.349.534,98 133,13 

3.2.3.   742300  Споредне продаје 
добара и услуга које 
врше државне 
нетржишне јединице 500.000,00 687.723,20 137,54 

3.2.3.1.    742340 Приходи буџета 
града од споредне 
продаје добара и 
услуга које врше 
државне нетржишне 
јединице 500.000,00 687.723,20 137,54 

3.3.  743000   Новчане казне и 
одузета имовинска 
корист 18.860.000,00 15.866.931,50 84,13 

3.3.1.   743300  Приходи од 
новчаних казни за 
прекршаје  18.800.000,00 15.866.931,50 84,40 

3.3.1.1.    743320 Приходи од 
новчаних казни за 
прекршаје у корист 
нивоа Републике 18.000.000,00 15.332.503,45 85,18 

3.3.1.2.    743340 Приходи од 
новчаних казни за 
прекршаје у корист 
нивоа градова 750.000,00 534.428,05 71,26 

3.3.1.3.    743350 Приходи од 
новчаних казни за 
прекршаје у коеист 
нивоа општина 50.000,00 0,00 0,00 

3.3.2.   743400  Приходи од пенала 10.000,00 0,00 0,00 
3.3.2.1.    743440 Приходи од пенала у 

корист нивоа 
градова 10.000,00 0,00 0,00 

3.3.3.   743500  Приходи од одузете 
имовинске користи 50.000,00 0,00 0,00 

3.3.3.1.    743520 Приходи од одузете 
имовинске користи у 
корист нивоа 
Републике 50.000,00 0,00 0,00 

3.4.  744000   Добровољни 
трансфери од 
физичких и 
правних лица 300.000,00 300.000,00 100,00 

3.4.1.   744100  Текући добровољни 
трансфери од физич-
ких и правних лица 0,00 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 0,00 

3.4.2.   744200  Капитални 
добровољни 
трансфери од 
физичких и правних 
лица  300.000,00 300.000,00 100,00 

3.4.2.1.    744240 Капитални 
добровољни 
трансфери од 
физичких и правних 
лица у корист нивоа 
градова 300.000,00 300.000,00 100,00 

3.5.  745000   Мешовити и 
неодређени 
приходи 9.800.000,00 16.608.483,91 169,47 

3.5.1.   745100  Мешовити и 
неодређени приходи 9.800.000,00 16.608.483,91 169,47 

3.5.1.1    745140 Мешовити и 
неодређени приходи 
у корист нивоа 
градова 9.800.000,00 16.608.483,91 169,47 

4. 770000    Меморандумске 
ставке за 
рефундацију 
расхода 3.600.000,00 3.346.924,02 92,97 

4.1.  771000   Меморандумске 
ставке за рефунда-
цију расхода 2.500.000,00 2.508.628,04 100,35 

4.1.1.   771100  Меморандумске 
ставке за 
рефундацију расхода 2.500.000,00 2.508.628,04 100,35 

4.1.1.1.    771110 Меморандумске 
ставке за 
рефундацију расхода 2.500.000,00 2.508.628,04 100,35 

4.2.  772000   Меморандумске 
ставке за 
рефундацију 
расхода из 
претходне године 1.100.000,00 838.295,98 76,21 

4.2.1.   772100  Меморандумске ста-
вке за рефундацију 
расхода из претход-
не године 1.100.000,00 838.295,98 76,21 

4.2.1.1.    772110 Меморанд. ставке за 
рефундацију расхода 
из предходне године 1.100.000,00 838.295,98 76,21 
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(8/7) 
%              

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
5. 810000    Примања од 

продаје основних 
средстава 8.280.000,00 2.256.474,90 27,25 

5.1.  811000   Примања од 
продаје 
непокретности 6.000.000,00 0,00 0,00 

5.1.1.   811100  Примања од продаје 
непокретности 6.000.000,00 0,00 0,00 

5.1.1.1.    811140 Примања од продаје 
непокретности у 
корист нивоа 
градова 6.000.000,00 0,00 0,00 

5.2.  812000   Примања од 
продаје покретне 
имовине 30.000,00 21.304,90 71,02 

5.2.1.   812100  Примања од продаје 
покретне имовине 30.000,00 21.304,90 71,02 

5.2.1.1.    812140 Примања од продаје 
покретних ствари у 
корист нивоа градова 30.000,00 21.304,90 71,02 

5.3.  813000   Примања од 
продаје осталих 
основних средстава 2.250.000,00 2.235.170,00 99,34 

5.3.1.   813100  Примања од продаје 
осталих основних 
средстава 2.250.000,00 2.235.170,00 99,34 

5.3.1.1.    813140 Примања од продаје 
осталих основних 
средстава у корист 
нивоа градова 2.250.000,00 2.235.170,00 99,34 

6. 
910000   

 Примања од 
задужења 0,00 0,00 0,00 

6.1. 
 911000  

 Примања од 
домаћих задужења 0,00 0,00 0,00 

6.1.1. 

  911200 

 Примања од 
задуживања од 
осталих нивоа власти 0,00 0,00 0,00 

6.1.1.1. 

   

911240 Примања од 
задуживања од 
осталих нивоа 
власти у корист 
нивоа градова 0,00 0,00 0,00 

6.1.2. 

  911400 

 Примања од заду-
живања од послов-
них банака у земљи 0,00 0,00 0,00 

6.1.2.1. 

   

911440 Примања од 
задуживања од 
пословних банака у 
земљи у корист 
нивоа градова 0,00 0,00 0,00 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 
7. 920000    Примања од 

продаје 
финансијске 
имовине 23.000.000,00 18.434.592,58 80,15 

7.1.  921000   Примања од 
продаје домаће 
финансијске 
имовине 23.000.000,00 18.434.592,58 80,15 

7.1.1.   921600  Примања од отплате 
кредита датих 
физичким лицима и 
домаћинствима у 
земљи 18.000.000,00 14.341.966,48 79,68 

7.1.1.1.    921640 Примања од отплате 
кредита датих 
домаћинствима у 
земљи у корист 
нивоа градова 18.000.000,00 14.341.966,48 79,68 

7.1.2.   921900  Примања од продаје 
домаћих акција и 
осталог капитала  5.000.000,00 4.092.626,10 81,85 

7.1.2.1.    921940 Примања од продаје 
домаћих акција и 
осталог капитала у 
корист нивоа 
градова 5.000.000,00 4.092.626,10 81,85 

        

 УКУПНИ 
ПРИХОДИ И 
ПРИМАЊА: 3.059.855.465,58 3.061.766.656,71 100,06 

     СВЕГА БУЏЕТ: 3.322.443.334,00 3.324.354.525,13 100,06 
 

 
Члан 9. 

  
Укупно планирани и извршени текући расходи и издаци буџета града Краљева у периоду од 01. јануара 

до 31. децембра 2012. године према економској класификацији утврђени су у следећим износима и то: 
 

Пози-
ција 

Екон. 
клас. ОПИС План за 2012. 

годину 

Извршено за 
период 01.01-

31.12.2012. 
године 

Индекс 
(5/4)   

1 2 3 4 5 6 

1.   КОНСОЛИДАЦИЈА ИЗДАТАКА ИЗ 
БУЏЕТА 

  
 

  

1 411000 Плате, додаци и накнаде запослених   533.798.500,00 529.180.748,25 99,13 
2 412000 Социјални доприноси на терет 

послодавца 
 

95.558.300,00 
 

94.698.002,22 
 

99,10 
3 413000 Накнаде у натури 2.635.000,00 2.484.549,36 94,29 
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Пози-
ција 

Екон. 
клас. ОПИС План за 2012. 

годину 

Извршено за 
период 01.01-

31.12.2012. 
године 

Индекс 
(5/4)   

1 2 3 4 5 6 
4 414000 Социјална давања запосленима 13.260.000,00 17.205.926,61 129,76 
5 415000 Накнаде трошкова за запослене 10.445.000,00 10.241.897,48 98,06 
6 416000 Награде запосленима и остали посебни 

расходи 7.662.000,00 6.014.193,70 78,49 
7 417000 Посланички додатак 21.800.000,00 21.748.912,08 99,77 
8 421000 Стални трошкови 234.650.000,00 225.167.053,72 95,96 
9 422000 Трошкови путовања 5.720.000,00 4.643.288,25 81,18 

10 423000 Услуге по уговору 76.002.000,00 74.639.141,88 98,21 
11 424000 Специјализоване услуге 159.243.864,00 123.460.687,37 77,53 
12 425000 Текуће поправке и одржавање  339.850.000,00 318.655.143,38 93,76 
13 426000 Материјал 43.215.000,00 44.569.321,41 103,13 
14 431000 Амортизација некретнина и опреме 0,00 0,00 0,00 
15 441000 Отплата домаћих камата 13.500.000,00 10.767.524,44 79,76 
16 444000 Пратећи трошкови задуживања 690.000,00 356.881,88 51,72 
17 451000 Субвенције јавним нефинансијским 

предузећима и организацијама 192.750.000,00 146.228.127,26 75,86 
18 454000 Субвенције приватним предузећима 15.000.000,00 14.700.500,00 98,00 
19 472000 Накнаде за социјалну заштиту из буџета 87.900.000,00 84.091.083,19 95,67 
20 481000 Дотације невладиним организацијама 73.325.170,00 73.143.239,32 99,75 
21 482000 Порези,обавезне таксе и казне  4.100.000,00 2.811.782,00 68,58 
22 483000 Новчане казне и пенали по решењу 

судова  16.500.000,00 13.849.712,38 83,94 
23 484000 Накнада штете за повреде или штету 

насталу услед елементарних непогода 
или других природних узрока 170.000.000,00 159.855.641,65 94,03 

24 485000 Накнада штете за повреде или  штету 
нанету од стране државних органа 10.000.000,00 9.550.793,72 95,51 

25 499000 Средства резерве: 20.000.000,00   
   Стална резерва                     5.000.000,00    
   Текућа резерва                   15.000.000,00    

26 511000 Зграде и грађевински објекти 571.300.000,00 451.419.962,09 79,02 
27 512000 Машине и опрема 40.695.000,00 27.464.695,59 67,49 
28 513000 Остале некретнине и опрема 0,00 0,00 0,00 
29 515000 Нематеријална имовина 6.735.000,00 4.602.995,23 68,34 
30 523000 Залихе робе за даљу продају 0,00 0,00 0,00 
31 541000 Земљиште 25.000.000,00 12.146.813,20 48,59 
32 611000 Отплата главнице домаћим пословним 

банкама 47.500.000,00 43.304.057,58 91,17 
33 621000 Набавка домаће финансијске имовине 0,00 0,00 0,00 
2.   Трансфери осталим нивоима власти    
34 463100 Текући трансфери осталим нивоима 

власти 342.978.500,00 331.903.701,74 96,77 
35 463200 Капитални трансфери осталим нивоима 

власти 130.630.000,00 109.531.037,43 83,85 
3.   Остале донације и трансфери    
36 465100 Остале текуће дотације и трансфери 10.000.000,00 9.006.859,87 90,07 
37 465200 Остале капиталне дотације и трансфери 0,00 0,00 0,00 

    СВЕГА СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА: 3.322.443.334,00 2.977.444.274,28 89,62 
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Расходи и издаци буџетских корисника из става 1. овог члана финансирани су у целости из текућих 
прихода и примања и пренетих средстава из предходног периода. 
 
 

Члан 10. 
 

 
Укупно планирани и извршени текући расходи и издаци буџета града Краљева у периоду од 01. јануара 

до 31. децембра 2012. године према корисницима утврђени у динарима износе: 
 
 
РАСХОДИ  И ИЗДАЦИ: 
 

Ра
зд

ео
 

Гл
ав

а 

Ф
ун

кц
.  

   
   

   
   

   
   

   
   

 
кл
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. 

П
оз
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иј

а 

Ек
он

. 
кл

ас
. 

ОПИС 
План за  

2012.  
годину 

Извршено за 
период 01.01-

31.12.2012. 
године 

Индекс 
(9/8) 

1 2 3 4 5 6 8 9 10 

1 01       СКУПШТИНА       

  110 1 411000 Плате, додаци и накнаде запослених   9.300.000,00 9.219.965,30 99,14 

    
110 2 412000 Социјални доприноси на терет 

послодавца 1.665.000,00 1.650.373,77 99,12 
    110 3 413000 Накнаде у натури                0,00       0,00 0,00 

   110 4 414000 Социјална давања запосленима 215.000,00 213.071,93 99,10 
    110 5 415000 Накнаде трошкова  за запослене 35.000,00 32.518,00 92,91 

    
110 6 416000 Награде запосленима и остали 

посебни расходи                                                         3.000.000,00 2.415.074,50 80,50 
    110 7 417000 Посланички додатак 18.500.000,00 19.012.346,14 102,77 

     
- Накнаде и дневнице одборницима 
и шефовима одборничких група    

    110 8 421000 Стални трошкови 600.000,00 528.066,85 88,01 
    110 9 422000 Трошкови путовања 250.000,00 215.637,00 86,25 
    110 10 423000 Услуге по уговору 25.400.000,00 25.752.109,47 101,39 

     
- Изборна ком., нак.пред. сав. МЗ и 
тех. сек.одб.гр.              19.000.000,00    

     
- Медијске услуге (седнице 
скупштине)                     3.000.000,00    

     

- Остали расходи (публикације, 
репрезентација, часописи и др.)                                                                    

3.400.000,00                                        
    110 11 424000 Специјализовне услуге 50.000,00 50.000,00 100,00 
    110 12 425000 Текуће поправке и одржавање 330.000,00 139.280,54 42,21 
    110 13 426000 Материјал 1.600.000,00 1.421.302,55 88,83 
    110 14 444000 Пратећи трошкови задуживања 0,00 0,00 0,00 
    110 15 463000 Трансфери осталим нивоима власти  0,00 0,00 0,00 

    
110 16 472000 Накнаде за социјалну заштиту из 

буџета 0,00 0,00 0,00 

    
110 17 481000 Дотације невладиним 

организацијама:  8.225.000,00 8.110.795,06 98,61 
     - Ватрогасни фонд             750.000,00    

       

- Политичким странкама  5.975.000,00 
        -редовно финансирање       

3.325.000,00    
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1 2 3 4 5 6 8 9 10 
        -изборна кампања               

2.650.000,00                                                       

     
- Фондација "П.Богавац - А. Савић"                                    

1.500.000,00                         
          СВЕГА РАЗДЕО 1:                          69.170.000,00 68.760.541,11 99,41 
          Извори финансирања за раздео 1: 69.170.000,00 68.760.541,11  
        01 Приходи из буџета 69.170.000,00 68.760.541,11  
2 01       ИЗВРШНИ ОРГАНИ    
    110 18 411000 Плате, додаци и накнаде запослених   11.600.000,00 11.096.503,20 95,66 

    
110 19 412000 Социјални доприноси  на терет 

послодавца 2.080.000,00 1.957.336,03 94,10 
    110 20 413000 Накнаде у натури 0,00 0,00 0,00 
  110 21 414000 Социјална давања запосленима 50.000,00 0,00 0,00 
    110 22 415000 Накнаде трошкова за запослене 100.000,00 99.832,00 99,83 

    
110 23 416000 Награде запосленима и остали 

посебни расходи                                                        0,00 0,00 0,00 
    110 24 417000 Посланички додатак 3.300.000,00 2.736.565,94 82,93 

     
- Функционерски додатак члановима 
градског већа            

    110 25 421000 Стални трошкови 3.300.000,00 3.206.006,02 97,15 
    110 26 422000 Трошкови путовања 1.800.000,00 1.547.191,27 85,96 
    110 27 423000 Услуге по уговору 20.141.000,00 20.870.566,85 103,62 

     
- Помоћници градоначелника                                              

5.000.000,00    

     
- Репрезентација, поклони                                                    

6.500.000,00                  

     
- Чланарина СКГ                                                                   

1.200.000,00                              

     

- Комисије Градског већа и 
градоначелника                      

2.500.000,00    

     

- Остало (ревизија заврш.рачуна, 
медијске услуге, превођење, 
штампа, регионална агенција и др.)                  

4.941.000,00                                                     
    110 28 424000 Специјализоване услуге 23.650.000,00 21.373.078,65 90,37 
     - Услуге културе             1.300.000,00    

     
- Комисија мртвозорци                                                         

2.200.000,00    

     
- Противградна заштита                                                       

1.350.000,00    

     

- Елаборат за Матарушку бању                                               
750.000,00 

- Пројекти                     15.600.000,00 
- Одрживи развој бициклизма              

2.200.000,00 
- Пром. нових развојних алата             

4.000.000,00 
- Краљевачки дневни центар                

4.400.000,00    
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Индекс 
(9/8) 

1 2 3 4 5 6 8 9 10 
- Пројекат санац. одлагања отпада      

2.000.000,00  
- Санација градске депоније                 

3.000.000,00       
- Остале спец.усл. (елаборат одбрана 
од поплава и др.)            2.450.000,00                                 

  110 29 425000 Текуће поправке и одржавање 700.000,00 555.552,48 79,36 
    110 30 426000 Материјал 2.300.000,00 2.293.673,53 99,72 
  110 31 441000 Отплата домаћих камата 13.500.000,00 10.767.524,44 79,76 
    110 32 444000 Пратећи трошкови задуживања 500.000,00 277.693,24 55,54 

    
110 33 451000 Субвенције јавним нефинансијским 

предузећима и организацијама 192.750.000,00 146.228.127,26 75,86 

  
   - Подстицај у пољопривреди                                              

75.000.000,00    

  

   - Рециклажни центар ЈКП "Чистоћа"                                
45.000.000,00  

- Санација градске депоније ЈКП 
"Чистоћа"                      15.000.000,00 
- Измештање ограде на гробљу ЈКП 
"Чистоћа"                        3.000.000,00 
- Субвенција ЈКП "Пијаца" – 
опремање                         9.000.000,00 
- Субвенција ЈП 
"Опш.стамб.агенција" – пројекти            

6.000.000,00 
- Субвенција ЈЕП "Топлана" – 
енергенти                       25.000.000,00 
- Субвенција ЈКП "Водовод" – 
опремање                        3.000.000,00 
- Субвенција ЈКП "Путеви" – 
опремање                        5.000.000,00    

  
   - Изградња монтажних кућа - HELP                                   

6.750.000,00                     

    

110 
 
 

34 
 
 

454000 
 
 

Субвенције приватним предузећима 
- Информисање             10.000.000,00 
- Остале субвенције        5.000.000,00 

15.000.000,00 
 
 

14.700.500,00 
 
 

98,00 
 
 

  180 35 463000 Трансфери осталим нивоима власти  3.500.000,00 3.500.000,00 100,00 

  
050 

 
36 
 

465000 
 

Остале дотације и трансфери 
- Подстицај у запошљавању – јавни 
радови                           10.000.000,00 

10.000.000,00 
 

9.006.859,87 
 

90,07 
 

    
090 37 472000 Накнаде за социјалну заштиту из 

буџета 87.900.000,00 84.091.083,19 95,67 

     

- Накнада незапосленим 
породиљама                   44.000.000,00 
- Допунско материјално обезбеђење 
(НОР-а)                            6.900.000,00    

     
- Превоз одређених категорија                                          

13.000.000,00    
     - Стипендије                    4.600.000,00    

     
- Накнада за прворођену бебу                                            

10.000.000,00    
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     - Народна кухиња           3.000.000,00    

     

- Расходи Ромског насеља                                                    
2.500.000,00 

- Комесаријат за избеглице 
(грађ.материјал)              3.200.000,00 
- Остале накнаде (смештај ученика и 
др.)                                      700.000,00    

    110 38 481000 
Дотације невладиним 
организацијама         22.100.170,00 22.097.944,26 99,99 

     

- Јавна овлашћења поверена 
Црвеном крсту Краљево      

7.100.170,00    

     
- Дотације осталим удружењима по 
Одлуци                           15.000.000,00    

    
110 

 
39 
 

483000 
 

Новчане казне и пенали по решењу 
судова  
- Накнада за одузето невраћено 
земљиште по решињама судова 

13.000.000,00 
 

12.410.386,91 
 

95,46 
 

    

090 40 484000 Накнаде штете за повреде или штету 
насталу услед елементарних непого-
да или других природних узрока 
- Санација земљотреса из средстава 
буџета РС                     120.000.000,00 
- Накнада штете од града и санација 
клизишта                         1.313.484,00 
- Расходи за чишћење снега                                               

12.579.477,77 
- Санација земљотреса за преузете 
обавезе из буџета града     36.107.038,23 

170.000.000,00 
 
 
 
 
 

159.855.641,65 
 
 
 
 
 

94,03 
 
 
 
 
 

    

110 41 485000 Накнада штете за повреде или штету 
нанету од стране државних органа 
(уједи паса луталица и др.) 10.000.000,00 9.550.793,72 95,51 

    

110 42 499000 Средства резерве:                                                                                                
Стална резерва                5.000.000,00                                                                              
Текућа резерва              15.000.000,00 

20.000.000,00 

  

  110 43 611000 
Отплата главнице домаћим 
пословним банкама 47.500.000,00 43.304.057,58 91,17 

    110 44 621000 
Набавка домаће финансијске 
имовине 0,00 0,00 0,00 

          СВЕГА РАЗДЕО 2:                          674.771.170,00 581.526.918,09 86,18 
          Извори финансирања за раздео 2: 674.771.170,00 581.526.918,09  
        01 Приходи из буџета 429.713.257,67 384.716.760,80  
    07 Донације од осталих нивоа власти 221.600.000,00 177.620.854,44  

     

-позиција број 28 (424000)  
    - Санација одлагања отпада                                          

2.000.000,00 
2.000.000,00 

 
1.800.000,00 

  

     

-позиција број 33 (451000)  
    - Набавка јуница     45.000.000,00 
    - Рециклажни центар                                                    

45.000.000,00 

90.000.000,00 
 
 

45.000.000,00 
 
  

     -позиција број 37 (472000)   1.220.854,44  
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-позиција број 40 (484000)  
    - Ел. непогода-земљотрес                                            

120.000.000,00 
    - Чишћење снега       9.600.000,00 

129.600.000,00 
 
 

129.600.000,00 
 
 

 

        
12 

 

Примања од отплате датих 
кредита и продаје финанске 
имовине 18.000.000,00 14.341.966,48  

          

-позиција број 33 (451000)  
    - Подстицај у пољопривреди                                       

18.000.000,00 

18.000.000,00 
 

14.341.966,48 
 

 

    13 
Нераспоређени вишак прихода из 
ранијих година 5.457.912,33 4.847.336,37  

     

-позиција број 37 (472000)  
    - Ромско насеље        2.257.912,33 
    - Комесаријат за избеглице 
набав. грађ. матер.        3.200.000,00 

5.457.912,33 
 
 

4.847.336,37 
 
 

 

3 01        ЈАВНО ПРАВОБРАНИЛАШТВО    
    330 45 411000 Плате, додаци и накнаде запослених   6.650.000,00 6.609.325,48 99,39 

    
330 46 412000 Социјални доприноси на терет 

послодавца 1.190.000,00 1.183.069,21 99,42 
    330 47 413000 Накнаде у натури 40.000,00 34.953,00 87,38 
    330 48 414000 Социјална давања запосленима 80.000,00 65.000,00 81,25 
    330 49 415000 Накнаде трошкова  за запослене 0,00 0,00 0,00 

    330 50 416000 
Награде запосленима и остали 
посебни расходи                                                      0,00 0,00 0,00 

    330 51 421000 Стални трошкови 300.000,00 192.840,99 64,28 
    330 52 422000 Трошкови путовања 50.000,00 38.018,00 76,04 
    330 53 423000 Услуге по уговору 350.000,00 250.100,50 71,46 
    330 54 424000 Специјализоване услуге 35.000,00 3.895,00 11,13 
    330 55 425000 Текуће поправке и одржавање 300.000,00 242.355,00 80,79 
    330 56 426000 Материјал 350.000,00 348.633,58 99,61 
  330 57 482000 Порези,обавезне таксе и казне  30.000,00 14.620,00 48,73 

    
330 58 485000 Накнада штете за повреде или штету 

нанету од стране државних органа 0,00 0,00 0,00 
    330 59 512000 Машине и опрема 100.000,00 23.898,00 23,90 
    330 60 513000 Остале некретнине и опрема 0,00 0,00 0,00 
         СВЕГА РАЗДЕО 3:                          9.475.000,00 9.006.708,76 95,06 
          Извори финансирања за раздео 3: 9.475.000,00 9.006.708,76  
        01 Приходи из буџета 9.475.000,00 9.006.708,76  
4 01       ГРАДСКА УПРАВА    
    410 61 411000 Плате, додаци и накнаде запослених   197.200.000,00 195.358.046,22 99,07 

    
410 62 412000 Социјални доприноси на терет 

послодавца 35.300.000,00 34.971.452,43 99,07 
    410 63 413000 Накнаде у натури 950.000,00 941.017,48 99,05 
    410 64 414000 Социјална давања запосленима 8.500.000,00 13.058.102,72 153,62 
    410 65 415000 Накнаде трошкова  за запослене 4.700.000,00 4.552.939,00 96,87 

    
410 66 416000 Награде запосленима и остали 

посебни расходи                                                        2.000.000,00 1.416.513,00 70,83 
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    410 67 421000 Стални трошкови 40.200.000,00 36.934.680,26 91,88 
    410 68 422000 Трошкови путовања 1.200.000,00 1.108.299,00 92,36 
    410 69 423000 Услуге по уговору 13.400.000,00 13.399.346,44 100,00 
    130 70 424000 Специјализоване услуге 34.000.000,00 9.190.185,42 27,03 

     
- Фонд за заштиту животне средине                                 

11.000.000,00    
     - Саобраћајни фонд      18.000.000,00    

     
- Остале специјализоване услуге                                         

5.000.000,00    
    130 71 425000 Текуће поправке и одржавање 6.500.000,00 4.258.983,26 65,52 
    130 72 426000 Материјал 15.000.000,00 14.999.346,42 100,00 
    410 73 444000 Пратећи трошкови задуживања 50.000,00 25.446,39 50,89 
  410 74 465000 Остале дотације и трансфери 0,00 0,00 0,00 
    410 75 482000 Порези,обавезне таксе и казне  3.400.000,00 2.359.371,00 69,39 

    
410 76 483000 Новчане казне и пенали по решењу 

судова  0,00 0,00 0,00 

    

090 77 484000 Накнаде штете за повреде или штету 
насталу услед елементарних 
непогода или других природних 
узрока 0,00 0,00 0,00 

    
410 78 485000 Накнада штете за повреде или штету 

нанету од стране државних органа 0,00 0,00 0,00 
    130 79 511000 Зграде и грађевински објекти 11.000.000,00 10.445.189,67 94,96 
    130 80 512000 Машине и опрема 10.000.000,00 8.915.355,72 89,15 
    130 81 513000 Остале некретнине и опрема 0,00 0,00 0,00 
    130 82 515000 Нематеријална имовина 2.000.000,00 0,00 0,00 
  130 83 541000 Земљиште 0,00 0,00 0,00 
         СВЕГА ГЛАВА 01:                          385.400.000,00 351.934.274,43 91,32 
          Извори финансирања за главу 01:  385.400.000,00 351.934.274,43  
        01 Приходи из буџета 380.651.610,16 351.934.274,43  
    07 Донације од осталих нивоа власти 4.500.000,00 0,00  

     

-позиција број 80 (512000)  
    - Набавка контејнера                                                      

2.500.000,00                                 

2.500.000,00 
 

0,00  

     

-позиција број 82 (515000)  
    - Пројекат "Унапређење 
информац. система "         

2.000.000,00                                 

2.000.000,00 
 

0,00  

    
13 Нераспоређени вишак прихода из 

ранијих година    

     

-позиција број 70 (424000)  
    - Фонд за заштиту животне 
средине                               118.396,80                                                              
    - Фонд за саобраћај      129.993,04 

248.389,84 0,00 
 
 

0,00  
4 02 

      
ДИРЕКЦИЈА ЗА ПЛАНИРАЊЕ И 

ИЗГРАДЊУ "КРАЉЕВО"    
    620 84 411000 Плате, додаци и накнаде запослених   60.500.000,00 60.295.218,82 99,66 

    
620 85 412000 Социјални доприноси на терет 

послодавца 10.829.000,00 10.792.843,00 99,67 
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    620 86 413000 Накнаде у натури 200.000,00 199.950,08 99,98 
    620 87 414000 Социјална давања запосленима 835.000,00 785.135,81 94,03 
    620 88 415000 Накнаде трошкова за запослене 650.000,00 631.137,00 97,10 

    
620 89 416000 Награде запосленима и остали 

посебни расходи                                                         165.000,00 164.730,00 99,84 
    620 90 421000 Стални трошкови 144.000.000,00 139.112.479,60 96,61 
    620 91 422000 Трошкови путовања 700.000,00 652.560,00 93,22 
    620 92 423000 Услуге по уговору 6.500.000,00 5.731.551,10 88,18 
    620 93 424000 Специјализоване услуге 59.850.000,00 56.883.678,67 95,04 
    620 94 425000 Текуће поправке и одржавање 298.100.000,00 288.488.981,01 96,78 
    620 95 426000 Материјал 2.700.000,00 2.526.183,42 93,56 
    620 96 431000 Амортизација некретнина и опреме 0,00 0,00 0,00 
  620 97 444000 Пратећи трошкови задуживања 100.000,00 47.234,75 47,23 
    620 98 482000 Порези,обавезне таксе и казне  400.000,00 400.000,00 100,00 

    
620 99 483000 Новчане казне и пенали по решењу 

судова  1.500.000,00 980,00 0,07 

    
620 100 485000 Накнада штете за повреде или штету 

нанету од стране државних органа 0,00 0,00 0,00 
    620 101 511000 Зграде и грађевински објекти 459.450.000,00 365.112.183,45 79,47 
    620 102 512000 Машине и опрема 1.600.000,00 1.408.993,05 88,06 
    620 103 513000 Остале некретнине и опрема 0,00 0,00 0,00 
    620 104 515000 Нематеријална имовина 900.000,00 878.998,25 97,67 
  620 105 541000 Земљиште 25.000.000,00 12.146.813,20 48,59 
         СВЕГА ГЛАВА 02:                          1.073.979.000,00 946.259.651,21 88,11 
          Извори финансирања за главу 02:  1.073.979.000,00 946.259.651,21  
        01  Приходи из буџета 819.776.297,26 721.166.299,02  

    08 
Донације од невладиних 
организација и појединаца 300.000,00 300.000,00  

     -позиција број 101 (511000) 300.000,00 300.000,00  
    10 Примања од домаћих задуживања 0,00 0,00  
     -позиција број 101 (511000) 0,00 0,00  

        
12 Примања од отплате датих креди-

та и продаје финансијске имовине 5.000.000,00 4.092.000,00  
          -позиција број 101 (511000) 5.000.000,00 4.092.000,00  

    
13 Нераспоређени вишак прихода из 

ранијих година 248.902.702,74 220.701.352,19  

     

-позиција број 101 (511000) 
     - Пренета средства из кредита                                   

50.347.862,45 
     - Монтажне куће    25.000.000,00 
     - Капитална изградња и 
одржавање                  173.554.840,29 

248.902.702,74 
 
 
 

220.701.352,19 
 
 
  

4 03       ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ                                      

    
912 106 463111 Текући трансфери нивоу 

Републике 179.484.000,00 174.707.972,10 97,34 

     
- 413000-Накнаде у натури                                                   

4.563.000,00    

     
- 414000-Социјална давања 
запосленима                    1.473.000,00    
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- 415000-Накнаде трошкова за 
запослене                      17.803.600,00    

     
- 416000-Нагр. запосл.и остали 
посебни расх.                12.064.000,00    

     
- 421000-Стални трошкови                                                 

79.886.753,00    

     
- 422000-Трошкови путовања                                            

36.619.550,00    

     
- 423000-Услуге по уговору                                                 

3.686.900,00     

     
- 424000-Специјализоване услуге                                        

2.054.000,00    

     
- 425000-Текуће поправке и 
одржавање                       8.078.697,00    

     - 426000-Материјал        8.228.000,00    

     
- 444000-Пратећи трошкови 
задуживања                        256.000,00    

     
- 472000-Накнаде за социјалну 
заштиту из буџета           1.541.000,00    

     
- 482000-Порези, обавезне таксе и 
казне                                    255.500,00    

     
- 483000-Новчане казне и пенали по 
решењу судова                1.117.500,00    

     

- 485000-Накнаде штете за повреде 
или штету нанету  од стране 
државних органа             1.856.500,00    

    
912 107 463211 Капитални трансфери нивоу 

Републике 109.400.000,00 91.346.745,37 83,50 

     
- 511000-Зграде и грађевински 
објекти                        102.050.792,00    

     
- 512000-Машине и опрема                                                  

7.143.398,00    

     
- 515000-Нематеријална имовина                                           

205.810,00    
         СВЕГА ГЛАВА 03:                          288.884.000,00 266.054.717,47 92,10 
         Извори финансирања за главу 03:  288.884.000,00 266.054.717,47  
       01 Приходи из буџета 288.884.000,00 266.054.717,47  
4 04      СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ                                      

    
920 108 463111 Текући трансфери нивоу 

Републике 95.688.000,00 93.098.763,54 97,29 

     
- 413000-Накнаде у натури                                                   

1.530.000,00    

     
- 414000-Социјална давања 
запосленима                       648.000,00    

     
- 415000-Накнаде трошкова за 
запослене                         7.050.000,00    

     
- 416000-Нагр.запосл.и остали 
посебни расх.                  8.843.360,00    

     

- 421000-Стални трошкови                                                 
63.148.000,00 
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- 422000-Трошкови путовања                                                 

936.000,00    

     
- 423000-Услуге по уговору                                                 

1.709.400,00    

     
- 424000-Специјализоване услуге                                        

1.092.000,00    

     
- 425000-Текуће поправке и 
одржавање                       3.186.000,00    

     - 426000-Материјал        5.977.500,00    

     
- 444000-Пратећи трошкови 
задуживања                          44.740,00    

     
- 472000-Накнаде за социјалну 
заштиту из буџета                         0,00    

     
- 482000-Порези, обавезне таксе и 
казне                                   379.000,00    

     
- 483000-Новчане казне и пенали по 
решењу судова                             0,00    

     

- 485000-Накнаде штете за повреде 
или штету нанету од стране 
државних органа            1.144.000,00    

    
920 109 463211 Капитални трансфери нивоу 

Републике 20.130.000,00 17.090.244,06 84,90 

     
- 511000-Зграде и грађевински 
објекти                           18.920.000,00    

     
- 512000-Машине и опрема                                                  

1.120.000,00    

     
- 515000-Нематеријална имовина                                             

90.000,00    
          СВЕГА ГЛАВА 04:                          115.818.000,00 110.189.007,60 95,14 
          Извори финансирања за главу 04:  115.818.000,00 110.189.007,60  
        01 Приходи из буџета 115.818.000,00 110.189.007,60  
4 05       НАРОДНИ МУЗЕЈ    

    820 110 411000 Плате, додаци и накнаде запослених   17.700.500,00 17.407.381,03 98,34 

    
820 111 412000 Социјални доприноси на терет 

послодавца 3.168.500,00 3.116.989,13 98,37 
    820 112 413000 Накнаде у натури 220.000,00 213.985,56 97,27 
    820 113 414000 Социјална давања запосленима 200.000,00 188.747,07 94,37 

    820 114 415000 Накнаде трошкова за запослене 155.000,00 142.888,46 92,19 

    
820 115 416000 Награде запосленима и остали 

посебни расходи                                                        60.000,00 59.646,74 99,41 
    820 116 421000 Стални трошкови 4.250.000,00 3.930.116,55 92,47 
    820 117 422000 Трошкови путовања 180.000,00 179.536,50 99,74 
    820 118 423000 Услуге по уговору 400.000,00 358.943,86 89,74 

    820 119 424000 Специјализоване услуге 6.050.000,00 5.448.902,73 90,06 
    820 120 425000 Текуће поправке и одржавање 300.000,00 297.923,16 99,31 
    820 121 426000 Материјал 600.000,00 698.120,23 116,35 
    820 122 431000 Амортизација некретнина и опреме 0,00 0,00 0,00 
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    820 123 444000 Пратећи трошкови задуживања 5.000,00 3.305,21 66,10 

    
820 124 472000 Накнаде за социјалну заштиту из 

буџета 0,00 0,00 0,00 

    820 125 482000 Порези, обавезне таксе и казне 25.000,00 15.977,00 63,91 

    
820 126 483000 Новчане казне и пенали по решењу 

судова  0,00 0,00 0,00 

    
820 127 485000 Накнада штете за повреде или штету 

нанету од стране државних органа 0,00 0,00 0,00 
    820 128 511000 Зграде и грађевински објекти 3.500.000,00 155.282,00 4,44 
    820 129 512000 Машине и опрема 1.000.000,00 970.606,46 97,06 
   820 130 513000 Остале некретнине и опрема 0,00 0,00 0,00 
    820 131 515000 Нематеријална имовина 1.200.000,00 1.184.415,60 98,70 
         СВЕГА ГЛАВА 05:                          39.014.000,00 34.372.767,29 88,10 
          Извори финансирања за главу 05:  39.014.000,00 34.372.767,29  
        01 Приходи из буџета 35.564.000,00 30.922.767,29  
    07 Донације од осталих нивоа власти 3.450.000,00 3.450.000,00  
     -позиција број 119 (424000)  3.450.000,00 3.450.000,00  

4 06       ИСТОРИЈСКИ АРХИВ    
    820 132 411000 Плате, додаци и накнаде запослених   16.080.000,00 15.671.255,12 97,46 

    
820 133 412000 Социјални доприноси на терет 

послодавца 2.880.000,00 2.805.311,62 97,41 
    820 134 413000 Накнаде у натури 235.000,00 235.000,00 100,00 
    820 135 414000 Социјална давања запосленима 360.000,00 348.708,00 96,86 
    820 136 415000 Накнаде трошкова за запослене 200.000,00 200.000,00 100,00 

    
820 137 416000 Награде запосленима и остали 

посебни расходи                                                        32.000,00 31.184,00 97,45 
    820 138 421000 Стални трошкови 1.100.000,00 1.040.721,19 94,61 
    820 139 422000 Трошкови путовања 130.000,00 51.561,00 39,66 
    820 140 423000 Услуге по уговору 285.000,00 259.489,20 91,05 
    820 141 424000 Специјализоване услуге 200.000,00 106.081,60 53,04 
    820 142 425000 Текуће поправке и одржавање 1.460.000,00 1.415.490,00 96,95 
    820 143 426000 Материјал 280.000,00 168.651,70 60,23 
    820 144 431000 Амортизација некретнина и опреме 0,00 0,00 0,00 
    820 145 444000 Пратећи трошкови задуживања 4.000,00 0,00 0,00 

    
820 146 472000 Накнаде за социјалну заштиту из 

буџета 0,00 0,00 0,00 
    820 147 482000 Порези, обавезне таксе и казне 5.000,00 0,00 0,00 

    
820 148 483000 Новчане казне и пенали по решењу 

судова  0,00 0,00 0,00 

    
820 149 485000 Накнада штете за повреде или штету 

нанету од стране државних органа 0,00 0,00 0,00 
    820 150 511000 Зграде и грађевински објекти 0,00 0,00 0,00 
    820 151 512000 Машине и опрема           300.000,00       219.761,62 73,25 
   820 152 513000 Остале некретнине и опрема 0,00 0,00 0,00 
    820 153 515000 Нематеријална имовина           100.000,00       82.902,20 82,90 
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         СВЕГА ГЛАВА 06:                          23.651.000,00 22.636.117,25 95,71 
          Извори финансирања за главу 06:  23.651.000,00 22.636.117,25  
        01 Приходи из буџета 22.851.000,00 21.836.117,25  
    07 Донације од осталих нивоа власти 800.000,00 800.000,00  
     -позиција број 142 (425000)  800.000,00 800.000,00  

4 07       БИБЛИОТЕКА    
    820 154 411000 Плате, додаци и накнаде запослених   26.280.000,00 26.159.780,30 99,54 

    
820 155 412000 Социјални доприноси на терет 

послодавца 4.705.000,00 4.682.600,88 99,52 
    820 156 413000 Накнаде у натури 255.000,00 244.268,00 95,79 
    820 157 414000 Социјална давања запосленима 500.000,00 238.914,40 47,78 

    820 158 415000 Накнаде трошкова за запослене 255.000,00 255.000,00 100,00 

    
820 159 416000 Награде запосленима и остали 

посебни расходи                                                        50.000,00 0,00 0,00 

    820 160 421000 Стални трошкови 3.550.000,00 3.550.000,00 100,00 
    820 161 422000 Трошкови путовања 150.000,00 140.048,00 93,37 
    820 162 423000 Услуге по уговору 210.000,00 205.936,00 98,06 
    820 163 424000 Специјализоване услуге 4.080.000,00 2.847.106,43 69,78 

    820 164 425000 Текуће поправке и одржавање 220.000,00 219.926,29 99,97 
    820 165 426000 Материјал 700.000,00 699.991,77 100,00 
    820 166 431000 Амортизација некретнина и опреме 0,00 0,00 0,00 

    820 167 444000 Пратећи трошкови задуживања 5.000,00 3.128,08 62,56 

  
 820 168 472000 Накнаде за социјалну заштиту из 

буџета 0,00 0,00 0,00 

    820 169 482000 Порези, обавезне таксе и казне 30.000,00 0,00 0,00 

    
820 170 483000 Новчане казне и пенали по решењу 

судова  0,00 0,00 0,00 

    
820 171 485000 Накнада штете за повреде или штету 

нанету од стране државних органа 0,00 0,00 0,00 
    820 172 511000 Зграде и грађевински објекти 5.600.000,00 4.751.767,71 84,85 

    820 173 512000 Машине и опрема 200.000,00 199.990,00 100,00 
   820 174 513000 Остале некретнине и опрема 0,00 0,00 0,00 
    820 175 515000 Нематеријална имовина 2.000.000,00 1.985.842,88 99,29 
         СВЕГА ГЛАВА 07:                          48.790.000,00 46.184.300,74 94,66 
           Извори финансирања за главу 07:  48.790.000,00 46.184.300,74  
        01 Приходи из буџета 47.710.000,00 45.104.300,74  
    07 Донације од осталих нивоа власти 1.080.000,00 1.080.000,00  
     -позиција број 163 (424000)  1.080.000,00 1.080.000,00  

4 08       ПОЗОРИШТЕ    
    820 176 411000 Плате, додаци и накнаде запослених   11.950.000,00 11.901.776,65 99,60 

    
820 177 412000 Социјални доприноси на терет 

послодавца 2.140.000,00 2.130.417,85 99,55 
    820 178 413000 Накнаде у натури 240.000,00 229.877,00 95,78 
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    820 179 414000 Социјална давања запосленима 300.000,00 280.474,21 93,49 
    820 180 415000 Накнаде трошкова за запослене 0,00 0,00 0,00 

    
820 181 416000 Награде запосленима и остали 

посебни расходи                                                        105.000,00 97.965,00 93,30 
    820 182 421000 Стални трошкови 2.400.000,00 2.256.496,21 94,02 
    820 183 422000 Трошкови путовања 600.000,00 214.500,00 35,75 
    820 184 423000 Услуге по уговору 350.000,00 320.552,85 91,59 
    820 185 424000 Специјализоване услуге 4.000.000,00 4.000.000,00 100,00 
    820 186 425000 Текуће поправке и одржавање 2.400.000,00 2.400.000,00 100,00 
    820 187 426000 Материјал 550.000,00 369.827,07 67,24 
    820 188 431000 Амортизација некретнина и опреме 0,00 0,00 0,00 
    820 189 444000 Пратећи трошкови задуживања 5.000,00 0,00 0,00 

  
 820 190 472000 Накнаде за социјалну заштиту из 

буџета 0,00 0,00 0,00 
    820 191 482000 Порези, обавезне таксе и казне 30.000,00 10.866,00 36,22 

  
 820 192 483000 Новчане казне и пенали по решењу 

судова  0,00 0,00 0,00 

    
820 193 485000 Накнада штете за повреде или штету 

нанету од стране државних органа 0,00 0,00 0,00 
    820 194 511000 Зграде и грађевински објекти 0,00 0,00 0,00 
    820 195 512000 Машине и опрема 115.000,00 600.814,80 522,45 
   820 196 513000 Остале некретнине и опрема 0,00 0,00 0,00 
    820 197 515000 Нематеријална имовина 0,00 0,00 0,00 
         СВЕГА ГЛАВА 08:                          25.185.000,00 24.813.567,64 98,53 
          Извори финансирања за главу 08:  25.185.000,00 24.813.567,64  
        01 Приходи из буџета 25.185.000,00 24.813.567,64  
4 09 

      
КУЛТУРНИ ЦЕНТАР 

“РИБНИЦА” КРАЉЕВО    
    820 198 411000 Плате, додаци и накнаде запослених   12.531.000,00 12.262.194,01 97,85 

    820 199 412000 
Социјални доприноси на терет 
послодавца 2.243.000,00 2.194.932,70 97,86 

    820 200 413000 Накнаде у натури 0,00 0,00 0,00 
    820 201 414000 Социјална давања запосленима 300.000,00 197.265,00 65,76 
    820 202 415000 Накнаде трошкова за запослене 500.000,00 499.796,87 99,96 

    820 203 416000 
Награде запосленима и остали 
посебни расходи                                                        150.000,00 31.106,50 20,74 

    820 204 421000 Стални трошкови 1.550.000,00 1.545.872,07 99,73 
    820 205 422000 Трошкови путовања 60.000,00 58.877,50 98,13 
    820 206 423000 Услуге по уговору 366.000,00 365.561,93 99,88 
    820 207 424000 Специјализоване услуге 6.000.000,00 5.856.458,57 97,61 
    820 208 425000 Текуће поправке и одржавање 640.000,00 633.812,53 99,03 
    820 209 426000 Материјал 400.000,00 390.710,69 97,68 
    820 210 431000 Амортизација некретнина и опреме 0,00 0,00 0,00 
    820 211 444000 Пратећи трошкови задуживања 3.000,00 0,00 0,00 

    
820 212 472000 Накнаде за социјалну заштиту из 

буџета 0,00 0,00 0,00 
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    820 213 482000 Порези, обавезне таксе и казне 15.000,00 0,00 0,00 

    
820 214 483000 Новчане казне и пенали по решењу 

судова  0,00 0,00 0,00 

    
820 215 485000 Накнада штете за повреде или штету 

нанету од стране државних органа 0,00 0,00 0,00 
    820 216 511000 Зграде и грађевински објекти 0,00 0,00 0,00 
    820 217 512000 Машине и опрема 700.000,00 695.585,94 99,37 
   820 218 513000 Остале некретнине и опрема 0,00 0,00 0,00 
    820 219 515000 Нематеријална имовина 400.000,00 370.839,06 92,71 
         СВЕГА ГЛАВА 09:                          25.858.000,00 25.103.013,37 97,08 
         Извори финансирања за главу 09:  25.858.000,00 25.103.013,37  
       01 Приходи из буџета 25.858.000,00 25.103.013,37  
4 10 

     
ДОМ КУЛТУРЕ "СТУДЕНИЦА"   

УШЋЕ    
    820 220 411000 Плате, додаци и накнаде запослених   3.196.000,00 3.145.659,62 98,42 

    
820 221 412000 Социјални доприноси на терет 

послодавца 572.100,00 563.073,19 98,42 
    820 222 413000 Накнаде у натури 95.000,00 94.999,50 100,00 
    820 223 414000 Социјална давања запосленима 50.000,00 0,00 0,00 
    820 224 415000 Накнаде трошкова за запослене 0,00 0,00 0,00 

    
820 225 416000 Награде запосленима и остали 

посебни расходи                                                        0,00 0,00 0,00 
    820 226 421000 Стални трошкови 350.000,00 305.157,89 87,19 
    820 227 422000 Трошкови путовања 40.000,00 22.560,00 56,40 
    820 228 423000 Услуге по уговору 50.000,00 15.200,00 30,40 
    820 229 424000 Специјализоване услуге 200.000,00 196.300,00 98,15 
    820 230 425000 Текуће поправке и одржавање 50.000,00 38.871,00 77,74 
    820 231 426000 Материјал 135.000,00 98.291,00 72,81 
    820 232 431000 Амортизација некретнина и опреме 0,00 0,00 0,00 
    820 233 444000 Пратећи трошкови задуживања 3.000,00 74,21 2,47 

    
820 234 472000 Накнаде за социјалну заштиту из 

буџета 0,00 0,00 0,00 
    820 235 482000 Порези, обавезне таксе и казне 5.000,00 3.060,00 61,20 

    
820 236 483000 Новчане казне и пенали по решењу 

судова  0,00 0,00 0,00 

    
820 237 485000 Накнада штете за повреде или штету 

нанету од стране државних органа 0,00 0,00 0,00 
    820 238 511000 Зграде и грађевински објекти 0,00 0,00 0,00 
    820 239 512000 Машине и опрема 230.000,00 177.762,00 77,29 
   820 240 513000 Остале некретнине и опрема 0,00 0,00 0,00 
    820 241 515000 Нематеријална имовина 100.000,00 99.997,24 100,00 
         СВЕГА ГЛАВА 10:                          5.076.100,00 4.761.005,65 93,79 
         Извори финансирања за главу 10:  5.076.100,00 4.761.005,65  
       01 Приходи из буџета 5.076.100,00 4.761.005,65  
4 11 

     
ЗАВОД ЗА ЗАШТИТУ 

СПОМЕНИКА    
    820 242 411000 Плате, додаци и накнаде запослених   16.291.000,00 16.289.282,39 99,99 
    820 243 412000 Социјал. доприноси на терет послодавца 2.916.000,00 2.915.781,52 99,99 
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    820 244 413000 Накнаде у натури 0,00 0,00 0,00 
    820 245 414000 Социјална давања запосленима 170.000,00 168.618,00 99,19 
    820 246 415000 Накнаде трошкова за запослене 130.000,00 123.628,01 95,10 

    
820 247 416000 Награде запосленима и остали 

посебни расходи                                                        250.000,00 119.630,00 47,85 
    820 248 421000 Стални трошкови 1.300.000,00 1.113.038,68 85,62 
    820 249 422000 Трошкови путовања 50.000,00 28.839,98 57,68 
    820 250 423000 Услуге по уговору 60.000,00 30.000,00 50,00 
    820 251 424000 Специјализоване услуге 12.778.864,00 10.550.166,22 82,56 
    820 252 425000 Текуће поправке и одржавање 50.000,00 49.883,60 99,77 
    820 253 426000 Материјал 200.000,00 198.361,48 99,18 
    820 254 431000 Амортизација некретнина и опреме 0,00 0,00 0,00 
    820 255 444000 Пратећи трошкови задуживања 0,00 0,00 0,00 

    
820 256 472000 Накнаде за социјалну заштиту из 

буџета 0,00 0,00 0,00 
    820 257 482000 Порези, обавезне таксе и казне 0,00 0,00 0,00 

    
820 258 483000 Новчане казне и пенали по решењу 

судова  0,00 0,00 0,00 

    
820 259 485000 Накнада штете за повреде или штету 

нанету од стране држ органа 0,00 0,00 0,00 
    820 260 511000 Зграде и грађевински објекти 0,00 0,00 0,00 
    820 261 512000 Машине и опрема 250.000,00 247.770,36 99,11 
   820 262 513000 Остале некретнине и опрема 0,00 0,00 0,00 
    820 263 515000 Нематеријална имовина 0,00 0,00 0,00 
         СВЕГА ГЛАВА 11:                          34.445.864,00 31.835.000,24 92,42 
         Извори финансирања за главу 11:  34.445.864,00 31.835.000,24  
       01 Приходи из буџета 22.667.000,49 21.284.834,02  
    07 Донације од осталих нивоа власти 3.800.000,00 2.827.193,19  
     -позиција број 251 (424000)  3.800.000,00 2.827.193,19  

    
13 Нераспоређени вишак прихода из 

ранијих година 7.978.863,51 7.722.973,03  
     -позиција број 251 (424000)  7.978.863,51 7.722.973,03  

4 12      СПОРТСКИ ЦЕНТАР "ИБАР"                                 
    810 264 411000 Плате, додаци и накнаде запослених   11.219.500,00 10.746.790,00 95,79 

    
810 265 412000 Социјални доприноси на терет 

послодавца 2.008.300,00 1.923.676,00 95,79 
    810 266 413000 Накнаде у натури 0,00 0,00 0,00 
    810 267 414000 Социјална давања запосленима 200.000,00 221.431,47 110,72 
    810 268 415000 Накнаде трошкова за запослене 240.000,00 238.935,00 99,56 

    
810 269 416000 Награде запосленима и остали 

посебни расходи                                                        250.000,00 118.962,00 47,58 
    810 270 421000 Стални трошкови 6.000.000,00 5.474.509,88 91,24 
    810 271 422000 Трошкови путовања 50.000,00 32.871,00 65,74 
    810 272 423000 Услуге по уговору 1.850.000,00 1.850.000,00 100,00 
    810 273 424000 Специјализоване услуге 250.000,00 171.250,00 68,50 
    810 274 425000 Текуће поправке и одржавање 3.500.000,00 1.987.259,24 56,78 
    810 275 426000 Материјал 800.000,00 579.016,55 72,38 
    810 276 431000 Амортизација некретнина и опреме 0,00 0,00 0,00 
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    810 277 444000 Пратећи трошкови задуживања 5.000,00 0,00 0,00 

    
810 278 472000 Накнаде за социјалну заштиту из 

буџета 0,00 0,00 0,00 
    810 279 481000 Дотације спор.организ.спорт. удруж. 43.000.000,00 42.934.500,00 99,85 
    810 280 482000 Порези, обавезне таксе и казне 0,00 0,00 0,00 

    
810 281 483000 Новчане казне и пенали по решењу 

судова  0,00 0,00 0,00 

    
810 282 485000 Накнада штете за повреде или штету 

нанету од стране државних органа 0,00 0,00 0,00 
    810 283 511000 Зграде и грађевински објекти 6.000.000,00 2.332.386,00 38,87 
    810 284 512000 Машине и опрема 200.000,00 198.424,91 99,21 
    810 285 513000 Остале некретнине и опрема 0,00 0,00 0,00 
    810 286 515000 Нематеријална имовина 0,00 0,00 0,00 
         СВЕГА ГЛАВА 12:                          75.572.800,00 68.810.012,05 91,05 
         Извори финансирања за главу 12:  75.572.800,00 68.810.012,05  
        01  Приходи из буџета 75.572.800,00 68.810.012,05  

4 13      ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД                             

    
070 287 463111 Текући трансфери нивоу 

Републике 64.306.500,00 60.596.966,10 94,23 

     
- 411000 -Плате, додаци и накнаде 
запослених                      9.192.000,00    

     
- 412000-Социјални доприноси на 
терет послодавца            1.645.500,00    

     - 413000-Накнаде у натури          0,00    

     
- 414000-Социјална давања 
запосленима                                  0,00    

     
- 415000-Накнаде трошкова за 
запослене                              60.000,00    

     
- 416000- Нагр. запосл.и остали 
посебни расх.                      83.000,00    

     
- 421000-Стални трошкови                                                   

3.350.000,00    

     
- 422000-Трошкови путовања                                                 

150.000,00    

     
- 423000-Услуге по уговору                                                 

1.350.000,00    

     
- 424000-Специјализоване услуге                                           

210.000,00    

     
- 425000-Текуће поправке и 
одржавање                         400.000,00    

     - 426000-Материјал           795.000,00    

       

- 472000-Накнаде за социјалну 
заштиту из буџета 
Проширена права         47.000.000,00    

       
- 482000-Порези, обавезне таксе и 
казне                                     71.000,00    

     
- 483000-Новчане казне и пенали по 
решењу судова                              0,00    
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070 288 463211 Капитални трансфери нивоу 

Републике 1.100.000,00 1.094.048,00 99,46 

     
- 511000-Зграде и грађевински 
објекти                                           0,00    

     
- 512000-Машине и опрема                                                  

1.100.000,00    

     
- 513000-Остале некретнине и 
опрема                                           0,00    

     
- 515000-Нематеријална имовина                                                      

0,00    
         СВЕГА ГЛАВА 13:                          65.406.500,00 61.691.014,10 94,32 
         Извори финансирања за главу 13:  65.406.500,00 61.691.014,10  
       01 Приходи из буџета 65.406.500,00 61.691.014,10  
4 14 

     
ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА 

"ОЛГА ЈОВИЧИЋ-РИТА"    
    911 289 411000 Плате, додаци и накнаде запослених   111.020.000,00 111.020.000,00 100,00 

    
911 290 412000 Социјални доприноси на терет 

послодавца 19.873.000,00 19.872.579,92 100,00 
    911 291 413000 Накнаде у натури 100.000,00 0,00 0,00 
    911 292 414000 Социјална давања запосленима 1.200.000,00 1.167.105,00 97,26 
    911 293 415000 Накнаде трошкова за запослене 3.200.000,00 3.200.000,00 100,00 

    
911 294 416000 Награде запосленима и остали 

посебни расходи                                                        1.500.000,00 1.500.000,00 100,00 
    911 295 421000 Стални трошкови 16.000.000,00 16.947.354,22 105,92 
    911 296 422000 Трошкови путовања 50.000,00 0,00 0,00 
    911 297 423000 Услуге по уговору 650.000,00 650.000,00 100,00 
    911 298 424000 Специјализоване услуге 2.500.000,00 2.500.000,00 100,00 
    911 299 425000 Текуће поправке и одржавање 1.200.000,00 1.199.998,00 100,00 
    911 300 426000 Материјал 8.000.000,00 10.996.330,98 137,45 
    911 301 431000 Амортизација некретнина и опреме 0,00 0,00 0,00 
    911 302 444000 Пратећи трошкови задуживања 0,00 0,00 0,00 
    911 303 482000 Порези, обавезне таксе и казне 100.000,00 0,00 0,00 

    
911 304 483000 Новчане казне и пенали по решењу 

судова  0,00 0,00 0,00 

    
911 305 485000 Накнада штете за повреде или штету 

нанету од стране државних органа 0,00 0,00 0,00 
    911 306 511000 Зграде и грађевински објекти 57.050.000,00 45.529.134,05 79,81 
    911 307 512000 Машине и опрема 19.500.000,00 7.342.399,60 37,65 
    911 308 513000 Остале некретнине и опрема 0,00 0,00 0,00 
    911 309 515000 Нематеријална имовина 0,00 0,00 0,00 
  911 310 541000 Земљиште 0,00 0,00 0,00 
         СВЕГА ГЛАВА 14:                          241.943.000,00 221.924.901,77 91,73 
         Извори финансирања за главу 14: 241.943.000,00 221.924.901,77  
       01 Приходи из буџета 241.943.000,00 221.924.901,77  
4 15      ГОЧ    
    911 311 411000 Плате, додаци и накнаде запослених   17.180.500,00 17.137.264,26 99,75 

    
911 312 412000 Социјални доприноси на терет 

послодавца 3.075.500,00 3.067.570,38 99,74 
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    911 313 413000 Накнаде у натури 300.000,00 290.498,74 96,83 
    911 314 414000 Социјална давања запосленима 300.000,00 273.353,00 91,12 
    911 315 415000 Накнаде трошкова за запослене 150.000,00 137.529,44 91,69 

    
911 316 416000 Награде запосленима и остали 

посебни расходи                                                        100.000,00 59.381,96 59,38 
    911 317 421000 Стални трошкови 6.800.000,00 6.732.142,61 99,00 
    911 318 422000 Трошкови путовања 60.000,00 3.878,00 6,46 
    911 319 423000 Услуге по уговору 150.000,00 129.300,00 86,20 
    911 320 424000 Специјализоване услуге 900.000,00 741.789,00 82,42 
    911 321 425000 Текуће поправке и одржавање 4.000.000,00 2.965.035,38 74,13 
    911 322 426000 Материјал 8.950.000,00 8.379.240,12 93,62 
    911 323 431000 Амортизација некретнина и опреме 0,00 0,00 0,00 
    911 324 444000 Пратећи трошкови задуживања 0,00 0,00 0,00 
    911 325 482000 Порези, обавезне таксе и казне 0,00 0,00 0,00 

    
911 326 483000 Новчане казне и пенали по решењу 

судова  400.000,00 0,00 0,00 

    
911 327 485000 Накнада штете за повреде или штету 

нанету од стране државних органа 0,00 0,00 0,00 
    911 328 511000 Зграде и грађевински објекти 3.500.000,00 2.682.891,73 76,65 
    911 329 512000 Машине и опрема 4.850.000,00 4.843.049,42 99,86 
    911 330 513000 Остале некретнине и опрема 0,00 0,00 0,00 
    911 331 515000 Нематеријална имовина 0,00 0,00 0,00 
         СВЕГА ГЛАВА 15:                          50.716.000,00 47.442.924,04 93,55 
         Извори финансирања за главу 15:  50.716.000,00 47.442.924,04  
        01  Приходи из буџета 50.716.000,00 47.442.924,04  
4 16      МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ    
  160 332 411000 Плате, додаци и накнаде запослених   0,00 0,00 0,00 

  
160 333 412000 Социјални доприноси на терет 

послодавца 0,00 0,00 0,00 
    160 334 421000 Стални трошкови 2.000.000,00 1.371.538,41 68,58 
  160 335 422000 Трошкови путовања 0,00 0,00 0,00 
    160 336 423000 Услуге по уговору 3.900.000,00 3.007.593,09 77,12 
    160 337 424000 Специјализоване услуге 1.000.000,00 551.998,17 55,20 
    160 338 425000 Текуће поправке и одржавање 20.000.000,00 13.664.288,68 68,32 
    160 339 426000 Материјал 400.000,00 184.128,47 46,03 

    
160 340 451000 Субвенције јавним нефинансијским 

предузећима и организацијама 0,00 0,00 0,00 

  
160 341 481000 Дотације невладиним 

организацијама         0,00 0,00 0,00 
  160 342 482000 Порези, обавезне таксе и казне 50.000,00 0,00 0,00 

  
160 343 483000 Новчане казне и пенали по решењу 

судова  1.600.000,00 1.438.345,47 89,90 

    
160 344 484000 Накнада штете за повреде или штету 

насталу услед елем. непогода 0,00 0,00 0,00 
  160 345 511000 Зграде и грађевински објекти  25.000.000,00 20.365.686,48 81,46 
  160 346 512000 Машине и опрема 500.000,00 470.283,71 94,06 
  160 347 513000 Остале некретнине и опрема 0,00 0,00 0,00 
  160 348 515000 Нематеријална имовина 0,00 0,00 0,00 
  160 349 541000 Земљиште 0,00 0,00 0,00 
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         СВЕГА ГЛАВА 16:                          54.450.000,00 41.053.862,48 75,40 
         Извори финансирања за главу 16: 54.450.000,00 41.053.862,48  
       01 Приходи из буџета 54.450.000,00 41.053.862,48  
4 17 

     
 ТУРИСТИЧКА 

ОРГАНИЗАЦИЈА КРАЉЕВО    
    473 350 411000 Плате, додаци и накнаде запослених   5.100.000,00 4.860.305,85 95,30 

    
473 351 412000 Социјални доприноси на терет 

послодавца 912.900,00 869.994,59 95,30 
    473 352 413000 Накнаде у натури 0,00 0,00 0,00 
    473 353 414000 Социјална давања запосленима 0,00 0,00 0,00 
    473 354 415000 Накнаде трошкова за запослене 130.000,00 127.693,70 98,23 

    
473 355 416000 Награде запосленима и остали 

посебни расходи                                                        0,00 0,00 0,00 
    473 356 421000 Стални трошкови 950.000,00 926.032,29 97,48 
    473 357 422000 Трошкови путовања 350.000,00 348.911,00 99,69 
    473 358 423000 Услуге по уговору 1.940.000,00 1.442.890,59 74,38 
    473 359 424000 Специјализоване услуге 3.700.000,00 2.989.796,91 80,81 
    473 360 425000 Текуће поправке и одржавање 100.000,00 97.503,21 97,50 
    473 361 426000 Материјал 250.000,00 217.511,85 87,00 
    473 362 431000 Амортизација некретнина и опреме 0,00 0,00 0,00 
    473 363 444000 Пратећи трошкови задуживања 10.000,00 0,00 0,00 
    473 364 482000 Порези, обавезне таксе и казне 10.000,00 7.888,00 78,88 

    
473 365 483000 Новчане казне и пенали по решењу 

судова  0,00 0,00 0,00 

    
473 366 485000 Накнада штете за повреде или штету 

нанету од стране државних органа 0,00 0,00 0,00 
    473 367 511000 Зграде и грађевински објекти 200.000,00 45.441,00 22,72 
    473 368 512000 Машине и опрема 1.150.000,00 1.150.000,00 100,00 
    473 369 513000 Остале некретнине и опрема 0,00 0,00 0,00 
    473 370 515000 Нематеријална имовина 35.000,00 0,00 0,00 
    473 371 523000 Залихе робе за даљу продају 0,00 0,00 0,00 
         СВЕГА ГЛАВА 17:                          14.837.900,00 13.083.968,99 88,18 
          Извори финансирања за главу 17:  14.837.900,00 13.083.968,99  
         01  Приходи из буџета 14.837.900,00 13.083.968,99  
     УКУПНО РАЗДЕО 4: 2.569.027.164,00 2.318.150.106,32 90,23 
          Извори финансирања за раздео 4:  2.569.027.164,00 2.318.150.106,32  
        01 Приходи из буџета 2.292.967.207,91 2.077.176.587,91  

        04 
Сопствени приходи буџетских 
корисника    

    07 Донације од осталих нивоа власти 13.630.000,00 8.157.193,19  

    
08 Донације од невладиних 

организација и појединаца 300.000,00 300.000,00  
    10 Примања од домаћих задуживања 0,00 0,00  

        
12 Примања од отплате датих 

кредита и продаје фина. имовине 5.000.000,00 4.092.000,00  

    
13 Нераспоређени вишак прихода из 

ранијих година 257.129.956,09 228.424.325,22  
          СВЕГА РАСХОДИ: 3.322.443.334,00 2.977.444.274,28 89,62 
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Извори финансирања укупних 
средстава: 3.322.443.334,00 2.977.444.274,28  

        01 Приходи из буџета 2.801.325.465,58 2.539.660.598,58  
    07 Донације од осталих нивоа власти 235.230.000,00 185.778.047,63  

    
08 Донације од невладиних 

организација и појединаца 300.000,00 300.000,00  
    10 Примања од домаћих задуживања 0,00 0,00  

        
12 Примања од отплате датих 

кредита и продаје фина. имовине 23.000.000,00 18.433.966,48  

    
13 Нераспоређени вишак прихода из 

ранијих година 262.587.868,42 233.271.661,59  
 

Члан 11. 
 

У Извештајном периоду од 01. јануара до 31. децембра 2012. године град Краљево је на основу Одлука 
Скупштине града Краљева и Уговора закључених са банком Интезом и Фондом за развој Републике 
Србије користио средства за капитално улагање.  

Усаглашено стање обавеза града Краљева по основу дугорочног кредитног задужења на дан 31. 
децембар 2012. године износи укупно 307.961.460,64 динара по основу главнице и камате и то код банке 
Интезе у износу од 140.765.179,88 динара и Фонда за развој Републике Србије у износу од 167.696.280,76 
динара.  

 
Члан 12. 

 
У Извештајном периоду од 01. јануара  до 31. децембра 2012. године буџет града Краљева није давао 

гаранције буџетским корисницима и другим корисницима јавних средстава чији је оснивач, сагласно 
члану 34. став 3. Закона о јавном дугу ("Службени гласник РС", број 61/05 и 107/09). 
 

Члан 13. 
 

У Извештају о коришћењу средстава сталне и текуће буџетске резерве за период од 01. јануара до 31. 
децембра 2012. године, Решењима надлежног извршног органа – Градског већа града Краљева, 
ангажована су средства за повећање апропријација на одговарајућим позицијама сагласно одредбама 
члана 24. и 25. Одлуке о буџету града Краљева за 2012. годину ("Службени лист града Краљева", број 
20/11 и 25/12) за намене и у износима датим у табели: 
 

ИЗВЕШТАЈ О КОРИШЋЕЊУ СРЕДСТАВА СТАЛНЕ И ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ ЗА 
ПЕРИОД ОД  01.01.2012.  ДО  31.12.2012. године 

 
СТАЛНА БУЏЕТСКА РЕЗЕРВА  

                                                                                                                                                                                                                                              
Ред. 
бр. 

Број  
решења  
и датум 

Позиција у  
Одлуци  
о буџету  

 
Н а м е н а 

Износ у 
динарима 

1 2 3 4 5 

1. 06-16/2012-II 
14.02.2012 40 

Отклањање последица и настале штете од обилних 
снежних падавина и снежних наноса које су погодиле 
територију града Краљева у јануару и фебруару месецу 
2012. године, а за измирење обавеза по испостављеном 
рачуну "ЈU KEOPS" д.о.о. Краљево број 05-4 од 
13.02.2012. године за рад механизације на рашчишћавању 

 
 
 
 
 
 

 



Strana 36 – Broj 21                 SLU@BENI LIST GRADA KRAQEVA                  24. septembar 2013. godine 

Ред. 
бр. 

Број  
решења  
и датум 

Позиција у  
Одлуци  
о буџету  

 
Н а м е н а 

Износ у 
динарима 

1 2 3 4 5 
од сметова завејаних подручја на локацији Полумира, 
Ушћа и насеља Браће Јовановић и Браће Јевремовић и 
рачуну предузећа GRLE Витковац за набавку горива 
дизел D2. 

 
 
 

800.000,00 

2. 06-81/2012-II 
12.04.2012 40 

Отклањање последица и настале штете од елементарних 
непогода на име учешћа града Краљева у отклањању 
последица и настале штете од града 24.06.2011. године у 
домаћинствима и на засађеним пољопривредним 
културама Милетић Стевана из Пропљенице износ од 
121.560,00 динара, Милојевић Горана из Пропљенице 
износ од 131.360,00 динара, Милетић Аца из Пропљенице 
износ од 91.120,00 динара и Милетић Воимира из 
Пропљенице износ од 143.680,00 динара на основу 
извештаја Комисије за процену штете од града града 
Краљева. 487.720,00 

3. 06-82/2012-II 
12.04.2012 40 

Отклањање последица и настале штете од елементарних 
непогода као учешће града Краљева у отклањању 
последица и настале штете од обилних снежних падавина 
и снежних наноса које су погодиле територију града 
Краљева у јануару и фебруару 2012. године, а за 
измирење обавеза по испостављеном рачуну д.о.о. "ЈU 
KEOPS" Краљево, д.о.о. "Студеницаелектро" Ушће, ЈП 
"Србијашуме" Београд – ШГ "Столови" Краљево и ПР 
"Суви камен" Ушће за рад механизације и ангажовању 
људства на рашчишћавању од сметова завејаних подручја 
Гокчанице, Студенице, Ђакова и Рудна. 3.700.000,00 

   СВЕГА 4.987.720,00 
 
 
 

ТЕКУЋА БУЏЕТСКА РЕЗЕРВА  
  

Ред. 
бр. 

Број  
решења  
и датум 

Позиција у  
Одлуци  
о буџету  

 
К о р и с н и к 

Износ у 
динарима 

1 2 3 5 6 

1. 06-14/2012-II 
10.02.2012 35 

Обезбеђивање недостајућих средстава за измирење 
обавеза суфинансирања пројекта "Иновативни менаџмент 
за нове производе - ИМПулс", као учешће града Краљева, 
чији је носилац Машински факултет у Краљеву и који има 
за циљ повећање иновативности и конкурентности 
привреде Моравичког, Расинског и Рашког округа, а по 
испостављеном захтеву бр.43/12-7. 3.500.000,00 

2. 06-38/2012-II 
06.03.2012 109 

Обезбеђивање недостајућег дела средстава за изградњу 
ученичког простора – радионице за практичну наставу у 
ЕСТШ "Никола Тесла" Краљево, а по испостављеном 
захтеву бр. 221/12-IV. 4.400.000,00 

3. 06-83/2012-II 
12.04.2012 38 

Обезбеђивање недостајућих средстава на име решавања 
проблема магацинског простора за потребе Црвеног крста 
Краљево. 2.100.170,00 

4. 06-84/2012-II 
12.04.2012 34 Обезбеђивање средстава на име субвенција а.д. 

"Аутотранспорт" Краљево. 2.000.000,00 
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Ред. 
бр. 

Број  
решења  
и датум 

Позиција у  
Одлуци  
о буџету  

 
К о р и с н и к 

Износ у 
динарима 

1 2 3 5 6 

5. 06-99/2012-II 
03.05.2012 64 

Обезбеђивање недостајућих средстава на име исплате 
социјалних давања запосленима у Градској управи града 
Краљева. 1.000.000,00 

6. 06-100/2012-II 
03.05.2012 131 Обезбеђивање недостајућих средстава на име откупа 

филма "Горка пруга" од стране Народног музеја Краљево. 200.000,00 

7. 06-124/2012-II 
29.06.2012 106, 108 

Обезбеђивање недостајућих средстава за текуће 
трансфере основном и средњем образовању (превоз на 
посао, награде запосленима, стални трошкови, материјал, 
новчане казне-судски трошкови и др). 7.950.000,00 

8. 06-125/2012-II 
29.06.2012 107 

Обезбеђивање недостајућих средстава за капиталне 
трансфере основном образовању и то за ОШ "Јован 
Цвијић" у Сирчи, за реализацију пројекта Партија 1 – 
завршетак изградње фискултурне сале у ОШ "Јован 
Цвијић" Сирча за извођење додатних радова и спровођење 
преговарачког поступка јавне набавке без објављивања 
јавног позива. 2.800.000,00 

9. 06-132/2012-II 
29.06.2012 64 За исплату социјалних давања запосленима у Градској 

управи града Краљева. 1.000.000,00 
   УКУПНО (1-9): 24.950.170,00 

10. 06-283/2012-II 
04.10.2012 186 

Обезбеђивање недостајућих средстава за успостављање 
потпуне сеизмичке стабилности објекта у коме је смештено 
позориште изливањем танке бетонске плоче и уградњу 
носача на плафону пробне сале позоришта. 800.000,00 

11. 06-353/2012-II 
30.11.2012 64 

Обезбеђивање недостајућих средстава за исплату солидарне 
помоћи запосленим у циљу ублажавања последица 
елементарне непогоде - земљотреса. 4.200.000,00 

12. 06-387/2012-II 
17.12.2012 64 

Обезбеђивање недостајућих средстава за исплату накнада 
породиљама, боловања преко 30 дана и солидарне помоћи 
запосленим за случај теже болести. 500.000,00 

13. 06-388/2012-II 
17.12.2012 27 

Обезбеђивање недостајућих средстава за исплату накнада 
помоћницима градоначелника, накнаде члановима комисија 
и осталих расхода. 800.000,00 

14. 06-390/2012-II 
17.12.2012 7,10 

Обезбеђивање недостајућих средстава за исплату накнаде 
одборницима, функционерски додатак, дневница 
одборницима, уговорене услуге преноса седница, услуга 
штампања службеног листа и друге уговорене обавезе. 1.100.000,00 

15. 06-391/2012-II 
17.12.2012 34 

Обезбеђивање недостајућих средстава за додатне 
субвенције локалним медијима у 2012. години на 
територији града Краљева и то: "РТКВ и Ибарске 
новости" у износу од 812.500,00 динара, Телевизија 
"Мелос" у износу од 765.500,00 динара, КаТв у износу од 
725.000,00 динара, Краљевачке новости у износу од 
275.000,00 динара, Радио 996 fm у износу од 250.000,00 
динара, Радио "М" у износу од 172.000,00 динара и MIX 
MEDIJA d.o.o. Краљево у износу од 200.000,00 динара.  3.200.000,00 

16. 06-409/2012-II 
26.12.2012 80 Обезбеђивање недостајућих средстава за набавку опреме 

за органе града. 1.600.000,00 
   УКУПНО (10-16): 12.200.000,00 
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 Члан 14. 

 
 

У Извештајном периоду од 01. јануара до 31. децембра 2012. године, решењима надлежног извршног 
органа – Градског већа града Краљева извршене су промене у апропријацијама на одговарајућим 
позицијама сагласно члану 16. Одлуке о буџету града Краљева за 2012. годину ("Службени лист града 
Краљева", број 20/11 и 25/12), за намене и у износима датим у табели: 

 
 

ИЗВЕШТАЈ О ДОНЕТИМ РЕШЕЊИМА О ПРОМЕНАМА АПРОПРИЈАЦИЈА 
ЗА ПЕРИОД ОД  01.01.2012.  ДО  31.12.2012. године 

 
 
Ред. 
бр. 

Број  
решења  
и датум 

Умањен
е  

позице  

Увећане 
 позице  

 
Н а м е н а 

Износ у 
динарима 

1 2 3 4 5 6 

1. 06-47/2012- II 
13.03.2012 139 142 Измирење обавеза текућих поправки и 

одржавања. (Историјски архив) 360.000,00 

2. 06-128/2012- II 
29.06.2012 35 36 

Измирење обавеза по основу уговорених обавеза 
Јавног конкурса за организовање и спровођење 
јавних радова у 2012. години на територији града 
Краљева. (Извршни орган) 10.000.000,00 

3. 06-127/2012- II 
29.06.2012 140 142 

Измирење обавеза за текуће поправке и 
одржавање објеката Историјског архива и то 
предњег дела фасаде у ул. Доситејевој бр.19. 
(Историјски архив) 160.000,00 

4. 06-126/2012- II 
29.06.2012 272 275 

Измирење обавеза за набавку материјала за 
спорт, горива и осталог материјала за посебне 
намене потребних за организацију Светског 
купа у кајаку који се одржава у Ушћу. (Физичка 
култура) 300.000,00 

5. 06-366/2012- II 
30.11.2012 182,183 195 

Измирење обавеза по основу недостајућих 
средстава за уградњу опреме – видео надзора, 
набавку шиваће машине за изградњу костима и 
набавку столарске машине за позоришну 
радионицу за израду сценографије. (Позориште) 500.000,00 

6. 06-386/2012- II 
17.12.2012 269 267 

Измирење обавеза према запосленом који 
проистичу из обавеза из Колективног уговора 
запосленом у установи, по основу социјалног 
давања у виду помоћи због смрти члана уже 
породице. (Физичка култура). 40.000,00 

7. 06-389/2012- II 
17.12.2012 119 117,121 

Измирење обавеза по основу недостајућих 
средстава за трошкове путовања – дневница и 
горива и набавке зимских гума за возила. 
(Народни музеј). 120.000,00 

8. 06-392/2012- II 
17.12.2012 307 295,300 

Измирење обавеза по основу недостајућих 
средстава за расходе по основу сталних трошкова 
(грејање, вода, грађевинско земљиште, одвоз 
отпада, услуге електричне енергије, и трошкове 
лож уља) и материјал (материјал за исхрану). 
(Предшколска установа – "Олга Јовичић - Рита") 5.000.000,00 
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Члан 15. 
 

 
У Извештајном периоду од 01. јануара до 31. децембра 2012. године, сагласно члану 9. и 32. Одлуке о 

буџету града Краљева за 2012. годину ("Службени лист града Краљева", број 20/11 и 25/12) решењима 
надлежног извршног органа – Градоначелника града Краљева  средства обезбеђена трансфером од другог 
нивоа власти (Републике Србије) пренета су корисницима којима су намењена за пројекте у укупном 
износу од 82.193.435,00 динара, и расчишћавање снежних наноса у износу од 9.600.000,00 динара, а 
средства обезбеђена трансфером од другог нивоа власти (Републике Србије) намењена за отклањање 
последица од земљотреса пренета су на посебан наменски динарски подрачун отворен код Управе за 
трезор за ову намену, у укупном износу од 120.000.000,00 динара за намене и у износима ближе описаних 
у табели: 

 
 

I  НАМЕНСКИ ТРАНСФЕРИ ОД  РЕПУБЛИКЕ ГРАДУ КРАЉЕВУ 
ЗА ОБЛАСТ КУЛТУРЕ, СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ И ДРУГО   

                                                                                                                                                                                                                                              
Ред. 
бр. 

Број 
решења и 

датум 

Позиција 
у Одлуци 
о буџету 

 
Н а м е н а 

Износ у 
динарима 

1 2 3 4 5 

1. I-168/12 
19.01.2012 33 

Средства обезбеђена од Министарства пољопривреде, 
трговине, шумарства и водопривреде РС као подстицајна 
средства за развој сточарства граду Краљеву сагласно 
Уредби за реализацију Програма набавке и поделе грла – 
квалитетних приплодних јуница за пољопривредне 
произвођаче са подручја града Краљева у 2011. години 
број 06-258/2011- II од 09.08.2011. године за набавку 250 
јуница. 45.000.000,00 

2. I-1426/12 
06.04.2012 28 

Средства обезбеђена од Министарства животне средине и 
просторног планирања РС за реализацију и финансирање 
извођења радова на санацији одлагања отпада на 
територији града Краљева пренета на рачун извршења 
буџета града Краљева изводом бр.64 дана 04.04.2012. 
године. 1.800.000,00 

3. I-1461/12 
10.04.2012 119 

Средства обезбеђена од Министарства културе, 
информисања и информационог друштва РС за реализацију 
програма Народном музеју, односно пројекта и то: 
"Уређење депоа Народног музеја Краљево" наменска 
средства у износу од 500.000,00 динара, за "Реализацију 
изложбе – Одрастање у Краљеву" наменска средства у 
износу од 700.000,00 динара и за "Трошкови штампања 
часописа – Наша прошлост 13" наменска средства у износу 
од 250.000,00 динара пренета на рачун извршења буџета 
града Краљева изводом број 64 дана 04.04.2012. године 1.450.000,00 

4. I-1529/12 
18.04.2012 163 

Средства обезбеђена од Министарства културе, 
информисања и информационог друштва РС за реализацију 
пројекта и то: Народној бибилиотеци "Стефан 
Првовенчани" Краљево за реализацију културних 
програма, односно пројеката и то за: "Изложба – Стеван 
Раичковић" наменска средства у износу од 100.000,00 
динара, за "Књигу иште и породилиште" наменска средства 
у износу од 230.000,00 динара, за "Аутоматизација 
позајмице у Библиотеци – имплементација COBBIS 
система" наменска средства у износу од 150.000,00 динара 
и за "Кључеви знања" наменска средства у износу од 
200.000,00 динара. 680.000,00 

 



Strana 40 – Broj 21                 SLU@BENI LIST GRADA KRAQEVA                  24. septembar 2013. godine 

Ред. 
бр. 

Број 
решења и 

датум 

Позиција 
у Одлуци 
о буџету 

 
Н а м е н а 

Износ у 
динарима 

1 2 3 4 5 

5. I-1536/12 
18.04.2012 251 

Средства обезбеђена од Министарства културе, инфор-
мисања и информационог друштва РС Заводу за заштиту 
споменика културе Краљево за реализацију културних 
програма односно пројеката и то: за "Израда пројеката 
санације цркве Св.Архистратига Гаврила у манастиру 
Клисури у Добрачи" наменска средства у износу од 
350.000,00 динара за "Тродимензионално скенирање 
средњовековног града Козника" наменска средства у 
износу од 400.000,00 динара и за "Пројекат рестаурације 
фасаде и реконструкције улазног степеништа Белимарко-
вића дворца" наменска средства у износу од 2.000.000,00 
динара.   2.750.000,00 

6. I-2100/12 
14.06.2012 251 

Средства обезбеђена од Министарства културе, 
информисања и информационог друштва РС за реализацију 
пројекта и то: за "Аерофото проспекција археолошких 
локалитета на територији општине Трстеник и Врњачка 
Бања" у износу од 100.000,00 дин, за "Манастир Милентија 
– системска археолошка истраживања" у износу од 
350.000,00 дин, за "Заштитна археолошка истраживања 
утврђена Јеринин град у Грабовцу, општина Трстеник" у 
износу од 250.000,00 дин и за "Системска археолошка 
истраживања локалитета Небеске столице на Копаонику" у 
износу од 350.000,00 дин.   1.050.000,00 

7. I-2241/12 
02.07.2012 82 

Средства обезбеђена од Министарства за људска и ма-
њинска права, државну управу и локалну самоуправу РС 
за реализацију пројекта "Унапређење информационог 
система града Краљева", односно набавку одговарајућих 
софтвера за управљање докуменатацијом извршне и зако-
нодавне власти и електронске писарнице. 2.000.000,00 

8. I-2270/12 
04.07.2012 142 

Средства обезбеђена од Министарства културе, инфор-
мисања и информационог друштва РС Историјском архиву 
Краљево за реализацију пројекта "Санација зграде 
Историјског архива Краљево" у 2012. години.   800.000,00 

9. I-2420/12 
25.07.2012 163 

Средства обезбеђена од Министарства културе, инфор-
мисања и информационог друштва РС Народној библиотеци 
"Стефан Првовенчани" Краљево за реализацију пројекта 
"Финансирање матичних функција" у 2012. години.   400.000,00 

10. I-2634/12 
15.08.2012 119 

Средства обезбеђена од Министарства културе, инфор-
мисања и информационог друштва РС Народном музеју 
Краљево за реализацију пројекта - манифестације "Дани 
европске баштине".   2.000.000,00 

11. I-4262/12 
26.11.2012 37 

Средства обезбеђена од Комесаријата за избеглице РС за 
пружање помоћи за стварање и побољшање услова 
становања породицама интерно расељeн. лицима за 
набавку грађ. материјала.   2.900.000,00 

12. I-4263/12 
26.11.2012 37 

Средства обезбеђена од Комесаријата за избеглице РС у 
пружању помоћи за куповину енергената за грејање 
колективног центра "Шаторско насеље – Стари аеродром" 
у Краљеву за грејну сезону 2012/2013 годину.   621.235,00 

13. I-4264/12 
26.11.2012 37 

Средства обезбеђена од Комесаријата за избеглице РС за 
набавку огрева социјално угроженим породицама избе-
глих и интерно расељених лица која су тренутно настање-
на на територији града Краљева.   300.000,00 
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14. I-4265/12 
26.11.2012 251 

Средства обезбеђена од Министарства културе, 
информисања и информационог друштва РС за реали-
зацију пројекта Заводу за заштиту споменика и то: за 
"Манастир Нова Павлица заштитна археолошка 
истраживања" у износу од 386.000,00 динара и за "Захтев 
за финансирање пројекта унутрашњег и спољашњег 
декоративног осветљења Петрове цркве у Новом Пазару" 
у износу од 500.000,00 динара.   886.000,00 

15. I-4528/12 
10.12.2012 250 

Средства обезбеђена од Министарства културе, 
информисања и информационог друштва РС за реализ-
ацију пројекта Заводу за заштиту споменика и то: "Штам-
пање публикације Изгубљени бродови Београда".   200.000,00 

16. I-4529/12 
10.12.2012 251 

Средства обезбеђена од Министарства културе, инфор-
мисања и информационог друштва РС за реализацију 
пројекта Заводу за заштиту споменика и то: за 
"Карађорђев конак у манастиру Студеница – извођење 
радова на инвстиционом одржавању" у износу од 
2.656.200,00 динара и за "Конзервација мозаика са архе-
олошког локалитета Небеске столице на Копаонику" у 
износу од 600.000,00 динара.   3.256.200,00 

17. I-4542/12 
10.12.2012 37 

Средства обезбеђена од Комесаријата за избеглице РС 
доделу средстава намењених стварању и побољшању 
услова становања интерно расељених лица на територији 
града Краљева набавком грађевинског материјала.   15.000.000,00 

18. I-4744/12 
20.12.2012 37 

Средства обезбеђена од Комесаријата за избеглице РС на 
име помоћи социјално угроженим породицама избеглих и 
интерно расељених лица која су тренутно настањена на 
територији града Краљева.   300.000,00 

19. I-4873/12 
28.12.2012 37 

Средства обезбеђена од Комесаријата за избеглице РС у 
спровођењу заједничке хуманитарне акције куповином 
сеоских кућа са окућницом за решавање стамбеног 
питања избеглица и интерно расељених лица.   800.000,00 

   СВЕГА: 82.193.435,00 
 

II     НАМЕНСКИ ТРАНСФЕРИ ОД  РЕПУБЛИКЕ ГРАДУ КРАЉЕВУ НА ИМЕ ПОМОЋИ У 
ОТКЛАЊАЊУ ПОСЛЕДИЦА ОД ЗЕМЉОТРЕСА И РАШЧИШЋАВАЊУ СНЕГА       

                                                                                                                                                                                                                                       
Ред. 
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решења и 
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1. I-121/12 
16.01.2012 40 

Средства обезбеђена од другог нивоа власти Владе РС и 
пренета на динарски подрачун за посебне намене отворен 
код Управе за трезор у оквиру КРТ-а града Краљева број 
840-2390740-88 на име помоћи РС за санације штете 
настале услед земљотреса. 50.000.000,00 

2. I-467/12 
13.02.2012 40 

Средства обезбеђена од Владе РС решењем о употреби 
средстава текуће буџетске резерве 05-број 401-949/2012 
од 09.02.2012. године на име помоћи РС у санацији штета 
насталих за време земљотреса, који је погодио територију 
града Краљева у месецу новембру 2010. године и премета 
на рачун извршења буџета града Краљева изводом бр.28 
од 10.02.2012. године. 10.000.000,00 
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3. I-650/12 
29.02.2012 40 

Средства обезбеђена од Владе РС решењем о употреби 
средстава текуће буџетске резерве на име помоћи РС у 
отклањању последица и санацији штета насталих од 
обилних снежних падавина, које су погодиле територију 
града Краљева у месецу јануару и фебруару 2012. године 
и премета на рачун извршења буџета града Краљева 
изводом бр.35 од 23.02.2012. године. 6.000.000,00 

4. I-855/12 
14.03.2012 40 

Средства обезбеђена од Владе РС на име помоћи РС у 
санацији штета насталих за време земљотреса, који је 
погодио територију града Краљева у месецу новембру 
2010. године и премента на рачун извршења буџета града 
Краљева изводом бр.47 од 12.03.2012. године. 30.000.000,00 

5. I-1441/12 
06.04.2012 40 

Средства обезбеђена од Владе РС решењем о употреби 
средстава текуће буџетске резерве 05-број 401-2358/2012 
на име помоћи РС у санацији штета насталих од обилних 
снежних падавина у току јануара и фебруара 2012. године 
и премета на рачун извршења буџета града Краљева 
изводом бр.62 од 02.04.2012. године. 3.600.000,00 

6. I-1443/12 
09.04.2012 40 

Средства обезбеђена од Владе РС решењем о употреби 
средстава текуће буџетске резерве на име помоћи РС у 
санацији штета насталих за време земљотреса, који је 
погодио територију града Краљева у месецу новембру 
2010. године и премета на рачун извршења буџета града 
Краљева изводом бр.65 од 05.04.2012. године. 30.000.000,00 

   СВЕГА: 129.600.000,00 
 

Члан 16. 
 

Одлука о завршном рачуну буџета града Краљева за 2012. годину садржи Извештај екстерне ревизије о 
финансијским извештајима овлашћене ревизорске куће ДСТ, д.о.о. Београд за период од 01. јануарa до 31. 
децембра 2012. године, који је саставни део ове Oдлуке. 
 
 

Члан 17. 
 

У Извештајном периоду јануар - децембар 2012. године из буџета града Краљева реализована су 
средства на економској класификацији 451000 – Субвенције јавним нефинансијским предузећима и 
организацијама у укупном износу од 146.228.127,26 динара и на економској класификацији 454000 – 
Субвенције приватним предузећима у укупном износу од 14.700.500,00 динара. 
Субвенције (451000) према јавним нефинансијским предузећима и организацијама односе се: 

- субвенције по основу осигурања животиња, усева, плодова, расадника и младих вишегодишњих 
засада пољопривредним газдинствима (184 корисника) у износу од 4.228.877,66 динара; 

- набавка стеоних јуница и осигурање у складу са Програмом набавке и поделе грла-квалитетних 
приплодних јуница за пољопривредне произвођаче са подручја града Краљева у 2011. години 
("Службени лист града Краљева", број 12/11) у износу од 65.557.286,00 динара; 

- суфинансирање пројеката у складу са Уговором са ЈКП "Чистоћа" Краљево на име санације 
градске депоније уређење гробља на Барутани и пројекта "Изградња Рециклажног центра" у 
укупном износу од 20.520.346,00 динара; 

- субвенција ЈКП "Пијаца" Краљево по Уговору за опремање млечне пијаце и текуће расходе у 
износу од 9.000.000,00 динара; 

- субвенција ЈП "Општинска стамбена агенција" Краљево по Уговору за пројекат изградња 
станова и текуће расходе у износу од 6.000.000,00 динара; 
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- субвенција ЈЕП "Топлана" Краљево за набавку енергената за грејну сезону 2012/2013 у износу од 
25.000.000,00 динара; 

- субвенција ЈКП "Водовод" Краљево за опрему у износу од 3.000.000,00 динара; 
- субвенција ЈКП "Путеви" Краљево за опрему у износу од 5.000.000,00 динара; 
- по основу Уговора о сарадњи између града Краљева и организације HELP у пројекту "Смањења 

сиромаштва избеглих и прогнаних лица" у износу од 6.331.617,60 динара: 
- субвенција Задружном савезу за подручје Рашког, Моравичког и Расинског округа на име 

организовања едукације на територији града Краљева пољопривредним произвођачима за 
удруживање и оснивање задруга у износу од 90.000,00 динара, и 

- субвенција пољопривредној саветодавној и стручној служби Краљево за евиденцију првих 
женских телића на основу Програма набавки и поделе грла квалитетних приплодних јуница за 
пољопривредне произвођаче на подручју града Краљева у 2011. години ("Службени лист града 
Краљева", број 12/11) и Решења о начину расподеле првих женских телића ("Службени лист 
града Краљева", број 11/12) у износу од 1.500.000,00 динара. 

Субвенције (454000) према приватним предузећима финансиране у току буџетске године на основу 
закључених уговор и односе се на: 

- Предузеће за издавачку делатност радио и телевизија „Мелос“ ДОО Краљево у износу од 
3.415.500,00 динара; 

- Краљевачке новости – Предузеће АIМ international Д.О.О. Краљево у износу од 975.000,00 
динара; 

- Краљевачку телевизију д.о.о. Краљево (ТВКА) у износу од 3.225.500,00 динара; 
- ЦИП д.о.о. „Радио 996" Краљево у износу од 850.000,00 динара; 
- О.Д. ИБМ – М радио, Краљево у износу од 247.000,00 динара; 
- „Медија - М“ продукцијска кућа у износу од 50.000,00 динара; 
- Радио телевизија Краљево и Ибарске новости Д. О.О. Краљево у износу од 3.662.500,00 динара; 
- Д. О.О. за производњу трговину и услуге „MIX MEDIA“ Краљево у износу од 200.000,00 динара; 
- Предузеће за инжињеринг, трговину „ЕЛИПСА“ О.Д. Краљево у износу од 75.000,00 динара и 
- АД „Аутотранспорт“ Краљево на име одржавања текуће активности у износу од 2.000.000,00 

динара.  
 

ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 
 

Члан 18.  
 

Обрасци: Биланс стања на дан 31.децембар 2012. године (Образац 1), Биланс прихода и расхода у 
периоду 01. јануара 2012. до 31. децембра 2012. године (Образац 2), Извештај о капиталним расходима и 
финансирању у периоду 01. јануара 2012. године до 31. децембра 2012. године (Образац 3), Извештај о 
новчаним токовима у периоду 01. јануара 2012. године до 31. децембра 2012. године (Образац 4) и 
Извештај о извршењу буџета у периоду 01. јануара 2012. године до 31. децембра 2012. године (Образац 5), 
на основу којих је сачињена ова Oдлука, оверени су и архивирани у Градској управи.  
 

Члан 19. 
 

Одлуку о завршном рачуну буџета града Краљева за 2012. годину доставити Управи за трезор, након 
усвајања у складу са законом.  
 

Члан 20.  
  

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу града Краљева“. 
 
 

Skup{tina grada Kraqeva                        Predsednik Skup{tine 
Broj: 011–77/2013-III                grada Kraqeva  
Dana: 24. septembra 2013. godine       Sreten Jovanovi}, s. r. 
              _____________________________ 
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229. 

             
      

На основу члана 6. став 2, члана 43. став 1. и члана 63. став 1. Закона о буџетском систему („Службени 
гласник РС“, број 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12 и 62/13), члана 20. тачка 3, а у вези са чланом 23. став 
4. члана 32. тачка 2. а у вези са чланом 66. став 3. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, 
број 129/07), члана 16. тачка 5, члана 26. тачка 2, члана 89. став 1. и 2. и члана 121. став 2. Статута града 
Краљева („Службени лист града Краљева“, број 4/08, 19/12 и 13/13),  

Скупштина града Краљева, на седници одржаној дана 19, 20, 23. и 24. септембра 2013. године, донела је 
 

О Д Л У К У 
О РЕБАЛАНСУ БУЏЕТА ГРАДА КРАЉЕВА ЗА 2013. ГОДИНУ 

 
 

Ι  ОПШТИ ДЕО 
 

Члан 1. 
 

У Одлуци о буџету града Краљева за 2013. годину („Службени лист града Краљева“, број 28/12), у 
даљем тексту Одлука, члан 1. Одлуке мења се и гласи: 

„Овом Одлуком утврђује се буџет града Краљева за 2013. годину (у даљем тексту: буџет), планирају се 
приходи и примања и утврђују расходи и издаци буџета, примања и издаци по основу датих кредита и 
продаје, односно набавке финансијске имовине, задуживања и отплата дуга и рачун финансирања у 
следећим износима, и то: 

 

ОПИС Шифра економске класификације У динарима 

А. Примања и издаци буџета     

I. УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА 7+8 3.064.910.174,15 

УКУПНИ ПРИХОДИ 7 3.059.910.174,15 
1. Порески приход 71 1.855.234.037,15 
1.1. Порез на доходак, добит и капиталне добитке 711 1.519.524.037,15 
1.2. Порез на фонд зарада 712 0,00 
1.3. Порез на имовину 713 230.010.000,00 
1.4. Порез на добра и услуге (ПДВ и акцизе) 714 47.200.000,00 
1.5. Порез на међународну трговину и трансакције 715  
1.6. Други порески приход 716+719 58.500.000,00 
2. Социјални доприноси 72  
3. Непорески приход, од чега 74+77+78 438.500.000,00 
 - наплаћене камате 7411 42.000.000,00 
3.1. Приходи из буџета 79  

4. Примања од продаје нефинансијске имовине 8 5.000.000,00 
5. Донације  731+732  
6. Трансфери 733 766.176.137,00 
II. УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ 4+5 3.349.619.425,00 
УКУПНИ РАСХОДИ 4 2.681.328.700,00 
1. Расходи за запослене 41 734.833.500,00 
2. Коришћење роба и услуга 42 992.128.500,00 
3. Отплата камата и пратећи трошкови задуживања 44 25.857.000,00 
4. Субвенције 45 152.100.000,00 
5. Социјално осигурање и социјална заштита 47 131.195.600,00 
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ОПИС Шифра економске класификације У динарима 

6. Остали расходи 48+49 156.282.600,00 
ТЕКУЋИ ТРАНСФЕРИ 4631+4641 402.091.500,00 
Остале текуће дотације и трансфери 4651  
ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ 5 668.290.725,00 
КАПИТАЛНИ ТРАНСФЕРИ 4632+4642 86.840.000,00 

Остале капиталне дотације и трансфери 4652  
VI. ПРИМАЊА ПО ОСНОВУ ОТПЛАТЕ КРЕДИТА И 
ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ МИНУС 
ИЗДАЦИ ПО ОСНОВУ ДАТИХ КРЕДИТА И 
НАБАВКЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (IV-V) 92–62 14.999.000,00 

III  БУЏЕТСКИ СУФИЦИТ / ДЕФИЦИТ (I-II) (7+8)-(4+5) -284.709.250,85 
ПРИМАРНИ СУФИЦИТ (ДЕФИЦИТ) (УКУПНИ 
ПРИХОДИ УМАЊЕНИ ЗА НАПЛАЋЕНЕ КАМАТЕ 
МИНУС УКУПНИ РАСХОДИ УМАЊЕНИ ЗА 
ПЛАЋЕНЕ КАМАТЕ) (7–7411+8)-(4–44+5) -300.852.250,85 
УКУПНИ ФИСКАЛНИ РЕЗУЛТАТ (III+VI)  -269.710.250,85 
B. ПРИМАЊА И ИЗДАЦИ ПО ОСНОВУ ДАТИХ 
КРЕДИТА И ПРОДАЈЕ, ОДНОСНО НАБАВКЕ 
ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ   
IV. ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ 
ИМОВИНЕ (категорија 92 осим 9211, 9221, 9219, 9227, 
9228) 92 15.000.000,00 

V  ИЗДАЦИ ЗА НАБАВКУ ФИНАНСИЈСКЕ 
ИМОВИНЕ (у циљу спровођења јавних политика)  62 1.000,00 
C. ЗАДУЖИВАЊЕ И ОТПЛАТА ДУГА   
VII  ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА 91  
1. Примања од домаћих задуживања 911  
1.1. Задуживање код јавних финансијских институција и 
пословних банака 9113+9114  

1.2. Задуживање код осталих кредитора 9111+9112+9115+9116+9117+9118+9119  
2. Примања од иностраног задуживања 912  
VIII  ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ 61 77.200.000,00 
1. Отплата главнице домаћим кредиторима 611 77.200.000,00 
1.1. Отплата главнице јавним финансијским 
институцијама и пословним банкама 6113+6114 77.200.000,00 
1.2. Отплата главнице осталим кредиторима 6111+6112+6115+6116+6117+6118+6119  
2. Отплата главнице страним кредиторима 612  
УКУПАН ФИСКАЛНИ СУФИЦИТ / ДЕФИЦИТ 
(7+8)-(4+5)+(92–62)  -269.710.250,85 

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

2. Примања од задуживања (категорија 91)   

3. Неутрошена средства из предходних година  346.910.250,85 

4. Издаци за отплату главнице дуга (61)  77.200.000,00 

5. Издаци за набавку финансијске имовине која није у 
циљу спровођења јавних политика (део 62)   

 НЕТО ФИНАНСИРАЊЕ    269.710.250,85 
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Члан 2. 
 

Члан 2. Одлуке мења се и гласи:    
„Средства буџета за 2013. годину чине: 

- приходи и примања од продаје нефинансијске имовине у износу од 3.064.910.174,15 динара; 
- расходи и издаци за набавку нефинансијске имовине у износу од 3.349.619.425,00 динара; 
- буџетски дефицит у износу од 284.709.250,85 динара и 
- фискални дефицит у износу од 269.710.250,85 динара. 

Укупна средства за финансирање буџетског дефицита из члана 1. ове oдлуке у износу од 
284.709.250,85 динара, отплате дуга у износу од 77.200.000,00 динара и издаци за набавку финансијске 
имовине у износу од 1.000,00 динара обезбедиће се из: примања од продаје финансијске имовине у износу 
од 15.000.000,00 динара и неутрошених средстава из претходних година у износу од 346.910.250,85 
динара“.  
     

Члан 3. 
Члан 3. Одлуке мења се и гласи: 
„Преглед планираних капиталних издатака буџетских корисника за текућу и наредне две буџетске 

године: 
  

    у динарима  
  

Раздео/Глава 
Буџетски 
корисник 

Опис 
капиталног 

пројекта 

2013 2014 2015 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 
4/02 Дирекција за 

планирање и 
изградњу 
„Краљево“ 

Изградња 
спортске хале 276.000.000,00 103.000.000,00 - 

 
 Изградња 

моста у 
Скопљанској 140.000.000,00 60.000.000,00 - 

 

 Израда и 
техничка 
контрола 
пројектне 
документације 20.000.000,00 25.000.000,00 25.000.000,00 

  Реконструкција 
улица и тргова 83.000.000,00 100.000.000,00 170.000.000,00 

 
 Изградња 

затвореног 
базена - - 200.000.000,00 

Раздео/Глава Буџетски 
корисник 

Опис 
капиталног 

пројекта 2013 2014 2015 
1. 2. 3. 4. 5. 6. 
  Изградња 

сточне пијаце 20.000.000,00 92.000.000,00 - 
  Примарна 

фекална и 
атмосферска 
канализација 15.000.000,00 20.000.000,00 20.000.000,00 

  Регулација леве 
обале Ибра 10.000.000,00 10.000.000,00 30.000.000,00 

  Изградња 
спомен собе 7.000.000,00 10.000.000,00 20.000.000,00 
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  Објекат за 
стамбено 
збрињавање 
избелица 25.000.000,00 25.000.000,00 - 

Дирекција за планирање и 
изградњу „Краљево“  596.000.000,00 445.000.000,00 465.000.000,00 

4/03 
Основно 
образовање 

Изградња 
фискултурне 
сале 32.000.000,00 - - 

Основно образовање  32.000.000,00 - - 
 4/04 Средње образовање Изградња 

машинске 
радионице 11.000.000,00 - - 

Средње образовање  11.000.000,00 - - 
4/14 Предшколска 

установа 
„Олга 
Јовичић - 
Рита“ 
Краљево 

Изградња 
централног 
вртића 44.500.000,00 - - 

Предшколска установа 
„Олга Јовичић - Рита“ 
Краљево  44.500.000,00 - - 
УКУПНО  683.500.000,00 445.000.000,00 465.000.000,00 

 
Прописани обрасци Министарства финансија и привреде РС сагласно члану 36а. Закона о буџетском 

систему из Упутства за припрему Одлуке о буџету локалне власти за 2013. годину и пројекција за 2014. и 
2015. годину са Табелама 3 и 3а капитални пројекти у периоду 2013 -2015, дати су у прилогу ове Одлуке и 
представљају њен саставни део“. 
 

Члан 4. 
 
Члан 4. Одлуке мења се и гласи: 
„У текућу буџетску резерву планирају се средства у износу од 30.000.000,00 динара“. 
 

Члан 5. 
 
Члан 5. Одлуке брише се. 
 

Члан 6. 
 

Члан 6. Одлуке мења се и гласи: 
„Укупни буџетски приходи и примања и пренета средства из ранијих година утврђују се у следећим 

износима: 
          у динарима 

 

Редни 
број 

Кате-
горија Група 

Синте- 
тички 
конто 

О П И С  

Одлука о  
буџету 
за 2013. 
 годину  

Одлука о  
ребалансу 

за 2013.  
годину 

 Индекс 
(9/8) 

1 2 3 4 7 8 9 10 
   321311 Нерас. вишак прихода и 

примања или дефицит из 
ранијих год. 360.400.000,00 346.910.250,85 96,26 

1. 710000   Порези 1.917.376.487,00 1.855.234.037,15 96,76 
1.1.  711000  Порез на доходак, добит и 

капиталне добитке 1.651.366.487,00 1.519.524.037,15 92,02 
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Редни 
број 

Кате-
горија Група 

Синте- 
тички 
конто 

О П И С  

Одлука о  
буџету 
за 2013. 
 годину  

Одлука о  
ребалансу 

за 2013.  
годину 

 Индекс 
(9/8) 

1 2 3 4 7 8 9 10 
1.1.1.   711100 Порези на доходак и 

капиталне добитке које 
плаћају физичка лица 1.651.366.487,00 1.519.524.037,15 92,02 

1.2.  713000  Порез на имовину 187.010.000,00 230.010.000,00 122,99 
1.2.1.   713100 Периодични порези на 

непокретности 117.000.000,00 160.000.000,00 136,75 
1.2.2.   713300 Порез на заоставштину, 

наслеђе и поклон 10.000.000,00 10.000.000,00 100,00 
1.2.3.   713400 Порез на финансијске и 

капиталне трансакције 60.000.000,00 60.000.000,00 100,00 
1.2.4.   713600 Други периодични порези 

на имовину 10.000,00 10.000,00 100,00 
1.3.  714000  Порез на добра и услуге 42.500.000,00 47.200.000,00 111,06 

1.3.1.   714500 Порези, таксе и накнаде на 
употребу добара, на дозволу 
да се добра употребљавају 
или делатности обављају 42.500.000,00 47.200.000,00 111,06 

1.4.  716000  Други порези 36.500.000,00 58.500.000,00 160,27 
1.4.1.   716100 Други порези које 

искључиво плаћају 
предузећа, односно 
предузетници 36.500.000,00 58.500.000,00 160,27 

2. 730000   Донације и трансфери 765.322.913,00 766.176.137,00 100,11 
2.1.  731000  Донације од иностраних 

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

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

иностраних држава 0,00 0,00 0,00 
2.2.  732000  Донације од међународних 

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

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

међународних органзација 0,00 0,00 0,00 
2.3.  733000  Трансфери од других 

нивоа власти 765.322.913,00 766.176.137,00 100,11 
2.3.1.   733100 Текући трансфери од 

других нивоа власти 765.322.913,00 763.026.137,00 99,70 
2.3.2.   733200 Капитални трансфери од 

других нивоа власти 0,00 3.150.000,00 0,00 
3. 740000   Други приходи 234.270.000,00 434.200.000,00 185,34 

3.1.  741000  Приходи од имовине 165.750.000,00 158.350.000,00 95,54 
3.1.1.   741100 Камате 27.000.000,00 42.000.000,00 155,56 
3.1.2.   741200 Дивиденде 0,00 0,00 0,00 
3.1.3.   741400 Приходи од имовине који 

припада имаоцима полисе 
осигурања  500.000,00 0,00 

3.1.3.   741500 Закуп непроизведене 
имовине 138.750.000,00 115.850.000,00 83,50 

3.2.  742000  Приходи од продаје добара 
и услуга 44.020.000,00 126.520.000,00 287,41 
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Редни 
број 

Кате-
горија Група 

Синте- 
тички 
конто 

О П И С  

Одлука о  
буџету 
за 2013. 
 годину  

Одлука о  
ребалансу 

за 2013.  
годину 

 Индекс 
(9/8) 

1 2 3 4 7 8 9 10 
3.2.1.   742100 Приходи од продаје добара 

и услуга или закупа од стра-
не тржишних организација 22.000.000,00 16.500.000,00 75,00 

3.2.2.   742200 Таксе и накнаде 21.520.000,00 52.520.000,00 244,05 
3.2.3.   742300 Споредне продаје добара и 

услуга које врше државне 
нетржишне јединице 500.000,00 57.500.000,00 11.500,00 

3.3.  743000  Новчане казне и одузета 
имовинска корист 16.700.000,00 16.900.000,00 101,20 

3.3.1.   743300 Приходи од новчаних казни 
за прекршаје  16.650.000,00 16.900.000,00 101,50 

3.3.2.   743400 Приходи од пенала 0,00 0,00 0,00 
3.3.3.   743500 Приходи од одузете 

имовинске користи 50.000,00 0,00 0,00 
3.4.  744000  Добровољни трансфери од 

физичких и правних лица 0,00 111.130.000,00 0,00 
3.4.1.   744100 Текући добровољни 

трансфери од физичких и 
правних лица 0,00 1.130.000,00 0,00 

3.4.2.   744200 Капитални добровољни 
трансфери од физичких и 
правних лица  0,00 110.000.000,00 0,00 

3.5.  745000  Мешовити и неодређени 
приходи 7.800.000,00 21.300.000,00 273,08 

3.5.1.   745100 Мешовити и неодређени 
приходи 7.800.000,00 21.300.000,00 273,08 

4. 770000   Меморандумске ставке за 
рефундацију расхода 3.500.000,00 4.300.000,00 122,86 

4.1.  771000  Меморандумске ставке за 
рефундацију расхода 2.500.000,00 2.500.000,00 100,00 

4.1.1.   771100 Меморандумске ставке за 
рефундацију расхода 2.500.000,00 2.500.000,00 100,00 

4.2.  772000  Меморандумске ставке за 
рефундацију расхода из 
претходне године 1.000.000,00 1.800.000,00 180,00 

4.2.1.   772100 Меморандумске ставке за 
рефундацију расхода из 
претходне године 1.000.000,00 1.800.000,00 180,00 

5. 810000   Примања од продаје 
основних средстава 100.000,00 0,00 0,00 

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

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

5.2.  812000  Примања од продаје 
покретне имовине 100.000,00 0,00 0,00 

5.2.1.   812100 Примања од продаје 
покретне имовине 100.000,00 0,00 0,00 

5.3.  813000  Примања од продаје 
осталих основних 
средстава 0,00 0,00 0,00 

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

Кате-
горија Група 

Синте- 
тички 
конто 

О П И С  

Одлука о  
буџету 
за 2013. 
 годину  

Одлука о  
ребалансу 

за 2013.  
годину 

 Индекс 
(9/8) 

1 2 3 4 7 8 9 10 
6. 840000   Примања од продаје 

природне имовине 15.000.000,00 5.000.000,00 33,33 
6.1.  841000  Примања од продаје 

земљишта 15.000.000,00 5.000.000,00 33,33 
6.1.1.   841100 Примања од продаје 

земљишта 15.000.000,00 5.000.000,00 33,33 
7. 910000   Примања од задужења 0,00 0,00 0,00 

7.1. 
 911000  

Примања од домаћих 
задужења 0,00 0,00 0,00 

7.1.1. 
  911200 

Примања од задуживања од 
осталих нивоа власти 0,00 0,00 0,00 

7.1.2. 
  911400 

Примања од задуживања од 
пословних банака у земљи 0,00 0,00 0,00 

8. 920000   Примања од продаје 
финансијске имовине 18.000.000,00 15.000.000,00 83,33 

8.1.  921000  Примања од продаје 
домаће финансијске 
имовине 18.000.000,00 15.000.000,00 83,33 

8.1.1.   921600 Примања од отплате 
кредита датих физичким 
лицима и домаћинствима у 
земљи 15.000.000,00 15.000.000,00 100,00 

8.1.2.   921900 Примања од продаје 
домаћих акција и осталог 
капитала  3.000.000,00 0,00 0,00 

        
УКУПНИ ПРИХОДИ И 
ПРИМАЊА (7+8+9): 2.953.569.400,00 3.079.910.174,15 104,28 

    
СВЕГА БУЏЕТ 
321+(7+8+9): 3.313.969.400,00 3.426.820.425,00 103,40 

 
 

Члан 7. 
 

Члан 7. Одлуке мења се и гласи: 
„Укупни буџетски расходи и издаци по основним наменама утврђују се у следећим износима: 

                     у динарима 
 

П
оз

иц
иј

а 

Екон. 
клас. ОПИС 

План за 2013. 
годину  

из буџета 

Ребаланс за 
2013. 

годину 
из буџета 

Индекс 
(5/4) 

1 2 3 4 5 6 

1.   КОНСОЛИДАЦИЈА ИЗДАТАКА ИЗ 
БУЏЕТА 

     

1 411000 Плате, додаци и накнаде запослених  571.716.000,00 575.945.500,00 100,74 
2 412000 Социјални доприноси на терет послодавца 102.339.500,00 103.100.000,00 100,74 
3 413000 Накнаде у натури 2.470.000,00 2.327.000,00 94,21 
4 414000 Социјална давања запосленима 9.430.000,00 10.444.000,00 110,75 
5 415000 Накнаде трошкова за запослене 11.545.000,00 12.937.000,00 112,06 
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П

оз
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а 

Екон. 
клас. ОПИС 

План за 2013. 
годину  

из буџета 

Ребаланс за 
2013. 

годину 
из буџета 

Индекс 
(5/4) 

1 2 3 4 5 6 
6 416000 Награде запосленима и остали посебни 

расходи 5.200.000,00 4.480.000,00 86,15 
7 417000 Посланички додатак 23.550.000,00 25.600.000,00 108,70 
8 421000 Стални трошкови 248.560.000,00 278.805.000,00 112,17 
9 422000 Трошкови путовања 5.280.000,00 5.048.000,00 95,61 
10 423000 Услуге по уговору 77.576.800,00 74.680.000,00 96,27 
11 424000 Специјализоване услуге 144.875.000,00 154.125.500,00 106,39 
12 425000 Текуће поправке и одржавање  400.801.000,00 431.685.000,00 107,71 
13 426000 Материјал 44.820.000,00 47.785.000,00 106,62 
14 431000 Амортизација некретнина и опреме 0,00 0,00 0,00 
15 441000 Отплата камата домаћим пословним банкама 25.400.000,00 25.400.000,00 100,00 
16 444000 Пратећи трошкови задуживања 192.500,00 457.000,00 237,40 
17 451000 Субвенције јавним нефинансијским 

предузећима и организацијама 102.000.000,00 137.100.000,00 134,41 
18 454000 Субвенције приватним предузећима 12.000.000,00 15.000.000,00 125,00 
19 472000 Накнаде за социјалну заштиту из буџета 115.400.000,00 131.195.600,00 113,69 
20 481000 Дотације невладиним организацијама 82.882.600,00 89.032.600,00 107,42 
21 482000 Порези, обавезне таксе и казне  4.686.000,00 6.150.000,00 131,24 
22 483000 Новчане казне и пенали по решењу судова  3.600.000,00 4.100.000,00 113,89 
23 484000 Накнада штете за повреде или штету 

насталу услед елементарних непогода или 
других природних узрока 25.000.000,00 10.000.000,00 40,00 

24 485000 Накнада штете за повреде или штету 
нанету од стране државних органа 7.000.000,00 17.000.000,00 242,86 

25 499000 Средства резерве: 61.000.000,00 30.000.000,00 49,18 
   Стална резерва 0,00    
   Текућа резерва 30.000.000,00    

26 511000 Зграде и грађевински објекти 588.500.000,00 603.350.000,00 102,52 
27 512000 Машине и опрема 59.245.000,00 44.640.725,00 75,35 
28 513000 Остале некретнине и опрема 0,00 0,00 0,00 
29 515000 Нематеријална имовина 5.900.000,00 5.300.000,00 89,83 
30 523000 Залихе робе за даљу продају 0,00 0,00 0,00 
31 541000 Земљиште 25.000.000,00 15.000.000,00 60,00 
32 611000 Отплата главнице домаћим пословним 

банкама 77.200.000,00 77.200.000,00 100,00 
33 621000 Набавка домаће финансијске имовине 0,00 1.000,00 0,00 
2.   Трансфери осталим нивоима власти    
34 463100 Текући трансфери осталим нивоима 

власти 360.610.000,00 402.091.500,00 111,50 
35 463200 Капитални трансфери осталим нивоима 

власти 110.190.000,00 86.840.000,00 78,81 
3.    Остале дотације и трансфери    
36 465100 Остале текуће дотације и трансфери 0,00 0,00 0,00 
37 465200 Остале капиталне дотације и трансфери 0,00 0,00 0,00 

    СВЕГА СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА: 3.313.969.400,00 3.426.820.425,00 103,40 
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ΙΙ  ПОСЕБАН ДЕО  
Члан 8. 

 
Члан 13. Одлуке мења се и гласи: 
 „Средства буџета у износу од 3.426.820.425,00 динара за 2013. годину, распоређују се на директне и 

индиректне буџетске кориснике утврђене овом Одлуком и то: 
             
                      у динарима 
 

Ра
зд

ео
 

Гл
ав

а 

Ф
ун

кц
. к

ла
с.

 

П
оз

иц
иј

а 

Екон. 
клас. ОПИС 

План за  
2013. 

годину 
из буџета 

Ребаланс за  
2013. годину 

из буџета 

 
Сопствени 

приходи  
 

Индекс 
(8/7)  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 01       СКУПШТИНА  
       

    
110 1 411000 Плате, додаци и накнаде 

запослених  8.120.000,00 7.950.000,00  97,91 

    
110 2 412000 Социјални доприноси на терет 

послодавца 1.454.000,00 1.425.000,00  98,01 
    110 3 413000 Накнаде у натури 0,00 0,00  0,00 
    110 4 414000 Социјална давања запосленима 50.000,00 50.000,00  100,00 

    
110 5 415000 Накнаде трошкова за 

запослене 40.000,00 40.000,00  100,00 

    
110 6 416000 Награде запосленима и остали 

посебни расходи  0,00 0,00  0,00 
    110 7 417000 Посланички додатак 18.800.000,00 21.500.000,00  114,36 

     

- Накнаде и дневнице 
одборницима и шефовима  
 одборничких група 
20.650.000,00– 
Функционални додатак 
850.000,00     

    110 8 421000 Стални трошкови 600.000,00 550.000,00  91,67 
    110 9 422000 Трошкови путовања 250.000,00 180.000,00  72,00 
    110 10 423000 Услуге по уговору 21.911.800,00 20.800.000,00  94,93 

     

- Накнаде председ. сав. МЗ и 
тех. секретарима одб. гр. 
12.500.000,00     

     

- Mедијске услуге (пренос 
седница скупштине) 
3.000.000,00– Накнада за рад 
комисија скупштине града 
2.200.000,00      

     

- Остали расх. (публикације, 
репрезен, часописи и др.) 
3.100.000,00     

    110 11 424000 Специјализовне услуге 100.000,00 100.000,00  100,00 
    110 12 425000 Текуће поправке и одржавање 300.000,00 250.000,00  83,33 
    110 13 426000 Материјал 1.350.000,00 800.000,00  59,26 
    110 14 444000 Пратећи трошкови задуживања 0,00 0,00  0,00 

    
110 15 463000 Трансфери осталим нивоима 

власти  0,00 0,00  0,00 

    
110 16 472000 Накнаде за социјалну заштиту 

из буџета 0,00 0,00  0,00 

    
110 17 481000 Дотације невладиним 

организацијама:  4.632.600,00 4.632.600,00  100,00 
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Ребаланс за  
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Сопствени 

приходи  
 

Индекс 
(8/7)  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

       

- Редовно финансирање 
политичких субјеката 
4.632.600,00      

          СВЕГА РАЗДЕО 1:  57.608.400,00 58.277.600,00  101,16 

          
Извори финансирања за 
раздео 1: 57.608.400,00 58.277.600,00   

        01 Приходи из буџета 57.608.400,00 58.277.600,00   
2 01       ИЗВРШНИ ОРГАНИ     

    
110 18 411000 Плате, додаци и накнаде 

запослених  8.550.000,00 8.400.000,00  98,25 

    
110 19 412000 Социјални доприноси на терет 

послодавца 1.530.000,00 1.505.000,00  98,37 
    110 20 413000 Накнаде у натури 0,00 0,00  0,00 
  110 21 414000 Социјална давања запосленима 50.000,00 50.000,00  100,00 

    110 22 415000 
Накнаде трошкова за 
запослене 250.000,00 330.000,00  132,00 

    
110 23 416000 Награде запосленима и остали 

посебни расходи  0,00 0,00  0,00 
    110 24 417000 Посланички додатак 4.750.000,00 4.100.000,00  86,32 

     
- Функционерски додатак 
члановима градског већа      

    110 25 421000 Стални трошкови 3.500.000,00 4.100.000,00  117,14 
    110 26 422000 Трошкови путовања 1.800.000,00 1.700.000,00  94,44 
    110 27 423000 Услуге по уговору 16.350.000,00 16.700.000,00  102,14 

     
- Помоћници и саветници 
градоначелника 5.500.000,00     

     
- Репрезентација, поклони 
3.700.000,00      

     
- Чланарина СКГ и НАЛЕД 
1.300.000,00      

     
- Комисије Градског већа и 
градоначелника 3.000.000,00     

     
- Регионална агенција 
1.900.000,00     

     

- Остало (огласи, превођење, 
штампа,  
 ревизија завршног рачуна и 
др.) 1.300.000,00      

    110 28 424000 Специјализоване услуге 16.100.000,00 17.500.000,00  108,70 
     - Услуге културе 2.000.000,00     

     
- Комисија мртвозорци 
1.700.000,00     

     
- Противградна заштита 
1.370.000,00     

     

- Пројекти и остале 
специјализоване услуге 
12.430.000,00      

  110 29 425000 Текуће поправке и одржавање 500.000,00 700.000,00  140,00 
    110 30 426000 Материјал 2.300.000,00 2.500.000,00  108,70 

  
110 31 441000 Отплата камата домаћим 

пословним банкама 25.400.000,00 25.400.000,00  100,00 
    110 32 444000 Пратећи трошкови задуживања 0,00 300.000,00  0,00 

 



Strana 54 – Broj 21                 SLU@BENI LIST GRADA KRAQEVA                  24. septembar 2013. godine 

Ра
зд

ео
 

Гл
ав

а 

Ф
ун

кц
. к

ла
с.

 

П
оз

иц
иј

а 
Екон. 
клас. ОПИС 

План за  
2013. 

годину 
из буџета 

Ребаланс за  
2013. годину 

из буџета 

 
Сопствени 

приходи  
 

Индекс 
(8/7)  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

    

620 33 451000 Субвенције јавним 
нефинансијским предузећима 
и организацијама 45.000.000,00 80.100.000,00  178,00 

  

   - Обавезе према ЈКП 
„Водовод“ по протоколу 
бр.2310/09 35.000.000,00 
– ЈКП „Чистоћа“ санација 
депоније и опремање 
19.100.000,00 
– ЈЕП „Топлана“ систем 
мерења утрошка енергије 
 и набавка енергената 
13.000.000,00– ЈКП „Пијаца“ 
набавка опреме 8.000.000,00– 
ЈКП „Путеви“ набавка 
трактора са опремом 
5.000.000,00     

  

110 34 454000 Субвенције приватним 
предузећима– Информисање 
15.000.000,00 

12.000.000,00 
 

15.000.000,00 
  

125,00 
 

  050 35 463000 
Трансфери осталим нивоима 
власти  10.500.000,00 11.200.000,00  106,67 

     

- Подстицај у запошљавању 
10.500.000,00– Примарна 
здравствена заштита 
700.000,00     

  110 36 465000 Остале дотације и трансфери 0,00 0,00  0,00 

    090 37 472000 
Накнаде за социјалну заштиту 
из буџета 113.900.000,00 129.695.600,00  113,87 

     

- Накнада незапосленим 
породиљама 56.000.000,00– 
Допунско материјално 
обезбеђење (НОР-а) 
6.200.000,00     

     
- Превоз одређених категорија 
24.000.000,00     

     - Стипендије 5.000.000,00     

     
- Накнада за прворођену бебу 
6.000.000,00     

     
- Народна кухиња, расходи 
Ромског насеља 6.500.000,00     

     

- Дневни центар за старе-
пројекат 1.495.600,00 
– Набав. грађ. материјала за 
интерно расељена лица 
21.500.000,00 
– Остале накнаде (накнада за 
вантелесну оплодњу,  
 смештај ученика и др.) 
3.000.000,00     

    
110 38 481000 Дотације невладиним 

организацијама  23.000.000,00 24.000.000,00  104,35 

     

- Јавна овлашћења поверена 
Црвеном крсту Краљево 
6.000.000,00     
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- Дотације осталим 
удружењима по Одлуци 
17.000.000,00– Верске 
заједнице (црква св. Тројице) 
1.000.000,00     

    

110 
 

39 
 

483000 
 

Новчане казне и пенали по 
решењу судова – Накнада по 
основу одузетог а не враћеног 
земљишта 2.800.000,00 

2.800.000,00 
 

2.800.000,00 
  

100,00 
 

    

090 40 484000 Накнаде штете за повреде или 
штету насталу услед 
елементарних непогода или 
других природних узрока 

25.000.000,00 
 

10.000.000,00 
  

40,00 
 

    

110 41 485000 Накнада штете за повреде или 
штету нанету од стране 
државних органа 

 
7.000.000,00 17.000.000,00  242,86 

    

110 42 499000 Средства резерве: Стална 
резерва 0,00 Текућа резерва 
30.000.000,00 

61.000.000,00 30.000.000,00  49,18 

  
110 43 611000 Отплата главнице домаћим 

пословним банкама 77.200.000,00 77.200.000,00  100,00 

    
110 44 621000 Набавка домаће финансијске 

имовине 0,00 1.000,00  0,00 
          СВЕГА РАЗДЕО 2:  458.480.000,00 480.281.600,00  104,76 

          
Извори финансирања за 
раздео 2: 458.480.000,00 480.281.600,00   

        01 Приходи из буџета 440.580.000,00 456.336.000,00   

    
07 Трансфери од других нивоа 

власти  1.495.600,00   

    

  позиција број 37 (472000)– 
Пројекат „Дневни центар за 
старе“ 1.495.600,00  

 
   

    
08 Добровољни трансфери од 

физичких и правних лица  950.000,00   

    

  позиција број 28 (424000) 
– Пројекат „Унапређивања 
капацитета локалне  
 самоуправе“ 950.000,00  
  

 
 
   

    
13 Нераспоређени вишак 

прихода из ранијих година 17.900.000,00 21.500.000,00   

     

позиција број 37 (472000) за 
расељена лица:– Набавка 
грађевинског материјала 
17.900.000,00– Куповина 
сеоских кућа 800.000,00– 
Смештај расељених лица 
2.800.000,00 

 
 
 
 

 
 
 
   

3 01 
      

 ГРАДСКО ЈАВНО 
ПРАВОБРАНИЛАШТВО 

 
 

 
 

    

330 45 411000 Плате, додаци и накнаде 
запослених  
 6.970.000,00 6.930.000,00  99,43 

    
330 46 412000 Социјални доприноси на терет 

послодавца 1.248.000,00 1.240.000,00  99,36 
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    330 47 413000 Накнаде у натури 50.000,00 50.000,00  100,00 
    330 48 414000 Социјална давања запосленима 100.000,00 100.000,00  100,00 

    
330 49 415000 Накнаде трошкова за 

запослене 0,00 0,00  0,00 

    
330 50 416000 Награде запосленима и остали 

посебни расходи  0,00 0,00  0,00 
    330 51 421000 Стални трошкови 400.000,00 215.000,00  53,75 
    330 52 422000 Трошкови путовања 50.000,00 70.000,00  140,00 
    330 53 423000 Услуге по уговору 240.000,00 160.000,00  66,67 
    330 54 424000 Специјализоване услуге 80.000,00 50.000,00  62,50 
    330 55 425000 Текуће поправке и одржавање 100.000,00 80.000,00  80,00 
    330 56 426000 Материјал 350.000,00 300.000,00  85,71 
  330 57 482000 Порези, обавезне таксе и казне  40.000,00 20.000,00  50,00 

    

330 58 485000 Накнада штете за повреде или 
штету нанету од стране 
државних органа 0,00 0,00  0,00 

    330 59 512000 Машине и опрема 50.000,00 50.000,00  100,00 
    330 60 513000 Остале некретнине и опрема 0,00 0,00  0,00 

         СВЕГА РАЗДЕО 3:  9.678.000,00 9.265.000,00  95,73 

          
Извори финансирања за 
раздео 3: 9.678.000,00 9.265.000,00   

        01 Приходи из буџета 9.678.000,00 9.265.000,00   
4 01       ГРАДСКА УПРАВА     

    
410 61 411000 Плате, додаци и накнаде 

запослених  215.700.000,00 213.960.000,00  99,19 

    
410 62 412000 Социјални доприноси на терет 

послодавца 38.610.000,00 38.298.500,00  99,19 
    410 63 413000 Накнаде у натури 750.000,00 480.000,00  64,00 
    410 64 414000 Социјална давања запосленима 4.500.000,00 5.000.000,00  111,11 

    
410 65 415000 Накнаде трошкова за 

запослене 4.800.000,00 5.300.000,00  110,42 

    
410 66 416000 Награде запосленима и остали 

посебни расходи  2.000.000,00 2.000.000,00  100,00 
    410 67 421000 Стални трошкови 42.000.000,00 42.000.000,00  100,00 
    410 68 422000 Трошкови путовања 1.000.000,00 1.200.000,00  120,00 
    410 69 423000 Услуге по уговору 10.800.000,00 10.800.000,00  100,00 
  130 70 424000 Специјализоване услуге 1.800.000,00 1.800.000,00  100,00 
    130 71 425000 Текуће поправке и одржавање 4.200.000,00 4.200.000,00  100,00 
    130 72 426000 Материјал 12.000.000,00 13.000.000,00  108,33 
    410 73 444000 Пратећи трошкови задуживања 50.000,00 30.000,00  60,00 
  410 74 465000 Остале дотације и трансфери 0,00 0,00  0,00 
    410 75 482000 Порези, обавезне таксе и казне  3.400.000,00 3.400.000,00  100,00 

    
410 76 483000 Новчане казне и пенали по 

решењу судова  0,00 0,00  0,00 

    

090 77 484000 Накнаде штете за повреде или 
штету насталу услед 
елементарних непогода или 
других природних узрока 0,00 0,00  0,00 
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410 78 485000 Накнада штете за повреде или 
штету нанету од стране 
државних органа 0,00 0,00  0,00 

    130 79 511000 Зграде и грађевински објекти 10.000.000,00 9.000.000,00  90,00 
    130 80 512000 Машине и опрема 9.000.000,00 5.000.000,00  55,56 
    130 81 513000 Остале некретнине и опрема 0,00 0,00  0,00 
    130 82 515000 Нематеријална имовина 1.000.000,00 2.100.000,00  210,00 
  130 83 541000 Земљиште 0,00 0,00  0,00 
         СВЕГА ГЛАВА 01:  361.610.000,00 357.568.500,00  98,88 

         
 Извори финансирања за 
главу 01:  361.610.000,00 357.568.500,00   

        01 Приходи из буџета 361.610.000,00 355.568.500,00   

    
13 Нераспоређени вишак 

прихода из ранијих година  2.000.000,00   

     

-позиција број 82 (515000)– 
Пројекат „Унапређивање 
информативног система 
града Краљева“ 2.000.000,00  

 
 
   

4 02 

      

ДИРЕКЦИЈА ЗА 
ПЛАНИРАЊЕ И 

ИЗГРАДЊУ „КРАЉЕВО“ 

 

 

 

 

    
620 84 411000 Плате, додаци и накнаде 

запослених  67.100.000,00 67.100.000,00  100,00 

    
620 85 412000 Социјални доприноси на терет 

послодавца 12.011.000,00 12.011.000,00  100,00 
    620 86 413000 Накнаде у натури 300.000,00 300.000,00  100,00 
    620 87 414000 Социјална давања запосленима 1.500.000,00 2.500.000,00  166,67 

    
620 88 415000 Накнаде трошкова за 

запослене 900.000,00 950.000,00  105,56 

    
620 89 416000 Награде запосленима и остали 

посебни расходи  800.000,00 800.000,00  100,00 
    620 90 421000 Стални трошкови 148.000.000,00 178.500.000,00  120,61 
    620 91 422000 Трошкови путовања 600.000,00 600.000,00  100,00 
    620 92 423000 Услуге по уговору 5.575.000,00 5.575.000,00  100,00 
    620 93 424000 Специјализоване услуге 68.300.000,00 73.300.000,00  107,32 
    620 94 425000 Текуће поправке и одржавање 341.800.000,00 374.640.000,00  109,61 
    620 95 426000 Материјал 3.070.000,00 5.575.000,00  181,60 

    
620 96 431000 Амортизација некретнина и 

опреме 0,00 0,00  0,00 
    620 97 444000 Пратећи трошкови задуживања 100.000,00 100.000,00  100,00 
    620 98 482000 Порези, обавезне таксе и казне  1.000.000,00 2.500.000,00  250,00 

    
620 99 483000 Новчане казне и пенали по 

решењу судова  500.000,00 800.000,00  160,00 

    

620 100 485000 Накнада штете за повреде или 
штету нанету од стране 
државних органа 0,00 0,00  0,00 

    620 101 511000 Зграде и грађевински објекти 525.000.000,00 546.800.000,00  104,15 
    620 102 512000 Машине и опрема 1.555.000,00 1.555.000,00  100,00 
    620 103 513000 Остале некретнине и опрема 0,00 0,00  0,00 
    620 104 515000 Нематеријална имовина 500.000,00 250.000,00  50,00 
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  620 105 541000 Земљиште 25.000.000,00 15.000.000,00  60,00 
         СВЕГА ГЛАВА 02:  1.203.611.000,00 1.288.856.000,00 0,00 107,08 

          
Извори финансирања за 
главу 02:  1.203.611.000,00 1.288.856.000,00 0,00  

         01  Приходи из буџета 859.646.000,00 871.394.099,15   

        
04 Сoпствени приходи 

буџетских корисника    0,00  

    
07 Трансфери од других нивоа 

власти 20.965.000,00 14.924.000,00   

    

  позиција број 94 (425000) 
– Одржавање путева који су 
изузети из мреже  
 државних путева I и II реда 
10.624.000,00 
– Одржавање некатегорисаног 
пута у Витановцу 2.000.000,00 
 позиција број 101 (511000)– 
Изградња водоводне мреже у 
Мат. бањи 2.300.000,00  

 
 

 
   

    
08 Добровољни трансфери од 

физичких и правних лица  110.180.000,00   

    

  позиција број 94 (425000)– 
Санација чесми на Тргу 
Српских ратника 180.000,00   

 
   

    

  позиција број 101 (511000)– 
Изградња моста на Ибру 
110.000.000,00     

        

12 Примања од отплате датих 
кредита и продаје 
финансијске имовине 3.000.000,00 0,00   

          позиција број 101 (511000)     

    
13 Нераспоређени вишак 

прихода из ранијих година 320.000.000,00 292.357.900,85   

     

 позиција број 101 (511000)– 
Изградња стамб. објекта за 
расељана лица 
25.000.000,00– Хала спортова 
у Рибници и други објекти 
267.357.900,85 

 
 
 

 
 
   

4 03       ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ      

    
912 106 463111 Текући трансфери нивоу 

Републике 179.900.000,00 213.135.000,00  118,47 

     
- 413000-Накнаде у натури 
7.000.000,00     

     
- 414000-Социјална давања 
запосленима 1.100.000,00     

     
- 415000-Накнаде трошкова за 
запослене 25.000.000,00     

     
- 416000-Нагр. запосл. и остали 
посебни расх. 6.000.000,00     

     
- 421000-Стални трошкови 
95.555.000,00     

     
- 422000-Трошкови путовања 
54.950.000,00     
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- 423000-Услуге по уговору 
3.820.000,00      

     
- 424000-Специјализоване 
услуге 2.875.000,00     

     
- 425000-Текуће поправке и 
одржавање 6.885.000,00     

     
- 426000-Материјал 
8.800.000,00     

     
- 444000-Пратећи трошкови 
задуживања 60.000,00     

     
- 472000-Накнаде за социјалну 
заштиту из буџета 580.000,00     

     
- 482000-Порези, обавезне 
таксе и казне 28.000,00     

     

- 483000-Новчане казне и 
пенали по решењу судова 
381.000,00     

     

- 485000-Накнаде штете за 
повреде или штету нанету  
 од стране државних органа 
101.000,00     

    
912 107 463211 Капитални трансфери нивоу 

Републике 85.100.000,00 65.670.000,00  77,17 

     
- 511000-Зграде и грађевински 
објекти 61.000.000,00     

     
- 512000-Машине и опрема 
4.600.000,00     

     
- 513000-Остале некретнине и 
опрема 0,00     

     
- 515000-Нематеријална 
имовина 70.000,00     

     - 541000-Земљиште 0,00     
         СВЕГА ГЛАВА 03:  265.000.000,00 278.805.000,00  105,21 

         
Извори финансирања за 
главу 03:  265.000.000,00 278.805.000,00   

       01 Приходи из буџета 265.000.000,00 278.805.000,00   
4 04      СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ      

     920 108 463111  
Текући трансфери нивоу 
Републике 95.710.000,00 107.325.000,00  112,14 

     
- 413000-Накнаде у натури 
1.990.000,00     

     
- 414000-Социјална давања 
запосленима 600.000,00     

     
- 415000-Накнаде трошкова за 
запослене 11.500.000,00     

     
- 416000-Нагр. запосл. и остали 
посебни расх. 3.600.000,00     

     
- 421000-Стални трошкови 
72.000.000,00     

     
- 422000-Трошкови путовања 
1.500.000,00     

     

- 423000-Услуге по уговору 
2.500.000,00 
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- 424000-Специјализоване 
услуге 1.450.000,00     

     
- 425000-Текуће поправке и 
одржавање 3.700.000,00     

     
- 426000-Материјал 
8.250.000,00     

     
- 444000-Пратећи трошкови 
задуживања 60.000,00     

     
- 472000-Накнаде за социјалну 
заштиту из буџета 0,00     

     
- 482000-Порези, обавезне 
таксе и казне 175.000,00     

     
- 483000-Новчане казне и 
пенали по решењу судова 0,00     

     

- 485000-Накнаде штете за 
повреде или штету нанету  
 од стране државних органа 
0,00     

    
920 109 463211 Капитални трансфери нивоу 

Републике 24.290.000,00 19.175.000,00  78,94 

     
- 511000-Зграде и грађевински 
објекти 18.600.000,00     

     
- 512000-Машине и опрема 
500.000,00     

     
- 513000-Остале некретнине и 
опрема 0,00     

     
- 515000-Нематеријална 
имовина 75.000,00     

     - 541000-Земљиште 0,00     
          СВЕГА ГЛАВА 04:  120.000.000,00 126.500.000,00  105,42 

          
Извори финансирања за 
главу 04:  120.000.000,00 126.500.000,00   

        01 Приходи из буџета 120.000.000,00 126.500.000,00   
4 05       НАРОДНИ МУЗЕЈ     

    
820 110 411000 Плате, додаци и накнаде 

запослених  18.166.000,00 18.320.000,00  100,85 

    
820 111 412000 Социјални доприноси на терет 

послодавца 3.252.000,00 3.280.000,00  100,86 

    820 112 413000 Накнаде у натури 200.000,00 227.000,00  113,50 

    820 113 414000 Социјална давања запосленима 200.000,00 0,00  0,00 

  
 

820 114 415000 Накнаде трошкова за запослене 150.000,00 287.000,00  191,33 

  
 820 115 416000 Награде запосленима и остали 

посебни расходи  0,00 0,00  0,00 

    820 116 421000 Стални трошкови 4.350.000,00 4.350.000,00 6.000,00 100,00 
    820 117 422000 Трошкови путовања 200.000,00 230.000,00 30.000,00 115,00 

    820 118 423000 Услуге по уговору 550.000,00 680.000,00 30.000,00 123,64 

    820 119 424000 Специјализоване услуге 2.900.000,00 3.180.000,00  109,66 

    820 120 425000 Текуће поправке и одржавање 270.000,00 320.000,00  118,52 
    820 121 426000 Материјал 800.000,00 800.000,00 17.000,00 100,00 
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820 122 431000 Амортизација некретнина и 

опреме 0,00 0,00  0,00 

    820 123 444000 Пратећи трошкови задуживања 5.000,00 2.000,00  40,00 

    
820 124 472000 Накнаде за социјалну заштиту 

из буџета 0,00 0,00  0,00 

    820 125 482000 Порези, обавезне таксе и казне 30.000,00 14.000,00  46,67 

    820 126 483000 
Новчане казне и пенали по 
решењу судова  0,00 0,00  0,00 

    

820 127 485000 Накнада штете за повреде или 
штету нанету од стране 
државних органа 0,00 0,00  0,00 

    820 128 511000 Зграде и грађевински објекти 3.200.000,00 2.500.000,00  78,13 

    820 129 512000 Машине и опрема 1.200.000,00 1.150.000,00  95,83 
   820 130 513000 Остале некретнине и опрема 0,00 0,00  0,00 
    820 131 515000 Нематеријална имовина 1.200.000,00 800.000,00  66,67 
         СВЕГА ГЛАВА 05:  36.673.000,00 36.140.000,00 83.000,00 98,55 

          
Извори финансирања за 
главу 05:  36.673.000,00 36.140.000,00 83.000,00  

        01 Приходи из буџета 36.673.000,00 34.740.000,00   

        
04 Сопствени приходи 

буџетских корисника   83.000,00  

    
07 Трансфери од других нивоа 

власти  1.400.000,00   

     

позиција 118 (423000) – 
Пројекат „Часопис Наша 
прошлост 14.број“ 280.000,00  

 
   

     

 позиција 119 (424000)  
– Пројекат „Конзервација 
експоната изложених  
 у ризници манастира 
Студеница“ 270.000,00  

 
 
   

     

позиција 129 (512000) – 
Пројекат „Уређење депоа 
Народ. музеја Краљево“ 
850.000,00  

 
   

4 06       ИСТОРИЈСКИ АРХИВ     

    
820 132 411000 Плате, додаци и накнаде 

запослених  17.938.000,00 15.460.000,00  86,19 

    
820 133 412000 Социјални доприноси на терет 

послодавца 3.210.000,00 2.767.500,00  86,21 

    820 134 413000 Накнаде у натури 225.000,00 255.000,00  113,33 
    820 135 414000 Социјална давања запосленима 50.000,00 0,00  0,00 

  
 820 136 415000 Накнаде трошкова за 

запослене 175.000,00 350.000,00  200,00 

  
 820 137 416000 Награде запосленима и остали 

посебни расходи  140.000,00 225.000,00  160,71 
    820 138 421000 Стални трошкови 1.150.000,00 1.250.000,00 60.000,00 108,70 
    820 139 422000 Трошкови путовања 80.000,00 80.000,00  100,00 
    820 140 423000 Услуге по уговору 450.000,00 350.000,00 40.000,00 77,78 
    820 141 424000 Специјализоване услуге 225.000,00 225.000,00 50.000,00 100,00 
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    820 142 425000 Текуће поправке и одржавање 500.000,00 300.000,00 30.000,00 60,00 
    820 143 426000 Материјал 280.000,00 280.000,00 20.000,00 100,00 

    
820 144 431000 Амортизација некретнина и 

опреме 0,00 0,00  0,00 
    820 145 444000 Пратећи трошкови задуживања 4.000,00 0,00  0,00 

    
820 146 472000 Накнаде за социјалну заштиту 

из буџета 0,00 0,00  0,00 
    820 147 482000 Порези, обавезне таксе и казне 5.000,00 0,00  0,00 

    820 148 483000 
Новчане казне и пенали по 
решењу судова  0,00 0,00  0,00 

    

820 149 485000 Накнада штете за повреде или 
штету нанету од стране 
државних органа 0,00 0,00  0,00 

    820 150 511000 Зграде и грађевински објекти 0,00 0,00  0,00 
    820 151 512000 Машине и опрема 400.000,00 494.225,00  123,56 
   820 152 513000 Остале некретнине и опрема 0,00 0,00  0,00 
    820 153 515000 Нематеријална имовина 100.000,00 100.000,00  100,00 
         СВЕГА ГЛАВА 06:  24.932.000,00 22.136.725,00 200.000,00 88,79 

          
Извори финансирања за 
главу 06:  24.932.000,00 22.136.725,00 200.000,00  

        01 Приходи из буџета 24.932.000,00 21.942.500,00   

        
04 Сопствени приходи 

буџетских корисника   200.000,00  

    
07 Трансфери од других нивоа 

власти  194.225,00   

     

позиција 151 (512000) – 
Пројекат „Дигитализ. фондова 
од великог значаја“ 194.225,00   

 
   

4 07       БИБЛИОТЕКА     

    
820 154 411000 Плате, додаци и накнаде 

запослених  28.300.000,00 28.300.000,00  100,00 

    
820 155 412000 Социјални доприноси на терет 

послодавца 5.066.000,00 5.066.000,00  100,00 

    820 156 413000 Накнаде у натури 250.000,00 260.000,00  104,00 
    820 157 414000 Социјална давања запосленима 430.000,00 350.000,00  81,40 

    
820 158 415000 Накнаде трошкова за 

запослене 300.000,00 520.000,00  173,33 

    
820 159 416000 Награде запосленима и остали 

посебни расходи  200.000,00 200.000,00  100,00 

    820 160 421000 Стални трошкови 3.825.000,00 3.825.000,00 70.000,00 100,00 

    820 161 422000 Трошкови путовања 160.000,00 100.000,00 300.000,00 62,50 

    820 162 423000 Услуге по уговору 220.000,00 220.000,00 240.000,00 100,00 

    820 163 424000 Специјализоване услуге 3.500.000,00 2.950.000,00 450.000,00 85,29 

    820 164 425000 Текуће поправке и одржавање 400.000,00 300.000,00 170.000,00 75,00 
    820 165 426000 Материјал 800.000,00 800.000,00 270.000,00 100,00 

    
820 166 431000 Амортизација некретнина и 

опреме 0,00 0,00  0,00 
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    820 167 444000 Пратећи трошкови задуживања 5.000,00 5.000,00  100,00 

    
820 168 472000 Накнаде за социјалну заштиту 

из буџета 0,00 0,00  0,00 

    820 169 482000 Порези, обавезне таксе и казне 35.000,00 35.000,00 20.000,00 100,00 

    
820 170 483000 Новчане казне и пенали по 

решењу судова  0,00 0,00  0,00 

  

820 
 

171 
 

484000 
 

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

    

820 172 485000 Накнада штете за повреде или 
штету нанету од стране 
државних органа 0,00 0,00  0,00 

    820 173 511000 Зграде и грађевински објекти 600.000,00 850.000,00 75.000,00 141,67 

    820 174 512000 Машине и опрема 200.000,00 100.000,00 100.000,00 50,00 
   820 175 513000 Остале некретнине и опрема 0,00 0,00  0,00 

    820 176 515000 Нематеријална имовина 2.000.000,00 1.300.000,00 600.000,00 65,00 
         СВЕГА ГЛАВА 07:  46.291.000,00 45.181.000,00 2.295.000,00 97,60 

          
Извори финансирања за 
главу 07:  46.291.000,00 45.181.000,00 2.295.000,00  

        01 Приходи из буџета 46.291.000,00 44.381.000,00   

        
04 Сопствени приходи 

буџетских корисника   2.295.000,00  

    
07 Трансфери од других нивоа 

власти  800.000,00   

     

 позиција 163 (424000)– 
Пројекат-матичне функције 
800.000,00     

4 08       ПОЗОРИШТЕ     

    
820 177 411000 Плате, додаци и накнаде 

запослених  13.665.000,00 15.310.000,00  112,04 

    
820 178 412000 Социјални доприноси на терет 

послодавца 2.446.000,00 2.740.500,00  112,04 

    820 179 413000 Накнаде у натури 205.000,00 205.000,00  100,00 

    820 180 414000 Социјална давања запосленима 250.000,00 174.000,00 6.000,00 69,60 

    
820 181 415000 Накнаде трошкова за 

запослене 0,00 0,00  0,00 

    
820 182 416000 Награде запосленима и остали 

посебни расходи  220.000,00 155.000,00  70,45 

    820 183 421000 Стални трошкови 2.720.000,00 2.695.000,00 189.000,00 99,08 
    820 184 422000 Трошкови путовања 430.000,00 188.000,00 150.000,00 43,72 
    820 185 423000 Услуге по уговору 350.000,00 285.000,00 380.000,00 81,43 

    820 186 424000 Специјализоване услуге 5.000.000,00 3.600.000,00 500.000,00 72,00 

    820 187 425000 Текуће поправке и одржавање 700.000,00 700.000,00 90.000,00 100,00 
    820 188 426000 Материјал 650.000,00 650.000,00 130.000,00 100,00 

    
820 189 431000 Амортизација некретнина и 

опреме 0,00 0,00  0,00 
    820 190 444000 Пратећи трошкови задуживања 4.000,00 4.000,00 1.000,00 100,00 
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820 191 472000 Накнаде за социјалну заштиту 

из буџета 0,00 0,00  0,00 
    820 192 482000 Порези, обавезне таксе и казне 30.000,00 30.000,00  100,00 

    
820 193 483000 Новчане казне и пенали по 

решењу судова  0,00 0,00  0,00 

    

820 194 485000 Накнада штете за повреде или 
штету нанету од стране 
државних органа 0,00 0,00  0,00 

    820 195 511000 Зграде и грађевински објекти 0,00 0,00  0,00 
    820 196 512000 Машине и опрема 250.000,00 70.000,00 30.000,00 28,00 
   820 197 513000 Остале некретнине и опрема 0,00 0,00  0,00 

    820 198 515000 Нематеријална имовина 0,00 0,00  0,00 
         СВЕГА ГЛАВА 08:  26.920.000,00 26.806.500,00 1.476.000,00 99,58 

          
Извори финансирања за 
главу 08:  26.920.000,00 26.806.500,00 1.476.000,00  

        01 Приходи из буџета 26.920.000,00 26.806.500,00   

        
04 Сопствени приходи 

буџетских корисника   1.476.000,00  
4 09 

      
КУЛТУРНИ ЦЕНТАР 

„РИБНИЦА“ КРАЉЕВО 
 

 
 

 

    
820 199 411000 Плате, додаци и накнаде 

запослених  12.800.000,00 13.773.500,00 500.000,00 107,61 

    
820 200 412000 Социјални доприноси на терет 

послодавца 2.292.000,00 2.465.500,00 90.000,00 107,57 
    820 201 413000 Накнаде у натури 0,00 0,00  0,00 
    820 202 414000 Социјална давања запосленима 100.000,00 100.000,00 1.500.000,00 100,00 

    
820 203 415000 Накнаде трошкова за 

запослене 450.000,00 550.000,00  122,22 

    
820 204 416000 Награде запосленима и остали 

посебни расходи  150.000,00 150.000,00 50.000,00 100,00 
    820 205 421000 Стални трошкови 1.650.000,00 1.800.000,00 525.000,00 109,09 
    820 206 422000 Трошкови путовања 60.000,00 60.000,00 30.000,00 100,00 
    820 207 423000 Услуге по уговору 350.000,00 350.000,00 120.000,00 100,00 
    820 208 424000 Специјализоване услуге 6.000.000,00 5.500.000,00 2.000.000,00 91,67 
    820 209 425000 Текуће поправке и одржавање 1.000.000,00 750.000,00 25.000,00 75,00 
    820 210 426000 Материјал 320.000,00 320.000,00 160.000,00 100,00 

    
820 211 431000 Амортизација некретнина и 

опреме 0,00 0,00  0,00 

  
820 212 441000 Отплата камата домаћим 

пословним банкама 0,00 0,00  0,00 
    820 213 444000 Пратећи трошкови задуживања 3.000,00 3.000,00 12.000,00 100,00 

    
820 214 472000 Накнаде за социјалну заштиту 

из буџета 0,00 0,00  0,00 

  
820 215 481000 Дотације невладиним 

организацијама 0,00 0,00  0,00 
    820 216 482000 Порези, обавезне таксе и казне 20.000,00 25.000,00  125,00 

    
820 217 483000 Новчане казне и пенали по 

решењу судова  0,00 0,00  0,00 

    

820 218 485000 Накнада штете за повреде или 
штету нанету од стране 
државних органа 0,00 0,00  0,00 

 



24. septembar 2013. godine                   SLU@BENI LIST GRADA KRAQEVA                 Broj 21 - Strana 65 

Ра
зд

ео
 

Гл
ав

а 

Ф
ун

кц
. к

ла
с.

 

П
оз

иц
иј

а 
Екон. 
клас. ОПИС 

План за  
2013. 

годину 
из буџета 

Ребаланс за  
2013. годину 

из буџета 

 
Сопствени 

приходи  
 

Индекс 
(8/7)  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
    820 219 511000 Зграде и грађевински објекти 0,00 0,00  0,00 
    820 220 512000 Машине и опрема 500.000,00 200.000,00 50.000,00 40,00 
   820 221 513000 Остале некретнине и опрема 0,00 0,00  0,00 
    820 222 515000 Нематеријална имовина 400.000,00 150.000,00  37,50 
  820 223 523000 Залихе робе за даљу продају 0,00 0,00 2.500.000,00 0,00 
         СВЕГА ГЛАВА 09:  26.095.000,00 26.197.000,00 7.562.000,00 100,39 

         
Извори финансирања за 
главу 09:  26.095.000,00 26.197.000,00 7.562.000,00  

       01 Приходи из буџета 26.095.000,00 26.197.000,00   

       04 
Сопствени приходи 
буџетских корисника   7.562.000,00  

4 10 
     

ДОМ КУЛТУРЕ 
„СТУДЕНИЦА“ УШЋЕ 

 
 

 
 

    820 224 411000 Плате, додаци и накнаде запосл.  3.352.000,00 3.330.000,00  99,34 

    
820 225 412000 Социјални доприноси на терет 

послодавца 600.000,00 596.000,00  99,33 
    820 226 413000 Накнаде у натури 90.000,00 90.000,00  100,00 
    820 227 414000 Социјална давања запосленима 50.000,00 50.000,00  100,00 
    820 228 415000 Накнаде трошкова за запослене 0,00 0,00  0,00 

    
820 229 416000 Награде запосленима и остали 

посебни расходи  0,00 0,00  0,00 
    820 230 421000 Стални трошкови 400.000,00 520.000,00 45.000,00 130,00 
    820 231 422000 Трошкови путовања 50.000,00 50.000,00 10.000,00 100,00 
    820 232 423000 Услуге по уговору 460.000,00 440.000,00 30.000,00 95,65 
    820 233 424000 Специјализоване услуге 800.000,00 800.000,00 120.000,00 100,00 
    820 234 425000 Текуће поправке и одржавање 60.000,00 75.000,00 40.000,00 125,00 
    820 235 426000 Материјал 150.000,00 125.000,00 80.000,00 83,33 

    
820 236 431000 Амортизација некретнина и 

опреме 0,00 0,00  0,00 
    820 237 444000 Пратећи трошкови задуживања 3.000,00 3.000,00  100,00 
  820 238 465000 Остале дотације и трансфери 0,00 0,00  0,00 

    820 239 472000 
Накнаде за социјалну заштиту 
из буџета 0,00 0,00  0,00 

    820 240 482000 Порези, обавезне таксе и казне 6.000,00 6.000,00  100,00 

    
820 241 483000 Новчане казне и пенали по 

решењу судова  0,00 0,00  0,00 

  

820 242 485000 Накнада штете за повреде или 
штету нанету од стране држ. 
органа 0,00 0,00  0,00 

    820 243 511000 Зграде и грађевински објекти 0,00 0,00   
    820 244 512000 Машине и опрема 250.000,00 50.000,00  20,00 
   820 245 513000 Остале некретнине и опрема 0,00 0,00  0,00 
    820 246 515000 Нематеријална имовина 200.000,00 100.000,00 80.000,00 50,00 
         СВЕГА ГЛАВА 10:  6.471.000,00 6.235.000,00 405.000,00 96,35 

         
Извори финансирања за 
главу 10:  6.471.000,00 6.235.000,00 405.000,00  

       01 Приходи из буџета 6.471.000,00 6.235.000,00   

       
04 Сопствени приходи 

буџетских корисника   405.000,00  
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4 11 

     
ЗАВОД ЗА ЗАШТИТУ 

СПОМЕНИКА 
 

 
 

 

    
820 247 411000 Плате, додаци и накнаде 

запослених  17.082.000,00 17.082.000,00 5.295.000,00 100,00 

    
820 248 412000 Социјални доприноси на терет 

послодавца 3.058.000,00 3.058.000,00 948.000,00 100,00 
    820 249 413000 Накнаде у натури 0,00 0,00  0,00 
    820 250 414000 Социјална давања запосленима 200.000,00 150.000,00 250.000,00 75,00 

    
820 251 415000 Накнаде трошкова за 

запослене 125.000,00 180.000,00 20.000,00 144,00 

    
820 252 416000 Награде запосленима и остали 

посебни расходи  150.000,00 80.000,00 30.000,00 53,33 
    820 253 421000 Стални трошкови 1.200.000,00 1.200.000,00 1.130.000,00 100,00 
    820 254 422000 Трошкови путовања 50.000,00 40.000,00 1.200.000,00 80,00 
    820 255 423000 Услуге по уговору 250.000,00 400.000,00 840.000,00 160,00 
    820 256 424000 Специјализоване услуге 3.120.000,00 8.170.500,00 740.000,00 261,88 
    820 257 425000 Текуће поправке и одржавање 150.000,00 150.000,00 150.000,00 100,00 
    820 258 426000 Материјал 350.000,00 270.000,00 960.000,00 77,14 

    
820 259 431000 Амортизација некретнина и 

опреме 0,00 0,00 500.000,00 0,00 

  
820 260 441000 Отплата камата домаћим 

пословним банкама 0,00 0,00 40.000,00 0,00 
    820 261 444000 Пратећи трошкови задуживања 0,00 0,00  0,00 

    
820 262 472000 Накнаде за социјалну заштиту 

из буџета 0,00 0,00  0,00 
    820 263 482000 Порези, обавезне таксе и казне 0,00 0,00 25.000,00 0,00 

    
820 264 483000 Новчане казне и пенали по 

решењу судова  0,00 0,00  0,00 

    

820 265 485000 Накнада штете за повреде или 
штету нанету од стране 
државних органа 0,00 0,00  0,00 

    820 266 511000 Зграде и грађевински објекти 0,00 0,00  0,00 
    820 267 512000 Машине и опрема 790.000,00 790.000,00 290.000,00 100,00 
   820 268 513000 Остале некретнине и опрема 0,00 0,00  0,00 
    820 269 515000 Нематеријална имовина 0,00 0,00  0,00 
         СВЕГА ГЛАВА 11:  26.525.000,00 31.570.500,00 12.418.000,00 119,02 

         

Извори финансирања за 
главу 11:  
 26.525.000,00 31.570.500,00 12.418.000,00  

       01 Приходи из буџета 26.525.000,00 26.020.000,00   

       

04 Сопствени приходи 
буџетских корисника 
   12.418.000,00  

    
13 Нераспоређени вишак 

прихода из ранијих година  5.550.500,00   

     

 позиција број 255 (423000) 
 
– Штампање публикације 
200.000,00 
 позиција број 256 (424000)– 
Нереализовани пројекти из 
ранијих година 5.350.500,00  
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4 12 

     
СПОРТСКИ ЦЕНТАР 

„ИБАР“  
 

 
 

 

    
810 270 411000 Плате, додаци и накнаде 

запослених  11.970.000,00 10.200.000,00 800.000,00 85,21 

    
810 271 412000 Социјални доприноси на терет 

послодавца 2.143.000,00 1.826.000,00 150.000,00 85,21 
    810 272 413000 Накнаде у натури 0,00 0,00  0,00 
    810 273 414000 Социјална давања запосленима 150.000,00 220.000,00 100.000,00 146,67 

    
810 274 415000 Накнаде трошкова за 

запослене 250.000,00 250.000,00  100,00 

    
810 275 416000 Награде запосленима и остали 

посебни расходи  140.000,00 70.000,00  50,00 
    810 276 421000 Стални трошкови 10.000.000,00 8.000.000,00  80,00 
    810 277 422000 Трошкови путовања 50.000,00 50.000,00  100,00 
    810 278 423000 Услуге по уговору 1.450.000,00 400.000,00  27,59 
    810 279 424000 Специјализоване услуге 300.000,00 300.000,00  100,00 
    810 280 425000 Текуће поправке и одржавање 3.500.000,00 2.500.000,00  71,43 
    810 281 426000 Материјал 900.000,00 900.000,00  100,00 

    
810 282 431000 Амортизација некретнина и 

опреме 0,00 0,00  0,00 

  
810 283 441000 Отплата камата домаћим 

пословним банкама 0,00 0,00  0,00 
    810 284 444000 Пратећи трошкови задуживања 5.000,00 0,00  0,00 

    
810 285 472000 Накнаде за социјалну заштиту 

из буџета 0,00 0,00  0,00 

    
810 286 481000 Дотације спор. организ. спорт. 

удруж. 55.000.000,00 60.000.000,00  109,09 
    810 287 482000 Порези, обавезне таксе и казне 0,00 0,00  0,00 

    
810 288 483000 Новчане казне и пенали по 

решењу судова  0,00 0,00  0,00 

    

810 289 485000 Накнада штете за повреде или 
штету нанету од стране 
државних органа 0,00 0,00  0,00 

    810 290 511000 Зграде и грађевински објекти 6.000.000,00 6.000.000,00  100,00 
    810 291 512000 Машине и опрема 350.000,00 350.000,00 100.000,00 100,00 
    810 292 513000 Остале некретнине и опрема 0,00 0,00  0,00 

    810 293 515000 Нематеријална имовина 0,00 0,00  0,00 

         СВЕГА ГЛАВА 12:  92.208.000,00 91.066.000,00 1.150.000,00 98,76 

         
 Извори финансирања за 
главу 12:  92.208.000,00 91.066.000,00 1.150.000,00  

        01  Приходи из буџета 92.208.000,00 91.066.000,00   

       
04 Сопствени приходи 

буџетских корисника   1.150.000,00  
4 13 

     
ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ 

РАД  
 

 
 

 

    
070 294 463111 Текући трансфери нивоу 

Републике 74.500.000,00 70.431.500,00  94,54 

     

- 411000 -Плате, додаци и 
накнаде запослених 
10.160.000,00     
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- 412000-Социјални доприноси 
на терет послодавца 
1.826.500,00     

     - 413000-Накнаде у натури 0,00     

     
- 414000-Социјална давања 
запосленима 0,00     

     
- 415000-Накнаде трошкова за 
запослене 110.000,00     

     

- 416000- Нагр. запосл. и 
остали посебни расх. 
150.000,00     

     
- 421000-Стални трошкови 
3.350.000,00     

     
- 422000-Трошкови путовања 
170.000,00     

     
- 423000-Услуге по уговору 
1.421.000,00     

     
- 424000-Специјализоване 
услуге 215.000,00     

     
- 425000-Текуће поправке и 
одржавање 450.000,00     

     - 426000-Материјал 819.000,00     

       

- 472000-Накнаде за социјалну 
заштиту из буџета 
Проширена права 
51.700.000,00     

       
- 482000-Порези, обавезне 
таксе и казне 60.000,00     

     
- 483000-Новчане казне и 
пенали по решењу судова 0,00     

    
070 295 463211 Капитални трансфери нивоу 

Републике 800.000,00 1.995.000,00  249,38 

     
- 511000-Зграде и грађевински 
објекти 1.600.000,00     

     
- 512000-Машине и опрема 
395.000,00     

     
- 513000-Остале некретнине и 
опрема 0,00     

     
- 515000-Нематеријална 
имовина 0,00     

         СВЕГА ГЛАВА 13:  75.300.000,00 72.426.500,00  96,18 

         
Извори финансирања за 
главу 13:  75.300.000,00 72.426.500,00   

       01 Приходи из буџета 75.300.000,00 72.426.500,00   
4 14 

     

ПРЕДШКОЛСКА 
УСТАНОВА „ОЛГА 
ЈОВИЧИЋ-РИТА“     

    
911 296 411000 Плате, додаци и накнаде 

запослених  117.500.000,00 125.300.000,00 35.600.000,00 106,64 

    
911 297 412000 Социјални доприноси на терет 

послодавца 21.033.000,00 22.430.000,00 6.372.000,00 106,64 
    911 298 413000 Накнаде у натури 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100,00 
    911 299 414000 Социјална давања запосленима 1.500.000,00 1.500.000,00 5.600.000,00 100,00 
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    911 300 415000 Накнаде трошкова за запослене 3.800.000,00 3.800.000,00 500.000,00 100,00 

    
911 301 416000 Награде запосленима и остали 

посебни расходи  1.200.000,00 800.000,00 100.000,00 66,67 
    911 302 421000 Стални трошкови 19.000.000,00 19.000.000,00 6.500.000,00 100,00 
    911 303 422000 Трошкови путовања 50.000,00 50.000,00 3.500.000,00 100,00 
    911 304 423000 Услуге по уговору 1.850.000,00 1.850.000,00 2.600.000,00 100,00 
    911 305 424000 Специјализоване услуге 2.500.000,00 2.500.000,00 2.660.000,00 100,00 
    911 306 425000 Текуће поправке и одржавање 3.200.000,00 2.610.000,00 2.000.000,00 81,56 
    911 307 426000 Материјал 11.000.000,00 11.000.000,00 20.400.000,00 100,00 

    
911 308 431000 Амортизација некретнина и 

опреме 0,00 0,00  0,00 
    911 309 444000 Пратећи трошкови задуживања 0,00 0,00  0,00 
    911 310 482000 Порези, обавезне таксе и казне 100.000,00 100.000,00 120.000,00 100,00 

    
911 311 483000 Новчане казне и пенали по 

решењу судова  0,00 0,00  0,00 

    

911 312 485000 Накнада штете за повреде или 
штету нанету од стране 
државних органа 0,00 0,00  0,00 

    911 313 511000 Зграде и грађевински објекти 35.000.000,00 27.500.000,00  78,57 
    911 314 512000 Машине и опрема 27.500.000,00 20.000.000,00 1.000.000,00 72,73 
    911 315 513000 Остале некретнине и опрема 0,00 0,00  0,00 
    911 316 515000 Нематеријална имовина 0,00 0,00  0,00 
  911 317 541000 Земљиште 0,00 0,00  0,00 
         СВЕГА ГЛАВА 14:  245.333.000,00 238.540.000,00 87.052.000,00 97,23 

         
Извори финансирања за 
главу 14: 245.333.000,00 238.540.000,00 87.052.000,00  

       01 Приходи из буџета 245.333.000,00 238.540.000,00   

       
04 Сопствени приходи 

буџетских корисника   87.052.000,00  
4 15      ГОЧ     

    
911 318 411000 Плате, додаци и накнаде 

запослених  17.883.000,00 18.080.000,00 14.600.000,00 101,10 

    
911 319 412000 Социјални доприноси на терет 

послодавца 3.201.500,00 3.236.000,00 2.616.000,00 101,08 
    911 320 413000 Накнаде у натури 300.000,00 360.000,00 50.000,00 120,00 
    911 321 414000 Социјална давања запосленима 300.000,00 200.000,00 430.000,00 66,67 

    
911 322 415000 Накнаде трошкова за 

запослене 185.000,00 220.000,00 20.000,00 118,92 

    
911 323 416000 Награде запосленима и остали 

посебни расходи  200.000,00 0,00 100.000,00 0,00 
    911 324 421000 Стални трошкови 6.500.000,00 6.500.000,00 4.225.000,00 100,00 
    911 325 422000 Трошкови путовања 50.000,00 50.000,00 1.850.000,00 100,00 
    911 326 423000 Услуге по уговору 150.000,00 150.000,00 2.260.000,00 100,00 
    911 327 424000 Специјализоване услуге 1.000.000,00 1.000.000,00 490.000,00 100,00 
    911 328 425000 Текуће поправке и одржавање 4.000.000,00 4.000.000,00 500.000,00 100,00 
    911 329 426000 Материјал 9.150.000,00 9.100.000,00 8.350.000,00 99,45 

    
911 330 431000 Амортизација некретнина и 

опреме 0,00 0,00  0,00 
    911 331 444000 Пратећи трошкови задуживања 3.500,00 0,00  0,00 
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  911 332 465000 Остале дотације и трансфери 0,00 0,00 20.000,00 0,00 
    911 333 482000 Порези, обавезне таксе и казне 0,00 0,00 250.000,00 0,00 

    
911 334 483000 Новчане казне и пенали по 

решењу судова  0,00 0,00 200.000,00 0,00 

    

911 335 485000 Накнада штете за повреде или 
штету нанету од стране 
државних органа 0,00 0,00  0,00 

    911 336 511000 Зграде и грађевински објекти 8.500.000,00 10.500.000,00 500.000,00 123,53 
    911 337 512000 Машине и опрема 7.200.000,00 2.200.000,00 200.000,00 30,56 
    911 338 513000 Остале некретнине и опрема 0,00 0,00  0,00 
    911 339 515000 Нематеријална имовина 0,00 0,00  0,00 
  911 340 523000 Залихе робе за дању продају 0,00 0,00 4.000.000,00 0,00 
         СВЕГА ГЛАВА 15:  58.623.000,00 55.596.000,00 40.661.000,00 94,84 

         
Извори финансирања за 
главу 15:  58.623.000,00 55.596.000,00 40.661.000,00  

        01  Приходи из буџета 58.623.000,00 55.596.000,00   

       
04 Сопствени приходи 

буџетских корисника   40.661.000,00  
4 16      МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ     

  
160 341 411000 Плате, додаци и накнаде 

запослених  0,00 0,00  0,00 

  
160 342 412000 Социјални доприноси на терет 

послодавца 0,00 0,00  0,00 
  160 343 414000 Социјална давања запосленима 0,00 0,00  0,00 
    160 344 421000 Стални трошкови 2.000.000,00 2.300.000,00  115,00 
  160 345 422000 Трошкови путовања 0,00 0,00  0,00 
    160 346 423000 Услуге по уговору 4.000.000,00 3.800.000,00  95,00 
    160 347 424000 Специјализоване услуге 1.500.000,00 1.500.000,00  100,00 
    160 348 425000 Текуће поправке и одржавање 40.000.000,00 40.000.000,00  100,00 
    160 349 426000 Материјал 400.000,00 400.000,00  100,00 

    

160 350 451000 Субвенције јавним 
нефинансијским предузећима 
и организацијама 0,00 0,00  0,00 

  
160 351 481000 Дотације невладиним 

организацијама  0,00 0,00  0,00 
  160 352 482000 Порези, обавезне таксе и казне 0,00 0,00  0,00 

  
160 353 483000 Новчане казне и пенали по 

решењу судова  300.000,00 500.000,00  166,67 

    

160 354 484000 Накнада штете за повреде или 
штету насталу услед елем. 
непогода 0,00 0,00  0,00 

  160 355 511000 Зграде и грађевински објекти  0,00 0,00  0,00 
  160 356 512000 Машине и опрема 2.000.000,00 2.350.000,00  117,50 
  160 357 513000 Остале некретнине и опрема 0,00 0,00  0,00 
  160 358 515000 Нематеријална имовина 0,00 0,00  0,00 
  160 359 541000 Земљиште 0,00 0,00  0,00 
         СВЕГА ГЛАВА 16:  50.200.000,00 50.850.000,00  101,29 

         
Извори финансирања за 
главу 16: 50.200.000,00 50.850.000,00   

       01 Приходи из буџета 50.200.000,00 50.000.000,00   

    
07 Трансфери од других нивоа 

власти  850.000,00   
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      позиција 356 (512000)      

     

- Опремање Домова културе 
МЗ Буковица, Лазац,  
 Рибница и Ратина 850.000,00     

4 17 

     

 ТУРИСТИЧКА 
ОРГАНИЗАЦИЈА 

КРАЉЕВО 

 

 

 

 
    473 360 411000 Плате, додаци и накнаде запосл.  6.620.000,00 6.450.000,00 1.000.000,00 97,43 

    
473 361 412000 Социјални доприноси на терет 

послодавца 1.185.000,00 1.155.000,00 180.000,00 97,47 
    473 362 413000 Накнаде у натури 0,00 0,00  0,00 
    473 363 414000 Социјална давања запосленима 0,00 0,00  0,00 

    
473 364 415000 Накнаде трошкова за 

запослене 120.000,00 160.000,00  133,33 

    
473 365 416000 Награде запосленима и остали 

посебни расходи  0,00 0,00  0,00 
    473 366 421000 Стални трошкови 1.050.000,00 1.050.000,00 100.000,00 100,00 
    473 367 422000 Трошкови путовања 400.000,00 400.000,00 150.000,00 100,00 
    473 368 423000 Услуге по уговору 2.500.000,00 2.300.000,00 350.000,00 92,00 
    473 369 424000 Специјализоване услуге 5.500.000,00 5.500.000,00 350.000,00 100,00 
    473 370 425000 Текуће поправке и одржавање 121.000,00 110.000,00  90,91 
    473 371 426000 Материјал 350.000,00 315.000,00 100.000,00 90,00 

    
473 372 431000 Амортизација некретнина и 

опреме 0,00 0,00  0,00 
    473 373 444000 Пратећи трошкови задуживања 10.000,00 10.000,00  100,00 
  473 374 465000 Остале дотације и трансфери 0,00 0,00  0,00 
    473 375 482000 Порези, обавезне таксе и казне 20.000,00 20.000,00  100,00 

    
473 376 483000 Новчане казне и пенали по 

решењу судова  0,00 0,00  0,00 

    

473 377 485000 Накнада штете за повреде или 
штету нанету од стране 
државних органа 0,00 0,00  0,00 

    473 378 511000 Зграде и грађевински објекти 200.000,00 200.000,00  100,00 
    473 379 512000 Машине и опрема 500.000,00 450.000,00  90,00 
    473 380 513000 Остале некретнине и опрема 0,00 0,00  0,00 
    473 381 515000 Нематеријална имовина 0,00 0,00 100.000,00 0,00 
    473 382 523000 Залихе робе за даљу продају 0,00 0,00 750.000,00 0,00 
         СВЕГА ГЛАВА 17:  18.576.000,00 18.120.000,00 3.080.000,00 97,55 

          
Извори финансирања за 
главу 17:  18.576.000,00 18.120.000,00 3.080.000,00  

         01  Приходи из буџета 18.576.000,00 18.120.000,00   

        
04 Сопствени приходи 

буџетских корисника   3.080.000,00  
4 18    ВАТРОГАСНИ ФОНД     

 
 160 383 481000 Дотације невладиним 

организацијама  250.000,00 400.000,00  160,00 
      СВЕГА ГЛАВА 18:  250.000,00 400.000,00 0,00 160,00 

      
Извори финансирања за 
главу 18:  250.000,00 400.000,00 0,00  

     01  Приходи из буџета 250.000,00 400.000,00   
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4 19 

   

ФОНДАЦИЈА 
 „ПЕТАР БОГАВАЦ-
АНЂЕЛКО САВИЋ“      

  160 384 421000 Стални трошкови 0,00 0,00 30.000,00 0,00 
  160 385 423000 Услуге по уговору 0,00 0,00 25.000,00 0,00 
  160 386 424000 Специјализоване услуге 0,00 0,00 15.000,00 0,00 

  
160 387 472000 Накнаде за социјалну заштиту 

из буџета 1.500.000,00 1.500.000,00 1.230.000,00 100,00 
  160 388 482000 Порези, обавезне таксе и казне 0,00 0,00 290.000,00 0,00 
      СВЕГА ГЛАВА 19:  1.500.000,00 1.500.000,00 1.590.000,00 100,00 

      
Извори финансирања за 
главу 19:  1.500.000,00 1.500.000,00 1.590.000,00  

     01  Приходи из буџета 1.500.000,00 1.500.000,00   

    
04 Сопствени приходи 

буџетских корисника   1.590.000,00  
4 20 

   
 ФОНД ЗА ЗАШТИТУ 
ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ     

  560 389 421000 Стални трошкови 15.000,00 100.000,00  666,67 
  560 390 423000 Услуге по уговору 120.000,00 120.000,00  100,00 
  560 391 424000 Специјализоване услуге 6.000.000,00 6.000.000,00  100,00 
  560 392 426000 Материјал 50.000,00 50.000,00  100,00 
      СВЕГА ГЛАВА 20:  6.185.000,00 6.270.000,00 0,00 101,37 

      
Извори финансирања за 
главу 20:  6.185.000,00 6.270.000,00 0,00  

     01  Приходи из буџета 3.685.000,00 3.149.650,00   

    

13 
 

Нераспоређени вишак 
прихода из ранијих година 
 позиција 391 (424000) 
3.120.350,00  

2.500.000,00 
 

3.120.350,00 
   

4 21     ФОНД ЗА САОБРАЋАЈ     
  450 393 421000 Стални трошкови 100.000,00 300.000,00  300,00 
  450 394 423000 Услуге по уговору 7.500.000,00 7.300.000,00  97,33 
  450 395 424000 Специјализоване услуге 19.950.000,00 19.950.000,00  100,00 
  450 396 426000 Материјал 500.000,00 500.000,00  100,00 
  450 397 512000 Машине и опрема 7.500.000,00 9.831.500,00  131,09 
  450 398 515000 Нематеријална имовина 500.000,00 500.000,00  100,00 
      СВЕГА ГЛАВА 21:  36.050.000,00 38.381.500,00 0,00 106,47 

      
Извори финансирања за 
главу 21:  36.050.000,00 38.381.500,00 0,00  

     01  Приходи из буџета 16.050.000,00 16.000.000,00   

    

13 
 
 

Нераспоређени вишак 
прихода из ранијих година 
 позиција 395 (424000) 
15.000.000,00  
 позиција 397 (512000) 
7.381.500,00  20.000.000,00 

22.381.500,00 
 
   

4 22 

   

 ФОНД ЗА РАЗВОЈ 
ПОЉОПРИВРЕДЕ 
 ГРАДА КРАЉЕВА     

  420 399 421000 Стални трошкови 100.000,00 550.000,00  550,00 
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П
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иј

а 
Екон. 
клас. ОПИС 

План за  
2013. 

годину 
из буџета 

Ребаланс за  
2013. годину 

из буџета 

 
Сопствени 

приходи  
 

Индекс 
(8/7)  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
  420 400 423000 Услуге по уговору 2.500.000,00 2.000.000,00  80,00 
  420 401 424000 Специјализоване услуге 200.000,00 200.000,00  100,00 
  420 402 426000 Материјал 50.000,00 100.000,00  200,00 

 

 420 403 451000 Субвенције јавним 
нефинансијским предузећима 
и организацијама 57.000.000,00 57.000.000,00  100,00 

 
 420 404 621000 Набавка домаће финансијске 

имовине 0,00 0,00  0,00 
      СВЕГА ГЛАВА 22:  59.850.000,00 59.850.000,00 0,00 100,00 

      
Извори финансирања за 
главу 22:  59.850.000,00 59.850.000,00 0,00  

     01  Приходи из буџета 44.850.000,00 44.850.000,00   

    
04 Сопствени приходи 

буџетских корисника   0,00  

    

12 
 

Примања од отплате датих 
кредита и продаје фина. 
имовине 
 позиција 403 (451000) 
15.000.000,00  

15.000.000,00 
 

15.000.000,00 
   

 УКУПНО РАЗДЕО 4: 2.788.203.000,00 2.878.996.225,00 157.972.000,00 103,26 

          
Извори финансирања за 
раздео 4:  2.788.203.000,00 2.878.996.225,00 157.972.000,00  

        01 Приходи из буџета 2.406.738.000,00 2.410.237.749,15   

        
04 Сопствени приходи 

буџетских корисника   157.972.000,00  

    
07 Трансфери од других нивоа 

власти 20.965.000,00 18.168.225,00   

    
08 Добровољни трансфери од 

физичких и правних лица  110.180.000,00   

        

12 Примања од отплате датих 
кредита и продаје фина. 
имовине 18.000.000,00 15.000.000,00   

    
13 Нераспоређени вишак 

прихода из ранијих година 342.500.000,00 325.410.250,85   
          СВЕГА РАСХОДИ: 3.313.969.400,00 3.426.820.425,00 157.972.000,00 103,40 

          
Извори финансирања 
укупних средстава: 3.313.969.400,00 3.426.820.425,00 157.972.000,00  

        01 Приходи из буџета 2.914.604.400,00 2.934.116.349,15   

        
04 Сопствени приходи 

буџетских корисника   157.972.000,00  

    
07 Трансфери од других нивоа 

власти 20.965.000,00 19.663.825,00   

    
08 Добровољни трансфери од 

физичких и правних лица  111.130.000,00   

        

12 Примања од отплате датих 
кредита и продаје фина. 
имовине 18.000.000,00 15.000.000,00   

    
13 Нераспоређени вишак 

прихода из ранијих година 360.400.000,00 346.910.250,85   
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III PO SEB NE OD RED BE

^lan 9.

^lan 14. Od lu ke me wa se i gla si:
„Ovom od lu kom u bu xe tu gra da Kra qe va

obez be |u ju se sred stva za 572 za po sle nih na
neo d re |e no vre me i 52 za po sle nih na od re |e -
no vre me. Ovaj broj po ve }a va se za 298 za po -
sle na na neo d re |e no vre me i 10 za po sle nih
na od re |e no vre me u Pred {kol skoj usta no vi
gra da Kra qe va“. 

^lan 10.

^lan 31. Od lu ke bri {e se.

^lan 11.

^lan 34. stav 3. Od lu ke me wa se i gla si:
„Ras po red na re {e wa iz sta va 1. i 2.

ovog ~la na Grad sko ve }e gra da Kra qe va je u
oba ve zi da do ne se naj ka sni je u ro ku od 20 da -
na od da na stu pa wa na sna gu ove od lu ke“. 

^lan 12.

U uku pan iz nos sred sta va utvr |en ovom
Od lu kom, ura ~u na ta su i sred stva sta vqe na
na ras po la ga we di rekt nim i in di rekt nim
ko ri sni ci ma bu xet skih sred sta va sa gla sno
Od lu ci o bu xe tu gra da Kra qe va za 2013. go -
di nu („Slu ̀ be ni li st gra da Kra qe va“, broj
28/12).

^lan 13.

Ova od lu ka stu pa na sna gu na red nog da na
od da na ob ja vqi va wa u „Slu ̀ be nom li stu
gra da Kra qe va“.

Skup{tina grada Kraqeva
Broj: 011-78/2013-III
Dana: 24. septembra 2013. godine 

Predsednik Skup{tine 
grada Kraqeva                       

Sreten Jovanovi}, s.r.______________________________
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Ред. 
бр. ИЗВОР ФИНАНСИРАЊА ПРОГРАМ ЗА 2013. ИЗМЕНА И ДОПУНА 

ПРОГРАМА ЗА 2013. 

1 ПРИХОДИ БУЏЕТА ГРАДА КРАЉЕВА     1.100.300.000,00 1.181.979.000,00 

  УКУПНО: 1.100.300.000,00 1.181.979.000,00 

 
 
 
 
2. ПЛАН РАСХОДА 

 

ПОЗ ВРСТА РАСХОДА ПРОГРАМ ЗА 
2013. 

ИЗМЕНА И 
ДОПУНА 

ПРОГРАМА ЗА 
2013. 

А СТАЛНИ ТРОШКОВИ (421000)     
А.1 Чишћење и прање јавних површина у Краљеву, 

Матарушкој Бањи, Ушћу и Студеници и зимско чишћење 
тргова и пешачких стаза у Краљеву 75.000.000,00 85.000.000,00 

А.2 Трошкови за утрошену електричну енергију јавног 
осветљења и градских фонтана и трошкови за утрошену 
воду градских фонтана  68.000.000,00 88.000.000,00 

 УКУПНО А: 143.000.000,00 173.000.000,00 
Б УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ (423000)     

Б.1 Трошкови вештачења 500.000,00 500.000,00 
 УКУПНО Б: 500.000,00 500.000,00 

 

230.

Na osno vu ~la na 90. Za ko na o pla ni ra wu
i iz grad wi („Slu ̀ be ni gla snik RS“ broj
72/09, 81/09, 24/11, 121/12, 42/13 i 50/13) ~la -
na 7, 15. i 16. Za ko na o jav nim pu te vi ma
(„Slu ̀ be ni gla snik RS“ broj 101/05, 123/07,
101/11 i 93/13), ~la na 26. Sta tu ta gra da Kra -
qe va („Slu ̀ be ni list gra da Kra qe va“, broj
15/13 - pre ~i {}en tekst), ~la na 1. stav 1.
ali ne ja 5, ~la na 6. i 8. Od lu ke o gra |e vin -
skom ze mqi {tu („Slu ̀ be ni list gra da Kra -
qe va“, broj 20/10) i Od lu ke o uskla |i va wu
osni va~ kog ak ta Jav nog pred u ze }a Di rek ci -

ja za pla ni ra we i iz grad wu „Kra qe vo“
(„Slu`beni list grada Kraqeva broj 5/13”), 

Skup {ti na gra da Kra qe va, na sed ni ci
odr ̀ a noj 19.,20.,23. i 24.2013. go di ne, do ne -
la je:

IZ ME NE I DO PU NE 

PROGRAMA URE \I VA WA GRA \E -
VIN SKOG ZE MQI [TA 

ZA 2013. GO DI NU

1. PLAN IZ VO RA FI NAN SI RA WA
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В СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ  (424000)     
В.1 Израда планских докумената (трошкови потребни за 

израду стратешких процена, студија и анализа, за 
припрему неопходних геодетских подлога, као и за орто-
фото снимања и друге припремне радове на изради 
планских докумената), са пренетим обавезама: 6.800.000,00 6.800.000,00 

В.1.1 ГУП Краљево 2020       
В.1.2 ПГР Центар – Чибуковац       
В.1.3 ПГР Ратарско имање – Грдица       
В.1.4 ПГР Сијаће поље       
В.1.5 ПГР Берановац – Кованлук       
В.1.6 ПГР Ратина       
В.1.7 ПГР Ратина – Панчево       
В.1.8 ПГР Јарчујак       
В.1.9 ПГР Конарево-Дракчићи       

В.1.10 ПГР Рибница       
В.1.11 ПГР Индустријска зона “Спортски аеродром”       
В.1.12 ПГР Адрани - Шеовац       
В.1.13 ПГР Кулагића ада       
В.1.14 ПГР Крушевица       
В.1.15 ПГР Водоснабдевање       
В.1.16 ПГР Горњи Чибуковац       
В.1.17 ПГР Матарушка Бања       
В.1.18 ПГР Маглич       
В.1.19 ПДР Каменица       
В.1.20 ПГР Гоч       
В.1.21 ПГР Тавник       
В.1.22 ПГР Рудно       
В.1.23 ПДР регулације реке Товарнице       
В.1.24 ПДР за проширење гробља на “Барутани”       

В.2 Пројекти парцелације и препарцелације и урбанистички 
пројекти према појединачним захтевима, израда пројеката 
геодетског обележавања, геодетска снимања, 
идентификација, омеђавање, прибављање копија планова 
и извода из РГЗ-а и сл. по појединачним захтевима 1.000.000,00 1.000.000,00 

В.3 Послови на увођењу ГИС-а 500.000,00 500.000,00 
В.4 Oдржавањe јавних зелених површина у Краљеву, Ушћу, 

Студеници и Матарушкој Бањи 49.500.000,00 54.500.000,00 
В.5 Трошкови збрињавања паса луталица 10.000.000,00 10.000.000,00 

 УКУПНО В: 67.800.000,00 72.800.000,00 
Г НОВЧАНЕ КАЗНЕ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА (483000)     

Г.1 Трошкови по решењима суда  и друге таксе 400.000,00 615.000,00 
 УКУПНО Г: 400.000,00 615.000,00 
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ПОЗ ВРСТА РАСХОДА ПРОГРАМ ЗА 
2013. 

ИЗМЕНА И 
ДОПУНА 

ПРОГРАМА ЗА 
2013. 

Д ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ (425000)     
Д.1 Редовно одржавање улица, општинских и некатегорисаних 

путева у границама ГУП Краљево. 75.000.000,00 75.000.000,00 
Д.2 Редовно одржавање улица, које су у исто време и делови 

државних путева 9.000.000,00 9.000.000,00 
Д.3 Редовно одржавање општинских и некатегорисаних путева 

ван граница ГУП Краљево. 86.800.000,00 96.800.000,00 
Д.4 Периодично одржавање улица и општинских путева  45.000.000,00 55.000.000,00 
Д.5 Корекција нивелете општинских и некатегорисаних путева 

у зони прелаза преко пруга 500.000,00 500.000,00 
Д.6 Периодично одржавање улица и некатегорисаних путева по 

Одлукама УО Дирекције донетих по захтевима МЗ иМишљењу 
скупштинске комисије, уз учешће МЗ 49.000.000,00 49.000.000,00 

Д.7 Одржавање атмосферске канализације. 13.000.000,00 13.000.000,00 
Д.8 Одржавање јавног осветљења 12.000.000,00 9.500.000,00 
Д.9 Одржавање градских фонтана 800.000,00 800.000,00 

Д.10 Редовно одржавање путних прелаза у нивоу преко пруга на 
улицама, општинским и некатегорисаним путевима 7.900.000,00 7.900.000,00 

Д.11 Одржавање путних прелаза у нивоу преко пруга, на 
улицама, општинским и некатегорисаним путевима према 
програму ЈП Железнице Србије 900.000,00 900.000,00 

Д.12 Хитне интервенције на заштити нерегулисаних корита 
водотокова II и нижих категорија (река Рибница, река Бубан и др.) 4.000.000,00 4.000.000,00 

Д.13 Уређење и одржавање градске плаже 1.500.000,00 1.500.000,00 
Д.14 Санација магистралног вода водоводне мреже у улици Д. 

Поповића (катодна заштита, водоводни чвор у зони 
Ибарског моста) 6.000.000,00 6.000.000,00 

Д.15 Санација уличних тротоара и дрвореда у ужем градском језгру. 10.000.000,00 12.500.000,00 
Д.16 Реконструкција јавног осветљења у циљу побољшања 

енергетске ефикасности 5.000.000,00 4.000.000,00 
Д.17 Санација и ревитализација постојећег уличног и парковског 

инвентара који се налази на јавним површинама са 
доградњом нових садржаја, укључујући и дечија игралишта 1.200.000,00 1.200.000,00 

Д.18 Уклањање графита и заштита од поновног исписивања на 
јавним површинама (јавни споменици, јавна степеништа, 
урбани мобилијар и др.) 1.000.000,00 1.000.000,00 

Д.19 Активности на текућим поправкама и одржавању (радови и 
услуге) које се реализују по одлукама УО Дирекције за 
планирање и изградњу ''Краљево'' 3.000.000,00 4.000.000,00 

Д.20 Учешће у поправци топловода у Улици Х.Вељкова 7.000.000,00 7.000.000,00 
Д.21 Одржавање путева који су изузети из мреже државних 

путева I и II реда 0,00 10.624.000,00 
Д.22. Одржавање некатегорисаног пута у Витановцу 0,00 2.000.000,00 
Д.23 Санације чесме на тргу српских ратника 0,00 180.000,00 

 УКУПНО Д: 338.600.000,00 371.404.000,00 
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ПОЗ ВРСТА РАСХОДА ПРОГРАМ ЗА 
2013. 

ИЗМЕНА И 
ДОПУНА 

ПРОГРАМА ЗА 
2013. 

Ђ ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ (511000)     
Ђ.1 ИЗРАДА И ТЕХНИЧКА КОНТРОЛА ПРОЈЕКТНЕ 

ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 25.000.000,00 20.000.000,00 
Ђ.1.1 Саобраћајна студија за ГУП Краљево     
Ђ.1.2 Градски саобраћајни прстен – деоница кроз Црквине у 

Рибници     
Ђ.1.3 Градски саобраћајни прстен – деоница кроз Сијаће 

поље     
Ђ.1.4 Саобраћајница од Ул.Јована Дерока до Ул.Слободана 

Пенезића (од водоторња до насеља Хигијенски завод)     
Ђ.1.5 Улица II пролетерска у Сијаћем пољу     
Ђ.1.6 Аутодромска улица     
Ђ.1.7 Улица Миломира Мишка Бркушанца     
Ђ.1.8 Реконструкција Улице октобарских жртава     
Ђ.1.9 Реконструкција Улице X кованлучке (дужине 750м) од 

магистрале до царинског терминала.     
Ђ.1.10 Реконструкција класичне површинске раскрснице 

улица Зелена Гора и Војводе Степе (код “Мале пијаце”) 
у раскрсницу са кружним током     

Ђ.1.11 Везна саобраћајница између улица Димитрија 
Туцовића, Обилићеве и Олге Јовичић Рите     

Ђ.1.12 Јавна гаража у Улици Војводе Степе, код Ватрогасног 
дома     

Ђ.1.13 Јавни паркинг у залеђу Омладинске улице, иза РПК 
Краљево, са приступном саобраћајницом     

Ђ.1.14 Јавни паркинг у Улици Драгослава Богавца     
Ђ.1.15 Реконструкција тротоара у Улици Војводе Путника      
Ђ.1.16 Пешачки прелази прко пруга у улицама Т.Рајића, 

Ж.Мишића, 16.октобар и код Машинског факултета     
Ђ.1.17 Санација старог друмског моста на Ибру у Краљеву     
Ђ.1.18 Санација надвожњака преко магистралне пруге Лапово-

Краљево-Косово Поље, у Улици Јована Дерока     
Ђ.1.19 Пешачки мост преко Ибра, у продужетку “градске 

терасе” у Улици IV краљевачки батаљон     
Ђ.1.20 Затворени базен поред нове спортске хале у Рибници     
Ђ.1.21 Реконструкција атлетског стадиона      
Ђ.1.22 Уређење к.п.бр.5700/2 КО Краљево (спортско-

рекреативни терени у Баштованској улици)     
Ђ.1.23 Изградња капеле-спомен собе у Спомен парку     
Ђ.1.24 Регулација десне обале Ибра, од старог моста на Ибру 

до ушћа Рибнице     
Ђ.1.25 Регулација реке Товарнице     
Ђ.1.26 Регулација потока у Горњем Чибуковцу     
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Ђ.1.27 Регулација леве обале реке Ибар у Ушћу, од моста до 
ушћа Студенице, са регулацијом реке Студенице од 
њеног ушћа до ушћа реке Радуше     

Ђ.1.28 Колектор фекалне канализације од Ратине и Кованлука 
до градског постројења за пречишћавање отпадних 
вода     

Ђ.1.29 Колектор фекалне канализације за привредне погоне у 
Тавнику     

Ђ.1.30 Колектор фекалне канализације у Чибуковачкој улици, 
наставак     

Ђ.1.31 Атмосферска канализација у Сијаћем пољу     
Ђ.1.32 Атмосферска канализација у насељу “Хигијенски завод”     
Ђ.1.33 Атмосферска канализација платоа иза зграде "Леснина" 

и саобраћајнице која спаја улице Цара Лазара и 
Ибарску, део иза зграде РК ”Јасен”     

Ђ.1.34 Примарни гасовод средњег притиска, крак за 
Шумарице     

Ђ.1.35 Локални пут Л1052 (Каменица-Сокоља-Гоч), деоница 
Каменица-Жичара (дужина 5,5km)      

Ђ.1.36 Локални пут Л1021 (Студеница-Река-Рудно-Бзовик), по 
деоницама (Студеница-Врх, Врх-Река, Река-Рудно 
(укупна дужина 15km)     

Ђ.1.37 Реконструкције општинског пута Л1003 (Лађевци-
Горњи Лађевци-Гунцати) деоница Горњи Лађевци-
Гунцати (дужина 6,5km)     

Ђ.1.38 Измена и допуна Главног пројекта сточне пијаце у 
Адранима     

Ђ ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ (511000)      
Ђ.2 ИЗГРАДЊА     

Ђ.2.1 Изградња спортске хале у Рибници са уређењем терена 
(наставак радова) 200.000.000,00 190.000.000,00 

Ђ.2.2 Изградња моста преко Ибра, из Скопљанске улице, са 
изградњом приступних саобраћајница (наставак 
радова) 30.000.000,00 140.000.000,00 

Ђ.2.3 Реконструкција Чика Љубине улице 30.000.000,00 22.000.000,00 
Ђ.2.4 Реконструкција Улице цара Лазара од Улице Хајдук 

Вељкове до Улице Војводе Путника 20.000.000,00 0,00 
Ђ.2.5 Реконструкција Улице рибничких партизана од Улице 

Ђуре Дукића до Улице В. Мићуновића 35.000.000,00 35.000.000,00 
Ђ.2.6 Реконструкција Улице Миломира Мишка Бркушанца 35.000.000,00 9.000.000,00 
Ђ.2.7 Везна саобраћајница улица Димитрија Туцовића, 

Обилићеве и Олге Јовичић Рите 3.000.000,00 3.000.000,00 
Ђ.2.8 Изградње Ускочке улице у Грдици - II фаза 12.000.000,00 12.000.000,00 
Ђ.2.9 Регулацији леве обале Ибра у Краљеву од “Старог 

Јасена” према бензинској пумпи у Чибуковцу 10.000.000,00 10.000.000,00 
Ђ.2.10 Изградња прелаза преко реке Ибар колектора фекалне 

канализације насеља Ратина и Кованлук до главног 
градског колектора  20.000.000,00 0,00 

Ђ.2.11 Изградња фекалне канализације за део насеља 
“Хигијенски завод” (Улица Слободана Пенезића од бр.9 
до бр.23) II фаза 4.000.000,00 0,00 
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Ђ.2.12 Изградња и реконструкција мреже и објеката водовода 
и фекалне канализације по Одлукама УО Дирекције 
донетих по захтевима МЗ и Мишљењу скупштинске 
комисије уз учешће МЗ 12.000.000,00 12.000.000,00 

Ђ.2.13 Реконструкција и доградња ЦС "Рибница" (аутоматска 
решетка, преса и елеватор) 7.000.000,00 7.000.000,00 

Ђ.2.14 Реконструкција и проширење изворишта Жичко поље 
(ограда, измештање пољског пута, технички преглед и 
примопредаја) 2.000.000,00 2.000.000,00 

Ђ.2.15 Изградња сточне пијаце у Адранима  20.000.000,00 20.000.000,00 
Ђ.2.16 Изградња расвете на атлетском стадиону 2.000.000,00 1.500.000,00 
Ђ.2.17 Изградња јавне расвете од "водоторња" до 

Пољопривредне школе, дуж пешачке стазе кроз парк 3.000.000,00 1.500.000,00 
Ђ.2.18 Изградња јавног осветљења дуж “ибарске магистрале” у 

Ушћу  2.000.000,00 1.500.000,00 
Ђ.2.19 Изградња јавног осветљења по Одлукама УО Дирекције 

донетих по захтевима МЗ и Мишљењу скупштинске 
комисије уз учешће МЗ 2.000.000,00 2.000.000,00 

Ђ.2.20 Изградња капеле-спомен собе у Спомен парку - I фаза 6.000.000,00 7.000.000,00 
Ђ.2.21 Изградња заштитне ограде Спомен парка, источна 

страна, према ромском насељу и ЈП “Србијашуме” (око 
300m) 2.000.000,00 2.000.000,00 

Ђ.2.22 Изградња објекта на к.п.бр.5299/2 КО Краљево, за 
стамбено збрињавање избеглих и расељених лица и 
расељавање дивљег ромског насеља код градске 
депоније 25.000.000,00 25.000.000,00 

Ђ.2.23 Санација парка “Пљакин шанац” 8.000.000,00 10.500.000,00 
Ђ.2.24 Уговорене обавезе из претходне године (завршетак 

радова, технички пријеми, коначни обрачуни и др.)  7.000.000,00 8.500.000,00 
 а) Изградња фекалне канализација у Улици попинских 

бораца     
 б) Санација и доградња дела постојећих објеката 

водовода у Ушћу, са потребном техничком 
документацијом     

 в) Друге нереализоване активности из претходне 
године     

 г) Асфалтирање пијаце у Ушћу     
Ђ.2.25 Активности на изградњи и капиталном одржавању 

(радови и услуге) које се реализују по одлукама УО 
Дирекције за планирање и изградњу ''Краљево'' . 3.000.000,00 3.000.000,00 

Ђ.2.25 Изградња водоводне мреже у Матарушкој Бањи 0,00 2.300.000,00 
 УКУПНО Ђ: 525.000.000,00 546.800.000,00 
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ПОЗ ВРСТА РАСХОДА ПРОГРАМ ЗА 
2013. 

ИЗМЕНА И 
ДОПУНА 

ПРОГРАМА ЗА 
2013. 

Е ОБЕЗБЕЂИВАЊЕ ЗЕМЉИШТА (541000)     
Е.1 Обезбеђивање земљишта у сврху изградње објеката 25.000.000,00 15.000.000,00 

Е.1.1 Мост преко Ибра из Скопљанске улице и приступна 
саобраћајница мосту     

Е.1.2 Пешачки мост преко Ибра     
Е.1.3 Саобраћајница – део градског прстена кроз Црквине у 

Рибници     
Е.1.4 Саобраћајница – део градског прстена кроз Сијаће поље     
Е.1.5 Улица II пролетерска у Сијаћем пољу     
Е.1.6 Аутодромска улица     
Е.1.7 Улица Вељка Влаховића и Милутинова     
Е.1.8 Раскрсница улица Зелена Гора и Војводе Степе      
Е.1.9 Везна саобраћајница улица Димитрија Туцовића, 

Обилићеве и Олге Јовичић Рите 
 

  
Е.1.10 Улица Миломира Мишка Бркушанца 

 
  

Е.1.11 Саобраћајница од Ул.Јована Дерока до Ул.Слободана 
Пенезића (од водоторња до насеља Хигијенски завод) 

 
  

Е.1.12 Приступни пут за градски пречистач отпадних вода 
 

  
Е.1.13 Приступни пут до Хитне службе ЗЦ “Студеница” 

 
  

Е.1.15 Јавна гаража у Улици Војводе Степе, код Ватрогасног дома     
Е.1.16 Јавни паркинг у залеђу Омладинске улице, иза РПК 

Краљево     
Е.1.17 Јавни паркинг у Улици Драгослава Богавца     
Е.1.18 MРС Ратина, Адрани 1 и 2, Чибуковац, Конарево и др. 

 
  

Е.1.20 Заштитни насип у Жичком пољу,     
Е.1.21 Регулација реке Товарнице 

 
  

Е.1.22 Регулација потока Бубан, од Лађеваца до Обрве     
Е.1.23 Регулација леве обале Ибра у Краљеву од “Старог Јасена” 

према бензинској пумпи у Чибуковцу 
 

  
Е.1.26 Изградња дела атмосферске канализације на Берановцу     
Е.1.27 Атмосферска канализација у Сијаћем Пољу     
Е.1.28 Фекална канализација за део насеља “Хигијенски завод” 

(Улица Слободана Пенезића од бр.9 до бр.23) II фаза 
 

  
Е.1.29 Колектор фекалне канализације за привредне погоне у 

Тавнику 
 

  
Е.1.30 Локални пут Л1052 (Каменица-Сокоља-Гоч), деоница 

Каменица – жичара,   
 

  
Е.1.31 Локални пут Л1021 (Студеница-Река-Рудно-Бзовик), по 

деоницама (Студеница-Врх, Врх-Река, Река-Рудно) (укупна 
дужина 15km) 

 
  

Е.1.32 Општински пут Л1003, деоница Горњи Лађевци-Гунцати 
 

  
Е.1.33 Отварање приступне улице до к.п.бр. 2373/5 КО Краљево 

(за објекат са дозволом), део Борачке улице 
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Е.1.34 Отварање приступног пута на к.п.бр. 275/2 у КО Кованлук 
 

  
Е.1.35 Отварање саобраћајнице предвиђене ПДР Чибуковац, 

преко к.п.бр.3121/2, 3122/4 и других 
 

  
Е.1.36 Пренете обавезе из претходног планског периода  

 
  

 УКУПНО Е: 25.000.000,00 15.000.000,00 
 
 
 

Ж МАТЕРИЈАЛ (426000)     
Ж.1 Материјал за одржавање јавне расвете 0,00 1.860.000,00 

   0,00 1.860.000,00 
 
 
РЕКАПИТУЛАЦИЈА 
 
 

Ред. 
бр. ВРСТА РАСХОДА ПРОГРАМ ЗА 2013. 

ИЗМЕНА И ДОПУНА 
ПРОГРАМА ЗА 

2013. 
А СТАЛНИ ТРОШКОВИ (421000) 143.000.000,00 173.000.000,00 
Б УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ (423000) 500.000,00 500.000,00 
В СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ (424000) 67.800.000,00 72.800.000,00 
Г НОВЧАНЕ КАЗНЕ ПО РЕШЕЊИМА СУДОВА (483000) 400.000,00 615.000,00 
Д ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ (425000) 338.600.000,00 371.404.000,00 
Ђ ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ (511000) 525.000.000,00 546.800.000,00 
Е ОБЕЗБЕЂИВАЊЕ ЗЕМЉИШТА (541000) 25.000.000,00 15.000.000,00 
Ж МАТЕРИЈАЛ (426000)   0,00 1.860.000,00 

  УКУПНО А+Б+В+Г+Д+Ђ+Ж: 1.100.300.000,00 1.181.979.000,00 
 

 

Iz me na i do pu na Pro gra ma ure |i va wa gra |e vin skog ze mqi {ta za 2013. go di nu stu pa na
sna gu da nom ob ja vqi va wa u „Slu ̀ be nom li stu gra da Kra qe va“.

Skup{tina grada Kraqeva Predsednik Skup{tine 
Broj: 011-79/2013-III grada Kraqeva   
Dana: 24. septembra 2013. godine Sreten Jovanovi}, s.r.______________________________

231.

Na osno vu ~la no va 25, 26, 35, 46. i 48. Za -
ko na o pla ni ra wu i iz grad wi („Slu ̀ be ni
gla snik RS“, broj 72/2009, 81/2009 - is pr,
64/2010 - Od lu ka US, 24/2011, 121/2012,

42/2013-od lu ka US i 50/2013 - Od lu ka US),
~la na 20. ta~ ka 2. Za ko na o lo kal noj sa mo u -
pra vi „Slu ̀ be ni gla snik RS“, broj 129/07),
~la na 26. i 16. Sta tu ta gra da Kra qe va („Slu -
`be ni list gra da Kra qe va“, broj 15/13 - pre -
~i {}en tekst),



Skup {ti na gra da Kra qe va, na sed ni ci
odr ̀ a noj da na 19, 20, 23. i 24. sep tem bra
2013. godi ne, do ne la je

O D  L U  K U

O IZ RA DI IZ ME NE PLA NA 
GE NE RAL NE RE GU LA CI JE „RA TI NA“

^lan 1.

Pri stu pa se iz ra di Iz me ne pla na ge ne -
ral ne re gu la ci je „Ra ti na“ (u da qem tek stu
Iz me na pla na).

^lan 2.

Iz me nom pla na se raz ra |u je pod ru~ je od
oko 12ha 64a 09m2 sve u ka ta star skim op {ti -
na ma Ko van luk i Ra ti na, ko je je ob u hva }e no
Pla nom ge ne ral ne re gu la ci je „Ra ti na“
(„Slu ̀ be ni list gra da Kra qe va“, broj
13/2013).

Pre li mi nar na gra ni ca Iz me ne pla na
po ~i we od naj vi {e se ver ne ta~ ke od tro me |e
kp broj 889/1 KO Ra ti na, 247/4 i 230/4 KO
Ko van luk i le vom stra nom pu ta kp broj 890
do la zi do par ce le kp broj 229 pre se ca put i
ide pre ma ju gu pra te }i gra ni ce kp broj
919/26, 919/27, 919/31, 919/36, 917/14 i 917/16
KO Ra ti na i do la zi do tro me |e kp broj
917/16, 917/13 i 917/16 KO Ra ti na.

Od tro me |e gra ni ca skre }e pre ma za pa du
pra te }i gra ni ce kp broj 917/16, 921/2 i 920
KO Ra ti na i do la zi do tro me |e kp broj 920 i
921/1 KO Ra ti na i kp broj 294/2 KO Ko van -
luk.

Da qe gra ni ca od tro me |e skre }e pre ma
se ve ru pra te }i gra ni cu KO Ra ti na i KO Ko -
van luk i do la zi do pu ta kp broj 491 KO Ko -
van luk i we go vom le vom stra nom do la zi do
ta~ ke gde je pre li mi nar na gra ni ca Iz me ne
pla na i po ~e la.

^lan 3.

Iz me nu pla na }e iz ra di ti JP Di rek ci -
ja za pla ni ra we i iz grad wu „Kra qe vo“ iz
Kra qe va, Sek tor za ur ba ni zam i ge o de zi ju.

JP Di rek ci ja za pla ni ra we i iz grad wu
„Kra qe vo“ je u oba ve zi da iz ra di Na crt iz -
me ne pla na u ro ku od 90 (de ve de set) da na od
da na ob ja vqi va wa ove od lu ke, u gra ni ca ma
opi sa nim u ~la nu 3. ove Od lu ke. 

^lan 4.

Oba ve zu je se ob ra |i va~ da Iz me nu pla na
iz ra di u sve mu pre ma od red ba ma va ̀ e }eg za -
ko na i pod za kon skih aka ta. Iz me na pla na
mo ra da sa dr ̀ i sve ele men te utvr |e ne ~la -
nom 26, Za ko na o pla ni ra wu i iz grad wi
(„Slu`beni gla snik RS“, broj 72/2009.
81/2009 - is pr, 64/2010-od lu ka US, 24/2011,
121/2012, 42/2013-od lu ka US i 50/2013-od lu -
ka US) i to:

1) Gra ni ce pla na i ob u hvat gra |e vin -
skog pod ru~ ja,

2) Po de lu pro sto ra na po seb ne ce li ne i
zo ne,

3) Pre te ̀ nu na me nu ze mqi {ta po zo na -
ma, i ce li na ma,

4) Re gu la ci o ne i gra |e vin ske li ni je,
5) Po treb ne ni ve la ci o ne ko te ras kr sni -

ca uli ca i po vr {i na jav ne na me ne,
6) Ko ri do re i ka pa ci te te za sa o bra }aj -

nu. ener get sku, ko mu nal nu i dru gu in fra -
struk tu ru,

7) Me re za {ti te kul tur no-isto rij skih
spo me ni ka i za {ti }e nih pri rod nih ce li na,

8) Zo ne za ko je se oba ve zno do no si plan
de taq ne re gu la ci je sa pro pi sa nom za bra nom
iz grad we do we go vog do no {e wa,

9) Lo ka ci je za ko je se oba ve zno iz ra |u je
ur ba ni sti~ ki pro je kat, od no sno ras pi su je
kon kurs,
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10) Pra vi la ure |e wa i pra vi la gra |e wa
po ce li na ma i zo na ma za ko je ni je pred vi |e -
no do no {e we pla na de taq ne re gu la ci je, 

11) Dru ge ele men te zna ~aj ne za spro vo |e -
we pla na.

^lan 5.

Iz ra du Iz me ne pla na fi nan si ra }e grad
Kra qe vo.

^lan 6.

Stra te {ka pro ce na uti ca ja na `i vot nu
sre di nu za na ve de nu Iz me nu pla na ne }e se
iz ra |i va ti.

^lan 7.

Mi {qe we Ko mi si je za pla no ve gra da
Kra qe va broj 06–297/2013–08, ko ja je odr ̀ a -
na 20.08.2013. go di ne je sa stav ni deo ove od -
lu ke.

^lan 8.

Ova od lu ka stu pa na sna gu osmog da na od
da na ob ja vqi va wa u „Slu ̀ be nom li stu gra -
da Kra qe va“.

Skup{tina grada Kraqeva
Broj: 011-80/2013-III
Dana: 24. septembra 2013. godine 

Predsednik Skup{tine 
grada Kraqeva                       

Sreten Jovanovi}, s.r.______________________________

232.

Na osno vu ~la no va 25, 26, 35, 46. i 48. Za -
ko na o pla ni ra wu i iz grad wi („Slu ̀ be ni
gla snik RS“, broj 72/2009, 81/2009 - is pr,
64/2010-od lu ka US, 24/2011, 121/2012,
42/2013-od lu ka US i 50/2013-od lu ka US),
~la na 20. ta~ ka 2. Za ko na o lo kal noj sa mo u -
pra vi („Slu ̀ be ni gla snik RS“, broj 129/07),
~la na 26. i 16. Sta tu ta gra da Kra qe va („Slu -
`be ni list gra da Kra qe va“, broj 15/13 - pre -
~i {}en tekst),

Skup {ti na gra da Kra qe va, na sed ni ci
odr ̀ a noj da na 19, 20, 23. i 24. sep tem bra
2013. go di ne, do ne la je

O D  L U  K U

O IZ RA DI IZ ME NE PLA NA 
GE NE RAL NE RE GU LA CI JE 
„BE RA NO VAC-KO VAN LUK“

^lan 1.

Pri stu pa se iz ra di Iz me ne pla na ge ne -
ral ne re gu la ci je „Be ra no vac-Ko van luk“ (u
da qem tek stu Iz me na pla na).

^lan 2.

Iz me nom pla na se raz ra |u je pod ru~ je od
oko 14ha 38a 93m2 sve u ka ta star skim op {ti -
na ma Ko van luk i Ra ti na, ko je je ob u hva }e no
Pla nom ge ne ral ne re gu la ci je „Be ra no vac-
Ko van luk“ („Slu ̀ be ni list gra da Kra qe -
va“, broj 13/2013).

Pre li mi nar na gra ni ca Iz me ne pla na
po ~i we od se ver ne ta~ ke na tro me |i kp broj
160/3, 187/3 i 187/4 KO Ko van luk, ide pre ma
ju gu pra te }i gra ni ce kp broj 187/4 i 188/4
KO Ko van luk, pra te }i le vu stra nu pu ta kp
broj 485 KO Ko van luk, do la zi do pu ta kp
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broj 491 KO Ko van luk skre }e pre ma is to ku,
do la zi do gra ni ce KO Ko van luk i KO Ra ti -
na i skre }e pre ma ju gu pra te }i gra ni cu KO
Ko van luk i KO Ra ti na i do la zi do tro me |e
kp broj 926/2 KO Ra ti na i kp broj 307 i 296/1
KO Ko van luk.

Od tro me |e gra ni ca skre }e pre ma se ve ru
pra te }i le vu stra nu pu ta kp broj 292/1 pre -
se ca kp broj 304 KO Ko van luk pra ti me |u kp
broj 290/1 i 289 KO Ko van luk, pre se ca put
kp broj 491 KO Ko van luk i da qe istim sme -
rom pra ti gra ni ce kp broj 325/2, 329/1.
330/2, 330/1, 330/3, 332/3. 333/5 i 333/6 KO Ko -
van luk i do la zi do tro me |e kp broj 335/6,
333/9 i 338 KO Ko van luk.

Oda tle gra ni ca skre }e pre ma is to ku
pra te }i se ver ne gra ni ce kp broj 333/6, 333/2
i 336/1 KO Ko van luk i se ver nom gra ni com
kp broj 336/1 do la zi do ta~ ke gde je pre li mi -
nar na gra ni ca Iz me ne pla na i po ~e la.

^lan 3.

Iz me nu pla na }e iz ra di ti JP Di rek ci -
ja za pla ni ra we i iz grad wu „Kra qe vo“ iz
Kra qe va, Sek tor za ur ba ni zam i ge o de zi ju. 

JP Di rek ci ja za pla ni ra we i iz grad wu
„Kra qe vo“ je u oba ve zi da iz ra di Na crt iz -
me ne Pla na u ro ku od 90 (de ve de set) da na od
da na ob ja vqi va wa ove od lu ke, u gra ni ca ma
opi sa nim u ~la nu 3. ove od lu ke.

^lan 4.

Oba ve zu je se ob ra |i va~ da Iz me nu pla na
iz ra di u sve mu pre ma od red ba ma va ̀ e }eg za -
ko na i pod za kon skih aka ta. Iz me na pla na
mo ra da sa dr ̀ i sve ele men te utvr |e ne ~la -
nom 26, Za ko na o pla ni ra wu i iz grad wi
(„Slu`beni gla snik RS“, broj 72/2009,
81/2009 - is pr, 64/2010-od lu ka US, 24/2011,
121/2012. 42/2013-od lu ka US i 50/2013-od lu -
ka US) i to:

1) Gra ni ce pla na i ob u hvat gra |e vin -
skog pod ru~ ja,

2) Po de lu pro sto ra na po seb ne ce li ne i
zo ne.

3) Pre te ̀ nu na me nu ze mqi {ta po zo na -
ma i ce li na ma,

4) Re gu la ci o ne i gra |e vin ske li ni je,
5) Po treb ne ni ve la ci o ne ko te ras kr sni -

ca uli ca i po vr {i na jav ne na me ne,
6) Ko ri do re i ka pa ci te te za sa o bra }aj -

nu, ener get sku, ko mu nal nu i dru gu in fra -
struk tu ru,

7) Me re za {ti te kul tur no-isto rij skih
spo me ni ka i za {ti }e nih pri rod nih ce li na,

8) Zo ne za ko je se oba ve zno do no si plan
de taq ne re gu la ci je sa pro pi sa nom za bra nom
iz grad we do we go vog do no {e wa,

9) Lo ka ci je za ko je se oba ve zno iz ra |u je
ur ba ni sti~ ki pro je kat, od no sno ras pi su je
kon kurs,

10) Pra vi la ure |e wa i pra vi la gra |e wa
po ce li na ma i zo na ma za ko je ni je pred vi |e -
no do no {e we pla na de taq ne re gu la ci je, 

11) Dru ge ele men te zna ~aj ne za spro vo |e -
we pla na.

^lan 5.

Iz ra du Iz me ne pla na fi nan si ra }e grad
Kra qe vo.

^lan 6.

Stra te {ka pro ce na uti ca ja na `i vot nu
sre di nu za na ve de nu Iz me nu pla na ne }e se
iz ra |i va ti.

^lan 7.

Mi {qe we Ko mi si je za pla no ve gra da
Kra qe va, broj 06–297/2013–08 ko ja je odr ̀ a -
na 20.08.2013. go di ne je sa stav ni deo ove od -
lu ke.
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^lan 8.

Ova od lu ka stu pa na sna gu osmog da na od
da na ob ja vqi va wa u „Slu ̀ be nom li stu gra -
da Kra qe va“.

Skup{tina grada Kraqeva
Broj: 011-81/2013-III
Dana: 24. septembra 2013. godine 

Predsednik Skup{tine 
grada Kraqeva                       

Sreten Jovanovi}, s.r.______________________________

233.

Na osnovu ~lana 32. ta~ka 6. Zakona o
lokalnoj samoupravi („Slu`beni glasnik
RS“, broj 129/07), ~lana 16. stav 1. ta~ka 2,
~lana 26. stav 1. ta~ka 9. i ~lana 121. stav 2.,
Statuta grada Kraqeva, („Slu`beni list
grada Kraqeva’“, broj 04/08, 19/12, 13/13 i
15/13- pre~i{}eni tekst),

Skup{tina grada Kraqeva, na sednici
odr`anoj dana 19, 20, 23, i 24. septembra
2013. godine, donela je

O D L U K U

O PRISTUPAWU REALIZACIJI 
PROJEKTA „URBANA REGENERACIJA

NASEQA U DOSITEJEVOJ ULICI“

^lan 1.

Grad Kraqevo pristupa realizaciji
Projekta „Urbana regeneracija naseqa u
Dositejevoj ulici“.

^lan 2.

Projekat „Urbana regeneracija naseqa
u Dositejevoj ulici“ }e se realizovati

saglasno sa`etku Projekta - Informacija o
Projektu, koji je prilog kreditnom zahtevu
Republike Srbije Razvojnoj banci Saveta
Evrope.

^lan 3.

Ovu odluku objaviti u „Slu`benom
listu grada Kraqeva“, a sa`etak Projekta
objaviti u elektronskom obliku na
zvani~nom sajtu grada Kraqeva, www.kralje-
vo.org.

^lan 4.

O sprovo|ewu ove odluke stara}e se
gradona~elnik grada Kraqeva.

^lan 5.

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

Skup{tina grada Kraqeva
Broj: 011-82/2013-III
Dana: 24. septembra 2013. godine 

Predsednik Skup{tine 
grada Kraqeva                       

Sreten Jovanovi}, s.r.______________________________

234.

Na osno vu ~la na 3. i ~la na 4. ta~ ka 5. Za -
ko na o pod sti ca wu gra |e vin ske in du stri je
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Re pu bli ke Sr bi je u uslo vi ma eko nom ske
kri ze („Slu ̀ be ni gla snik RS“, broj 45/10,
99/11, 121/12 i 124/12 - dr. za kon), ~la na 2.
stav 1. ta~ ka 3, ~la na 2. stav 2. ta~ ka 4. i
~la na 5. Ured be o na ~i nu pred la ga wa pro je -
ka ta ~i ja je re a li za ci ja u funk ci ji pod sti -
ca wa gra |e vin ske in du stri je Re pu bli ke Sr -
bi je i o pra }e wu di na mi ke fi nan si ra wa
tih pro je ka ta („Slu ̀ be ni gla snik RS“, broj
50/10, 60/10, 64/10 i 91/10), ~la na 32. ta~ ka 6.
a u ve zi sa ~la nom 66. stav 3. Za ko na o lo kal -
noj sa mo u pra vi („Slu ̀ be ni gla snik RS“,
broj 129/07) i ~la na 26. ta~ ka 9. i ~la na 121.
stav 1. i 2. Sta tu ta gra da Kra qe va („Slu ̀ be -
ni list gra da Kra qe va“, broj 4/08, 19/12 i
13/13),

Skup {ti na gra da Kra qe va, na sed ni ci
odr ̀ a noj da na 19, 20, 23. i 24. sep tem bra
2013. go di ne, do ne la  je

O D  L U  K U

O IZ ME NA MA I DO PU NA MA OD LU KE
O PRI HVA TA WU OBA VE ZE OT PLA TE
DU GA ZA PRO JE KAT IZ PRO GRA MA

VAN RED NE PO DR [KE GRA \E VIN SKOJ
IN DU STRI JI U SR BI JI

^lan 1.

U Od lu ci o pri hva ta wu oba ve ze ot pla te
du ga za pro je kat iz Pro gra ma van red ne po dr -
{ke gra |e vin skoj in du stri ji u Sr bi ji
(„Slu ̀ be ni list gra da Kra qe va“, broj
20/10), ~lan 2. Od lu ke me wa se i gla si:

„Grad Kra qe vo se oba ve zu je da ser vi si ra
dug u pe ri o du od 5 go di na, ukqu ~u ju }i pe ri -
od po ~e ka od go di nu da na ko ji se ra ~u na od
da na pu {ta wa pr ve tran {e kre di ta u te ~aj
i ka mat nom sto pom u vi si ni re fe rent ne ka -
mat ne sto pe Na rod ne ban ke Sr bi je uve }a ne
za 3,5% ko ja se ob ra ~u na va pri me nom kon -
form ne me to de.

U pe ri o du po ~e ka ka ma ta se ne pla }a,
ve} se pri me nom kon form ne me to de ob ra ~u -
na va tro me se~ no una zad i pri pi su je glav -
nom du gu.“

^lan 2.

Ova od lu ka stu pa na sna gu osmog da na od
da na ob ja vqi va wa u „Slu ̀ be nom li stu gra -
da Kra qe va“.

Skup{tina grada Kraqeva
Broj: 011-83/2013-III
Dana: 24. septembra 2013. godine 

Predsednik Skup{tine 
grada Kraqeva                       

Sreten Jovanovi}, s.r.______________________________

235.

Na osno vu ~la na 20. ta~ ka 19. i ~la na 24.
stav 1. Za ko na o lo kal noj sa mo u pra vi („Slu -
`be ni gla snik RS“, broj 129/07), ~la na 15.
Za ko na o van red nim si tu a ci ja ma („Slu ̀ be -
ni gla snik RS“, broj 111/09 i 92/11) i ~la na
26. stav 1. ta~ ke 9. i 44. Sta tu ta gra da Kra -
qe va („Slu ̀ be ni list gra da Kra qe va“, broj
4/08, 19/12, 13/13 i 15/13–pre ~i {}en tekst), 

Skup {ti na gra da Kra qe va, na sed ni ci
odr ̀ a noj da na 19, 20, 23. i 24. sep tem bra
2013. go di ne, do ne la je 

O D L U K U

O OR GA NI ZA CI JI I FUNK CI O NI SA WU
CI VIL NE ZA [TI TE  NA TE RI TO RI JI

GRA DA KRA QE VA

I OP [TE OD RED BE

^lan 1.

Ovom od lu kom re gu li {e se or ga ni za ci ja
i funk ci o ni sa we ci vil ne za {ti te na te ri -
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to ri ji gra da Kra qe va; nad le ̀ no sti grad -
skih or ga na u za {ti ti, spa sa va wu i ot kla -
wa wu po sle di ca ele men tar nih ne po go da i
dru gih ne sre }a; izrada Pro ce ne ugro ̀ e no -
sti od ele men tar nih ne po go da i dru gih ne -
sre }a (u da qem tek stu: Pro ce na ugro ̀ e no -
sti); iz ra da Pla na za {ti te i spa sa va wa u
van red nim si tu a ci ja ma (u da qem tek stu:
Plan za {ti te i spa sa va wa); obra zo va we
Grad skog {ta ba za van red ne si tu a ci je na te -
ri to ri ji gra da Kra qe va (u da qem tek stu:
Grad ski {tab); od re |i va we po ve re ni ka i za -
me ni ka po ve re ni ka ci vil ne za {ti te u na se -
qe nim me sti ma; or ga ni za ci ja, raz vi ja we i
vo |e we li~ ne i ko lek tiv ne za {ti te; for mi -
ra we, or ga ni zo va we i opre ma we je di ni ca
ci vil ne za {ti te op {te na me ne; od re |i va we
ospo so bqe nih prav nih li ca za za {ti tu i
spa sa va we; fi nan si ra we i dru ga pi ta wa od
zna ~a ja za or ga ni zo va we i funk ci o ni sa we
ci vil ne za {ti te.

^lan 2.

1. Su bjek ti za {ti te i spa sa va wa na te -
ri to ri ji gra da su:

- Skup {ti na gra da Kra qe va (u da qem
tek stu: Skup {ti na gra da);

- gra do na ~el nik gra da Kra qe va (u da qem
tek stu: gra do na ~el nik);

- Grad sko ve }e gra da Kra qe va (u da qem
tek stu: Grad sko ve }e);

- Grad ska upra va gra da Kra qe va (u da -
qem tek stu: Grad ska upra va);

- Grad ski {tab;
- ospo so bqe na prav na li ca od zna ~a ja za

za {ti tu i spa sa va we na te ri to ri ji gra da,
osta la pri vred na dru {tva i pred u zet ni ci;

- gra |a ni, gru pe gra |a na, udru ̀ e wa gra -
|a na, pro fe si o nal ne i dru ge or ga ni za ci je.

Su bjek ti iz pret hod nog sta va obez be |u ju
iz grad wu je din stve nog si ste ma za {ti te i
spa sa va wa na te ri to ri ji gra da u okvi ru svo -
jih nad le ̀ no sti i u skla du sa Za ko nom o
van red nim si tu a ci ja ma (u da qem tek stu: za -
kon) i dru gim pro pi si ma, Sta tu tom gra da
Kra qe va, svo jim in ter nim ak ti ma i ovom
od lu kom.

II NAD LE @NO STI OR GA NA 
GRA DA KRA QE VA

1. Skup {ti na gra da

^lan 3.

U ostva ri va wu svo je ulo ge u si ste mu za -
{ti te i spa sa va wa sta nov ni {tva i do ba ra
na te ri to ri ji gra da Kra qe va, Skup {ti na
gra da vr {i sle de }e po slo ve:

– do no si od lu ku o or ga ni za ci ji i funk -
ci o ni sa wu ci vil ne za {ti te na te ri to ri ji
gra da i obez be |u je we no spro vo |e we u skla -
du sa je din stve nim si ste mom za {ti te i spa -
sa va wa u Re pu bli ci Sr bi ji;

– do no si pla no ve i pro gra me raz vo ja si -
ste ma za {ti te i spa sa va wa na te ri to ri ji
gra da Kra qe va;

– pla ni ra i utvr |u je iz vo re fi nan si ra -
wa za raz voj, iz grad wu i iz vr {a va we za da ta -
ka za {ti te i spa sa va wa i raz voj ci vil ne za -
{ti te i spro vo |e we me ra i za da ta ka ci vil -
ne za {ti te na te ri to ri ji gra da Kra qe va:

– utvr |u je {te te na sta le od po sle di ca
ele men tar nih ne po go da i dru gih ne sre }a i
do sta vqa zah te ve za po mo} i iz ve {ta je Vla -
di Re pu bli ke Sr bi je;

– obra zu je Grad ski {tab;
– raz ma tra i usva ja iz ve {ta je gra do na -

~el ni ka o pi ta wi ma bit nim za za {ti tu i
spa sa va we, go di {wi iz ve {taj o ra du i go di -
{wi plan ra da Grad skog {ta ba;

– oba vqa i dru ge po slo ve u skla du sa za -
ko nom i dru gim pro pi si ma.

2. Grad sko ve }e

^lan 4.

U ostva ri va wu svo je ulo ge u si ste mu za -
{ti te i spa sa va wa sta nov ni {tva i do ba ra
na te ri to ri ji gra da Kra qe va, Grad sko ve }e
vr {i sle de }e po slo ve:
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– do no si Pro ce nu ugro ̀ e no sti, Plan za -
{ti te i spa sa va wa, Plan za {ti te od ude sa
(kao sa stav ni deo Pla na za {ti te i spa sa va -
wa) i Plan za {ti te i spa sa va wa od po pla va;

– obra zu je Ko mi si ju za pro ce nu {te te
na sta le od ele men ta r nih ne po go da;

– do no si od lu ku o na kna di {te te na sta -
le od po sle di ca ele men tar nih ne po go da i
dru gih ne sre }a;

– pra ti re a li za ci ju pre ven tiv nih me ra
za {ti te;

– od re |u je ospo so bqe na prav na li ca od
zna ~a ja za za {ti tu i spa sa va we i obez be |u je
im na kna du stvar nih tro {ko va za spro vo |e -
we pri pre ma i an ga ̀ o va we u iz vr {a va wu
me ra i za da ta ka ci vil ne za {ti te;

– sta ra se o po pu ni, opre ma wu i obu ci
je di ni ca ci vil ne za {ti te op {te na me ne u
na se qe nim me sti ma;

– od lu ~u je o me ra ma sub ven ci o ni sa wa
na bav ke pro pi sa nog mi ni mu ma po treb nih
sred sta va i opre me za li~ nu i ko lek tiv nu
za {ti tu;

– sta ra se o na bav ci i odr ̀ a va wu sred -
sta va za uz bu wi va we i u~e stvu je u iz ra di
Stu di je po kri ve no sti si ste ma jav nog uz bu -
wi va wa za te ri to ri ju gra da;

– do no si re {e wa o po sta vqa wu si re na,
ure |a ja i sred sta va za jav no uz bu wi va we;

– sta ra se o re ̀ i mu ra da pro tiv grad nih
sta ni ca; 

– utvr |u je kri te ri ju me za do de lu pri -
zna wa i na gra da u obla sti van red nih si tu a -
ci ja;

– oba vqa i dru ge po slo ve u skla du sa za -
ko nom i dru gim pro pi si ma.

3. Gra do na ~el nik

^lan 5.

Gra do na ~el nik je ko man dant Grad skog
{ta ba po po lo ̀ a ju, ru ko vo di we go vim ra -
dom i vr {i i sle de }e po slo ve:

– pred la ̀ e Skup {ti ni gra da za me ni ka
ko man dan ta, na ~el ni ka i ~la no ve Grad skog
{ta ba;

– na pred log Grad skog {ta ba do no si od -
lu ku o pro gla {e wu van red ne si tu a ci je na
te ri to ri ji gra da Kra qe va;

– sta ra se o or ga ni za ci ji i spro vo |e wu
mo bi li za ci je gra |a na, prav nih li ca i ma -
te ri jal nih sred sta va za iz vr {a va we za da ta -
ka za {ti te i spa sa va wa;

– na pred log Grad skog {ta ba ak ti vi ra
ospo so bqe na prav na li ca od zna ~a ja za za -
{ti tu i spa sa va we na te ri to ri ji gra da Kra -
qe va;

– usme ra va i uskla |u je rad grad skih or -
ga na i prav nih li ca ~i ji je grad Kra qe vo
osni va~ u spro vo |e wu me ra za {ti te i spa sa -
va wa;

– od lu ~u je o uvo |e wu de ̀ ur sta va u grad -
skim or ga ni ma i dru gim prav nim li ci ma u
van red noj si tu a ci ji;

– od lu ~u je o or ga ni zo va wu pre vo za, sme -
{ta ja i is hra ne pri pad ni ka je di ni ca ci -
vil ne za {ti te op {te na me ne i gra |a na ko ji
u~e stvu ju u za {ti ti i spa sa va wu sta nov ni -
{tva i ma te ri jal nih do ba ra na te ri to ri ji
gra da;

– sta ra se o obez be |e wu sred sta va za van -
red ne si tu a ci je u bu xe tu gra da;

– ostva ru je sa rad wu sa su sed nim lo kal -
nim sa mo u pra va ma, Uprav nim okru gom,
MUP-om i Voj skom Sr bi je u ci qu uskla |i -
va wa ak tiv no sti u van red nim si tu a ci ja ma;

– iz ve {ta va Skup {ti nu gra da o pi ta wi -
ma bit nim za za {ti tu i spa sa va we;

– sta ra se o spro vo |e wu za ko na i dru gih
pro pi sa iz obla sti za {ti te i spa sa va wa;

– oba vqa i dru ge po slo ve u skla du sa za -
ko nom i dru gim pro pi si ma.

4. Grad ska upra va

^lan 6.

Grad ska upra va u okvi ru svo jih nad le -
`no sti u si ste mu za {ti te i spa sa va wa vr -
{i sle de }e po slo ve:
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– pra ti sta we u ve zi sa za {ti tom i spa -
sa va wem u van red nim si tu a ci ja ma i pred u -
zi ma me re za za {ti tu i spa sa va we;

– u~e stvu je u iz ra di Pro ce ne ugro ̀ e no sti;
– u~e stvu je u iz ra di Pla na za {ti te i

spa sa va wa;
– u~e stvu je u iz vo |e wu pri vre me nog po -

me ra wa ili eva ku a ci je sta nov ni {tva i
zbri wa va wu na stra da log sta nov ni {tva;

– sta ra se oko obez be |e wa neo p hod nih
sred sta va za rad Grad skog {ta ba;

– vr {i po slo ve ur ba ni sti~ kih me ra za -
{ti te i spa sa va wa iz svo je nad le ̀ no sti;

– na ba vqa i odr ̀ a va sred stva za uz bu -
wi va we u okvi ru si ste ma jav nog uz bu wi va -
wa u Re pu bli ci Sr bi ji, u~e stvu je u iz ra di
stu di je po kri ve no sti si ste ma jav nog uz bu -
wi va wa za te ri to ri ju gra da Kra qe va;

– obez be |u je te le ko mu ni ka ci o nu i in -
for ma ci o nu po dr {ku za po tre be za {ti te i
spa sa va wa;

– or ga ni zu je, raz vi ja i vo di li~ nu i ko -
lek tiv nu za {ti tu;

– u~e stvu je u or ga ni za ci ji, for mi ra wu
i opre ma wu je di ni ca ci vil ne za {ti te op -
{te na me ne;

– ostva ru je sa rad wu sa or ga ni za ci o nim
je di ni ca ma Sek to ra za van red ne si tu a ci je-
Ode qe wem za van red ne si tu a ci je u Kra qe vu;

– oba vqa i dru ge po slo ve u skla du sa za -
ko nom i dru gim pro pi si ma.

^lan 7.

Stru~ ni, ope ra tiv ni, plan ski i or ga ni -
za ci o ni po slo vi u ve zi za {ti te i spa sa va -
wa u van red nim si tu a ci ja ma za te ri to ri ju
gra da Kra qe va oba vqa ju se u Ode qe wu za po -
slo ve od bra ne i van red ne si tu a ci je i in ̀ e -
wer sko –ge o lo {ke i se i zmi~ ke po slo ve.

Ode qe we za po slo ve od bra ne i van red ne
si tu a ci je i in ̀ e wer sko –ge o lo {ke i se i -
zmi~ ke po slo ve u ne po sred noj sa rad wi sa
or ga ni za ci o nom je di ni com Sek to ra za van -
red ne si tu a ci je- Ode qe wem za van red ne si -
tu a ci je u Kra qe vu, vr {i sle de }e po slo ve:

– u sa rad wi sa Grad skim {ta bom i dru -
gim stru~ nim or ga ni ma iz ra |u je pred log

Pro ce ne ugro ̀ e no sti i Grad skom ve }u pred -
la ̀ e we go vo do no {e we;

– u sa rad wi sa Grad skim {ta bom i dru -
gim stru~ nim or ga ni ma iz ra |u je pred log
Pla na za {ti te i spa sa va wa i Pla na za {ti -
te od ude sa, kao we go vog sa stav nog de la, i
Grad skom ve }u pred la ̀ e we go vo do no {e we;

– u sa rad wi sa Grad skim {ta bom i dru -
gim stru~ nim or ga ni ma iz ra |u je pred log
Pla na za {ti te i spa sa va wa od po pla va i
Grad skom ve }u pred la ̀ e we go vo do no {e we;

– no si lac je ak tiv no sti na iz ra di Pla -
na funk ci o ni sa wa ci vil ne za {ti te i si -
ste ma osma tra wa i oba ve {ta va wa, (kao de la
Pla na od bra ne gra da Kra qe va);

– no si lac je ak tiv no sti na for mi ra wu,
po pu ni i evi den ci ja ma, opre ma wu i ob u ~a -
va wu je di ni ca ci vil ne za {ti te op {te na -
me ne u na se qe nim me sti ma;

– iz ra |u je plan mo bi li za ci je i or ga ni -
zu je iz vr {e we mo bi li za ci je je di ni ca ci -
vil ne za {ti te op {te na me ne;

– or ga ni zu je, raz vi ja i vo di li~ nu i ko lek -
tiv nu za {ti tu na te ri to ri ji gra da Kra qe va;

– u sa rad wi sa Grad skim {ta bom pla ni -
ra zbri wa va we ugro ̀ e nih, po stra da lih, iz -
be glih i eva ku i sa nih li ca u van red nim si -
tu a ci ja ma; 

– no si lac je ak tiv no sti u ve zi sa na ba -
vqa wem i odr ̀ a va wem sred sta va za uz bu wi -
va we u okvi ru si ste ma jav nog uz bu wi va wa u
Re pu bli ci Sr bi ji i u~e stvu je u iz ra di Stu -
di je po kri ve no sti si ste ma jav nog uz bu wi va -
wa za te ri to ri ju gra da Kra qe va;

– oba vqa stru~ ne i ad mi ni stra tiv no
teh ni~ ke po slo ve po treb ne za rad Grad skog
{ta ba;

– oba vqa i dru ge po slo ve iz obla sti za -
{ti te i spa sa va wa u skla du sa za ko nom i
dru gim pro pi si ma.

5. Grad ski {tab za van red ne si tu a ci je

^lan 8.

Za ko or di na ci ju i ru ko vo |e we za {ti -
tom i spa sa va wem u van red nim si tu a ci ja ma,
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kao ope ra tiv no-stru~ no te lo, Skup {ti na
gra da obra zu je Grad ski {tab.

Grad ski {tab za van red ne si tu a ci je ~i -
ne ko man dant, za me nik ko man dan ta, na ~el -
nik i ~la no vi.

Ko man dant Grad skog {ta ba je gra do na -
~el nik, a za me nik ko man dan ta je za me nik
gra do na ~el ni ka.

Na ~el nik Grad skog {ta ba je na ~el nik
Ode qe wa za van red ne si tu a ci je u Kra qe vu. 

^la no vi Grad skog {ta ba su:
– ~la no vi Grad skog ve }a u ~i jem de lo -

kru gu su po slo vi iz obla sti: zdra vqa, po qo -
pri vre de, vo do pri vre de i {u mar stva, ra da i
so ci jal ne po li ti ke, za {ti te `i vot ne sre -
di ne;

– pred stav ni ci Grad ske upra ve u ~i jem
de lo kru gu su po slo vi iz obla sti: sa o bra }a -
ja, gra |e vi ne, pri vre de i fi nan si ja i in -
for mi sa wa;

– ru ko vo di o ci jav nih pred u ze }a, pri -
vred nih dru {ta va, ru ko vo di o ci or ga ni za -
ci o nih je di ni ca od bra ne, po li ci je, hu ma -
ni tar nih or ga ni za ci ja, udru ̀ e wa gra |a na,
dru gih prav nih li ca i usta no va u ~i jem de -
lo kru gu su po slo vi od zna ~a ja za za {ti tu i
spa sa va we u van red nim si tu a ci ja ma.

Na ~el ni ka, za me ni ka ko man dan ta i ~la no -
ve Grad skog {ta ba po sta vqa i raz re {a va
Skup {ti na gra da, na pred log gra do na ~el ni ka.

Grad ski {tab za van red ne si tu a ci je
obra zu je, po po tre bi, po mo} ne stru~ no-ope -
ra tiv ne ti mo ve za spe ci fi~ ne za dat ke za -
{ti te i spa sa va wa.

^lan 9.

Grad ski {tab vr {i sle de }e po slo ve:–
ru ko vo di i ko or di ni ra rad su bje ka ta si ste -
ma za {ti te i spa sa va wa i sna ga za {ti te i
spa sa va wa u van red nim si tu a ci ja ma na
spro vo |e wu utvr |e nih za da ta ka;

– ru ko vo di i ko or di ni ra spro vo |e we
me ra i za da ta ka ci vil ne za {ti te;

– ko or di ni ra ak ci ja ma i ope ra ci ja ma
za {ti te i spa sa va wa na pod ru~ ju gra da;

– raz ma tra i da je mi {qe we na pred log
Pro ce ne ugro ̀ e no sti, pred log Pla na za -
{ti te i spa sa va wa u van red nim si tu a ci ja -
ma i Pla na za {ti te i spa sa va wa od po pla va;

– pra ti sta we i or ga ni za ci ju za {ti te i
spa sa va wa i pred la ̀ e me re za wi ho vo po -
boq {a we;

– na re |u je upo tre bu sna ga za {ti te i spa -
sa va wa, sred sta va po mo }i i dru gih sred sta -
va ko ja se ko ri ste u van red nim si tu a ci ja ma;

– sta ra se o re dov nom in for mi sa wu i
oba ve {ta va wu sta nov ni {tva o ri zi ci ma i
opa sno sti ma i pred u ze tim me ra ma;

– raz ma tra or ga ni za ci ju, opre ma we i ob -
u ~a va we je di ni ca ci vil ne za {ti te op {te
na me ne i ospo so bqe nih prav nih li ca;

– na re |u je pri prav nost-sprem nost za
van red ne si tu a ci je;

– pro ce wu je ugro ̀ e nost od na stan ka
van red ne si tu a ci je;

– sa ra |u je sa Okru ̀ nim {ta bom i {ta -
bo vi ma za van red ne si tu a ci je su sed nih lo -
kal nih sa mo u pra va;

– ime nu je po ve re ni ke i za me ni ke po ve -
re ni ka ci vil ne za {ti te u na se qe nim me -
sti ma;

– raz ma tra i pred la ̀ e do no {e we od lu ke
o or ga ni za ci ji za {ti te i spa sa va wa na te -
ri to ri ji gra da;

– na re |u je eva ku a ci ju sta nov ni {tva i
do no si od lu ku o obi mu eva ku a ci je i ka te go -
ri ja ma sta nov ni {tva ko je se eva ku i {e;

– sa po ve re ni ci ma ci vil ne za {ti te, od -
no sno za me ni ci ma po ve re ni ka, ne po sred no
ru ko vo di zbri wa va wem ugro ̀ e nih, po stra -
da lih, iz be glih i eva ku i sa nih li ca u van -
red nim si tu a ci ja ma; 

– an ga ̀ u je ospo so bqe na prav na li ca od
zna ~a ja za za {ti tu i spa sa va we na te ri to -
ri ji gra da;

– na re |u je vla sni ci ma i ko ri sni ci ma
obje ka ta u jav noj upo tre bi, kao pri vat nih
obje ka ta po god nih za sme {taj, pri jem i pri -
vre me ni sme {taj gra |a na sa ugro ̀ e nih pod -
ru~ ja;

– pred la ̀ e gra do na ~el ni ku do no {e we
od lu ke o po ve ra va wu od re |e nih po slo va
zbri wa va wa Cr ve nom kr stu Sr bi je;
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– u slu ~a ju na ru {e nog re dov nog snab de -
va wa vo dom zbog ele men tar nih ne po go da i
dru gih ne sre }a an ga ̀ u je ras po lo ̀ i ve ka pa -
ci te te i ko or di ni ra di stri bu ci ju vo de;

– u slu ~a ju ugro ̀ e no sti sto~ nog fon da
na te ri to ri ji za hva }e noj ele men ta r nim ne -
po go da ma i dru gim ne sre }a ma or ga ni zu je
eva ku a ci ju i zbri wa va we sto~ nog fon da;

– iz ra |u je pred log go di {weg pla na ra da
i go di {wi iz ve {taj o ra du;

– spro vo di go di {wi plan ra da;
– pod no si Skup {ti ni gra da na usva ja we

pred log go di {weg pla na ra da i go di {wi
iz ve {taj o ra du;

– do no si na red be, za kqu~ ke i pre po ru ke;
– oba vqa i dru ge po slo ve i u skla du sa

za ko nom i dru gim pro pi si ma.

III CI VIL NA ZA [TI TA NA 
TE RI TO RI JI GRA DA KRA QE VA

1. Vr ste za {ti te, me re i za da ci

^lan 10.

Ci vil nu za {ti tu ~i ne li~ na, uza jam na
i ko lek tiv na za {ti ta, me re i za da ci, po ve -
re ni ci ci vil ne za {ti te, za me ni ci po ve re -
ni ka i je di ni ce ci vil ne za {ti te op {te na -
me ne, si stem osma tra wa, oba ve {ta va wa i uz -
bu wi va wa, ospo so bqe na prav na li ca, hu ma -
ni tar ne i dru ge or ga ni za ci je opre mqe ne i
ospo so bqe ne za za {ti tu i spa sa va we i, s
tim u ve zi, skup ak tiv no sti ko je se od no se
na po pu nu, ma te ri jal no opre ma we, ob u ~a va -
we, ospo so bqa va we, mo bi li za ci ju i ak ti vi -
ra we ci vil ne za {ti te.

^lan 11.

U ostva ri va wu za ko nom utvr |e nih za da -
ta ka ci vil ne za {ti te su bjek ti si ste ma za -
{ti te i spa sa va wa na te ri to ri ji gra da Kra -

qe va u skla du sa za ko nom i dru gim pro pi si -
ma pri pre ma ju i spro vo de me re ci vil ne za -
{ti te, a na ro ~i to:

– pre ven tiv ne me re;
– me re za {ti te u slu ~a ju ne po sred ne

opa sno sti od ele men tar nih ne po go da i dru -
gih ne sre }a;

– me re za {ti te ka da na stu pe ele men tar -
ne ne po go de i dru ge ne sre }e;

– me re ubla ̀ a va wa i ot kla wa wa ne po -
sred nih po sle di ca od ele men tar nih ne po go -
da i dru gih ne sre }a.

2. Po ve re ni ci ci vil ne za {ti te

^lan 12.

Ra di oba vqa wa po slo va za {ti te i spa -
sa va wa u na se qe nim me sti ma, de lu na se qa,
stam be nim zgra da ma i se li ma,( da qem tek -
stu: na se qa), po sta vqa ju se po ve re ni ci ci -
vil ne za {ti te i za me ni ci po ve re ni ka.

Po ve re ni ci ci vil ne za {ti te i za me ni -
ci po ve re ni ka se u me snim za jed ni ca ma po -
sta vqa ju pre ma sle de }em ras po re du:

1. U MZ Adra ni (za MZ Adra ni i MZ Po -
po vi }i) po sta vi }e se 2 po ve re ni ka i 2 za me -
ni ka po ve re ni ka,

2. U MZ Bo gu to vac (za MZ Bo gu to vac, MZ
Bre snik i MZ Lo pat ni ca) po sta vi }e se 1 po -
ve re nik i 1 za me nik po ve re ni ka,

3. U MZ Vi ta no vac (za MZ Vi ta no vac,
MZ Mi lav ~i }i i MZ [u ma ri ce) po sta vi }e
se 3 po ve re ni ka i 3 za me ni ka po ve re ni ka,

4. U MZ Vit ko vac (za MZ Vit ko vac, MZ
Mi la ko vac i MZ Pe ~e nog) po sta vi }e se 2 po -
ve re ni ka i 2 za me ni ka po ve re ni ka,

5. U MZ Vr ba po sta vi }e se 2 po ve re ni ka
i 2 za me ni ka po ve re ni ka,

6. U MZ Vr di la (za MZ Vr di la i MZ
Drak ~i }i) po sta vi }e se 2 po ve re ni ka i 2 za -
me ni ka po ve re ni ka,

7. U MZ Go da ~i ca (za MZ Go da ~i ca, MZ
Gle di}, MZ Le {e vo i MZ Ra va ni ca) po sta vi -
}e se 3 po ve re ni ka i 3 za me ni ka po ve re ni ka,
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8. U MZ Gok ~a ni ca po sta vi }e se 1 po ve -
re nik i 1 za me nik po ve re ni ka,

9. U MZ Gr di ca po sta vi }e se 2 po ve re ni -
ka i 2 za me ni ka po ve re ni ka,

10. U MZ @i ~a po sta vi }e se 4 po ve re ni ka
i 4 za me ni ka po ve re ni ka,

11. U MZ Za ku ta (za MZ Za ku ta, MZ Pe tro -
po qe i MZ Sib ni ca) po sta vi }e se 1 po ve re -
nik i 1 za me nik po ve re ni ka,

12. U MZ Ze len go ra po sta vi }e se 7 po ve re -
ni ka i 7 za me ni ka po ve re ni ka,

13. U MZ Jar ~u jak po sta vi }e se 2 po ve re -
ni ka i 2 za me ni ka po ve re ni ka,

14. U MZ Ko van luk (za MZ Ko van luk, MZ
Be ra no vac i MZ Ka me ni ca) po sta vi }e se 3
po ve re ni ka i 3 za me ni ka po ve re ni ka,

15. U MZ Ko va ~i po sta vi }e se 4 po ve re ni -
ka i 4 za me ni ka po ve re ni ka,

16. U MZ Ko na re vo (za MZ Ko na re vo i MZ
Pro go re li ca) po sta vi }e se 4 po ve re ni ka i 4
za me ni ka po ve re ni ka,

17. U MZ La |ev ci (za MZ La |ev ci, MZ
Tav nik i MZ Cvet ke) po sta vi }e se 3 po ve re -
ni ka i 3 za me ni ka po ve re ni ka,

18. U MZ Ma ta ru {ka Ba wa po sta vi }e se 3
po ve re ni ka i 3 za me ni ka po ve re ni ka,

19. U MZ Mi lo ~aj (za MZ Mi lo ~aj i MZ
Obr va) po sta vi }e se 2 po ve re ni ka i 2 za me -
ni ka po ve re ni ka,

20. U MZ Mlan ~a po sta vi }e se 1 po ve re -
nik i 1 za me nik po ve re ni ka,

21. U MZ Mr sa} po sta vi }e se 1 po ve re nik
i 1 za me nik po ve re ni ka,

22. U MZ Ra ti na (za MZ Ra ti na, MZ Dra -
go siw ci i MZ Me ti ko{) po sta vi }e se 4 po -
ve re ni ka i 4 za me ni ka po ve re ni ka,

23. U MZ Rib ni ca po sta vi }e se 7 po ve re -
ni ka i 7 za me ni ka po ve re ni ka,

24. U MZ Ro }e vi }i po sta vi }e se 1 po ve re -
nik i 1 za me nik po ve re ni ka,

25. U MZ Rud no po sta vi }e se 1 po ve re nik
i 1 za me nik po ve re ni ka,

26. U MZ Sa ma i la (za MZ Sa ma i la, MZ
Bap sko Po qe, MZ Buko vi ca, MZ Mu si na Re -
ka i MZ La zac) po sta vi }e se 4 po ve re ni ka i
4 za me ni ka po ve re ni ka,

27. U MZ Sir ~a (za MZ Sir ~a, MZ Opla ni -
}i i MZ Tr go vi {te) po sta vi }e se 3 po ve re -

ni ka i 3 za me ni ka po ve re ni ka,
28. U MZ Sta ra ^ar {i ja po sta vi }e se 7

po ve re ni ka i 7 za me ni ka po ve re ni ka,
29. U MZ Stu bal po sta vi }e se 2 po ve re ni -

ka i 2 za me ni ka po ve re ni ka,
30. U MZ Stu de ni ca (za MZ Stu de ni ca i

MZ Sa vo vo) po sta vi }e se 2 po ve re ni ka i 2 za -
me ni ka po ve re ni ka,

31. U MZ To li {ni ca po sta vi }e se 1 po ve -
re nik i 1 za me nik po ve re ni ka,

32. U MZ U{}e (za MZ U{}e, MZ Ba re, MZ
Po lu mir i MZ Te pe ~i) po sta vi }e se 4 po ve -
re ni ka i 4 za me ni ka po ve re ni ka,

33. U MZ Hi gi jen ski Za vod po sta vi }e se 1
po ve re nik i 1 za me nik po ve re ni ka,

34. U MZ Cen tar po sta vi }e se 7 po ve re ni -
ka i 7 za me ni ka po ve re ni ka,

35. U MZ ^i bu ko vac (za MZ ^i bu ko vac i
MZ 2.^i bu ko va~ ke ~e te) po sta vi }e se 7 po ve -
re ni ka i 7 za me ni ka po ve re ni ka,

36. U MZ ^u ko je vac po sta vi }e se 1 po ve -
re nik i 1 za me nik po ve re ni ka.

Po ve re ni ci i za me ni ci po ve re ni ka u
na se qi ma pred u zi ma ju ne po sred ne me re za
u~e {}e gra |a na u spro vo |e wu me ra i za da ta -
ka ci vil ne za {ti te i li~ ne, uza jam ne i ko -
lek tiv ne za {ti te i ru ko vo de je di ni ca ma
ci vil ne za {ti te op {te na me ne.

Gra |a ni na ugro ̀ e nim i na stra da lim
pod ru~ ji ma su du ̀ ni da po stu pa ju u skla du
sa uput stvi ma po ve re ni ka, od no sno za me ni -
ka po ve re ni ka.

Po ve re ni ke i za me ni ke po ve re ni ka po -
sta vqa Grad ski {tab na pred log Ode qe wa za
po slo ve od bra ne i van red ne si tu a ci je i in -
`e wer sko –ge o lo {ke i se i zmi~ ke po slo ve.

3. Ospo so bqe na prav na li ca 
za za {ti tu i spa sa va we

^lan 13.

Ospo so bqe na prav na li ca od zna ~a ja za
za {ti tu i spa sa va we na te ri to ri ji gra da
Kra qe va su ona jav na pred u ze }a i usta no ve
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gra da Kra qe va ko je svo jim ak tom od re di
Grad sko ve }e, kao i osta la prav na li ca ko ja
svo jom od lu kom oda be re Grad sko ve }e po sle
upu }e nog jav nog po zi va svim za in te re so va -
nim prav nim li ci ma sa na ve de nim neo p hod -
nim kri te ri ju mi ma i uslo vi ma ko je za in te -
re so va na prav na li ca tre ba da is pu wa va ju.

Ospo so bqe na prav na li ca vr {e za {ti tu
i spa sa va we gra |a na, ma te ri jal nih i dru -
gih do ba ra u slu ~a ju opa sno sti i ne sre }a
iza zva nih ele men tar nim ne po go da ma i dru -
gim ne sre }a ma u skla du sa svo jom de lat no -
{}u, kao i na re |e wi ma Grad skog {ta ba.

Ak ti vi ra we ospo so bqe nih prav nih li -
ca na la ̀ e gra do na ~el nik, na pred log Grad -
skog {ta ba.

Grad sko ve }e gra da Kra qe va prav nim
li ci ma iz sta va 1. ovog ~la na ugo vo rom obez -
be |u je na kna du stvar nih tro {ko va za spro -
vo |e we pri pre ma i an ga ̀ o va we u iz vr {a va -
wu me ra i za da ta ka ci vil ne za {ti te.

Ugo vor iz sta va 4. ovog ~la na za kqu ~u je
gra do na ~el nik gra da Kra qe va, ili li ce ko -
je on ovla sti.

4. Je di ni ce ci vil ne za {ti te 
op {te na me ne

^lan 14.

Za iz vr {a va we za da ta ka ci vil ne za -
{ti te, kao ope ra tiv ne sna ge, obra zu ju se,
opre ma ju i ospo so bqa va ju je di ni ce ci vil ne
za {ti te op {te na me ne.

Je di ni ce ci vil ne za {ti te op {te na me -
ne ospo so bqa va ju se za iz vr {a va we obim nih
i ma we slo ̀ e nih za da ta ka, a na ro ~i to lo ka -
li zo va we i ga {e we po ~et nih i ma wih po -
`a ra i {um skih po ̀ a ra, u~e {}e u za {ti ti
od po pla va, uka zi va we pr ve po mo }i, odr ̀ a -
va we re da, u~e {}e u zbri wa va wu ugro ̀ e nog
sta nov ni {tva, po mo} u asa na ci ji te re na i
oba vqa we dru gih ak tiv no sti po pro ce ni
Grad skog {ta ba.

^lan 15.

Na te ri to ri ji gra da Kra qe va obra zu ju
se sle de }e je di ni ce ci vil ne za {ti te op {te
na me ne:

– Na te ri to ri ji grad skih me snih za jed -
ni ca jed na je di ni ca ja ~i ne vo da sa tri ode -
qe wa i {est je di ni ca ja ~i ne ode qe wa u sle -
de }im me snim za jed ni ca ma:

– Ze len go ra – 3 ode qe wa (1 vod),
– Sta ra ^ar {i ja – 2 ode qe wa,
– Cen tar – 1 ode qe we,
– ^i bu ko vac – 2 ode qe wa,
– Hi gi jen ski Za vod – 1 ode qe we.
sa ukup no 90 ob ve zni ka ci vil ne za {ti te;
– Na te ri to ri ji pri grad skih i se o skih

me snih za jed ni ca jed na je di ni ca ja ~i ne vo -
da sa tri ode qe wa i dva na est je di ni ca ja ~i -
ne ode qe wa u sle de }im me snim za jed ni ca ma:

– Rib ni ca – 3 ode qe wa (1 vod),
– Ma ta ru {ka Ba wa – 2 ode qe wa,
– La |ev ci – 2 ode qe we,
– Sa ma i la – 1 ode qe wa,
– Ra ti na – 1 ode qe we,
– Vi ta no vac – 1 ode qe we,
– Vit ko vac – 1 ode qe we,
– Bo gu to vac – 1 ode qe we,
– Stu de ni ca – 1 ode qe we,
– U{}e – 2 ode qe wa,
sa ukup no 150 ob ve zni ka ci vil ne za -

{ti te.
Po slo ve u ve zi po pu ne, opre ma wa i obu -

ke je di ni ca ci vil ne za {ti te op {te na me ne
vr {i Ode qe we za po slo ve od bra ne i van red -
ne si tu a ci je i in ̀ e wer sko –ge o lo {ke i se i -
zmi~ ke po slo ve uz ko or di na ci ju od stra ne
Grad skog ve }a.

5. Li~ na i ko lek tiv na za {ti ta

^lan 16.

Ra di ostva ri va wa li~ ne, uza jam ne i ko -
lek tiv ne za {ti te or ga ni gra da, pri vred na
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dru {tva i dru ga prav na li ca obez be |u ju i
dr ̀ e u is prav nom sta wu po treb na sred stva
i opre mu za li~ nu, uza jam nu i ko lek tiv nu
za {ti tu i vr {e obu ku za po sle nih iz obla -
sti ci vil ne za {ti te.

Gra |a ni i vla sni ci stam be nih zgra da,
od no sno ku }a, du ̀ ni su da na ba ve i dr ̀ e u
is prav nom sta wu po treb na sred stva i opre -
mu za li~ nu, uza jam nu i ko lek tiv nu za {ti -
tu u skla du sa za ko nom i dru gim pro pi si ma.

Ode qe we za po slo ve od bra ne i van red ne
si tu a ci je i in ̀ e wer sko –ge o lo {ke i se i -
zmi~ ke po slo ve u sa rad wi sa Ode qe wem za
van red ne si tu a ci je u Kra qe vu pri pre ma
uput stva i dru ge pu bli ka ci je ko ji ma }e se
vr {i ti edu ka ci ja sta nov ni {tva o po stup -
ci ma u mo gu }oj ili na sta loj si tu a ci ji.

U re a li za ci ju na ve de nih ak tiv no sti
ukqu ~u ju se i po ve re ni ci ci vil ne za {ti te.

IV  FI NAN SI RA WE SI STE MA 
ZA [TI TE I SPA SA VA WA

^lan 17.

Si stem za {ti te i spa sa va wa fi nan si ra
se iz bu xe ta gra da i dru gih iz vo ra u skla du
sa za ko nom i dru gim pro pi si ma.

Iz bu xe ta gra da fi nan si ra se:
– pri pre ma we, opre ma we i obu ka Grad -

skog {ta ba, je di ni ca ci vil ne za {ti te op -
{te na me ne, po ve re ni ka i za me ni ka po ve re -
ni ka i tro {ko vi spro vo |e wa me ra za {ti te
i spa sa va wa;

– tro {ko vi an ga ̀ o va wa ospo so bqe nih
prav nih li ca u skla du sa ugo vo rom za iz vr -
{a va we za da ta ka za {ti te i spa sa va wa;

– iz grad wa si ste ma za uz bu wi va we na te -
ri to ri ji gra da;

– pri la go |a va we pod zem nih obje ka ta
(pod zem ni pro la zi, tu ne li i dru gi) za skla -
wa we i wi ho vo odr ̀ a va we, kao i odr ̀ a va -
we dru gih za {tit nih obje ka ta u skla du sa
za ko nom;

– obu ka sta nov ni {tva iz obla sti za {ti -
te i spa sa va wa;

– sa ni ra we {te ta na sta lih pri rod nom i
dru gom ne zgo dom, u skla du sa ma te ri jal nim
mo gu} no sti ma;– dru ge po tre be za {ti te i
spa sa va wa, u skla du sa za ko nom i dru gim
pro pi si ma.

V PRI ZNA WA I NA GRA DE

^lan 18.

Za na ro ~i te uspe he u or ga ni zo va wu i
spro vo |e wu za da ta ka ci vil ne za {ti te i
dru gih po slo va za {ti te i spa sa va wa, u pri -
vred nim dru {tvi ma i dru gim prav nim li -
ci ma, slu ̀ ba ma i or ga ni ma Grad ske upra ve,
Grad skog {ta ba, je di ni ca ma ci vil ne za -
{ti te, po ve re ni ci ma ci vil ne za {ti te, za -
me ni ci ma po ve re ni ka i dru gim pri pad ni -
ci ma i za slu ̀ nim po je din ci ma na te ri to -
ri ji gra da Kra qe va do de qu ju se pri zna wa i
na gra de.

Pri zna wa i na gra de se uru ~u ju na dan
gra da Kra qe va i na Svet ski dan ci vil ne za -
{ti te 1. mart.

Grad sko ve }e bli ̀ e ure |u je vr stu na gra -
da i pri zna wa kao i kri te ri ju me za wi ho vu
do de lu.

VI PRE LA ZNE I ZA VR [NE OD RED BE

^lan 19.

Po sta vqe we po ve re ni ka i za me ni ka po -
ve re ni ka iz vr {i }e Grad ski {tab u ro ku od
60 da na od da na stu pa wa na sna gu ove od lu ke.

Grad sko ve }e grada Kra qe va }e do ne ti
akt o od re |i va wu ospo so bqe nih prav nih li -
ca od zna ~a ja za za {i ti tu i spa sa va we na te -
ri to ri ji gra da Kra qe va u ro ku od 60 da na od
da na stu pa wa na sna gu ove od lu ke.
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^lan 20.

Ova od lu ka stu pa na sna gu osmog da na od
da na ob ja vqi va wa u „Slu ̀ be nom li stu gra -
da Kra qe va“.

Skup{tina grada Kraqeva
Broj: 011-84/2013-III
Dana: 24. septembra 2013. godine 

Predsednik Skup{tine 
grada Kraqeva                       

Sreten Jovanovi}, s.r.______________________________

236.

Na osno vu ~la na 20. stav 1. ta~ ka 19. i
~la na 24. stav 1. u ve zi sa ~la nom 66. Za ko na
o lo kal noj sa mo u pra vi („Slu ̀ be ni gla snik
RS“, broj 129/07), ~la na 55. Za ko na o vo da ma
(„Slu ̀ be ni gla snik RS“, broj 30/10 i 93/12)
i ~la na 26. stav 1. ta~ ka 9. i 35. Sta tu ta gra -
da Kra qe va („Slu ̀ be ni list gra da Kra qe -
va“, broj 4/08, 19/12, 13/13, 15/13-pre ~i {}en
tekst),

Skup {ti na gra da Kra qe va, na sed ni ci
odr ̀ a noj da na 19, 20, 23. i 24. sep tem bra
2013. go di ne, do ne la je 

O D L U K U

O DO NO [E WU OPE RA TIV NOG PLA NA
OD BRA NE OD PO PLA VA ZA VO DO TO KE

II RE DA NA TE RI TO RI JI GRA DA 
KRA QE VA ZA 2013. GO DI NU

^lan 1.

Do no si se Ope ra tiv ni plan od bra ne od
po pla va za vo do to ke II re da na te ri to ri ji
gra da Kra qe va za 2013. go di nu.

^lan 2.

Ope ra tiv ni plan iz ~la na 1. ove od lu ke
iz ra |en je od stra ne Ode qe wa za po slo ve od -
bra ne i van red ne si tu a ci je i in ̀ e wer sko-
ge o lo {ke i se i zmi~ ke po slo ve, i sa sto ji se
iz op {teg de la, teh ni~ kog de la, ope ra tiv -
nog de la i eko nom skog de la.

^lan 3.

Ovu od lu ku ob ja vi ti u „Slu ̀ be nom li -
stu gra da Kra qe va“, a Ope ra tiv ni plan iz
~la na 1. ove od lu ke u ce lo sti ob ja vi ti u
elek tron skom ob li ku, na zva ni~ nom saj tu
gra da Kra qe va www.kraljevo.org.

^lan 4.

Ova od lu ka stu pa na sna gu osmog da na od
da na ob ja vqi va wa u „Slu ̀ be nom li stu gra -
da Kra qe va“.

Skup{tina grada Kraqeva
Broj: 011-85/2013-III
Dana: 24. septembra 2013. godine 

Predsednik Skup{tine 
grada Kraqeva                       

Sreten Jovanovi}, s.r.______________________________

237.

Na osnovu ~lana 11a. stav 19. Zakona o
u~eni~kom i studentskom standardu
(„Slu`beni glasnik RS“, broj 18/10 i 55/13),
~lana 32. stav 1. ta~ka 6. Zakona o lokalnoj
samoupravi („Slu`beni glasnik RS“, broj
129/07) i ~lana 26. stav 1. ta~ka 9. Statuta
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grada Kraqeva („Slu`beni list grada
Kraqeva“, broj 15/13-pre~i{}en tekst),

Skup{tina grada Kraqeva, na sednici
odr`anoj 19, 20, 23. i 24. septembra 2013.
godine, donela je

O D L U KU

O STIPENDIRAWU STUDENATA 
GRADA KRAQEVA

^lan 1.

Ovom odlukom utvr|uju se uslovi za
stipendirawe studenata koji su na re`imu
finansirawa iz buxeta Republike Srbije i
imaju prebivali{te na teritoriji grada
Kraqeva.

^lan 2.

Sredstva za dodelu stipendija utvr|uju
se Odlukom o buxetu grada Kraqeva za
kalendarsku godinu.

^lan 3.

Stipendije iz ~lana 1. ove odluke dode-
quju se na osnovu konkursa objavqenog u
lokalnim sredstvima javnog informisawa.

Za svaku {kolsku godinu raspisuje se
novi konkurs i vr{i raspodela stipendija.

^lan 4.

Pravo iz ~lana 1. ove odluke ostvaruju
redovni studenti, dr`avqani Republike
Srbije, koji imaju prijavqeno prebi-
vali{te na teritoriji grada Kraqeva naj-
mawe tri godine pre raspisivawa konkursa,
poha|aju prvi ili drugi stepen studija,

po~ev od druge godine studija, sa prose~nom
ocenom iznad 8,50 i pod uslovom da nijedna
godina nije obnovqena.

^lan 5.

Stipendija se ispla}uje preko poslovne
banke u deset mese~nih rata.

^lan 6.

Broj korisnika i iznos po korisniku
utvr|uju se posebnom odlukom gradona~elni-
ka grada Kraqeva.

^lan 7.

O dodeli stipendija odlu~uje Komisija
za dodelu stipendija (u daqem tekstu:
Komisija), na osnovu merila i kriterijuma
utvr|enih ovom odlukom.

Komisija ima predsednika i {est
~lanova koje imenuje gradona~elnik grada
Kraqeva posebnim re{ewem.

Za ~lana Komisije obavezno se imenuje
jedan ~lan Gradskog ve}a grada Kraqeva.

^lan 8.

Komisija po~etkom {kolske godine
raspisuje konkurs za dodelu stipendija.

Konkursom se ogla{avaju uslovi za
dodelu stipendije, broj stipendista, visina
stipendije, potrebna dokumenta i rokovi za
prijavu na konkurs.

^lan 9.

Redosled studenata za dodelu stipendi-
je utvr|uje se na osnovu postignutog proseka
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ocena iz prethodnih godina studija, u
skladu sa ~lanom 4. ove odluke.

U slu~aju kada vi{e kandidata imaju
isti prosek ocena, redosled studenata za
dodelu stipendija utvr|uje se na taj na~in
da prednost imaju studenti starije godine
studija.

U slu~aju podudarnosti uslova iz stava
2. ovog ~lana, prednost imaju studenti koji
nisu bili korisnici stipendije iz ove
odluke.

^lan 10.

Protiv odluke Komisije mo`e se izjav-
iti `alba Gradskom ve}u grada Kraqeva u
roku od osam dana od dana dono{ewa odluke
Komisije.

Prilikom odlu~ivawa po `albi u gla-
sawu ne u~estvuje ~lan Gradskog ve}a koji je
~lan Komisije.

^lan 11.

Stipendija se dodequje bez obaveze
vra}awa.

^lan 12.

Korisniku stipendije obustavqa se
isplata stipendije za teku}u godinu u
slede}im slu~ajevima:

– ako mu prestane dr`avqanstvo Repub-
like Srbije,

– ako promeni prebivali{te van teri-
torije grada Kraqeva,

– ako se utvrdi da je stipendija dodeqe-
na na osnovu neta~no prikazanih podataka i

– ako se utvrdi da je student napustio
redovno {kolovawe.

^lan 13.

O sprovo|ewu ove odluke stara}e se Ode-
qewe za dru{tvene delatnosti Gradske
uprave grada Kraqeva.

^lan 14.

Stupawem na snagu ove odluke prestaje
da va`i Odluka o stiprendirawu studenata
grada Kraqeva („Slu`beni list grada
Kraqeva“, broj 12/10).

^lan 15.

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

Skup{tina grada Kraqeva
Broj: 011-86/2013-III
Dana: 24. septembra 2013. godine 

Predsednik Skup{tine 
grada Kraqeva                       

Sreten Jovanovi}, s.r.______________________________

238.

Na osno vu ~la na 32. stav 1. ta~ ka 14. Za -
ko na o lo kal noj sa mo u pra vi („Slu ̀ be ni
gla snik RS“, broj 129/07), ~la na 6. stav 1.
ta~ ka 7. i ~la na 7. stav 1. Za ko na o fi nan si -
ra wu lo kal ne sa mo u pra ve („Slu ̀ be ni gla -
snik RS“, broj 62/06, 47/11 i 93/12), ~la no va
86. i 90–95. Za ko na o pla ni ra wu i iz grad wi
(„Slu ̀ be ni gla snik RS“, broj 72/09 i 81/09
is pr, 64/10-od lu ka US, 24/11, 121/12, 42/13-
od lu ka US i 50/13-od lu ka US), ~la na 26. stav
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1. ta~ ka 9. i 17. Sta tu ta gra da Kra qe va
(„Slu ̀ be ni list gra da Kra qe va“, broj
15/13-pre ~i {}en tekst),

Skup {ti na gra da Kra qe va, na sed ni ci
odr ̀ a noj da na 19, 20, 23. i 24. sep tem bra
2013. go di ne, do ne la je 

O D L U K U

O IZ ME NA MA OD LU KE O 
UTVR \I VA WU NA KNA DE ZA 

URE \I VA WE GRA \E VIN SKOG 
ZE MQI [TA

^lan 1.

U Od lu ci o utvr |i va wu na kna de za ure -
|i va we gra |e vin skog ze mqi {ta („Slu ̀ be -
ni list gra da Kra qe va“, broj 20/11), u ~la nu
14. bri {e se stav 3, ta ko da ~lan 14. osta je sa
sta vom 1. i 2.

^lan 2.

U osta lom de lu Od lu ka o utvr |i va wu na -
kna de za ure |i va we gra |e vin skog ze mqi {ta
(„Slu ̀ be ni list gra da Kra qe va“, broj
20/11) osta je ne pro me we na.

^lan 3.

Ova od lu ka stu pa na sna gu osmog da na od
da na ob ja vqi va wa u „Slu ̀ be nom li stu gra -
da Kra qe va“.

Skup{tina grada Kraqeva
Broj: 011-87/2013-III
Dana: 24. septembra 2013. godine 

Predsednik Skup{tine 
grada Kraqeva                       

Sreten Jovanovi}, s.r.______________________________

239.

Na osno vu ~la na 32. ta~ ka 6. i ~la na 72.
Za ko na o lo kal noj sa mo u pra vi („Slu ̀ be ni
gla snik RS“, broj 129/2007) i ~la na 26. ta~ -
ka 9, 104. i 105. Sta tu ta gra da Kra qe va
(„Slu ̀ be ni list gra da Kra qe va“, broj
15/2013-pre ~i {}en tekst),

Skup {ti na gra da Kra qe va na sed ni ci
odr ̀ a noj 19, 20, 23. i 24.sep tem bra 2013.
godi ne, do ne la je

O D L U K U

O IZ ME NA MA I DO PU NA MA OD LU KE
O OBRA ZO VA WU I OD RE \I VA WU 

POD RU^ JA ME SNIH ZA JED NI CA NA
TE RI TO RI JI GRA DA KRA QE VA

^lan 1.

U Od lu ci o obra zo va wu i od re |i va wu
pod ru~ ja me snih za jed ni ca na te ri to ri ji
gra da Kra qe va ( „Slu ̀ be ni list gra da Kra -
qe va“ 7/2011) (u da qem tek stu: Od lu ka), u
~la nu 5. i 8. re ~i „op {tin ske“ za me wu ju se
re ~i ma „grad ske“ u od go va ra ju }em pa de ̀ u.

^lan 2.

^lan 7. Od lu ke me wa se i gla si: „Me sna
za jed ni ca ima Sta tut ko ji do no si Sa vet me -
sne za jed ni ce.

Sta tu tom me sne za je di ce u skla du sa za -
ko nom, Sta tu tom gra da Kra qe va i ovom Od -
lu kom utvr |u ju se po slo vi ko je vr {i or gan
me sne za jed ni ce kao i po stu pak iz bo ra, or -
ga ni za ci ja i rad or ga na, na ~in od lu ~i va wa
i dru ga pi ta wa od zna ~a ja za rad me sne za -
jed ni ce.“
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^lan 3.

Na ziv gla ve IV Od lu ke me wa se i gla si:
„IV OR GAN ME SNE ZA JED NI CE“.

^lan 4.

^lan 14. Od lu ke me wa se i gla si: „Or gan
Me sne za jed ni ce je Sa vet me sne za jed ni ce.“

^lan 5.

U ~la nu 16. Od lu ke bri {e se stav 1. a
stav 3. me wa se i gla si: Od bor nik Skup {ti -
ne gra da mo ̀ e da u~e stu je, bez pra va gla sa, u
ra du Sa ve ta me sne za jed ni ce“.

Do sa da {wi sta vo vi 2. i 3. po sta ju sta vo -
vi 1. i 2.

^lan 6.

U ~la nu 17. Od lu ke do da je se no vi stav 1.
ko ji gla si: „Sa vet me sne za jed ni ce ima
pred sed ni ka a mo ̀ e ima ti i za me ni ka pred -
sed ni ka Sa ve ta me sne za jed ni ce“.

Do sa da {wi stav 1. po sta je stav 2.

^lan 7.

U ~la nu 18. Od lu ke stav 1. me wa se i gla -
si: „Pred sed nik Sa ve ta me sne za jed ni ce
pred sta vqa i za stu pa me snu za jed ni cu i oba -
vqa dru ge po slo ve i za dat ke utvr |e ne Sta tu -
tom me sne za jed ni ce“.

^lan 8. 

U ~la nu 19. Od lu ke bri {e se stav 3.

^lan 9.

^lan 21. Od lu ke me wa se i gla si: „^la -
no ve Sa ve ta me sne za jed ni ce bi ra ju i mo gu
bi ti bi ra ni pu no let ni gra |a ni ko ji ima ju
pre bi va li {te na we nom pod ru~ ju.

Pri li kom pred la ga wa i iz bo ra ~la no va
Sa ve ta me sne za jed ni ce mo ra se vo di ti ra ~u -
na o rav no mer noj te ri to ri jal noj za stu pqe -
no sti.“

^lan 10.

^lan 22. Od lu ke bri {e se.

^lan 11.

^lan 23. Od lu ke bri {e se.

^lan 12.

Do sa da {wi ~lan 24. ko ji sa da po sta je
~lan 22. me wa se i gla si:

„Pr vu kon sti tu tiv nu sed ni cu Sa ve ta
me sne za jed ni ce sa zi va pred sed nik Sa ve ta
iz pret hod nog man da ta u ro ku od 8 da na od
da na iz bo ra sa ve ta i sed ni com pred se da va do
iz bo ra pred sed ni ka Sa ve ta.

Ako pred sed nik Sa ve ta me sne za jed ni ce
iz pret hod nog man da ta ne sa zo ve kon sti tu -
tiv nu sed ni cu Sa ve ta u ro ku iz pret hod nog
sta va, kon sti tu tiv nu sed ni cu Sa ve ta sa zi va
naj sta ri ji ~lan no vo i za bra nog Sa ve ta u na -
red nom ro ku od 8 da na.

Sa vet me sne za jed ni ce je kon sti tu i san iz -
bo rom pred sed ni ka Sa ve ta me sne za jed ni ce.“

^lan 13.

Do sa da {wi ~lan 25. Od lu ke po sta je
~lan 23.
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^lan 14.

U ~la nu 26. Od lu ke, ko ji sa da po sta je
~lan 24. re~ „gra |e vin skom“ za me wu je se
re~ ju „gra |an skom“.

^lan 15.

Do sa da {wi ~la no vi 27, 28, 29, 30. i 31.
Od lu ke po sta ju ~la no vi 25, 26, 27, 28. i 29.

^lan 16.

Oba ve zu ju se Sa ve ti me snih za jed ni ca da
sta tu te me snih za jed ni ca usa gla se sa ovom
Od lu kom u ro ku od 30 da na od da na stu pa wa
na sna gu iste.

^lan 17.

Ova od lu ka stu pa na sna gu osmog da na od
da na ob ja vqi va wa u „Slu ̀ be nom li stu gra -
da Kra qe va“.

Skup{tina grada Kraqeva
Broj: 011-88/2013-III
Dana: 24. septembra 2013. godine 

Predsednik Skup{tine 
grada Kraqeva                       

Sreten Jovanovi}, s.r.______________________________

240.

Na osno vu ~la na 26. Za ko na o jav nim
pred u ze }i ma („Slu ̀ be ni gla snik RS“, broj
119/2012) i ~la na 26. stav 1. ta~ ka 49. i ~la -

na 43 a. Sta tu ta gra da Kra qe va („Slu ̀ be ni
list gra da Kra qe va“, broj 15/2013-pre ~i -
{}en tekst), 

Skup {ti na gra da Kra qe va, na sed ni ci
odr ̀ a noj da na 19, 20, 23. i 24.sep tem bra
2013. go di ne, do ne la je

O D L U K U

O OBRA ZO VA WU KO MI SI JE ZA 
IME NO VA WE DI REK TO RA JAV NIH

PRED U ZE ]A I JAV NIH 
KO MU NAL NIH PRED U ZE ]A ^I JI 

JE OSNI VA^ GRAD KRA QE VO

^lan 1.

Ovom od lu kom obra zu je se Ko mi si ja za
ime no va we di rek to ra jav nih pred u ze }a i
jav nih ko mu nal nih pred u ze }a ~i ji je osni -
va~ grad Kra qe vo i utvr |u ju se: za da tak Ko -
mi si je, sa stav, na ~in ra da, pra va i du ̀ no -
sti i dru ga pi ta wa od zna ~a ja za rad Ko mi -
si je.

^lan 2.

Za da tak Ko mi si je je da: 
– spro ve de jav ni kon kurs za ime no va we

di rek to ra jav nih i jav nih ko mu nal nih pre-
d u ze }a ~i ji je osni va~ Grad Kra qe vo, po od -
lu ci i ogla su Gra da Kra qe va,

– raz mo tri pod ne te pri ja ve,
– za kqu~ kom od ba ci ne bla go vre me ne, ne -

ra zu mqi ve i pri ja ve uz ko je ni su pri lo ̀ e -
ni svi po treb ni do ka zi,

– utvr |u je da ni je dan kan di dat ko ji je
u~e stvo vao u iz bor nom po stup ku ne is pu wa -
va uslo ve za ime no va we,

– sa sta vqa spi sak kan di da ta ko ji is pu -
wa va ju uslo ve za ime no va we,

– spro vo di iz bor ni po stu pak me |u kan -
di da ti ma ko ji is pu wa va ju uslo ve za ime no -
va we,
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– utvr |u je re zul tat kan di da ta pre ma me -
ri li ma pro pi sa nim za ime no va we di rek to -
ra, oce wi va wem u iz bor nom po stup ku stru~ -
ne ospo so bqe no sti, zna wa i ve {ti na, pi sme -
nom pro ve rom, usme nim raz go vo rom ili na
dru gi od go va ra ju }i na ~in,

– uko li ko u iz bor nom po stup ku spro vo -
di pi sme nu pro ve ru, pri li kom te pro ve re
oba ve {ta va kan di da te o me stu, da nu i vre me -
nu ka da }e se oba vi ti usme ni raz go vor sa
kan di da ti ma, 

– sa ~i wa va rang li stu kan di da ta sa
broj ~a no is ka za nim i utvr |e nim re zul ta ti -
ma pre ma pro pi sa nim me ri li ma,

– do sta vqa nad le ̀ nom ode qe wu Grad ske
upra ve gra da Kra qe va rang li stu sa naj vi {e
tri naj bo qe ran gi ra na kan di da ta sa broj ~a -
no is ka za nim i utvr |e nim re zul ta ti ma, kao
i za pi snik o iz bor nom po stup ku

– omo gu }i uvid u do ku men ta ci ju jav nog
kon kur sa po zah te vu kan di da ta ko ji je u~e -
stvo vao u iz bor nom po stup ku, pod nad zo rom
Ko mi si je, u ro ku od dva da na od da na pri je -
ma zah te va.

^lan 3.

Ko mi si ja ima pred sed ni ka i ~e ti ri
~la na, od ko jih se je dan ~lan ime nu je na
pred log Stal ne kon fe ren ci je gra do va i op -
{ti na. 

Pred sed nik i ~la no vi Ko mi si je ne mo gu
bi ti na rod ni po sla ni ci, od bor ni ci u Skup -
{ti ni Gra da, kao i iza bra na i ime no va na
li ca u or ga ni ma Gra da, od no sno or ga ni ma
dr ̀ av ne upra ve.

Ko mi si ja se ime nu je na pe ri od od tri
go di ne.

Ko mi si ju ime nu je Skup {ti na gra da
Kra qe va po seb nim re {e wem, u skla du sa za -
ko nom i ovom od lu kom.

^lan 4.

Ko mi si ja ra di i od lu ~u je na sed ni ca ma.
Sed ni cu sa zi va pred sed nik Ko mi si je.

^lan 5.

Ko mi si ja mo ̀ e pu no va ̀ no da ra di i od -
lu ~u je ako sed ni ca ma pri su stvu je ve }i na od
ukup nog bro ja ~la no va Ko mi si je.

Ko mi si ja od lu ~u je ve }i nom gla so va od
ukup nog bro ja ~la no va Ko mi si je.

Na sed ni ci Ko mi si je vo di se za pi snik.
U za pi snik se oba ve zno uno se: da tum i me sto
odr ̀ a va wa sed ni ce; dnev ni red; ime na pri -
sut nih i od sut nih ~la no va Ko mi si je; sve
fa ze iz bo r nog po stup ka; pred lo zi i sta vo vi
iz ne ti na sed ni ci; re zul ta ti sva kog gla sa -
wa; kao i sva ko iz dvo je no mi {qe we.

Ko mi si ja do no si Po slov nik o svom ra -
du, na ko ji sa gla snost da je Grad sko ve }e gra -
da Kra qe va.

^lan 6.

^la no vi ma Ko mi si je pri pa da pra vo na
na kna du za rad u Ko mi si ji u skla du sa po -
seb nom od lu kom ko jom se ure |u je na kna da za
rad rad nih te la Skup {ti ne gra da.

^lan 7.

Stru~ ne i ad mi ni stra tiv ne po slo ve za
Ko mi si ju oba vqa Ode qe we za ur ba ni zam,
gra |e vi nar stvo i stam be no-ko mu nal ne de -
lat no sti Grad ske upra ve gra da Kra qe va. 

^lan 8.

Ova od lu ka stu pa na sna gu osmog da na od
da na ob ja vqi va wa u „Slu ̀ be nom li stu gra -
da Kra qe va“.

Skup{tina grada Kraqeva
Broj: 011-89/2013-III
Dana: 24. septembra 2013. godine 

Predsednik Skup{tine 
grada Kraqeva                       

Sreten Jovanovi}, s.r.______________________________
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241.

Na osno vu ~la na 11. Za ko na o ko mu nal -
noj po li ci ji („Slu ̀ be ni gla snik RS“, broj
51/09), ~la na 26. ta~ ka 9. i ~la na 121. Sta tu -
ta gra da Kra qe va („Slu ̀ be ni list gra da
Kra qe va“, broj 4/08, 19/12, 13/13, 15/13-pre -
~i {}en tekst), 

Skup {ti na gra da Kra qe va, na sed ni ci
odr ̀ a noj 19, 20, 23. i 24. sep tem bra 2013. go -
di ne, do ne la je

R E [ E W E

I

Da je se sa gla snost na Stra te {ki plan
Ko mu nal ne po li ci je gra da Kra qe va za pe ri -
od od 2013. do 2018. go di ne, ko ji je usvo ji lo
Grad sko ve }e gra da Kra qe va, da na 20.08.2013.
go di ne.

II

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

Skup{tina grada Kraqeva
Broj: 011-90/2013-III
Dana: 24. septembra 2013. godine 

Predsednik Skup{tine 
grada Kraqeva                       

Sreten Jovanovi}, s.r.______________________________

242

Na osno vu ~la na 28. Za ko na o ko mu nal -
nim de lat no sti ma („Slu ̀ be ni gla snik RS“,
broj 88/11), ~la na 60. stav 1. ta~ ka 3. Za ko na
o jav nim pred u ze }i ma (“ Slu ̀ be ni gla snik
RS“, broj 119/2012), ~la na 26. stav 1. ta~ ka 9.
i 12. i ~la na 121. stav 1. Sta tu ta gra da Kra -
qe va („Slu ̀ be ni list gra da Kra qe va“, broj
4/08,19/12 i 13/13),

Skup {ti na gra da Kra qe va, na sed ni ci
odr ̀ a noj da na 19, 20, 23. i 24 sep tem bra
2013. godi ne, do ne la  je

R E [ E W E

I

Daje se sa gla snost na Od lu ku o po ve }a wu
ce ne vo de uslu ga ka na li za ci je i pre ~i {}a -
va wa ot pad nih vo da ko ju je do neo Uprav ni
od bor JKP „Vo do vod“ Kra qe vo, broj 1191/3
od 19.06.2013. godi ne.

II

Sa stav ni deo ovog re {e wa je Od lu ka
Uprav nog od bo ra JKP „Vo do vod“ Kra qe vo
broj 1191/3 od 19.06.2013. godi ne.

III

Ovo re {e we stu pa na sna gu na red nog da -
na od da na ob ja vqi va wa u „Slu ̀ be nom li stu
gra da Kra qe va“.

Skup{tina grada Kraqeva
Broj: 011-91/2013-III
Dana: 24. septembra 2013. godine 

Predsednik Skup{tine 
grada Kraqeva                       

Sreten Jovanovi}, s.r.______________________________
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243.

Na osno vu ~la na 11. i 14. Za ko na o lo -
kal nim iz bo ri ma („Slu ̀ be ni gla snik RS“,
broj 129/07, 34/10 - US i 54/11), ~la na 26. ta~ -
ka 9. Sta tu ta gra da Kra qe va („Slu ̀ be ni
list gra da Kra qe va“, broj 4/08, 19/12, 13/13,
15/13-pre ~i {}en tekst), i ~la na 71. stav 1.
Po slov ni ka o ra du Skup {ti ne gra da Kra qe -
va („Slu ̀ be ni list gra da Kra qe va“, broj
4/08 i 20/11),

Skup {ti na gra da Kra qe va, na sed ni ci
odr ̀ a noj 19, 20, 23. i 24. sep tem bra 2013. go -
di ne, do ne la je 

R E [ E W E

O RAZ RE [E WU I IME NO VA WU 
^LA NA IZ BOR NE KO MI SI JE GRA DA

KRA QE VA

I

Raz re {a va se Dra ga na Bi se ni} du ̀ no -
sti ~la na Iz bor ne ko mi si je gra da Kra qe va.

II

Ime nu je se Vla di mir Osto ji}, dipl.
prav nik iz Kra qe va, SNS, za ~la na Iz bor ne
ko mi si je gra da Kra qe va, na pred log OG Srp -
ska na pred na stran ka.

III

Uputstvo o pravnom sredstvu: Pro tiv
ovog re {e wa mo ̀ e se iz ja vi ti `al ba Uprav -
nom su du, u ro ku od 24 ~a sa od do no {e wa re -
{e wa.

IV

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

Skup{tina grada Kraqeva
Broj: 02-30/2013-III
Dana: 24. septembra 2013. godine 

Predsednik Skup{tine 
grada Kraqeva                       

Sreten Jovanovi}, s.r.______________________________

244.

Na osno vu ~la na 50. stav 3. Za ko na o jav -
nim pred u ze }i ma („Slu ̀ be ni gla snik RS“,
broj 119/12), ~la na 20. i ~la na 26. stav 1. ta~ -
ka 9. Sta tu ta gra da Kra qe va („Slu ̀ be ni
list gra da Kra qe va“, broj 4/08, 19/12, 13/13,
15/13-pre ~i {}en tekst), raz ma tra ju }i Iz me -
nu Pr o gra ma po slo va wa Jav nog ko mu nal nog
pred u ze }a „^i sto }a“ Kra qe vo za 2013. go di -
nu,

Skup {ti na gra da Kra qe va, na sed ni ci
odr ̀ a noj 19, 20, 23. i 24. sep tem bra 2013. go -
di ne, do ne la je

R E [ E W E

I

Da je se sa gla snost na Iz me nu Pr o gra ma
po slo va wa Jav nog ko mu nal nog pred u ze }a
„^i sto }a“ Kra qe vo za 2013. go di nu, ko ja je
do neta na sed ni ci Uprav nog od bo ra Jav nog
pred u ze }a odr ̀ a noj da na 12.09.2013. go di ne
pod bro jem 2437.
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II

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

Skup{tina grada Kraqeva
Broj: 011-93/2013-III
Dana: 24. septembra 2013. godine 

Predsednik Skup{tine 
grada Kraqeva                       

Sreten Jovanovi}, s.r.______________________________

245.

Na osno vu ~la na 32. ta~ ka 9. i ~la na 66.
stav 3. Za ko na o lo kal noj sa mo u pra vi („Slu -
`be ni gla snik RS“, broj 129/07), ~la na 18.
Za ko na o jav nim slu ̀ ba ma („Slu ̀ be ni gla -
snik RS“, broj 42/91, 71/94, 79/05) i ~la na 26.
ta~ ka 12. Sta tu ta gra da Kra qe va („Slu ̀ be -
ni list gra da Kra qe va“, broj 4/08, 19/12,
13/13, 15/13-pre ~i {}en tekst), u skla du sa
~la nom 1. Od lu ke o iz me na ma i do pu na ma
Sta tu ta De~ jeg od ma ra li {ta „Go~“ iz Kra -
qe va od 12.04.1996. go di ne, 

Skup {ti na gra da Kra qe va, na sed ni ci
odr ̀ a noj da na 19, 20, 23. i 24. sep tem bra
2013. go di ne, do ne la je 

R E [ E W E

O RAZ RE [E WU VR [I O CA DU @NO STI
DI REK TO RA DE^ JEG OD MA RA LI [TA

„GO^” IZ KRA QE VA

I

Raz re {a va se vr {i lac du ̀ no sti di rek -
to ra De~ jeg od ma ra li {ta „Go~“ iz Kra qe va
Mi lan Pr {i}.

II

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

Skup{tina grada Kraqeva
Broj: 02-31/2013-III
Dana: 24. septembra 2013. godine 

Predsednik Skup{tine 
grada Kraqeva                       

Sreten Jovanovi}, s.r.______________________________

246.

Na osno vu ~la na 32. ta~ ka 9. i ~la na 66.
stav 3. Za ko na o lo kal noj sa mo u pra vi („Slu -
`be ni gla snik RS“, broj 129/07), ~la na 18.
Za ko na o jav nim slu ̀ ba ma („Slu ̀ be ni gla -
snik RS“, broj 42/91, 71/94, 79/05) i ~la na 26.
ta~ ka 12. Sta tu ta gra da Kra qe va („Slu ̀ be -
ni list gra da Kra qe va“, broj 4/08, 19/12,
13/13, 15/13-pre ~i {}en tekst), u skla du sa
~la nom 1. Od lu ke o iz me na ma i do pu na ma
Sta tu ta De~ jeg od ma ra li {ta „Go~“ iz Kra -
qe va od 12.04.1996. go di ne, 

Skup {ti na gra da Kra qe va, na sed ni ci
odr ̀ a noj da na 19, 20, 23. i 24. sep tem bra
2013. go di ne, do ne la je 

R E [ E W E

O IME NO VA WU VR [I O CA DU @NO STI
DI REK TO RA DE^ JEG OD MA RA LI [TA

„GO^“ IZ KRA QE VA

I

Ime nu je se Mi lan Pr {i}, dipl. in`.
ma {in stva iz Kra qe va, za vr {i o ca du ̀ no -
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sti di rek to ra De~ jeg od ma ra li {ta „Go~“ iz
Kra qe va, na pe ri od do {est me se ci.

II

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

Skup{tina grada Kraqeva
Broj: 02-32/2013-III
Dana: 24. septembra 2013. godine 

Predsednik Skup{tine 
grada Kraqeva                       

Sreten Jovanovi}, s.r.______________________________

247.

Na osno vu ~la na 32. ta~ ka 9. i ~la na 66.
stav 3. Za ko na o lo kal noj sa mo u pra vi („Slu -
`be ni gla snik RS“, broj 129/07), ~la na 39.
Za ko na o kul tu ri („Slu ̀ be ni gla snik RS“,
broj 72/09) i ~la na 26. ta~ ka 12. Sta tu ta gra -
da Kra qe va („Slu ̀ be ni list gra da Kra qe -
va“, broj 4/08, 19/12, 13/13, 15/13-pre ~i {}en
tekst), u skla du sa ~la nom 30. Sta tu ta Usta -
no ve Kra qe va~ ko po zo ri {te iz Kra qe va od
4.07.2011. godi ne, 

Skup {ti na gra da Kra qe va, na sed ni ci
odr ̀ a noj da na 19, 20, 23. i 24. sep tem bra
2013. godi ne, do ne la je 

R E [ E W E

O RAZ RE [E WU VR [I O CA DU @NO STI
DI REK TO RA USTA NO VE KRA QE VA^ KO

PO ZO RI [TE IZ KRA QE VA

I

Raz re {a va se vr {i lac du ̀ no sti di rek -
to ra Usta no ve Kra qe va~ ko po zo ri {te iz
Kra qe va Bi qa na Kon stan ti no vi}.

II

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

Skup{tina grada Kraqeva
Broj: 02-33/2013-III
Dana: 24. septembra 2013. godine 

Predsednik Skup{tine 
grada Kraqeva                       

Sreten Jovanovi}, s.r.______________________________

248.

Na osno vu ~la na 32. ta~ ka 9. i ~la na 66.
stav 3. Za ko na o lo kal noj sa mo u pra vi („Slu -
`be ni gla snik RS“, broj 129/07), ~la na 37.
Za ko na o kul tu ri („Slu ̀ be ni gla snik RS“,
broj 72/09) i ~la na 26. ta~ ka 12. Sta tu ta gra -
da Kra qe va („Slu ̀ be ni list gra da Kra qe va
“, broj 4/08, 19/12, 13/13, 15/13-pre ~i {}en
tekst), u skla du sa ~la nom 28. stav 2. Sta tu -
ta Usta no ve Kra qe va~ ko po zo ri {te iz Kra -
qe va od 4.07.2011. godi ne, 

Skup {ti na gra da Kra qe va, na sed ni ci
odr ̀ a noj da na 19, 20, 23. i 24. sep tem bra
2013. godi ne, do ne la je 

R E [ E W E

O IME NO VA WU DI REK TO RA
USTA NO VE KRA QE VA^ KO 

PO ZO RI [TE IZ KRA QE VA

I

Ime nu je se Mi o drag Di nu lo vi}, di plo -
mi ra ni re di teq iz Kra qe va, za di rek to ra
Usta no ve Kra qe va~ ko po zo ri {te iz Kra qe -
va, na pe ri od od ~e ti ri go di ne.
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II

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

Skup{tina grada Kraqeva
Broj: 02-34/2013-III
Dana: 24. septembra 2013. godine 

Predsednik Skup{tine 
grada Kraqeva                       

Sreten Jovanovi}, s.r.______________________________

249.

Na osno vu ~la na 32. ta~ ka 9. i ~la na 66.
stav 3. Za ko na o lo kal noj sa mo u pra vi („Slu -
`be ni gla snik RS“, broj 129/07), ~la na 20. i
22. Za ko na o jav nim slu ̀ ba ma („Slu ̀ be ni
gla snik RS“, broj 42/91, 71/94, 79/05), ~la na
26. ta~ ka 12. Sta tu ta gra da Kra qe va („Slu -
`be ni list gra da Kra qe va“, broj 4/08, 19/12,
13/13, 15/13-pre ~i {}en tekst), u skla du sa
~la nom 27. i 32. Sta tu ta Na rod ne bi bli o te -
ke „Ste fan Pr vo ven ~a ni“ iz Kra qe va od
4.07.2005. godi ne, 

Skup {ti na gra da Kra qe va, na sed ni ci
odr ̀ a noj da na 19, 20, 23. i 24. sep tem bra
2013. go di ne, do ne la je 

R E [ E W E

O RAZ RE [E WU I IME NO VA WU 
^LA NA UPRAV NOG OD BO RA I ^LA NA

NAD ZOR NOG OD BO RA NA ROD NE 
BI BLI O TE KE „STE FAN PR VO VEN ̂ A -

NI“ IZ KRA QE VA

I

Raz re {a va se Ivan ka Se ni ~i} du ̀ no sti
~la na Uprav nog od bo ra Na rod ne bi bli o te ke
„Ste fan Pr vo ven ~a ni“ iz Kra qe va.

II

Ime nu je se Ka ta ri na Ja bla no vi}, dipl.
bi bli o te kar, rad nik Na rod ne bi bli o te ke
„Ste fan Pr vo ven ~a ni“ iz Kra qe va, za ~la na
Uprav nog od bo ra Na rod ne bi bli o te ke „Ste -
fan Pr vo ven ~a ni“ iz Kra qe va.

III

Raz re {a va se Mi lo je Ra do vi} du ̀ no sti
~la na Nad zor nog od bo ra Na rod ne bi bli o te -
ke „Ste fan Pr vo ven ~a ni“ iz Kra qe va.

IV

Ime nu je se Ti ja na Ka ~a re vi}, dipl. bi -
bli o te kar, rad nik Na rod ne bi bli o te ke
„Ste fan Pr vo ven ~a ni“ iz Kra qe va, za ~la na
Nad zor nog od bo ra Na rod ne bi bli o te ke „Ste -
fan Pr vo ven ~a ni“ iz Kra qe va.

V

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

Skup{tina grada Kraqeva
Broj: 02-35/2013-III
Dana: 24. septembra 2013. godine 

Predsednik Skup{tine 
grada Kraqeva                       

Sreten Jovanovi}, s.r.______________________________

250.

Na osno vu ~la na 32. ta~ ka 9. i ~la na 66.
stav 3. Za ko na o lo kal noj sa mo u pra vi („Slu -
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`be ni gla snik RS“, broj 129/07), ~la na 26.
ta~ ka 12. Sta tu ta gra da Kra qe va („Slu ̀ be -
ni list gra da Kra qe va“, broj 4/08, 19/12,
13/13, 15/13-pre ~i {}en tekst) i ~la na 24. i
30. Sta tu ta „Apo te ke Kra qe vo“ od 11.mar ta
2011. go di ne, 

Skup {ti na gra da Kra qe va, na sed ni ci
odr ̀ a noj da na 19, 20, 23. i 24. sep tem bra
2013. go di ne, do ne la je 

R E [ E W E

O RAZ RE [E WU I IME NO VA WU
PRED SED NI KA UPRAV NOG OD BO RA 
„APO TE KE KRA QE VO“ IZ KRA QE VA

I

Raz re {a va se Dra gan Plav {i} du ̀ no -
sti pred sed ni ka Uprav nog od bo ra „Apo te ke
Kra qe vo“ iz Kra qe va, na li~ ni zah tev.

II

Imenuje se dr Qu bo mir Ste fa no vi},
spec. re u ma to log iz Kra qe va, za pred sed ni -
ka Uprav nog od bo ra „Apo te ke Kra qe vo“ iz
Kra qe va.

III

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

Skup{tina grada Kraqeva
Broj: 02-36/2013-III
Dana: 24. septembra 2013. godine 

Predsednik Skup{tine 
grada Kraqeva                       

Sreten Jovanovi}, s.r.______________________________

251.

Na osno vu ~la na 32. ta~ ka 9. i ~la na 66.
stav 3. Za ko na o lo kal noj sa mo u pra vi („Slu -
`be ni gla snik RS“, broj 129/07), ~la na 20. i
22. Za ko na o jav nim slu ̀ ba ma („Slu ̀ be ni
gla snik RS“, broj 42/91, 71/94, 79/05), ~la na
26. ta~ ka 12. Sta tu ta gra da Kra qe va („Slu -
`be ni list gra da Kra qe va“, broj 4/08, 19/12,
13/13, 15/13-pre ~i {}en tekst), u skla du sa
~la nom 18. i 20. Sta tu ta Usta no ve Sport ski
cen tar „Ibar“ iz Kra qe va od 3.02.1992.
godi ne, Od lu ke o iz me na ma i do pu na ma Sta -
tu ta Usta no ve Sport ski cen tar „Ibar“ iz
Kra qe va 16.04.1996. godi ne i Od lu ke o iz me -
na ma Sta tu ta Usta no ve Sport ski cen tar
„Ibar“ iz Kra qe va 22.05.2009. godi ne, 

Skup {ti na gra da Kra qe va, na sed ni ci
odr ̀ a noj da na 19, 20, 23. i 24. sep tem bra
2013. go di ne, do ne la je 

R E [ E W E

O RAZ RE [E WU I IME NO VA WU 
^LA NA NAD ZOR NOG OD BO RA 

USTA NO VE SPORT SKI CEN TAR 
„IBAR“ IZ KRA QE VA

I

Raz re {a va se Ivan Pri ba ko vi} du ̀ no -
sti ~la na Nad zor nog od bo ra Usta no ve Sport -
ski cen tar „Ibar“ iz Kra qe va, na li~ ni
zah tev.

II

Ime nu je se Mi lo{ Mi lo sa vqe vi}, pr o -
fe sor fi zi~ ke kul tu re iz Ko va ~a, za ~la na
Nad zor nog od bo ra Usta no ve Sport ski cen -
tar „Ibar“ iz Kra qe va.
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III

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

Skup{tina grada Kraqeva
Broj: 02-37/2013-III
Dana: 24. septembra 2013. godine 

Predsednik Skup{tine 
grada Kraqeva                       

Sreten Jovanovi}, s.r.______________________________

252.

Na osno vu ~la na 32. ta~ ka 9. i ~la na 66.
stav 3. Za ko na o lo kal noj sa mo u pra vi („Slu -
`be ni gla snik RS“, broj 129/07), ~la na 20. i
22. Za ko na o jav nim slu ̀ ba ma („Slu ̀ be ni
gla snik RS“, broj 42/91, 71/94, 79/05), ~la na
26. ta~ ka 12. Sta tu ta gra da Kra qe va („Slu -
`be ni list gra da Kra qe va“, broj 4/08, 19/12,
13/13, 15/13-pre ~i {}en tekst), u skla du sa
Od lu kom o iz me na ma i do pu na ma Sta tu ta
De~ jeg od ma ra li {ta „Go~“ iz Kra qe va od
12.04.1996. godi ne, 28. ja nu a ra 2003. go di ne,
14. ju na 2005. go di ne i Od lu kom o iz me ni
Sta tu ta De~ jeg od ma ra li {ta „Go~“ iz Kra -
qe va od 28.02.2007. godi ne, 

Skup {ti na gra da Kra qe va, na sed ni ci
odr ̀ a noj da na 19, 20, 23. i 24. sep tem bra
2013. go di ne, do ne la je 

R E [ E W E

O RAZ RE [E WU I IME NO VA WU 
^LA NA UPRAV NOG OD BO RA I ^LA NA 

NAD ZOR NOG OD BO RA DE^ JEG 
OD MA RA LI [TA „GO^“ IZ KRA QE VA

I

Raz re {a va se Dra gu tin Mar ti no vi} du -
`no sti ~la na Uprav nog od bo ra De~ jeg od ma -
ra li {ta „Go~“ iz Kra qe va.

II

Ime nu je se Alek san dar Le va jac, rad nik
De~ jeg od ma ra li {ta „Go~“ iz Kra qe va, za
~la na Uprav nog od bo ra De~ jeg od ma ra li {ta
„Go~“ iz Kra qe va.

III

Raz re {a va se Vla sti mir An to ni je vi}
du ̀ no sti ~la na Nad zor nog od bo ra De~ jeg
od ma ra li {ta „Go~“ iz Kra qe va.

IV

Ime nu je se Vla sti mir An to ni je vi},
rad nik De~ jeg od ma ra li {ta „Go~“ iz Kra -
qe va, za ~la na Nad zor nog od bo ra De~ jeg od -
ma ra li {ta „Go~“ iz Kra qe va.

V

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

Skup{tina grada Kraqeva
Broj: 02-38/2013-III
Dana: 24. septembra 2013. godine 

Predsednik Skup{tine 
grada Kraqeva                       

Sreten Jovanovi}, s.r.______________________________

253.

Na osno vu ~la na 32. ta~ ka 9. i ~la na 66.
stav 3. Za ko na o lo kal noj sa mo u pra vi („Slu -
`be ni gla snik RS“, broj 129/07), ~la na 54.
stav 2. 3. i 9. Za ko na o osno va ma si ste ma
obra zo va wa i vas pi ta wa („Slu ̀ be ni gla -
snik RS“, broj 72/09, 52/11, 55/13), ~la na 26.
ta~ ka 12. Sta tu ta gra da Kra qe va („Slu ̀ be ni
list gra da Kra qe va“, broj 4/08, 19/12, 13/13,
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15/13-pre ~i {}en tekst) i ~la na 23. i 24. Sta -
tu ta Pred {kol ske usta no ve „Ol ga Jo vi ~i}-
Ri ta“ u Kra qe vu od 11.03.2011. go di ne, 

Skup {ti na gra da Kra qe va, na sed ni ci
odr ̀ a noj da na 19, 20, 23. i 24. sep tem bra
2013. go di ne, do ne la je 

R E [ E W E

O RAZ RE [E WU I IME NO VA WU DVA
^LA NA UPRAV NOG OD BO RA

PRED [KOL SKE USTA NO VE „OL GA 
JO VI ̂ I]-RI TA“ IZ KRA QE VA

I

Raz re {a va ju se du ̀ no sti ~la na Uprav -
nog od bo ra Pred {kol ske usta no ve „Ol ga Jo -
vi ~i}-Ri ta“ iz Kra qe va:

1. Vla di mir Osto ji}, pred stav nik lo -
kal ne sa mo u pra ve, na li~ ni zah tev.

2. Su za na Bad war, pred stav nik Sa ve ta
ro di te qa. 

II

Ime nu ju se za ~la no ve Uprav nog od bo ra
Pred {kol ske usta no ve „Ol ga Jo vi ~i}-Ri -
ta“ iz Kra qe va:

1. Zo ran Pan to vi}, dipl. prav nik iz
Kra qe va, pred stav nik lo kal ne 

sa mo u pra ve,
2. Vla di mir Pan te li}, pred stav nik Sa -

ve ta ro di te qa.

III

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

Skup{tina grada Kraqeva
Broj: 02-39/2013-III
Dana: 24. septembra 2013. godine 

Predsednik Skup{tine 
grada Kraqeva                       

Sreten Jovanovi}, s.r.______________________________

254.

Na osno vu ~la na 26. ta~ ka 9. Sta tu ta
gra da Kra qe va („Slu ̀ be ni list gra da Kra -
qe va“, broj 4/08, 19/12, 13/13, 15/13-pre ~i -
{}en tekst) i ~la na 9. i 12. Od lu ke o osni -
va wu Fon da so li dar ne stam be ne iz grad we
(„Slu ̀ be ni list op {ti ne Kra qe vo“, broj
11/99 i „Slu ̀ be ni list gra da Kra qe va“,
broj 16/10), 

Skup {ti na gra da Kra qe va, na sed ni ci
odr ̀ a noj da na 19, 20, 23. i 24. sep tem bra
2013. godi ne, do ne la je 

R E  [ E  W E 

O RAZ RE [E WU I IME NO VA WU 
^LA NA UPRAV NOG OD BO RA FON DA
SO LI DAR NE STAM BE NE IZ GRAD WE

GRA DA KRA QE VA

I

Raz re {a va se \or |e A}i mo vi} du ̀ no -
sti pred sed ni ka Uprav nog od bo ra Fon da so -
li dar ne stam be ne iz grad we gra da Kra qe va,
na li~ ni zah tev.

II

Ime nu je se Ka ta ri na Vu jo vi}, dipl. eko -
no mi sta iz Kra qe va, za pred sed ni ka Uprav -
nog od bo ra Fon da so li dar ne stam be ne iz -
grad we gra da Kra qe va. 

III

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

Skup{tina grada Kraqeva
Broj: 02-40/2013-III
Dana: 24. septembra 2013. godine 

Predsednik Skup{tine 
grada Kraqeva                       

Sreten Jovanovi}, s.r.______________________________
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255.

Na osno vu ~la na 53, 54. i ~la na 55. stav
3. ta~ ka 4. Za ko na o osno va ma si ste ma obra -
zo va wa i vas pi ta wa („Slu ̀ be ni gla snik
RS“, broj 72/09, 52/11, 55/13), i ~la na 26. ta~ -
ka 9. Sta tu ta gra da Kra qe va („Slu ̀ be ni
list gra da Kra qe va“, broj 4/08, 19/12, 13/13,
15/13-pre ~i {}en tekst), 

Skup {ti na gra da Kra qe va, na sed ni ci
odr ̀ a noj da na 19, 20, 23. i 24. sep tem bra
2013. godi ne, do ne la je 

R E [ E W E

O RAZ RE [E WU I IME NO VA WU TRI
^LA NA [KOL SKOG OD BO RA U 

SRED WOJ [KO LI GIM NA ZI JA 
U KRA QE VU

I

Raz re {a va ju se du ̀ no sti ~la no va
[kol skog od bo ra u Sred woj {ko li Gim na -
zi ja u Kra qe vu:

1. Alek san dra Pe tro ni je vi}, 
2. Ma ri ja Ma ri}, 
3. Ne ve na An to no vi}.

II

Ime nu ju se za ~la no ve [kol skog od bo ra
u Sred woj {ko li Gim na zi ja u Kra qe vu:

1. Zo ran Bo ja ni}, eko no mi sta iz Kra qe -
va, pred stav nik lo kal ne sa mo u pra ve,

2. Ne boj {a Si mo vi}, dipl. prav nik iz
Kra qe va, pred stav nik lo kal ne sa mo u pra ve, 

3. Dren ka Br ku {a nin, pen zi o ner iz
Kra qe va, pred stav nik lo kal ne sa mo u pra ve.

III

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

Skup{tina grada Kraqeva
Broj: 02-41/2013-III
Dana: 24. septembra 2013. godine 

Predsednik Skup{tine 
grada Kraqeva                       

Sreten Jovanovi}, s.r.______________________________

256.

Na osno vu ~la na 53, 54. i ~la na 55. stav
3. ta~ ka 4. Za ko na o osno va ma si ste ma obra -
zo va wa i vas pi ta wa („Slu ̀ be ni gla snik
RS“, broj 72/09, 52/11, 55/13), i ~la na 26. ta~ -
ka 9. Sta tu ta gra da Kra qe va („Slu ̀ be ni
list gra da Kra qe va“, broj 4/08, 19/12, 13/13,
15/13-pre ~i {}en tekst), 

Skup {ti na gra da Kra qe va, na sed ni ci
odr ̀ a noj da na 19, 20, 23. i 24. sep tem bra
2013. godi ne, do ne la je 

R E [ E W E

O RAZ RE [E WU I IME NO VA WU TRI
^LA NA [KOL SKOG OD BO RA

U SRED WOJ EKO NOM SKO-TR GO VIN -
SKOJ [KO LI U KRA QE VU

I

Raz re {a va ju se du ̀ no sti ~la no va
[kol skog od bo ra u Sred woj Eko nom sko-tr -
go vin skoj {ko li u Kra qe vu:

1. Sne ̀ a na \or |e vi}, 
2. Mi qa na Zin do vi}, 
3. Zo ri ca Jo va no vi}.
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II

Ime nu ju se za ~la no ve [kol skog od bo ra
u Sred woj Eko nom sko-tr go vin skoj {ko li u
Kra qe vu:

1. Ma ja Ma ~u ̀ i}, eko no mi sta iz Kra qe -
va, pred stav nik lo kal ne sa mo u pra ve,

2. Alek san dar ^u bri}, vi {a ho te li jer -
ska {ko la, iz Sir ~e, pred stav nik lo kal ne 

sa mo u pra ve, 
3. Ra do van Vu ko ma no vi}, in`. in for ma -

ti ke iz Ko va ~a, pred stav nik lo kal ne sa mo u -
pra ve.

III

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

Skup{tina grada Kraqeva
Broj: 02-42/2013-III
Dana: 24. septembra 2013. godine 

Predsednik Skup{tine 
grada Kraqeva                       

Sreten Jovanovi}, s.r.______________________________

257.

Na osno vu ~la na 53, 54. i ~la na 55. stav
3. ta~ ka 4. Za ko na o osno va ma si ste ma obra -
zo va wa i vas pi ta wa („Slu ̀ be ni gla snik
RS“, broj 72/09, 52/11, 55/13), i ~la na 26. ta~ -
ka 9. Sta tu ta gra da Kra qe va („Slu ̀ be ni
list gra da Kra qe va“, broj 4/08, 19/12, 13/13,
15/13-pre ~i {}en tekst),

Skup {ti na gra da Kra qe va, na sed ni ci
odr ̀ a noj da na 19, 20, 23. i 24.sep tem bra
2013. godi ne do ne la je

R E [ E W E

O RAZ RE [E WU I IME NO VA WU TRI
^LA NA [KOL SKOG OD BO RA

U SRED WOJ MA [IN SKO-TEH NI^ KOJ
[KO LI „14.OK TO BAR“ U KRA QE VU

I

Raz re {a va ju se du ̀ no sti ~la no va
[kol skog od bo ra u Sred woj Ma {in sko-teh -
ni~ koj {ko li „14.ok to bar“ u Kra qe vu:

1. Qu bo drag Ni ko li}, 
2. Dra gu tin Mar ti no vi}, 
3. Sla vo qub Rom ~e vi}.

II

Ime nu ju se za ~la no ve [kol skog od bo ra
u Sred woj Ma {in sko-teh ni~ koj {ko li „14.
ok to bar“ u Kra qe vu:

1. Mir ko Mi le ti}, dipl. in`. ma {in -
stva iz Ko na re va, pred stav nik lo kal ne sa -
mo u pra ve,

2. Mi lo{ Ko ~e vi}, ma{. in ̀ e wer iz
Kra qe va, pred stav nik lo kal ne sa mo u pra ve, 

3. Bran ko Ra di ~e vi}, pred stav nik lo -
kal ne sa mo u pra ve.

III

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

Skup{tina grada Kraqeva
Broj: 02-43/2013-III
Dana: 24. septembra 2013. godine 

Predsednik Skup{tine 
grada Kraqeva                       

Sreten Jovanovi}, s.r.______________________________
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258.

Na osno vu ~la na 53, 54. i ~la na 55. stav
3. ta~ ka 4. Za ko na o osno va ma si ste ma obra -
zo va wa i vas pi ta wa („Slu ̀ be ni gla snik
RS“, broj 72/09, 52/11, 55/13), i ~la na 26. ta~ -
ka 9. Sta tu ta gra da Kra qe va („Slu ̀ be ni
list gra da Kra qe va“, broj 4/08, 19/12, 13/13,
15/13-pre ~i {}en tekst), 

Skup {ti na gra da Kra qe va, na sed ni ci
odr ̀ a noj da na 19, 20, 23. i 24.sep tem bra
2013. godi ne do ne la je

R E [ E W E

O RAZ RE [E WU I IME NO VA WU TRI
^LA NA [KOL SKOG OD BO RA

U SRED WOJ ELEK TRO SA O BRA ]AJ NO-
TEH NI^ KOJ [KO LI „NI KO LA 

TE SLA“ U KRA QE VU

I

Raz re {a va ju se du ̀ no sti ~la no va
[kol skog od bo ra u Sred woj Elek tro sa o bra -
}aj no-teh ni~ koj {ko li „Ni ko la Te sla“ u
Kra qe vu:

1. Ve sna Ru me ni}, 
2. Le o nid Bu la to vi}, 
3. Dan ka Ra ko ~e vi}.

II

Ime nu ju se za ~la no ve [kol skog od bo ra
u Sred woj Elek tro sa o bra }aj no-teh ni~ koj
{ko li „Ni ko la Te sla“ u Kra qe vu:

1. Go ran Jan ko vi}, elek tro e ner ge ti ~ar-
me na xer iz Kra qe va, pred stav nik lo kal ne
sa mo u pra ve,

2. Mi le na @i va no vi}, stu dent iz Dr lu -
pe, pred stav nik lo kal ne sa mo u pra ve, 

3. Mi lo{ Ba bi}, dipl. eko no mi sta iz
Kra qe va, pred stav nik lo kal ne sa mo u pra ve.

III

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

Skup{tina grada Kraqeva
Broj: 02-44/2013-III
Dana: 24. septembra 2013. godine 

Predsednik Skup{tine 
grada Kraqeva                       

Sreten Jovanovi}, s.r.______________________________

259.

Na osno vu ~la na 53, 54. i ~la na 55. stav
3. ta~ ka 4. Za ko na o osno va ma si ste ma obra -
zo va wa i vas pi ta wa („Slu ̀ be ni gla snik
RS“, broj 72/09, 52/11, 55/13), i ~la na 26. ta~ -
ka 9. Sta tu ta gra da Kra qe va („Slu ̀ be ni
list gra da Kra qe va“, broj 4/08, 19/12, 13/13,
15/13-pre ~i {}en tekst), 

Skup {ti na gra da Kra qe va, na sed ni ci
odr ̀ a noj da na 19, 20, 23. i 24. sep tem bra
2013. godi ne, do ne la je 

R E [ E W E

O RAZ RE [E WU I IME NO VA WU TRI
^LA NA [KOL SKOG OD BO RA

U SRED WOJ PO QO PRI VRED NO-HE -
MIJ SKOJ [KO LI „DR \OR \E RA DI]“ 

U KRA QE VU

I

Raz re {a va ju se du ̀ no sti ~la no va
[kol skog od bo ra u Sred woj Po qo pri vred -
no-he mij skoj {ko li „Dr \or |e Ra di}“ u
Kra qe vu:
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1. Go ran Isa i lo vi}, 
2. Pre drag Pe ri}, 
3. La zar Raj ko vi}.

II

Ime nu ju se za ~la no ve [kol skog od bo ra
u Sred woj Po qo pri vred no-he mij skoj {ko li
„Dr \or |e Ra di}“ u Kra qe vu:

1. Je le na Spa so je vi}, dipl. ve te ri nar iz
Ko va ~a, pred stav nik lo kal ne sa mo u pra ve,

2. Aco Slav ko vi}, dipl. in`. {u mar -
stva iz Kra qe va, pred stav nik lo kal ne 

sa mo u pra ve, 
3. Mi lan Vi li ma no vi}, dipl. agr. in ̀ e -

wer iz La |e va ca, pred stav nik lo kal ne  sa -
mo u pra ve.

III

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

Skup{tina grada Kraqeva
Broj: 02-45/2013-III
Dana: 24. septembra 2013. godine 

Predsednik Skup{tine 
grada Kraqeva                       

Sreten Jovanovi}, s.r.______________________________

260.

Na osno vu ~la na 53, 54. i ~la na 55. stav
3. ta~ ka 4. Za ko na o osno va ma si ste ma obra -
zo va wa i vas pi ta wa („Slu ̀ be ni gla snik
RS“, broj 72/09, 52/11, 55/13), i ~la na 26. ta~ -
ka 9. Sta tu ta gra da Kra qe va („Slu ̀ be ni
list gra da Kra qe va“, broj 4/08, 19/12, 13/13,
15/13-pre ~i {}en tekst), 

Skup {ti na gra da Kra qe va, na sed ni ci
odr ̀ a noj da na 19, 20, 23. i 24. sep tem bra
2013. godi ne, do ne la je 

R E [ E W E

O RAZ RE [E WU I IME NO VA WU TRI
^LA NA [KOL SKOG OD BO RA

U UMET NI^ KOJ [KO LI U KRA QE VU

I

Raz re {a va ju se du ̀ no sti ~la no va
[kol skog od bo ra u Umet ni~ koj {ko li u
Kra qe vu:

1. Je le na Kru ni}, 
2. Ne boj {a Smit, 
3. Dan ka Mi ka ri}.

II

Ime nu ju se za ~la no ve [kol skog od bo ra
u Umet ni~ koj {ko li u Kra qe vu:

1. Alek san dar Zla to je vi}, dipl. lik.
umet nik iz Kra qe va, pred stav nik lo kal ne
sa mo u pra ve,

2. Dra go qub Mi qac ko vi}, stu dent iz
Kra qe va, pred stav nik lo kal ne sa mo u pra ve, 

3. Sa wa Jo ji}, vas pi ta~ iz Kra qe va,
pred stav nik lo kal ne sa mo u pra ve.

III

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

Skup{tina grada Kraqeva
Broj: 02-47/2013-III
Dana: 24. septembra 2013. godine 

Predsednik Skup{tine 
grada Kraqeva                       

Sreten Jovanovi}, s.r.______________________________
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261.

Na osno vu ~la na 53, 54. i ~la na 55. stav
3. ta~ ka 4. Za ko na o osno va ma si ste ma obra -
zo va wa i vas pi ta wa („Slu ̀ be ni gla snik
RS“, broj 72/09, 52/11, 55/13), i ~la na 26. ta~ -
ka 9. Sta tu ta gra da Kra qe va („Slu ̀ be ni
list gra da Kra qe va“, broj 4/08, 19/12, 13/13,
15/13-pre ~i {}en tekst), 

Skup {ti na gra da Kra qe va, na sed ni ci
odr ̀ a noj da na 19, 20, 23. i 24. sep tem bra
2013. godi ne, do ne la je 

R E [ E W E

O RAZ RE [E WU I IME NO VA WU TRI
^LA NA [KOL SKOG OD BO RA

U SRED WOJ MU ZI^ KOJ [KO LI 
„STE VAN MO KRA WAC“ U KRA QE VU

I

Raz re {a va ju se du ̀ no sti ~la no va
[kol skog od bo ra u Sred woj Mu zi~ koj {ko -
li „Ste van Mo kra wac“ u Kra qe vu:

1. Alek san dar Avra mo vi}, 
2. Bi qa na Bo {wo vi}, 
3. Je le na Di mi tri je vi}.

II

Ime nu ju se za ~la no ve [kol skog od bo ra
u Sred woj Mu zi~ koj {ko li „Ste van Mo kra -
wac“ u Kra qe vu:

1. Ni na Sta ni {i}, dipl. prav nik iz
Kra qe va, pred stav nik lo kal ne sa mo u pra ve,

2. Ana Bo {ko vi}, psi ho log iz Kra qe va,
pred stav nik lo kal ne sa mo u pra ve, 

3. Je le na Put nik, pen zi o ner iz Kra qe -
va, pred stav nik lo kal ne sa mo u pra ve.

III

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

Skup{tina grada Kraqeva
Broj: 02-48/2013-III
Dana: 24. septembra 2013. godine 

Predsednik Skup{tine 
grada Kraqeva                       

Sreten Jovanovi}, s.r.______________________________

262.

Na osno vu ~la na 53, 54. i ~la na 55. stav
3. ta~ ka 4. Za ko na o osno va ma si ste ma obra -
zo va wa i vas pi ta wa („Slu ̀ be ni gla snik
RS“, broj 72/09, 52/11, 55/13), i ~la na 26. ta~ -
ka 9. Sta tu ta gra da Kra qe va („Slu ̀ be ni
list gra da Kra qe va“, broj 4/08, 19/12, 13/13,
15/13-pre ~i {}en tekst), 

Skup {ti na gra da Kra qe va, na sed ni ci
odr ̀ a noj da na 19, 20, 23. i 24.sep tem bra
2013. go di ne do ne la je

R E [ E W E

O RAZ RE [E WU I IME NO VA WU TRI
^LA NA [KOL SKOG OD BO RA

U OSNOV NOJ [KO LI „IV KRA QE VA^ -
KI BA TA QON“ U KRA QE VU

I

Raz re {a va ju se du ̀ no sti ~la no va
[kol skog od bo ra u Osnov noj {ko li „IV kra -
qe va~ ki ba ta qon“ u Kra qe vu:

1. Mir ko Vi ri je vi}, 
2. Pre drag Sa vi}, 
3. Ja sna Sa vi}.
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II

Ime nu ju se za ~la no ve [kol skog od bo ra
u Osnov noj {ko li „IV kra qe va~ ki ba ta qon“
u Kra qe vu:

1. Sla vi ca Mi le ti}, eko no mi sta iz Kra -
qe va, pred stav nik lo kal ne sa mo u pra ve,

2. Ja sna Sa vi}, pro fe sor iz Vi ta nov ca,
pred stav nik lo kal ne sa mo u pra ve, 

3. Ivan Du ga li}, sa o bra }aj ni teh ni ~ar
iz Kra qe va, pred stav nik lo kal ne sa mo u pra -
ve.

III

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

Skup{tina grada Kraqeva
Broj: 02-49/2013-III
Dana: 24. septembra 2013. godine 

Predsednik Skup{tine 
grada Kraqeva                       

Sreten Jovanovi}, s.r.______________________________

263.

Na osno vu ~la na 53, 54. i ~la na 55. stav
3. ta~ ka 4. Za ko na o osno va ma si ste ma obra -
zo va wa i vas pi ta wa („Slu ̀ be ni gla snik
RS“, broj 72/09, 52/11, 55/13), i ~la na 26. ta~ -
ka 9. Sta tu ta gra da Kra qe va („Slu ̀ be ni
list gra da Kra qe va“, broj 4/08, 19/12, 13/13,
15/13-pre ~i {}en tekst),

Skup {ti na gra da Kra qe va, na sed ni ci
odr ̀ a noj da na 19, 20, 23. i 24. sep tem bra
2013. go di ne, do ne la je 

R E [ E W E

O RAZ RE [E WU I IME NO VA WU TRI
^LA NA [KOL SKOG OD BO RA

U OSNOV NOJ [KO LI „SVE TO ZAR
MAR KO VI]“ U KRA QE VU

I

Raz re {a va ju se du ̀ no sti ~la no va
[kol skog od bo ra u Osnov noj {ko li „Sve to -
zar Mar ko vi}“ u Kra qe vu:

1. Zo ra Mi ja ~i}, 
2. Bran ka Bo jo vi}, 
3. Hri su la Sa kos.

II

Ime nu ju se za ~la no ve [kol skog od bo ra
u Osnov noj {ko li „Sve to zar Mar ko vi}“ u
Kra qe vu:

1. Dar ko Ma noj lo vi}, dipl. muz. pe da gog
iz Kra qe va, pred stav nik lo kal ne sa mo u pra ve,

2. Ivan \o lo vi}, eko nom ski teh ni ~ar iz
Kra qe va, pred stav nik lo kal ne sa mo u pra ve, 

3. Ve ra Pe ru ni ~i}-Je li}, sto ma to log iz
Kra qe va, pred stav nik lo kal ne  sa mo u pra ve.

III

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

Skup{tina grada Kraqeva
Broj: 02-50/2013-III
Dana: 24. septembra 2013. godine 

Predsednik Skup{tine 
grada Kraqeva                       

Sreten Jovanovi}, s.r.______________________________
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264.

Na osno vu ~la na 53, 54. i ~la na 55. stav
3. ta~ ka 4. Za ko na o osno va ma si ste ma obra -
zo va wa i vas pi ta wa („Slu ̀ be ni gla snik
RS“, broj 72/09, 52/11, 55/13), i ~la na 26. ta~ -
ka 9. Sta tu ta gra da Kra qe va („Slu ̀ be ni
list gra da Kra qe va“, broj 4/08, 19/12, 13/13,
15/13-pre ~i {}en tekst), 

Skup {ti na gra da Kra qe va, na sed ni ci
odr ̀ a noj da na 19, 20, 23. i 24. sep tem bra
2013. go di ne, do ne la je 

R E [ E W E

O RAZ RE [E WU I IME NO VA WU TRI
^LA NA [KOL SKOG OD BO RA

U OSNOV NOJ [KO LI „DI MI TRI JE
TU CO VI]“ U KRA QE VU

I

Raz re {a va ju se du ̀ no sti ~la no va
[kol skog od bo ra u Osnov noj {ko li „Di mi -
tri je Tu co vi}“ u Kra qe vu:

1. Do bri ca Par mak, 
2. Bo jan Bla go je vi}, 
3. Ma ja Ri sti}.

II

Ime nu ju se za ~la no ve [kol skog od bo ra
u Osnov noj {ko li „Di mi tri je Tu co vi}“ u
Kra qe vu:

1. Ma ri ja Lu ki}, pro fe sor ge o gra fi je
iz Kra qe va, pred stav nik lo kal ne sa mo u pra -
ve,

2. Bi qa Bo ja ni}, pro fe sor iz Kra qe va,
pred stav nik lo kal ne sa mo u pra ve, 

3. Ne ve na To {i}, dipl. me na xer iz Kra -
qe va, pred stav nik lo kal ne sa mo u pra ve.

III

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

Skup{tina grada Kraqeva
Broj: 02-51/2013-III
Dana: 24. septembra 2013. godine 

Predsednik Skup{tine 
grada Kraqeva                       

Sreten Jovanovi}, s.r.______________________________

265.

Na osno vu ~la na 53, 54. i ~la na 55. stav
3. ta~ ka 4. Za ko na o osno va ma si ste ma obra -
zo va wa i vas pi ta wa („Slu ̀ be ni gla snik
RS“, broj 72/09, 52/11, 55/13), i ~la na 26. ta~ -
ka 9. Sta tu ta gra da Kra qe va („Slu ̀ be ni
list gra da Kra qe va“, broj 4/08, 19/12, 13/13,
15/13-pre ~i {}en tekst), 

Skup {ti na gra da Kra qe va, na sed ni ci
odr ̀ a noj da na 19, 20, 23. i 24. sep tem bra
2013. go di ne, do ne la je 

R E [ E W E

O RAZ RE [E WU I IME NO VA WU TRI
^LA NA [KOL SKOG OD BO RA

U OSNOV NOJ [KO LI „^I BU KO VA^ KI
PAR TI ZA NI“ U KRA QE VU

I

Raz re {a va ju se du ̀ no sti ~la no va
[kol skog od bo ra u Osnov noj {ko li „^i bu -
ko va~ ki par ti za ni“ u Kra qe vu:

1. De jan Sa vi}, 
2. Sa {a Ve qo vi}
3. Vla di mir Vu ja nac.
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II

Ime nu ju se za ~la no ve [kol skog od bo ra
u Osnov noj {ko li „^i bu ko va~ ki par ti za -
ni“ u Kra qe vu:

1. @eq ko Mi lu no vi}, dipl. gra|. in`.
iz Kra qe va, pred stav nik lo kal ne sa mo u pra -
ve,

2. Vla di mir Vu ja nac, eko nom ski teh ni -
~ar iz Kra qe va, pred stav nik lo kal ne sa mo -
u pra ve, 

3. Sre} ko Bo ja ni}, dipl. eko no mi sta iz
Kra qe va, pred stav nik lo kal ne sa mo u pra ve.

III

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

Skup{tina grada Kraqeva
Broj: 02-52/2013-III
Dana: 24. septembra 2013. godine 

Predsednik Skup{tine 
grada Kraqeva                       

Sreten Jovanovi}, s.r.______________________________

266.

Na osno vu ~la na 53, 54. i ~la na 55. stav
3. ta~ ka 4. Za ko na o osno va ma si ste ma obra -
zo va wa i vas pi ta wa („Slu ̀ be ni gla snik
RS“, broj 72/09, 52/11, 55/13), i ~la na 26. ta~ -
ka 9. Sta tu ta gra da Kra qe va („Slu ̀ be ni
list gra da Kra qe va“, broj 4/08, 19/12, 13/13,
15/13-pre ~i {}en tekst),

Skup {ti na gra da Kra qe va, na sed ni ci
odr ̀ a noj da na 19, 20, 23. i 24. sep tem bra
2013. go di ne, do ne la je 

R E [ E W E

O RAZ RE [E WU I IME NO VA WU TRI
^LA NA [KOL SKOG OD BO RA

U OSNOV NOJ [KO LI „BRA ]A 
VI LO TI JE VI]“ U KRA QE VU

I

Raz re {a va ju se du ̀ no sti ~la no va
[kol skog od bo ra u Osnov noj {ko li „Bra }a
Vi lo ti je vi}“ u Kra qe vu:

1. Ana To {i}, 
2. Zlat ko \u ri}, 
3. Mi ra Mi lo sa vqe vi}.

II

Ime nu ju se za ~la no ve [kol skog od bo ra
u Osnov noj {ko li „Bra }a Vi lo ti je vi}“ u
Kra qe vu:

1. Je le na Ja wi}, stu dent iz Kra qe va,
pred stav nik lo kal ne sa mo u pra ve,

2. Bra ni slav Iva no vi}, pr o fe sor iz
Kra qe va, pred stav nik lo kal ne sa mo u pra ve, 

3. Ne ve na Pet ko vi}, dipl. eko no mi sta
iz Kra qe va, pred stav nik lo kal ne 

sa mo u pra ve.

III

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

Skup{tina grada Kraqeva
Broj: 02-53/2013-III
Dana: 24. septembra 2013. godine 

Predsednik Skup{tine 
grada Kraqeva                       

Sreten Jovanovi}, s.r.______________________________
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267.

Na osno vu ~la na 53, 54. i ~la na 55. stav
3. ta~ ka 4. Za ko na o osno va ma si ste ma obra -
zo va wa i vas pi ta wa („Slu ̀ be ni gla snik
RS“, broj 72/09, 52/11, 55/13), i ~la na 26. ta~ -
ka 9. Sta tu ta gra da Kra qe va („Slu ̀ be ni
list gra da Kra qe va“, broj 4/08, 19/12, 13/13,
15/13-pre ~i {}en tekst), 

Skup {ti na gra da Kra qe va, na sed ni ci
odr ̀ a noj da na 19, 20, 23. i 24. sep tem bra
2013. go di ne, do ne la je 

R E [ E W E

O RAZ RE [E WU I IME NO VA WU TRI
^LA NA [KOL SKOG OD BO RA
U OSNOV NOJ [KO LI „JO VO 

KUR SU LA“ U KRA QE VU

I

Raz re {a va ju se du ̀ no sti ~la no va
[kol skog od bo ra u Osnov noj {ko li „Jo vo
Kur su la“ u Kra qe vu:

1. Bo ja na Vu ~e ti}, 
2. Dra gan Po sku ri ca, 
3. Di ja na Mar ko vi}.

II

Ime nu ju se za ~la no ve [kol skog od bo ra u
Osnov noj {ko li „Jo vo Kur su la“ u Kra qe vu:

1. Oli ve ra Pan to vi}, dipl. po li ti ko -
log iz Kra qe va, pred stav nik lo kal ne sa mo -
u pra ve,

2. Ol ga Bo jo vi}, ma {in ski teh ni ~ar iz
Kra qe va, pred stav nik lo kal ne  sa mo u pra ve, 

3. Zo ran Pa vlo vi}, fi zi o te ra pe ut iz
Kra qe va, pred stav nik lo kal ne sa mo u pra ve.

III

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

Skup{tina grada Kraqeva
Broj: 02-54/2013-III
Dana: 24. septembra 2013. godine 

Predsednik Skup{tine 
grada Kraqeva                       

Sreten Jovanovi}, s.r.______________________________

268.

Na osno vu ~la na 53, 54. i ~la na 55. stav
3. ta~ ka 4. Za ko na o osno va ma si ste ma obra -
zo va wa i vas pi ta wa („Slu ̀ be ni gla snik
RS“, broj 72/09, 52/11, 55/13), i ~la na 26. ta~ -
ka 9. Sta tu ta gra da Kra qe va („Slu ̀ be ni
list gra da Kra qe va“, broj 4/08, 19/12, 13/13,
15/13-pre ~i {}en tekst), 

Skup {ti na gra da Kra qe va, na sed ni ci
odr ̀ a noj da na 19, 20, 23. i 24. sep tem bra
2013. go di ne, do ne la je 

R E [ E W E

O RAZ RE [E WU I IME NO VA WU TRI
^LA NA [KOL SKOG OD BO RA

U OSNOV NOJ [KO LI „SVE TI SA VA“ 
U RIB NI CI

I

Raz re {a va ju se du ̀ no sti ~la no va
[kol skog od bo ra u Osnov noj {ko li „Sve ti
Sa va“ u Rib ni ci:

1. Sen ka Mi ka ri}, 
2. Qe po sa va Ho xi}, 
3. dr Vo jin Jan ko vi}.
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II

Ime nu ju se za ~la no ve [kol skog od bo ra
u Osnov noj {ko li „Sve ti Sa va“ u Rib ni ci:

1. Dra gan Vu ko brat, dipl. in`. ma {in -
stva iz Kra qe va, pred stav nik lo kal ne sa mo -
u pra ve,

2. Si mo ^vo ro vi}, pen zi o ner iz Zma jev -
ca, pred stav nik lo kal ne sa mo u pra ve, 

3. dr Vla di mir Sa vi}, iz Kra qe va, pred -
stav nik lo kal ne sa mo u pra ve.

III

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

Skup{tina grada Kraqeva
Broj: 02-55/2013-III
Dana: 24. septembra 2013. godine 

Predsednik Skup{tine 
grada Kraqeva                       

Sreten Jovanovi}, s.r.______________________________

269.

Na osno vu ~la na 53, 54. i ~la na 55. stav
3. ta~ ka 4. Za ko na o osno va ma si ste ma obra -
zo va wa i vas pi ta wa („Slu ̀ be ni gla snik
RS“, broj 72/09, 52/11, 55/13), i ~la na 26. ta~ -
ka 9. Sta tu ta gra da Kra qe va („Slu ̀ be ni
list gra da Kra qe va“, broj 4/08, 19/12, 13/13,
15/13-pre ~i {}en tekst), 

Skup {ti na gra da Kra qe va, na sed ni ci
odr ̀ a noj da na 19, 20, 23. i 24. sep tem bra
2013. go di ne, do ne la je 

R E [ E W E

O RAZ RE [E WU I IME NO VA WU TRI
^LA NA [KOL SKOG OD BO RA U 

OSNOV NOJ [KO LI „VUK KA RA XI]“ 
U RIB NI CI

I

Raz re {a va ju se du ̀ no sti ~la no va
[kol skog od bo ra u Osnov noj {ko li „Vuk
Ka ra xi}“ u Rib ni ci:

1. Dra go{ De spo to vi}, 
2. Bo jan Mi lo je vi}, 
3. Ivan Bo {ko vi}.

II

Ime nu ju se za ~la no ve [kol skog od bo ra
u Osnov noj {ko li „Vuk Ka ra xi}“ u Rib ni -
ci:

1. De si mir Mi lo je vi}, dipl. eko no mi -
sta iz Kra qe va, pred stav nik lo kal ne sa mo u -
pra ve,

2. Iva na Ke ke ri}, stu dent iz Kra qe va,
pred stav nik lo kal ne sa mo u pra ve, 

3.\or |e Mi ka ri}, ko mer ci ja li sta iz
Ko va ~a, pred stav nik lo kal ne sa mo u pra ve.

III

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

Skup{tina grada Kraqeva
Broj: 02-56/2013-III
Dana: 24. septembra 2013. godine 

Predsednik Skup{tine 
grada Kraqeva                       

Sreten Jovanovi}, s.r.______________________________
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270.

Na osno vu ~la na 53, 54. i ~la na 55. stav
3. ta~ ka 4. Za ko na o osno va ma si ste ma obra -
zo va wa i vas pi ta wa („Slu ̀ be ni gla snik
RS“, broj 72/09, 52/11, 55/13), i ~la na 26. ta~ -
ka 9. Sta tu ta gra da Kra qe va („Slu ̀ be ni
list gra da Kra qe va“, broj 4/08, 19/12, 13/13,
15/13-pre ~i {}en tekst),

Skup {ti na gra da Kra qe va, na sed ni ci
odr ̀ a noj da na 19, 20, 23. i 24. sep tem bra
2013. go di ne, do ne la je 

R E [ E W E

O RAZ RE [E WU I IME NO VA WU TRI
^LA NA [KOL SKOG OD BO RA

U OSNOV NOJ [KO LI „@I VAN 
MA RI ̂ I]“ U @I ̂ I

I

Raz re {a va ju se du ̀ no sti ~la no va
[kol skog od bo ra u Osnov noj {ko li „@i van
Ma ri ~i}“ u @i ~i:

1. Con ka Stan kov, 
2. Sne ̀ a na @iv ko vi}, 
3. @i vo rad Ga jo vi}.

II

Ime nu ju se za ~la no ve [kol skog od bo ra
u Osnov noj {ko li „@i van Ma ri ~i}“ u @i -
~i:

1. Ve sna Obre no vi}, pla sti ~ar iz @i ~e,
pred stav nik lo kal ne sa mo u pra ve,

2. Ivan Pri ba ko vi}, elek tro teh ni ~ar
iz @i ~e, pred stav nik lo kal ne sa mo u pra ve, 

3. Bo ris Bo ̀ o vi}, pen zi o ner iz @i ~e,
pred stav nik lo kal ne sa mo u pra ve.

III

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

Skup{tina grada Kraqeva
Broj: 02-57/2013-III
Dana: 24. septembra 2013. godine 

Predsednik Skup{tine 
grada Kraqeva                       

Sreten Jovanovi}, s.r.______________________________

271.

Na osno vu ~la na 53, 54. i ~la na 55. stav
3. ta~ ka 4. Za ko na o osno va ma si ste ma obra -
zo va wa i vas pi ta wa („Slu ̀ be ni gla snik
RS“, broj 72/09, 52/11, 55/13), i ~la na 26. ta~ -
ka 9. Sta tu ta gra da Kra qe va („Slu ̀ be ni
list gra da Kra qe va“, broj 4/08, 19/12, 13/13,
15/13-pre ~i {}en tekst), 

Skup {ti na gra da Kra qe va, na sed ni ci
odr ̀ a noj da na 19, 20, 23. i 24. sep tem bra
2013. go di ne, do ne la je 

R E [ E W E

O RAZ RE [E WU I IME NO VA WU TRI
^LA NA [KOL SKOG OD BO RA

U OSNOV NOJ [KO LI „DRA GAN 
MA RIN KO VI]“ U ADRA NI MA

I

Raz re {a va ju se du ̀ no sti ~la no va
[kol skog od bo ra u Osnov noj {ko li „Dra gan
Ma rin ko vi}“ u Adra ni ma:

1. Dra gan \or |e vi}, 
2. Dra go{ La za re vi}, 
3. Ne boj {a Ban tu li}.
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II

Ime nu ju se za ~la no ve [kol skog od bo ra
u Osnov noj {ko li „Dra gan Ma rin ko vi}“ u
Adra ni ma:

1. Ra de Sre to vi}, elek tro teh ni ~ar iz
Adra na, pred stav nik lo kal ne sa mo u pra ve,

2. Ivan ^e tro vi}, ve te ri nar ski teh ni -
~ar iz Adra na, pred stav nik lo kal ne sa mo u -
pra ve, 

3. Dra gi {a [qi vi}, pen zi o ner iz
Adra na, pred stav nik lo kal ne sa mo u pra ve.

III

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

Skup{tina grada Kraqeva
Broj: 02-58/2013-III
Dana: 24. septembra 2013. godine 

Predsednik Skup{tine 
grada Kraqeva                       

Sreten Jovanovi}, s.r.______________________________

272.

Na osno vu ~la na 53, 54. i ~la na 55. stav
3. ta~ ka 4. Za ko na o osno va ma si ste ma obra -
zo va wa i vas pi ta wa („Slu ̀ be ni gla snik
RS“, broj 72/09, 52/11, 55/13), i ~la na 26. ta~ -
ka 9. Sta tu ta gra da Kra qe va („Slu ̀ be ni
list gra da Kra qe va“, broj 4/08, 19/12, 13/13,
15/13-pre ~i {}en tekst), 

Skup {ti na gra da Kra qe va, na sed ni ci
odr ̀ a noj da na 19, 20, 23. i 24. sep tem bra
2013. go di ne, do ne la je 

R E [ E W E

O RAZ RE [E WU I IME NO VA WU TRI
^LA NA [KOL SKOG OD BO RA

U OSNOV NOJ [KO LI „DRA GAN 
\O KO VI]-U^ A“ U LA \EV CI MA

I

Raz re {a va ju se du ̀ no sti ~la no va
[kol skog od bo ra u Osnov noj {ko li „Dra gan
\o ko vi}-U~ a“ u La |ev ci ma:

1. Zo ran Vra ni}, 
2. Mar ko \o ko vi}, 
3. Sve tla na Pa vlo vi}.

II

Ime nu ju se za ~la no ve [kol skog od bo ra
u Osnov noj {ko li „Dra gan \o ko vi}-U~ a“ u
La |ev ci ma:

1. Qu bi {a Stoj ni}, mo ler iz La |e va ca,
pred stav nik lo kal ne sa mo u pra ve,

2. Ma ri ja Pr o jo vi}, dipl. eko no mi sta
iz La |e va ca, pred stav nik lo kal ne sa mo u -
pra ve, 

3. Mi o drag Pr o jo vi}, elek tro teh ni ~ar
iz La |e va ca, pred stav nik lo kal ne sa mo u -
pra ve.

III

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

Skup{tina grada Kraqeva
Broj: 02-59/2013-III
Dana: 24. septembra 2013. godine 

Predsednik Skup{tine 
grada Kraqeva                       

Sreten Jovanovi}, s.r.______________________________
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273.

Na osno vu ~la na 53, 54. i ~la na 55. stav
3. ta~ ka 4. Za ko na o osno va ma si ste ma obra -
zo va wa i vas pi ta wa („Slu ̀ be ni gla snik
RS“, broj 72/09, 52/11, 55/13), i ~la na 26. ta~ -
ka 9. Sta tu ta gra da Kra qe va („Slu ̀ be ni
list gra da Kra qe va“, broj 4/08, 19/12, 13/13,
15/13-pre ~i {}en tekst), 

Skup {ti na gra da Kra qe va, na sed ni ci
odr ̀ a noj da na 19, 20, 23. i 24. sep tem bra
2013. go di ne, do ne la je 

R E [ E W E

O RAZ RE [E WU I IME NO VA WU TRI
^LA NA [KOL SKOG OD BO RA
U OSNOV NOJ [KO LI „JO VAN 

DU ̂ I]“ U RO ]E VI ]I MA

I

Raz re {a va ju se du ̀ no sti ~la no va
[kol skog od bo ra u Osnov noj {ko li „Jo van
Du ~i}“ u Ro }e vi }i ma:

1. Pre drag Veq ko vi}, 
2. Ran ko Ob ra do vi}, 
3. Da ni lo Pe tro vi}.

II

Ime nu ju se za ~la no ve [kol skog od bo ra
u Osnov noj {ko li „Jo van Du ~i}“ u Ro }e vi -
}i ma:

1. Mar ko Ra do va no vi}, au to me ha ni ~ar
iz Pek ~a ni ce, pred stav nik lo kal ne sa mo u -
pra ve,

2. Dra ga na Vu jo vi}, dipl. eko no mi sta iz
Kra qe va, pred stav nik lo kal ne sa mo u pra ve, 

3. San dra Slep ~e vi}, pr o fe sor iz Kra -
qe va, pred stav nik lo kal ne  sa mo u pra ve.

III

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

Skup{tina grada Kraqeva
Broj: 02-60/2013-III
Dana: 24. septembra 2013. godine 

Predsednik Skup{tine 
grada Kraqeva                       

Sreten Jovanovi}, s.r.______________________________

274.

Na osno vu ~la na 53, 54. i ~la na 55. stav
3. ta~ ka 4. Za ko na o osno va ma si ste ma obra -
zo va wa i vas pi ta wa („Slu ̀ be ni gla snik
RS“, broj 72/09, 52/11, 55/13), i ~la na 26. ta~ -
ka 9. Sta tu ta gra da Kra qe va („Slu ̀ be ni
list gra da Kra qe va“, broj 4/08, 19/12, 13/13,
15/13-pre ~i {}en tekst), 

Skup {ti na gra da Kra qe va, na sed ni ci
odr ̀ a noj da na 19, 20, 23. i 24. sep tem bra
2013. go di ne, do ne la je 

R E [ E W E

O RAZ RE [E WU I IME NO VA WU 
^E TI RI ^LA NA [KOL SKOG OD BO RA

U OSNOV NOJ [KO LI „\U RA 
JAK [I]“ U KO NA RE VU

I

Raz re {a va ju se du ̀ no sti ~la no va
[kol skog od bo ra u Osnov noj {ko li „\u ra
Jak {i}“ u Ko na re vu:

1. Mi lo rad Lu ko vi}, 
2. Bo jan Ga ri}, 
3. Jo vi ca Dra ̀ i nac,
4. Ma li na @u pa wac, na li~ ni zah tev.
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II

Ime nu ju se za ~la no ve [kol skog od bo ra
u Osnov noj {ko li „\u ra Jak {i}“ u Ko na re -
vu:

1. Ivan Di mi tri je vi}, au to me ha ni ~ar
iz Pro go re li ce, pred stav nik lo kal ne  sa mo -
u pra ve,

2. Mi o drag \o ko vi}, pred stav nik lo -
kal ne sa mo u pra ve, 

3. Mi li ca Pan to vi}, pred stav nik lo -
kal ne sa mo u pra ve,

4. Alek san dar Mi li}, prof. fi zi~ kog
vas pi ta wa, pred stav nik Na stav ni~ kog ve }a.

III

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

Skup{tina grada Kraqeva
Broj: 02-61/2013-III
Dana: 24. septembra 2013. godine 

Predsednik Skup{tine 
grada Kraqeva                       

Sreten Jovanovi}, s.r.______________________________

275.

Na osno vu ~la na 53, 54. i ~la na 55. stav
3. ta~ ka 4. Za ko na o osno va ma si ste ma obra -
zo va wa i vas pi ta wa („Slu ̀ be ni gla snik
RS“, broj 72/09, 52/11, 55/13), i ~la na 26. ta~ -
ka 9. Sta tu ta gra da Kra qe va („Slu ̀ be ni
list gra da Kra qe va“, broj 4/08, 19/12, 13/13,
15/13-pre ~i {}en tekst), 

Skup {ti na gra da Kra qe va, na sed ni ci
odr ̀ a noj da na 19, 20, 23. i 24. sep tem bra
2013. go di ne, do ne la je 

R E [ E W E

O RAZ RE [E WU I IME NO VA WU TRI
^LA NA [KOL SKOG OD BO RA

U OSNOV NOJ [KO LI „DO SI TEJ 
OB RA DO VI]“ U VR BI

I

Raz re {a va ju se du ̀ no sti ~la no va
[kol skog od bo ra u Osnov noj {ko li „Do si -
tej Ob ra do vi}“ u Vr bi:

1. Zo ran Pej ~i no vi}, 
2. Mir ~e ta Mi tro vi}, 
3. Ire na Ra du no vi}.

II

Ime nu ju se za ~la no ve [kol skog od bo ra
u Osnov noj {ko li „Do si tej Ob ra do vi}“ u
Vr bi:

1. Ne boj {a Jo va no vi}, ma {in ski teh ni -
~ar iz Za klo pa ~e, pred stav nik lo kal ne  sa -
mo u pra ve,

2. Mir ~e ta Mi tro vi}, pre hr. teh ni ~ar
iz Vr be, pred stav nik lo kal ne  sa mo u pra ve, 

3. Li di ja Mi li }e vi}, in`. za di zajn iz
Za klo pa ~e, pred stav nik lo kal ne sa mo u pra ve.

III

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

Skup{tina grada Kraqeva
Broj: 02-62/2013-III
Dana: 24. septembra 2013. godine 

Predsednik Skup{tine 
grada Kraqeva                       

Sreten Jovanovi}, s.r.______________________________
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276.

Na osno vu ~la na 53, 54. i ~la na 55. stav
3. ta~ ka 4. Za ko na o osno va ma si ste ma obra -
zo va wa i vas pi ta wa („Slu ̀ be ni gla snik
RS“, broj 72/09, 52/11, 55/13), i ~la na 26. ta~ -
ka 9. Sta tu ta gra da Kra qe va („Slu ̀ be ni
list gra da Kra qe va“, broj 4/08, 19/12, 13/13,
15/13-pre ~i {}en tekst), 

Skup {ti na gra da Kra qe va, na sed ni ci
odr ̀ a noj da na 19, 20, 23. i 24. sep tem bra
2013. go di ne, do ne la je 

R E [ E W E

O RAZ RE [E WU I IME NO VA WU TRI
^LA NA [KOL SKOG OD BO RA
U OSNOV NOJ [KO LI „JO VAN 

CVI JI]“ U SIR ̂ I

I

Raz re {a va ju se du ̀ no sti ~la no va
[kol skog od bo ra u Osnov noj {ko li „Jo van
Cvi ji}“ u Sir ~i:

1. Ne da \u ro vi}, 
2. Mla den Va si qe vi}, 
3. Mi lu tin Ja ko vqe vi}.

II

Ime nu ju se za ~la no ve [kol skog od bo ra
u Osnov noj {ko li „Jo van Cvi ji}“ u Sir ~i:

1. Pre drag Ma ri}, up r. teh ni ~ar iz Sir -
~e, pred stav nik lo kal ne sa mo u pra ve,

2. Sne ̀ a na Pe tro vi}, teh ni ~ar {tam pe
iz Opla ni }a, pred stav nik lo kal ne sa mo u -
pra ve, 

3. Bo ja na Le {e vi}, sto ma to log iz Sir ~e,
pred stav nik lo kal ne sa mo u pra ve.

III

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

Skup{tina grada Kraqeva
Broj: 02-63/2013-III
Dana: 24. septembra 2013. godine 

Predsednik Skup{tine 
grada Kraqeva                       

Sreten Jovanovi}, s.r.______________________________

277.

Na osno vu ~la na 53, 54. i ~la na 55. stav
3. ta~ ka 4. Za ko na o osno va ma si ste ma obra -
zo va wa i vas pi ta wa („Slu ̀ be ni gla snik
RS“, broj 72/09, 52/11, 55/13), i ~la na 26. ta~ -
ka 9. Sta tu ta gra da Kra qe va („Slu ̀ be ni
list gra da Kra qe va“, broj 4/08, 19/12, 13/13,
15/13-pre ~i {}en tekst), 

Skup {ti na gra da Kra qe va, na sed ni ci
odr ̀ a noj da na 19, 20, 23. i 24. sep tem bra
2013. go di ne, do ne la je 

R E [ E W E

O RAZ RE [E WU I IME NO VA WU TRI
^LA NA [KOL SKOG OD BO RA

U OSNOV NOJ [KO LI „MI LUN KA
SA VI]“ U VI TA NOV CU

I

Raz re {a va ju se du ̀ no sti ~la no va
[kol skog od bo ra u Osnov noj {ko li „Mi -
lun ka Sa vi}“ u Vi ta nov cu:

1. Zo ran Mar ko vi}, 
2. To mi slav Ma ri}, 
3. Ne nad Da vi do vi}.
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II

Ime nu ju se za ~la no ve [kol skog od bo ra
u Osnov noj {ko li „Mi lun ka Sa vi}“ u Vi ta -
nov cu:

1. Je la Mi lo sa vqe vi}, teh ni ~ar iz Vi -
ta nov ca, pred stav nik lo kal ne sa mo u pra ve,

2. Je le na Jo va no vi}, pred stav nik lo kal -
ne sa mo u pra ve, 

3. To mi slav Ma ri}, in`. ma {in stva iz
Vi ta nov ca, pred stav nik lo kal ne sa mo u pra -
ve.

III

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

Skup{tina grada Kraqeva
Broj: 02-64/2013-III
Dana: 24. septembra 2013. godine 

Predsednik Skup{tine 
grada Kraqeva                       

Sreten Jovanovi}, s.r.______________________________

278.

Na osno vu ~la na 53, 54. i ~la na 55. stav
3. ta~ ka 4. Za ko na o osno va ma si ste ma obra -
zo va wa i vas pi ta wa („Slu ̀ be ni gla snik
RS“, broj 72/09, 52/11, 55/13), i ~la na 26. ta~ -
ka 9. Sta tu ta gra da Kra qe va („Slu ̀ be ni
list gra da Kra qe va“, broj 4/08, 19/12, 13/13,
15/13-pre ~i {}en tekst), 

Skup {ti na gra da Kra qe va, na sed ni ci
odr ̀ a noj da na 19, 20, 23. i 24. sep tem bra

2013. go di ne, do ne la je 

R E [ E W E

O RAZ RE [E WU I IME NO VA WU PET
^LA NO VA [KOL SKOG OD BO RA
U OSNOV NOJ [KO LI „BRAN KO 

RA DI ̂ E VI]“ U VIT KOV CU

I

Raz re {a va ju se du ̀ no sti ~la no va
[kol skog od bo ra u Osnov noj {ko li „Bran -
ko Ra di ~e vi}“ u Vit kov cu:

1. Ne boj {a Jan ko vi}, 
2. No vi ca Pa vlo vi}, 
3. Dra gan Pe tro vi},
4. Sne ̀ a na Jo lo vi},
5. To mi slav Gra bo vac. 

II

Ime nu ju se za ~la no ve [kol skog od bo ra
u Osnov noj {ko li „Bran ko Ra di ~e vi}“ u
Vit kov cu:

1. Sa {a Br ko vi}, rad nik iz Vit kov ca,
pred stav nik lo kal ne sa mo u pra ve,

2. Qu bo drag Da vi do vi}, sa o bra }aj ni
teh ni ~ar iz Mi la kov ca, pred stav nik lo -
kal ne sa mo u pra ve, 

3. Mi le na Stan ko vi}, pro fe sor iz Kra -
qe va, pred stav nik lo kal ne  sa mo u pra ve,

4 Sa wa Mla de ni}, pred stav nik Sa ve ta
ro di te qa,

5. Bi qa na Bo ̀ o vi}, pred stav nik Sa ve ta
ro di te qa. 

III

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

Skup{tina grada Kraqeva
Broj: 02-65/2013-III
Dana: 24. septembra 2013. godine 

Predsednik Skup{tine 
grada Kraqeva                       

Sreten Jovanovi}, s.r.______________________________
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279.

Na osno vu ~la na 53, 54. i ~la na 55. stav
3. ta~ ka 4. Za ko na o osno va ma si ste ma obra -
zo va wa i vas pi ta wa („Slu ̀ be ni gla snik
RS“, broj 72/09, 52/11, 55/13), i ~la na 26. ta~ -
ka 9. Sta tu ta gra da Kra qe va („Slu ̀ be ni
list gra da Kra qe va“, broj 4/08, 19/12, 13/13,
15/13-pre ~i {}en tekst),

Skup {ti na gra da Kra qe va, na sed ni ci
odr ̀ a noj da na 19, 20, 23. i 24. sep tem bra
2013. go di ne, do ne la je 

R E [ E W E

O RAZ RE [E WU I IME NO VA WU TRI
^LA NA [KOL SKOG OD BO RA
U OSNOV NOJ [KO LI „OL GA 

MI LU TI NO VI]“ U GO DA ̂ I CI

I

Raz re {a va ju se du ̀ no sti ~la no va
[kol skog od bo ra u Osnov noj {ko li „Ol ga
Mi lu ti no vi}“ u Go da ~i ci:

1. Zo ran Mi ja i lo vi}, 
2. Mi ro slav Veq ko vi}, 
3. ^e do mir Ve se li no vi}.

II

Ime nu ju se za ~la no ve [kol skog od bo ra
u Osnov noj {ko li „Ol ga Mi lu ti no vi}“ u
Go da ~i ci:

1. Slav ko ^ur li}, au to me ha ni ~ar iz Go -
da ~i ce, pred stav nik lo kal ne sa mo u pra ve,

2. Ne nad Ko sta di no vi}, au to me ha ni ~ar
iz Go da ~i ce, pred stav nik lo kal ne sa mo u -
pra ve, 

3. Dra gan Ma to vi}, pred stav nik lo kal -
ne sa mo u pra ve.

III

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

Skup{tina grada Kraqeva
Broj: 02-66/2013-III
Dana: 24. septembra 2013. godine 

Predsednik Skup{tine 
grada Kraqeva                       

Sreten Jovanovi}, s.r.______________________________

280.

Na osno vu ~la na 53, 54. i ~la na 55. stav
3. ta~ ka 4. Za ko na o osno va ma si ste ma obra -
zo va wa i vas pi ta wa („Slu ̀ be ni gla snik
RS“, broj 72/09, 52/11, 55/13), i ~la na 26. ta~ -
ka 9. Sta tu ta gra da Kra qe va („Slu ̀ be ni
list gra da Kra qe va“, broj 4/08, 19/12, 13/13,
15/13-pre ~i {}en tekst), 

Skup {ti na gra da Kra qe va, na sed ni ci
odr ̀ a noj da na 19, 20, 23. i 24. sep tem bra
2013. go di ne, do ne la je 

R E [ E W E

O RAZ RE [E WU I IME NO VA WU TRI
^LA NA [KOL SKOG OD BO RA
U OSNOV NOJ [KO LI „PE TAR 
NI KO LI]“ U SA MA I LI MA

I

Raz re {a va ju se du ̀ no sti ~la no va
[kol skog od bo ra u Osnov noj {ko li „Pe tar
Ni ko li}“ u Sa ma i li ma:

1. Mi lo{ An dri}, 
2. Mi lo{ Se ku li}, 
3. Bran ko Mir ko vi}.
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II

Ime nu ju se za ~la no ve [kol skog od bo ra
u Osnov noj {ko li „Pe tar Ni ko li}“ u Sa ma -
i li ma:

1. Go ran Ze ~e vi}, ma {in ski teh ni ~ar
iz Mr sa }a, pred stav nik lo kal ne sa mo u pra -
ve,

2. Va si li je Jev to vi}, dipl. eko no mi sta
iz Bu ko vi ce, pred stav nik lokalne sa mo u -
pra ve, 

3. Iva na Mi la di no vi}, po qo pri vred -
nik iz Bap skog Po qa, pred stav nik  lo kal ne
sa mo u pra ve.

III

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

Skup{tina grada Kraqeva
Broj: 02-67/2013-III
Dana: 24. septembra 2013. godine 

Predsednik Skup{tine 
grada Kraqeva                       

Sreten Jovanovi}, s.r.______________________________

281.

Na osno vu ~la na 53, 54. i ~la na 55. stav
3. ta~ ka 4. Za ko na o osno va ma si ste ma obra -
zo va wa i vas pi ta wa („Slu ̀ be ni gla snik
RS“, broj 72/09, 52/11, 55/13), i ~la na 26. ta~ -
ka 9. Sta tu ta gra da Kra qe va („Slu ̀ be ni
list gra da Kra qe va“, broj 4/08, 19/12, 13/13,
15/13-pre ~i {}en tekst), 

Skup {ti na gra da Kra qe va, na sed ni ci
odr ̀ a noj da na 19, 20, 23. i 24. sep tem bra
2013. go di ne, do ne la je 

R E [ E W E

O RAZ RE [E WU I IME NO VA WU TRI
^LA NA [KOL SKOG OD BO RA

U OSNOV NOJ [KO LI „STE FAN 
NE MA WA“ U STU DE NI CI

I

Raz re {a va ju se du ̀ no sti ~la no va
[kol skog od bo ra u Osnov noj {ko li „Ste fan
Ne ma wa“ u Stu de ni ci:

1. Dra gan Vu ko sa vqe vi}, 
2. Bra ni mir Ste fa no vi}, 
3. Sla vi ca Du ga li}.

II

Ime nu ju se za ~la no ve [kol skog od bo ra
u Osnov noj {ko li „Ste fan Ne ma wa“ u Stu -
de ni ci:

1. Cmi qa na Pla no je vi}, sa o bra }aj ni
teh ni ~ar iz \a ko va, pred stav nik lo kal ne
sa mo u pra ve,

2. Slav ko Alek si}, pen zi o ner iz U{}a,
pred stav nik lo kal ne sa mo u pra ve, 

3. Bra ni mir Ste fa no vi}, pen zi o ner iz
U{}a, pred stav nik lo kal ne sa mo u pra ve.

III

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

Skup{tina grada Kraqeva
Broj: 02-68/2013-III
Dana: 24. septembra 2013. godine 

Predsednik Skup{tine 
grada Kraqeva                       

Sreten Jovanovi}, s.r.______________________________
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282.

Na osno vu ~la na 53, 54. i ~la na 55. stav
3. ta~ ka 4. Za ko na o osno va ma si ste ma obra -
zo va wa i vas pi ta wa („Slu ̀ be ni gla snik
RS“, broj 72/09, 52/11, 55/13), i ~la na 26. ta~ -
ka 9. Sta tu ta gra da Kra qe va („Slu ̀ be ni
list gra da Kra qe va“, broj 4/08, 19/12, 13/13,
15/13-pre ~i {}en tekst), 

Skup {ti na gra da Kra qe va, na sed ni ci
odr ̀ a noj da na 19, 20, 23. i 24. sep tem bra
2013. go di ne, do ne la je 

R E [ E W E

O RAZ RE [E WU I IME NO VA WU TRI
^LA NA [KOL SKOG OD BO RA

U OSNOV NOJ [KO LI „MI LUN 
IVA NO VI]“ U U[]U

I

Raz re {a va ju se du ̀ no sti ~la no va
[kol skog od bo ra u Osnov noj {ko li „Mi lun
Iva no vi}“ u U{}u:

1. dr La zar Je~ me ni ca, 
2. Ivan Pe {i}, 
3. Dam wan @u pa wac.

II

Ime nu ju se za ~la no ve [kol skog od bo ra
u Osnov noj {ko li „Mi lun Iva no vi}“ u
U{}u:

1. Bo ban \or |e vi}, rud. teh ni ~ar iz
U{}a, pred stav nik lo kal ne sa mo u pra ve,

2. Qu bi vo je Ni ko li}, pro fe sor iz
U{}a, pred stav nik lo kal ne sa mo u pra ve, 

3. Bi qa na Ra di ~e vi}, ekon. teh ni ~ar iz
U{}a, pred stav nik lo kal ne sa mo u pra ve.

III

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

Skup{tina grada Kraqeva
Broj: 02-69/2013-III
Dana: 24. septembra 2013. godine 

Predsednik Skup{tine 
grada Kraqeva                       

Sreten Jovanovi}, s.r.______________________________

283.

Na osno vu ~la na 53, 54. i ~la na 55. stav
3. ta~ ka 4. Za ko na o osno va ma si ste ma obra -
zo va wa i vas pi ta wa („Slu ̀ be ni gla snik
RS“, broj 72/09, 52/11, 55/13), i ~la na 26. ta~ -
ka 9. Sta tu ta gra da Kra qe va („Slu ̀ be ni
list gra da Kra qe va“, broj 4/08, 19/12, 13/13,
15/13-pre ~i {}en tekst), 

Skup {ti na gra da Kra qe va, na sed ni ci
odr ̀ a noj da na 19, 20, 23. i 24. sep tem bra
2013. go di ne, do ne la je 

R E [ E W E

O RAZ RE [E WU I IME NO VA WU TRI
^LA NA [KOL SKOG OD BO RA

U [KO LI ZA OSNOV NO I SRED WE
OBRA ZO VA WE „IVO LO LA RI BAR“ 

U KRA QE VU

I

Raz re {a va ju se du ̀ no sti ~la no va
[kol skog od bo ra u [ko li za osnov no i
sred we obra zo va we „Ivo Lo la Ri bar“ u Kra -
qe vu:
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1. Iva na Pe tro vi}, 
2. dr Je le na Zla ti}, 
3. Bo jan Pa vlo vi}.

II

Ime nu ju se za ~la no ve [kol skog od bo ra
u [ko li za osnov no i sred we obra zo va we
„Ivo Lo la Ri bar“ u Kra qe vu:

1. Ru ̀ i ca ]i ler xi}, dipl. de fek to log-
lo go ped iz Kra qe va, pred stav nik lo kal ne
sa mo u pra ve,

2. Dar ko Gu ~a nin, pro fe sor isto ri je,
pred stav nik lo kal ne sa mo u pra ve, 

3. Iva na Mi lo ra do vi}, pe da gog iz Kra -
qe va, pred stav nik lo kal ne sa mo u pra ve.

III

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

Skup{tina grada Kraqeva
Broj: 02-70/2013-III
Dana: 24. septembra 2013. godine 

Predsednik Skup{tine 
grada Kraqeva                       

Sreten Jovanovi}, s.r.______________________________

284.

Skup{tina grada Kraqeva, na sednici
odr`anoj dana 19, 20, 23. i 24. septembra
2013. godine, razmatrala je Izve{taj o real-
izaciji Odluke o buxetu grada Kraqeva za
2013. godinu, za period 01.01.2013 -
30.06.2013. godine, usvojen Zakqu~kom Grad-
skog ve}a grada Kraqeva broj 06–299/2013–111

od 20.08.2013. godine, pa je, na osnovu ~lana
32. u vezi sa ~lanom 66. stav 3. Zakona o
lokalnoj samoupravi („Slu`beni glasnik
RS“, broj 129/07), ~lana 26. ta~ka 9. i ~lana
121. stav 1. Statuta grada Kraqeva
(„Slu`beni list grada Kraqeva“, broj 4/08,
19/12, 13/13 i 15/13 - pre~i{}en tekst) u vezi
sa ~lanom 29. stav 2. Odluke o buxetu grada
Kraqeva za 2013. godinu („Slu`beni list
grada Kraqeva“, broj 28/12), ~lanom 7. stav 5.
i ~lanom 76. stav 3. Zakona o buxetskom sis-
temu („Slu`beni glasnik RS“, broj 54/09,
73/10, 101/10, 101/11, 93/12 i 62/13), donela

3 A K Q U ^ AK

I

Usvaja se Izve{taj o realizaciji Odluke
o buxetu grada Kraqeva za 2013. godinu, za
period 01.01.2013 - 30.06.2013. godine, podnet
od strane Odeqewa za privredu i finansije
Gradske uprave grada Kraqeva, broj 183/13-VI

od 02.08.2013. godine, usvojen Zakqu~kom
Gradskog ve}a grada Kraqeva broj
06–299/2013–III od 20.08.2013. godine.

II

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

Skup{tina grada Kraqeva
Broj: 06-363/2013-III
Dana: 24. septembra 2013. godine 

Predsednik Skup{tine 
grada Kraqeva                       

Sreten Jovanovi}, s.r.______________________________
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285.

Skup{tina grada Kraqeva, na sednici
odr`anoj dana 19, 20, 23. i 24. septembra
2013. godine, razmatrala je Izve{taj o stawu
bezbednosti saobra}aja na putevima na teri-
toriji grada Kraqeva za period od 01. janu-
ara do 30. juna 2013. godine, usvojen
Zakqu~kom Gradskog ve}a grada Kraqeva
broj 06–329/2013-III od 04.09.2013. godine, pa
je, na osnovu ~lana 32. u vezi sa ~lanom 66.
stav 3. Zakona o lokalnoj samoupravi
(„Slu`beni glasnik RS“, broj 129/07), ~lana
26. ta~ka 9. i ~lana 121. stav 1. Statuta grada
Kraqeva („Slu`beni list grada Kraqeva“,
broj 4/08, 19/12, 13/13 i 15/13 - pre~i{}en
tekst) u vezi ~lana 14. Zakona o bezbednosti
saobra}aja na putevima („Slu`beni glasnik
RS“, broj 41/09, 53/10, 101/11 i 32/13 - odluka
US), donela

3 A K Q U ^ AK

I

Usvaja se Izve{taj o stawu bezbednosti
saobra}aja na putevima na teritoriji grada
Kraqeva za period od 01. januara do 30. juna
2013. godine, podnet od strane Saveta za
koordinaciju poslova bezbednosti
saobra}aja na putevima, broj 27/13 od
31.07.2013. godine, usvojen Zakqu~kom Grad-
skog ve}a grada Kraqeva broj 06–329/2013–III

od 04.09.2013. godine.

II

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

Skup{tina grada Kraqeva
Broj: 06-365/2013-III
Dana: 24. septembra 2013. godine 

Predsednik Skup{tine 
grada Kraqeva                       

Sreten Jovanovi}, s.r.______________________________

286.

Skup{tina grada Kraqeva, na sednici
odr`anoj dana 19, 20, 23. i 24. septembra
2013. godine, razmatrala je Izve{taj -
Informaciju o izgradwi mosta na Ibru u
Ulici skopqanskoj u Kraqevu, na koji je
Gradsko ve}e grada Kraqeva dalo pozitivno
mi{qewe zakqu~kom broj 06–352/2013–III od
10.09.2013. godine, pa je, na osnovu ~lana 32.
u vezi sa ~lanom 66. stav 3. Zakona o lokalnoj
samoupravi („Slu`beni glasnik RS“, broj
129/07), ~lana 26. ta~ka 9. i ~lana 121. stav 1.
Statuta grada Kraqeva („Slu`beni list
grada Kraqeva“, broj 4/08, 19/12, 13/13 i 15/13
- pre~i{}en tekst), donela

3 A K Q U ^ AK

I

Usvaja se Izve{taj - Informacija o
izgradwi mosta na Ibru u Ulici skopqan-
skoj u Kraqevu, broj 4650/1 od 09.09.2013.
godine, podnet od strane JP Direkcija za
planirawe i izgradwu „Kraqevo“ iz Kraqe-
va, na koji je dato pozitivno mi{qewe
Zakqu~kom Gradskog ve}a grada Kraqeva
broj 06–352/2013–III od 10.09.2013. godine.

II

Predla`e se JP Direkcija za plani-
rawe i izgradwu „Kraqevo“ iz Kraqeva da u
skladu sa zapo~etom procedurom nastavi
izgradwu mosta na Ibru u Ulici skopqan-
skoj u Kraqevu, kao objekta od javnog
interesa, i preduzme sve mere i aktivnosti
u ciqu realizacije navedene investicije,
kao i Ugovora o udru`ivawu finansijskih
sredstava broj 1968/13 od 12.05.2013.

Skup{tina grada Kraqeva
Broj: 06-366/2013-III
Dana: 24. septembra 2013. godine 

Predsednik Skup{tine 
grada Kraqeva                       

Sreten Jovanovi}, s.r.______________________________
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287.

Na osno vu ~la na 26. stav 1. ta~ ka 27. i
~la na 121. stav 1. Sta tu ta gra da Kra qe va
(„Slu ̀ be ni list gra da Kra qe va“, broj 4/08,
19/12, 13/13 i 15/13-pre ~i {}en tekst), 

Skup {ti na gra da Kra qe va, na sed ni ci
odr ̀ a noj da na 19, 20, 23. i 24. sep tem bra
2013. go di ne, do ne la je 

Z A K Q U ^ A K

I

Ne usva ja se Iz ve {taj o ra du Jav nog pra vo -
bra ni la {tva gra da Kra qe va za 2012. go di nu.

II

Za kqu ~ak ob ja vi ti u „Slu ̀ be nom li stu
gra da Kra qe va“.

Skup{tina grada Kraqeva
Broj: 06-364/2013-III
Dana: 24. septembra 2013. godine 

Predsednik Skup{tine 
grada Kraqeva                       

Sreten Jovanovi}, s.r.______________________________

KOLEKTIVNI UGOVORI

288.

Na osno vu ~la na 1. stav 2, ~la na 3. stav
1, ~la na 240. i ~la na 247. Za ko na o ra du

(„Slu ̀ be ni gla snik RS“ broj 24/05, 61/05 i
54/09), gra d Kra qe vo kao osni va~, Sin di -
kal na or ga ni za ci ja za po sle nih u JP Di rek -
ci ja za pla ni ra we i iz grad wu „Kra qe vo“,
kao re pre zen ta tiv ni sin di kat i JP Di rek -
ci ja za pla ni ra we i iz grad wu „Kra qe vo“
kao po slo da vac, za kqu ~u ju sle de }u do pu nu:

KO LEK TIV NOG UGO VO RA

^lan 1.

U Ko lek tiv nom ugo vo ru broj 751/11 od
15. mar ta 2011. go di ne za kqu ~e nom iz me |u
gra da Kra qe vo kao osni va ~a, sin di kal ne or -
ga ni za ci je za po sle nih u JP Di rek ci ja za
pla ni ra we i iz grad wu „Kra qe vo“ kao re -
pre zen ta tiv nog sin di ka ta i JP Di rek ci ja
za pla ni ra we i iz grad wu „Kra qe vo“ kao po -
slo dav ca, u ~la nu 87. stav 1. do da je se ta~ ka
4 ko ja gla si:

„4) „Po slo da vac obez be |u je sred stva za
pla }a we go di {wih li cen ci In ̀ e wer ske
ko mo re Sr bi je svim za po sle nim ko ji na istu
ima ju pra vo i ko ri ste ih u oba vqa wu rad -
nih oba ve za i za da ta ka kod po slo dav ca. Za -
bra we no je ko ri {}e we li cen ce za po slo ve
ko ji pred sta vqa ju su kob in te re sa u skla du
sa Za ko nom o ra du i ovim Ko lek tiv nim ugo -
vo rom“.

^lan 2.

Ova do pu na Ko lek tiv nog ugo vo ra stu pa
na sna gu osmog da na od da na ob ja vqi va wa na
ogla snoj ta bli po slo dav ca.
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Gradona~elnik grada Kraqeva
Broj: 3433/13
Dana: 3. septembra 2013. godine 

Reprezentativni sindikat Sindikalna 
organizacija zaposlenih u Direkciji
za planirawe i izgradwu „Kraqevo” 

Predsednik IO
Milutin Mandi}, dipl. gra|. in .̀, s.r.

Osniva~ 
grad Kraqevo

gradona~elnik
Dragan Jovanovi}, s.r.

Poslodavac
JP Direkcija za

planirawe i izgradwu 
„Kraqevo” 

Nenad Neri}, dipl. gra|. in .̀, s.r.



Broj 21 - Strana 13724. septembar 2013. godine SLU@BENI LIST GRADA KRAQEVA

1

1

2

44

79

86

88

90

90

91

100

100

101

103

105

107

226.

227.

228.

229.

230.

231.

232.

233.

234.

235.

236.

237.

238.

239.

240.

241.

StranaReg. br.

SA DR@AJ

AK TI SKUP [TI NE GRA DA KRA QE VA

Od lu ka o po tvr |i va wu man da ta od bor ni ku u Skup {ti ni gra da Kra qe va Mi -
lan ku Mla de no vi }u......................................................................................................

Od lu ka o pre stan ku man da ta od bor ni ka u Skup {ti ni gra da Kra qe va Ni ko li
Ra de vi }u.........................................................................................................................

Od lu ka o za vr {nom ra ~u nu bu xe ta gra da Kra qe va za 2012. go di nu (sa Iz ve -
{ta jem o re vi zi ji fi nan sij skih iz ve {ta ja za pe ri od 1.01.2012. do 31.12.2012.
go di ne)............................................................................................................................

Od lu ka o re ba lan su bu xe ta gra da Kra qe va za 2013. go di nu...................................

Iz me ne i do pu ne Pr o gra ma ure |i va wa gra |e vin skog ze mqi {ta za 2013. go di nu ...

Od lu ka o iz ra di iz me ne Pla na ge ne ral ne re gu la ci je „Ra ti na“...........................

Od lu ka o iz ra di iz me ne Pla na ge ne ral ne re gu la ci je „Be ra no vac-Ko van luk“..

Od lu ka o pri stu pa wu re a li za ci ji pr o jek ta „Ur ba na re ge ne ra ci ja na se qa u
Do si te je voj uli ci“.......................................................................................................

Od lu ka o iz me na ma i do pu na ma Od lu ke o pri hva ta wu oba ve ze ot pla te du ga za
pr o je kat iz Pr o gra ma van red ne po dr {ke gra |e vin skoj in du stri ji u Sr bi ji ...

Od lu ka o or ga ni za ci ji i funk ci o ni sa wu ci vil ne za {ti te na te ri to ri ji
gra da Kra qe va...............................................................................................................

Od lu ka o do no {e wu Ope ra tiv nog pla na od bra ne od po pla va za vo do to ke II re -
da na te ri to ri ji gra da Kra qe va za 2013. go di nu......................................................

Od lu ka o sti pen di ra wu stu de na ta gra da Kra qe va..................................................

Od lu ka o iz me na ma Od lu ke o utvr |i va wu na kna de za ure |i va we gra |e vin skog
ze mqi {ta.......................................................................................................................

Od lu ka o iz me na ma i do pu na ma Od lu ke o obra zo va wu i od re |i va wu pod ru~ ja
me snih za jed ni ca na te ri to ri ji gra da Kra qe va......................................................

Od lu ka o obra zo va wu Ko mi si je za ime no va we di rek to ra jav nih pred u ze }a i
jav nih ko mu nal nih pred u ze }a ~i ji je osni va~ grad Kra qe vo...............................

Re {e we o da va wu sa gla sno sti na Stra te {ki plan Ko mu nal ne po li ci je gra da
Kra qe va za pe ri od od 2013. do 2018. go di ne.............................................................
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Re {e we o da va wu sa gla sno sti na Od lu ku Uprav nog od bo ra JKP „Vo do vod“
Kra qe vo, broj 1191/3 od 19.06.2013. godi ne, o po ve }a wu ce na vo de, uslu ga ka na -
li za ci je i pre ~i {}a va wa ot pad nih vo da.................................................................

Re {e we o raz re {e wu i ime no va wu ~la na Iz bor ne ko mi si je gra da Kra qe va.....

Re {e we o da va wu sa gla sno sti na Iz me nu Pro gra ma po slo va wa JKP „^i sto -
}a“ Kra qe vo za 2013. go di nu, ko ji je do neo Uprav ni od bor na sed ni ci odr ̀ a -
noj da na 12.09.2013. go di ne, pod bro jem 2437.............................................................

Re {e we o raz re {e wu vr {i o ca du ̀ no sti di rek to ra De~ jeg od ma ra li {ta
„Go~“ iz Kra qe va..........................................................................................................

Re {e we o ime no va wu vr {i o ca du ̀ no sti di rek to ra De~ jeg od ma ra li {ta
„Go~“ iz Kra qe va..........................................................................................................

Re {e we o raz re {e wu vr {i o ca du ̀ no sti di rek to ra Kra qe va~ kog po zo ri {ta
iz Kra qe va.....................................................................................................................

Re {e we o ime no va wu di rek to ra Kra qe va~ kog po zo ri {ta iz Kra qe va...............

Re {e we o raz re {e wu i ime no va wu ~la na Uprav nog od bo ra i ~la na Nad zor nog
od bo ra Na rod ne bi bli o te ke „Ste fan pr vo ven ~a ni“ iz Kra qe va..........................

Re {e we o raz re {e wu i ime no va wu pred sed ni ka Uprav nog od bo ra „Apo te ke
Kra qe vo“ iz Kra qe va...................................................................................................

Re {e we o raz re {e wu i ime no va wu ~la na Nad zor nog od bo ra Usta no ve Sport -
ski cen tar „Ibar“ iz Kra qe va...................................................................................

Re {e we o raz re {e wu i ime no va wu ~la na Uprav nog od bo ra i ~la na Nad zor nog
od bo ra De~ jeg od ma ra li {ta „Go~“ iz Kra qe va........................................................

Re {e we o raz re {e wu i ime no va wu dva ~la na Uprav nog od bo ra Pred {kol ske
usta no ve „Ol ga Jo vi ~i}-Ri ta“ iz Kra qe va..............................................................

Re {e we o raz re {e wu i ime no va wu pred sed ni ka Uprav nog od bo ra Fon da so li -
dar ne stam be ne iz grad we gra da Kra qe va..................................................................

Re {e we o raz re {e wu i ime no va wu tri ~la na [kol skog od bo ra u Sred woj
{ko li Gim na zi ja u Kra qe vu.......................................................................................

Re {e we o raz re {e wu i ime no va wu tri ~la na [kol skog od bo ra u Sred woj
Eko nom sko-tr go vin skoj {ko li u Kra qe vu...............................................................

Re {e we o raz re {e wu i ime no va wu tri ~la na [kol skog od bo ra u Sred woj Ma -
{in sko-teh ni~ koj {ko li „14.ok to bar“ u Kra qe vu.................................................

Re {e we o raz re {e wu i ime no va wu tri ~la na [kol skog od bo ra u Sred woj
Elek tro sa o bra }aj no-teh ni~ koj {ko li „Ni ko la Te sla“ u Kra qe vu.....................
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Re {e we o raz re {e wu i ime no va wu tri ~la na [kol skog od bo ra u Sred woj Po -
qo pri vred no-he mij skoj {ko li „Dr \or |e Ra di}“ u Kra qe vu..............................

Re {e we o raz re {e wu i ime no va wu tri ~la na [kol skog od bo ra u Umet ni~ koj
{ko li u Kra qe vu..........................................................................................................

Re {e we o raz re {e wu i ime no va wu tri ~la na [kol skog od bo ra u Sred woj Mu -
zi~ koj {ko li „Ste van Mo kra wac“ u Kra qe vu.........................................................

Re {e we o raz re {e wu i ime no va wu tri ~la na [kol skog od bo ra u O[ „IV kra -
qe va~ ki ba ta qon“ u Kra qe vu.....................................................................................

Re {e we o raz re {e wu i ime no va wu tri ~la na [kol skog od bo ra u O[ „Sve to -
zar Mar ko vi}“ u Kra qe vu............................................................................................

Re {e we o raz re {e wu i ime no va wu tri ~la na [kol skog od bo ra u O[ „Di mi -
tri je Tu co vi}“ u Kra qe vu...........................................................................................

Re {e we o raz re {e wu i ime no va wu tri ~la na [kol skog od bo ra u O[ „^i bu -
ko va~ ki par ti za ni“ u Kra qe vu..................................................................................

Re {e we o raz re {e wu i ime no va wu tri ~la na [kol skog od bo ra u O[ „Bra }a
Vi lo ti je vi}“ u Kra qe vu..............................................................................................

Re {e we o raz re {e wu i ime no va wu tri ~la na [kol skog od bo ra u O[ „Jo vo
Kur su la“ u Kra qe vu.....................................................................................................

Re {e we o raz re {e wu i ime no va wu tri ~la na [kol skog od bo ra u O[ „Sve ti
Sa va“ u Rib ni ci............................................................................................................

Re {e we o raz re {e wu i ime no va wu tri ~la na [kol skog od bo ra u O[ „Vuk
Ka ra xi}“ u Rib ni ci.....................................................................................................

Re {e we o raz re {e wu i ime no va wu tri ~la na [kol skog od bo ra u O[ „@i van
Ma ri ~i}“ u @i ~i.........................................................................................................

Re {e we o raz re {e wu i ime no va wu tri ~la na [kol skog od bo ra u O[ „Dra gan
Ma rin ko vi}“ u Adra ni ma...........................................................................................

Re {e we o raz re {e wu i ime no va wu tri ~la na [kol skog od bo ra u O[ „Dra gan
\o ko vi} – U~a“ u La |ev ci ma......................................................................................

Re {e we o raz re {e wu i ime no va wu tri ~la na [kol skog od bo ra u O[ „Jo van
Du ~i}“ u Ro }e vi }i ma...................................................................................................

Re {e we o raz re {e wu i ime no va wu ~e ti ri ~la na [kol skog od bo ra u O[ „\u -
ra Jak {i}“ u Ko na re vu................................................................................................

Re {e we o raz re {e wu i ime no va wu tri ~la na [kol skog od bo ra u O[ „Do si -
tej Ob ra do vi}“ u Vr bi..................................................................................................
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__________________________________________________________________________________________
Izdava~: Skup{tina grada Kraqeva - Glavni i odgovorni urednik Marija Lazovi},

sekretar Skup{tine grada Kraqeva - Telefon: 036/306-020
Teku}i ra~un: 840-733152843-12 za pretplatnike koji se finansiraju iz buxeta Republike Srbije

840-745151843-03 za pretplatnike koji se finansiraju iz buxeta lokalne samouprave i ostale pretplatnike
[tampa: “Kvark“, Kraqevo
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Re {e we o raz re {e wu i ime no va wu tri ~la na [kol skog od bo ra u O[ „Jo van
Cvi ji}“ u Sir ~i...........................................................................................................

Re {e we o raz re {e wu i ime no va wu tri ~la na [kol skog od bo ra O[ „Mi lun -
ka Sa vi}“ u Vi ta nov cu.................................................................................................

Re {e we o raz re {e wu i ime no va wu pet ~la no va [kol skog od bo ra O[ „Bran -
ko Ra di ~e vi}“ u Vit kov cu..........................................................................................

Re {e we o raz re {e wu i ime no va wu tri ~la na [kol skog od bo ra u O[ „Ol ga
Mi lu ti no vi}“ u Go da ~i ci..........................................................................................

Re {e we o raz re {e wu i ime no va wu tri ~la na [kol skog od bo ra u O[ „Pe tar
Ni ko li}“ u Sa ma i li ma...............................................................................................

Re {e we o raz re {e wu i ime no va wu tri ~la na [kol skog od bo ra u O[ „Ste fan
Ne ma wa“ u Stu de ni ci..................................................................................................

Re {e we o raz re {e wu i ime no va wu tri ~la na [kol skog od bo ra u O[ „Mi lun
Iva no vi}“ u U{}u........................................................................................................

Re {e we o raz re {e wu i ime no va wu tri ~la na [kol skog od bo ra u [ko li za
osnov no i sred we obra zo va we „Ivo Lo la Ri bar“ u Kra qe vu..................................

Za kqu ~ak o usva ja wu Iz ve {ta ja o re a li za ci ji Od lu ke o bu xe tu gra da Kra qe -
va za 2013. go di nu, za pe ri od 1.01.2013.-30.06.2013. go di ne...................................

Za kqu ~ak o usva ja wu Iz ve {ta ja o sta wu bez bed no sti sa o bra }a ja na pu te vi ma
na te ri to ri ji gra da Kra qe va za pe ri od od 1. ja nu a ra do 30. ju na 2013. go di ne...

Za kqu ~ak o usva ja wu Iz ve {ta ja-in for ma ci je o iz grad wi mo sta na Ibru u
uli ci Sko pqan skoj u Kra qe vu, broj 4650/1 od 9.09.2013. go di ne..........................

Za kqu ~ak o ne u sva ja wu Iz ve {ta ja o ra du jav nog pra vo bra ni la {tva za 2012.
go di nu.............................................................................................................................

KO LEK TIV NI UGO VO RI

Do pu na Ko lek tiv nog ugo vo ra JP Di rek ci ja za pla ni ra we i iz grad wu „Kra -
qe vo“ iz Kra qe va..........................................................................................................
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