
AK TI GRADONA^ELNIKA
GRA DA KRA QE VA

261.

Na osno vu ~la na 5. stav 6. i ~la na 58.
stav 1. i 2. Za ko na o bu xet skom si ste mu
(„Slu ̀ be ni gla snik RS“, broj 54/09, 73/10,
101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13 - is prav ka,
108/13, 142/14, 68/15 - dr. za kon, 103/15 i
99/16), ~la na 44. ta~ ka 3. i 5, a u ve zi sa ~la -
nom 66. stav 4. Za ko na o lo kal noj sa mo u pra -
vi („Slu ̀ be ni gla snik RS“, broj 129/07,
83/14-dr. za kon i 101/16 - dr. za kon), ~la na
58. stav 1, ta~ ka 3. i 5, ~la na 87. stav 3. i
~la na 121. stav 1. Sta tu ta gra da Kra qe va
(„Slu ̀ be ni list gra da Kra qe va“, broj
15/2013 - pre~i {}en tekst) i ~la na 12, 14. i
38. Od lu ke o bu xe tu gra da Kra qe va za 2017.
go di nu („Slu ̀ be ni list gra da Kra qe va“,
broj 35/16), 

gradona~elnik grada Kraqeva, do no si

R E [ E W E

o ko ri {}e wu sred sta va
te ku }eg do bro voq nog tran sfe ra

1. Sred stva upla }e na kao te ku }i do bro -
voq ni tran sfe ri od fi zi~ kih i prav nih
li ca na pod ra ~un iz vr {e wa bu xe ta gra da
Kra qe va broj 840-17640-73 kod Upra ve za
tre zor, da na 31.08.2017. go di ne (Iz vod broj

166), po osno vu Ugo vo ra o do na ci ji za kqu ~e -
nog iz me |u AD Ae ro drom „Ni ko la Te sla“
Be o grad (Broj: UDS-56/2017 od 25.08.2017.
god.) i gra da Kra qe va (Broj: 2429/2017 od
29.08.2017. god.), u iz no su od 400.000,00 di na -
ra, ko ri sti }e se za po tre be or ga ni zo va wa
ma ni fe sta ci je „Kraq Ste fan Pr vo ven ~a ni
- osam ve ko va“. 

2. Po osno vu upla te te ku }eg do bro voq -
nog tran sfe ra od fi zi~ kih i prav nih li ca
iz ta~ ke 1. ovog re {e wa, uve}avaju se pla ni -
ra ni pri ho di i pri ma wa Od lu ke o bu xe tu
gra da Kra qe va za 2017. go di nu („Slu ̀ be ni
list gra da Kra qe va“, broj 35/16), za iz nos
te ku }eg do bro voq nog tran sfe ra u iz no su od
400.000,00 di na ra (iz vor 08).

3. Sred stva u ukup nom iz no su od 400.000,00
di na ra, raspore|uju se u okvi ru ~la na 14.
Od lu ke o bu xe tu gra da Kra qe va za 2017. go -
di nu („Slu ̀ be ni list gra da Kra qe va“, broj
35/16):

- Raz deo 5, Gla va 05 - Isto rij ski ar hiv
Kra qe vo, Pro gram 1201 - Raz voj kul tu re,
Funk ci ja 820, Pro gram ska ak tiv nost/Pro -
je kat 0002 - Ja ~a we kul tur ne pro duk ci je i
umet ni~ kog stva ra la {tva, Po zi ci ja 181,
Eko nom ska kla si fi ka ci ja 423 - Uslu ge po
ugo vo ru, u iz no su od 22.000,00 di na ra,

- Raz deo 5, Gla va 04 - Na rod ni mu zej Kra -
qe vo, Pro gram 1201 - Raz voj kul tu re, Funk -
ci ja 820, Pro gram ska ak tiv nost/Pro je kat
0001 - Funk ci o ni sa we lo kal nih usta no va
kul tu re, Po zi ci ja 151, Eko nom ska kla si fi -
ka ci ja 424 - Spe ci ja li zo va ne uslu ge, u iz no -
su od 17.500,00 di na ra,- Raz deo 5, Gla va 14 -
Tu ri sti~ ka or ga ni za ci ja Kra qe vo, Pro gram
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1502 - Raz voj tu ri zma, Funk ci ja 473, Pro -
gram ska ak tiv nost/Pro je kat 0001 - Upra vqa -
we raz vo jem tu ri zma, Po zi ci ja 347, Eko nom -
ska kla si fi ka ci ja 424 - Spe ci ja li zo va ne
uslu ge, u iz no su od 190.000,00 di na ra, i

- Raz deo 5, Gla va 01 - Grad ska upra va,
Pro gram 0602 - Op {te jav ne uslu ge upra ve,
Funk ci ja 410, Pro gram ska ak tiv nost/Pro -
je kat 0001 - Funk ci o ni sa we lo kal ne sa mo u -
pra ve i grad skih op {ti na, Po zi ci ja 111,
Eko nom ska kla si fi ka ci ja 423 - Uslu ge po
ugo vo ru, u iz no su od 170.500,00 di na ra.

Uve}awem pla ni ra nih ras ho da apro pri -
ja ci je za iz nos te ku }eg do bro voq nog tran -
sfe ra (iz vor 08).

4. Oba ve zu ju se ko ri sni ci iz ta~ ke 3.
ovog re {e wa da sred stva ko ri ste is kqu ~i vo
za re a li za ci ju po slo va u skla du sa za kqu ~e -
nim ugo vo rom iz ta~ ke 1. ovog re {e wa. 

5. Oba ve zu ju se ko ri sni ci iz ta~ ke 3.
ovog re {e wa da u skla du sa pro pi si ma ko ji
re gu li {u oblast bu xet skog si ste ma, odo bre -
na sred stva tre bu ju u skla du sa od red ba ma
~la na 17. Od lu ke o bu xe tu gra da Kra qe va za
2017. go di nu („Slu ̀ be ni list gra da Kra qe -
va“, broj 35/16), i da o to me pod ne su iz ve {taj
gra du Kra qe vu. 

6. O spro vo |e wu i iz vr {e wu ovog re {e -
wa sta ra }e se Ode qe we za pri vre du i fi nan -
si je Grad ske upra ve gra da Kra qe va i ko ri -
sni ci iz ta~ ke 3. ovog re {e wa.

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

O b r a  z l o  ` e  w e

Gra do na ~el nik gra da Kra qe va je, na
osno vu Ugo vo ra o do na ci ji za kqu ~e nog iz -
me |u AD Ae ro drom „Ni ko la Te sla“ Be o grad
(Broj: UDS-56/2017 od 25.08.2017. god.) i gra -
da Kra qe va (broj: 2429/2017 od 29.08.2017.
god.), pod neo zah tev Ode qe wu za pri vre du i
fi nan si je Grad ske upra ve gra da Kra qe va
broj: 2732/17 da na 07.09.2017. go di ne, za pri -
pre mu Re {e wa o ras po re du do na tor skih
sred sta va za po tre be or ga ni zo va wa ma ni fe -

sta ci je „Kraq Ste fan Pr vo ven ~a ni - osam
ve ko va“ u ukup nom iz no su od 400.000,00 di -
na ra, i to: Isto rij skom ar hi vu Kra qe vo iz -
nos od 22.000,00 di na ra, Na rod nom mu ze ju
Kra qe vo iz nos od 17.500,00 di na ra, Tu ri -
sti~ koj or ga ni za ci ji Kra qe vo iz nos od
190.000,00 di na ra i Grad skoj upra vi gra da
Kra qe va iz nos od 170.500,00 di na ra.

Prav ni osnov za do no {e we ovog re {e wa
sa dr ̀ an je u od red ba ma ~la na 38. Od lu ke o
bu xe tu gra da Kra qe va za 2017. go di nu („Slu -
`be ni list gra da Kra qe va“, broj 35/16), ko -
ji ma je pro pi sa no, iz me |u osta log, da u slu -
~a ju ugo va ra wa do na ci ja, a ~i ji iz no si ni su
mo gli bi ti po zna ti u po stup ku do no {e wa
bu xe ta, na pred log Ode qe wa za pri vre du i
fi nan si je Grad ske upra ve gra da Kra qe va,
gra do na ~el nik gra da Kra qe va do no si re {e -
we o iz vr {e wu iz da ta ka po tom osno vu. 

Gradona~elnik gra da Kra qe va
IV Broj: 403-16/2017
Da na: 14. septembra 2017. go di ne 

Gradona~elnik grada Kraqeva
dr Predrag Terzi}, dipl. politikolog, s.r.___________________________________________

AK TI GRADSKOG VE]A
GRA DA KRA QE VA

262.

Na osno vu ~la na 47. stav 6, u ve zi sa ~la -
nom 66. stav 5. Za ko na o lo kal noj sa mo u pra -
vi („Slu ̀ be ni gla snik RS“, broj 129/07,
83/14 - dr. za kon, 101/16 - dr. za kon) i ~la na
63. stav 1. ta~ ka 8, ~la na 66. i ~la na 121.
stav 1. Sta tu ta gra da Kra qe va („Slu ̀ be ni
list gra da Kra qe va“, broj 15/13 - pre~i {}en
tekst), 

Grad sko ve }e gra da Kra qe va, na pred log
gra do na ~el ni ka gra da Kra qe va, na Tri de set
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tre }oj (van red noj) sed ni ci, odr ̀ a noj 19. sep -
tem bra 2017. go di ne, do ne lo je

DO PU NE PO SLOV NI KA
O RA DU GRAD SKOG VE ]A

GRA DA KRA QE VA

^lan 1.

U ~la nu 12. Po slov ni ka o ra du Grad skog
ve }a gra da Kra qe va („Slu ̀ be ni list gra da
Kra qe va“, broj 25/16, 26/16 - ispr, 18/17), (u
da qem tek stu: Po slov nik), do da ju se no vi
sta vo vi 4. i 5. ko ji gla se: 

„Sed ni ci Ve }a mo gu da pri su stvu ju li -
ca ko ja su po zva na u skla du sa ~la nom 11.
stav 4-7. Po slov ni ka.

Li ca ko ja ni su po zva na na na ~in pred -
vi |en ~la nom 11. stav 4-7. Po slov ni ka ne
mo gu pri su stvo va ti sed ni ci Ve }a“. 

^lan 2.

Ovla {}u je se Ode qe we za po slo ve or ga -
na Gra da Grad ske upra ve gra da Kra qe va da
po do no {e wu Do pu na Po slov ni ka o ra du
Grad skog ve }a gra da Kra qe va pri pre mi pre -
~i {}en tekst Po slov ni ka o ra du Grad skog
ve }a gra da Kra qe va i do sta vi ga za ob ja vqi -
va we u „Slu ̀ be nom li stu gra da Kra qe va“.

^lan 3.

Do pu ne Po slov ni ka stu pa ju 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“.

O b r a z l o ` e w e

Prav ni osnov za do no {e we Do pu na Po -
slov ni ka o ra du Grad skog ve }a gra da Kra qe -

va sa dr ̀ an je u ~la nu 47. stav 6. i ~la nu 66.
stav 5. Za ko na o lo kal noj sa mo u pra vi („Slu -
`be ni gla snik RS“, broj 129/07, 83/14 - dr.
za kon, 101/16 - dr. za kon), ko ji ma je utvr |e no
da se or ga ni za ci ja, na ~in ra da i od lu ~i va -
wa op {tin skog, od no sno grad skog ve }a de -
taq ni je ure |u ju we go vim po slov ni kom, u
skla du sa za ko nom i sta tu tom, kao i u ~la nu
63. stav 1. ta~ ka 8. Sta tu ta gra da Kra qe va
(„Slu ̀ be ni list gra da Kra qe va“, broj 15/13
- pre~i {}en tekst), ko jim je pro pi sa no da
Grad sko ve }e, na pred log gra do na ~el ni ka,
do no si Po slov nik o ra du Grad skog ve }a.

Do pu ne ~la na 12. Po slov ni ka o ra du
Grad skog ve }a gra da Kra qe va pred lo ̀ e ne su
iz raz lo ga pre ci zni jeg de fi ni sa wa li ca
ko ja mo gu pri su stvo va ti sed ni ca ma Grad -
skog ve }a, na kon {to se u to ku pri me ne Po -
slov ni ka u prak si uka za la po tre ba za tim.

U skla du s na ve de nim, kao i sa pred lo -
gom gra do na ~el ni ka gra da Kra qe va, pred la -
`e se Grad skom ve }u gra da Kra qe va da usvo -
ji Do pu ne Po slov ni ka o ra du Grad skog ve }a
gra da Kra qe va.

Gra dsko ve}e gra da Kra qe va
Broj: 011-254/2017-I
Da na: 19. septembra 2017. go di ne 

Pred sed nik Grad skog ve }a,
gradona~elnik grada Kraqeva

dr Predrag Terzi}, dipl. politikolog, s.r.___________________________________________

263.

Na osno vu ~la na 63. ta~ ka 2. i ~la na 121.
stav 1. Sta tu ta gra da Kra qe va („Slu ̀ be ni
list gra da Kra qe va“, broj 15/13 - pre~i {}en
tekst), ~la na 21. stav 4. Od lu ke o pri zna wi -
ma i na gra da ma gra da Kra qe va („Slu ̀ be ni
list gra da Kra qe va“, broj 10/17) i ~la na 39.
stav 1. Po slov ni ka o ra du Grad skog ve }a gra -
da Kra qe va („Slu ̀ be ni list gra da Kra qe -
va“, broj 25/16, 26/16 - ispr, 18/17), 
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Grad sko ve }e gra da Kra qe va, na Tri de -
set tre }oj (van red noj) sed ni ci, odr ̀ a noj 19.
sep tem bra 2017. godi ne, do ne lo je 

R E  [ E  W E

I

Utvr |u je se iz nos od 100.000,00 di na ra,
kao vi si na po je di na~ nog nov ~a nog iz no sa
Ok to bar ske na gra de gra da Kra qe va za 2017.
go di nu.

II

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

O b r a z l o ` e w e 

^la nom 21. Od lu ke o pri zna wi ma i na -
gra da ma gra da Kra qe va („Slu ̀ be ni list
gra da Kra qe va“, broj 10/17), utvr |e no je da
se Ok to bar ska na gra da i Spe ci jal na na gra da
za pod sti caj hu ma no sti „Mi lo mir Glav ~i}“
do de qu ju u vi du di plo me, da se uz di plo me
do de qu ju i nov ~a ni iz no si na gra da, kao i da
se sred stva za na gra de i dru ge tro {ko ve
obez be |u ju iz bu xe ta gra da Kra qe va. Sta vom
4. ovog ~la na utvr |e no je da Grad sko ve }e
gra da Kra qe va sva ke go di ne utvr |u je vi si nu
nov ~a nih na gra da u okvi ru sred sta va utvr -
|e nih bu xe tom gra da za te ku }u go di nu.

Gra dsko ve}e gra da Kra qe va
Broj: 011-255/2017-I
Da na: 19. septembra 2017. go di ne 

Pred sed nik Grad skog ve }a,
gradona~elnik grada Kraqeva

dr Predrag Terzi}, dipl. politikolog, s.r.___________________________________________

264.

Na osno vu ~la na 63. ta~ ka 2. i ~la na 121.
stav 1. Sta tu ta gra da Kra qe va („Slu ̀ be ni

list gra da Kra qe va“, broj 15/13 - pre~i {}en
tekst), ~la na 21. stav 4. Od lu ke o pri zna wi -
ma i na gra da ma gra da Kra qe va („Slu ̀ be ni
list gra da Kra qe va“, broj 10/17) i ~la na 39.
stav 1. Po slov ni ka o ra du Grad skog ve }a gra -
da Kra qe va („Slu ̀ be ni list gra da Kra qe -
va“, broj 25/16, 26/16 - ispr, 18/17), 

Grad sko ve }e gra da Kra qe va, na Tri de -
set tre }oj (van red noj) sed ni ci, odr ̀ a noj 19.
sep tem bra 2017. godi ne, do ne lo je 

R E  [ E  W E

I

Utvr |u je se iz nos od 70.000,00 di na ra,
kao vi si na po je di na~ nog nov ~a nog iz no sa
Spe ci jal ne na gra de za pod sti caj hu ma no sti
„Mi lo mir Glav ~i}“ za 2017. go di nu.

II

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

O b r a z l o ` e w e 

^la nom 21. Od lu ke o pri zna wi ma i na -
gra da ma gra da Kra qe va („Slu ̀ be ni list
gra da Kra qe va“, broj 10/17), utvr |e no je da
se Ok to bar ska na gra da i Spe ci jal na na gra da
za pod sti caj hu ma no sti „Mi lo mir Glav ~i}“
do de qu ju u vi du di plo me, da se uz di plo me
do de qu ju i nov ~a ni iz no si na gra da, kao i da
se sred stva za na gra de i dru ge tro {ko ve
obez be |u ju iz bu xe ta gra da Kra qe va. Sta vom
4. ovog ~la na utvr |e no je da Grad sko ve }e
gra da Kra qe va sva ke go di ne utvr |u je vi si nu
nov ~a nih na gra da u okvi ru sred sta va utvr -
|e nih bu xe tom gra da za te ku }u go di nu.

Gra dsko ve}e gra da Kra qe va
Broj: 011-256/2017-I
Da na: 19. septembra 2017. go di ne 

Pred sed nik Grad skog ve }a,
gradona~elnik grada Kraqeva

dr Predrag Terzi}, dipl. politikolog, s.r.___________________________________________
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265.

Na osno vu ~la na 58. stav 2. i ~la na 69.
Za ko na o bu xet skom si ste mu („Slu ̀ be ni
gla snik RS“, broj 54/09, 73/10,101/10, 101/11,
93/12,62/13. 63/13 - isprav ka, 108/13,142/14,
68/15 - dr. za kon, 103/15 i 99/16), ~la na 46.
stav 2. i ~la na 66. stav 5. Za ko na o lo kal noj
sa mo u pra vi („Slu ̀ be ni gla snik RS“, broj
129/07 i 83/14 - dr. za kon), ~la na 63. ta~ ka 2,
~la na 87. stav 3. i ~la na 121. stav 1. Sta tu ta
gra da Kra qe va („Slu ̀ be ni list gra da Kra -
qe va“, broj 15/13- pre ~i {}en tekst) i ~la na
14. i 29. Od lu ke o bu xe tu gra da Kra qe va za
2017. go di nu („Slu ̀ be ni list gra da Kra qe -
va“, broj 35/16), 

Grad sko ve }e gra da Kra qe va, na Tri de -
set tre }oj (van red noj) sed ni ci, odr ̀ a noj 19.
sep tem bra 2017. go di ne, do ne lo je

R E [ E W E

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

1. Iz sred sta va utvr |e nih Od lu kom o bu -
xe tu gra da Kra qe va za 2017. go di nu („Slu -
`be ni list gra da Kra qe va“, broj 35/16) -
Raz deo 5, Gla va 01 - Grad ska upra va, Pro -
gram 0602 - Op {te jav ne uslu ge upra ve,
Funk ci ja 410 - Op {ti eko nom ski ko mer ci -
jal ni po slo vi, Pro gram ska ak tiv nost/Pro -
je kat 0009 - Te ku }a bu xet ska re zer va, Po zi -
ci ja 128, Eko nom ska kla si fi ka ci ja 499 -
Te ku }a bu xet ska re zer va, a na osno vu zah te -
va Ode qe wa za dru {tve ne de lat no sti Grad -
ske upra ve gra da Kra qe va III broj: 463/17 od
30.08.2017. go di ne, odobravaju se sred stva u
iz no su od 218.800,00 di na ra za su fi nan si ra -
we u~e {}a u pro jek tu Gra do vi u fo ku su
2017, i to za sa na ci ju la ter ne na objek tu Na -
rod ne bi bli o te ke „Ste fan Pr vo ven ~a ni“
Kra qe vo. 

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

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

- Raz de la 5, Gla va 06 - Na rod na bi bli o -
te ka „Ste fan Pr vo ven ~a ni“ Kra qe vo, Pro -
gram 1201 - Raz voj kul tu re, Funk ci ja 820-
Uslu ge kul tu re, Pro gram ska aktvnost/Pro -
je kat 0001 - Funk ci o ni sa we lo kal nih usta -
no va kul tu re, Po zi ci ja 193, Eko nom ska kla -
si fi ka ci ja 425 - Te ku }e po prav ke i odr ̀ a -
va we, u iz no su od 218.800,00 di na ra.

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

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

O b r a  z l o  ` e  w e

Na osno vu Ugo vo ra o su fi nan si ra wu
pro jek ta gra da Kra qe va-Trg  u fo ku su, za -
kqu ~e nog iz me |u Re pu bli ke Sr bi je, Mi ni -
star stva kul tu re i in for mi sa wa i gra da
Kra qe va (za ve den kod Re pu bli ke Sr bi je,
Mi ni star stva kul tu re i in for mi sa wa pod
bro jem: 451-04-4034/2017-03 da na 13.07.2017.
go di ne, a kod gra da Kra qe va pod bro jem:
1992/17 da na 13.07.2017. go di ne), gra du Kra -
qe vu su odo bre na sred stva u iz no su od
7.600.000,00 di na ra, od ko jih kao te ku }i
tran sfer, sred stva u iz no su od 1.400.000,00
di na ra.

Ode qe we za dru {tve ne de lat no sti Grad -
ske upra ve gra da Kra qe va je pod ne lo zah tev
Ode qe wu za pri vre du i fi nan si je Grad ske
upra ve gra da Kra qe va III broj: 463/17 od
30.08.2017. go di ne, za an ga ̀ o va we sred sta va
te ku }e bu xet ske re zer ve u iz no su od 218.800,00
di na ra, za su fi nan si ra we u~e {}a u pro jek tu
Gra do vi u fo ku su 2017, i to za sa na ci ju la -
ter ne na objek tu Na rod ne bi bli o te ke „Ste -
fan Pr vo ven ~a ni“ Kra qe vo, uz ko ji je kao
pri log zah te va, do sta vqe na spe ci fi ka ci ja
utro {ka sred sta va u iz no su od 1.618.800,00
di na ra.

Prav ni osnov za do no {e we ovog re {e wa
sa dr ̀ an je u od red ba ma ~la na 29. Od lu ke o
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bu xe tu gra da Kra qe va za 2017. go di nu („Slu -
`be ni list gra da Kra qe va“, broj 35/16), ko -
ji ma je pro pi sa no da se sred stva te ku }e bu -
xet ske re zer ve ko ri ste za ne pla ni ra ne svr -
he, ili za svr he za ko je se u to ku go di ne po -
ka ̀ e da apro pri ja ci je ni su bi le do voq ne,
da Grad sko ve }e gra da Kra qe va, na pred log
Ode qe wa za pri vre du i fi nan si je Grad ske
upra ve gra da Kra qe va, do no si re {e we o upo -
tre bi sred sta va te ku }e bu xet ske re zer ve i da
se sred stva te ku }e bu xet ske re zer ve ras po re -
|u ju na di rekt ne ko ri sni ke bu xet skih sred -
sta va to kom fi skal ne go di ne. 

Re{ewe dostaviti: Odeqenu za privredu
i finansije Gradske uprave grada Kraqeva,
Odeqewu za dru{tvene delatnosti Gradske
uprave grada Kraqeva, Odeqewu za poslove
organa grada Gradske uprave grada Kraqeva,
Narodnoj biblioteci „Stefan Prvoven~ani“
Kraqevo, Upravi za trezor i arhivi.

Gra dsko ve}e gra da Kra qe va
Broj: 011-257/2017-I
Da na: 19. septembra 2017. go di ne 

Pred sed nik Grad skog ve }a,
gradona~elnik grada Kraqeva

dr Predrag Terzi}, dipl. politikolog, s.r.___________________________________________

266.

Na osno vu ~la na 58. stav 1. i 2. Za ko na o
bu xet skom si ste mu („Slu ̀ be ni gla snik RS“,
broj 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13,
63/13 - isprav ka, 108/13, 142/14, 68/15 - dr. za -
kon, 103/15 i 99/16), ~la na 46. stav 2. i ~la na
66. stav 5. Za ko na o lo kal noj sa mo u pra vi
(„Slu ̀ be ni gla snik RS“, broj 129/07 i 83/14 -
dru gi za kon), ~la na 63. ta~ ka 2, ~la na 87. stav
3. i ~la na 121. stav 1. Sta tu ta gra da Kra qe va
(„Slu ̀ be ni list gra da Kra qe va“, broj 15/13 -
pre~i {}en tekst), ~la na 18. Od lu ke o obez be -
|i va wu sred sta va za ostva ri va we po tre ba i
in te re sa u obla sti spor ta na te ri to ri ji gra -
da Kra qe va („Slu ̀ be ni list gra da Kra qe -
va“, broj 32/14), ~la na 14. Od lu ke o bu xe tu

gra da Kra qe va za 2017. go di nu („Slu ̀ be ni
list gra da Kra qe va“, broj 35/16) i ~la na 137.
Za ko na o op {tem uprav nom po stup ku („Slu -
`be ni gla snik RS“, broj 18/16),

Grad sko ve }e gra da Kra qe va, na Tri de -
set tre }oj (van red noj) sed ni ci, odr ̀ a noj 19.
sep tem bra 2017. go di ne, do ne lo je

R E [ E W E

1. Iz sred sta va utvr |e nih ~la nom 14.
Od lu ke o bu xe tu gra da Kra qe va za 2017. go -
di nu („Slu ̀ be ni list gra da Kra qe va“, broj
35/16), u raz de lu 5. Grad ska upra va, Pro gram
1301 - Raz voj spor ta i omla di ne, funk ci ja
860, Pro gram ska ak tiv nost/ Pro je kat 0001 -
Po dr {ka lo kal nim sport skim or ga ni za ci -
ja ma, udru ̀ e wi ma i sa ve zi ma, po zi ci ja 102,
eko nom ska kla si fi ka ci ja 481000 - Do ta ci je
ne vla di nim or ga ni za ci ja ma, raspore|uje se
iz nos od 130.000,00 di na ra, na ime u~e {}a
gra da Kra qe va u fi nan si ra wu tro {ko va u
obla sti ko {ar ka {kog spor ta @en skom ko -
{ar ka {kom klu bu „Kra qe vo“, na ime pod -
mi re wa de la tro {ko va za or ga ni za ci ju tur -
ni ra pri ja teq stva za mla |e ka te go ri je.

2. Na ve de ni klub se oba ve zu je da do de qe -
na sred stva do ta ci ja utro {i na men ski i da
u ro ku od 30 da na od za vr {et ka ak tiv no sti
do sta vi fi nan sij ski iz ve {taj o na men skom
utro {ku sred sta va iz sta va 1. ovog re {e wa
Sport skom cen tru „Ibar“ Kra qe vo.

3. O iz vr {e wu ovog re {e wa sta ra }e se
Ode qe we za dru {tve ne de lat no sti Grad ske
upra ve gra da Kra qe va, Ode qe we za za jed ni~ -
ke po slo ve Grad ske upra ve gra da Kra qe va,
Ode qe we za pri vre du i fi nan si je Grad ske
upra ve gra da Kra qe va i Sport ski cen tar
„Ibar“ Kra qe vo.

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

5. Re {e we do sta vi ti: Ode qe wu za dru -
{tve ne de lat no sti Grad ske upra ve gra da
Kra qe va, Ode qe wu za pri vre du i fi nan si je
Grad ske upra ve gra da Kra qe va, Ode qe wu za
za jed ni~ ke po slo ve Grad ske upra ve gra da
Kra qe va, Sport skom cen tru „Ibar“ Kra qe -
vo i uz ma te ri jal sa sed ni ce.
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O b r a z l o ` e w e

Ko mi si ji za iz bor go di {wih i po seb -
nih pro gra ma u obla sti spor ta obra tio se
zah te vom od 14.09.2017. go di ne @en ski ko -
{ar ka {ki klu b „Kra qe vo“. Po me nu tim zah -
te vom klub se obra }a za fi nan sij sku po mo}
za pod mi re wa de la tro {ko va za or ga ni za ci -
ju tur ni ra ko ji }e se odr ̀ a ti 4. i 5. ok to bra
2017. godi ne, u sta roj ha li spor to va u Kra -
qe vu. Pla ni ra no je u~e {}e {est eki pa.

Uz zah tev klub je pod neo i tro {kov nik
po ko me na vo de da je pla ni ra ni bu xet za ovu
ma ni fe sta ci ju 280.250,00 di na ra.

Ko mi si ja za iz bor go di {wih i po seb -
nih pro gra ma u obla sti spor ta gra da Kra qe -
va, obra zo va na od stra ne gra do na ~el ni ka
gra da Kra qe va Re {e wem o obra zo va wu i
ime no va wu Ko mi si je za iz bor go di {wih i
po seb nih pro gra ma u obla sti spor ta I broj:
2837/16 od 31.08.2016. godi ne, na sed ni ci
odr ̀ a noj da na 15.09.2017. go di ne utvr di la
je pred log broj 16/17 od 15.09.2017. go di ne,
ko jim se Grad skom ve }u pred la ̀ e da odo bri
sred stva u vi si ni od 130.000,00 di na ra @en -
skom ko {ar ka {kom klu bu „Kra qe vo“, na
ime pod mi re wa de la tro {ko va za or ga ni za -
ci ju tur ni ra pri ja teq stva za mla |e ka te go -
ri je.

Pred log Ko mi si je je obra zlo ̀ en osno va -
no {}u zah te va po me nu tog klu ba, ve za no za
~lan 18. Od lu ke o obez be |i va wu sred sta va za
ostva ri va we po tre ba i in te re sa u obla sti
spor ta na te ri to ri ji gra da Kra qe va, pa na
pred log Ko mi si je, Grad sko ve }e gra da Kra -
qe va, u skla du sa svo jim nad le ̀ no sti ma, do -
no si re {e we o iz vr {e wu iz dat ka po tom
osno vu.

Gra dsko ve}e gra da Kra qe va
Broj: 011-260/2017-I
Da na: 19. septembra 2017. go di ne 

Pred sed nik Grad skog ve }a,
gradona~elnik grada Kraqeva

dr Predrag Terzi}, dipl. politikolog, s.r.___________________________________________

267.

Na osno vu ~la na 58. stav 1. i 2. Za ko na o
bu xet skom si ste mu („Slu ̀ be ni gla snik
RS“, broj 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12,
62/13, 63/13 - isprav ka, 108/13, 142/14, 68/15 -
dr. za kon, 103/15 i 99/16), ~la na 46. stav 2. i
~la na 66. stav 5. Za ko na o lo kal noj sa mo u -
pra vi („Slu ̀ be ni gla snik RS“, broj 129/07,
83/14 - dru gi za kon i 101/16 - dru gi za kon),
~la na 63. ta~ ka 2, ~la na 87. stav 3. i ~la na
121. stav 1. Sta tu ta gra da Kra qe va („Slu -
`be ni list gra da Kra qe va“, broj 15/13 -
pre~i {}en tekst), ~la na 18. Od lu ke o obez -
be |i va wu sred sta va za ostva ri va we po tre ba
i in te re sa u obla sti spor ta na te ri to ri ji
gra da Kra qe va („Slu ̀ be ni list gra da Kra -
qe va“, broj 32/14), ~la na 14. Od lu ke o bu xe tu
gra da Kra qe va za 2017. go di nu („Slu ̀ be ni
list gra da Kra qe va“, broj 35/16) i ~la na
137. Za ko na o op {tem uprav nom po stup ku
(„Slu ̀ be ni gla snik RS“, broj 18/16),

Grad sko ve }e gra da Kra qe va, na Tri de -
set tre }oj (van red noj) sed ni ci, odr ̀ a noj 19.
sep tem bra 2017. go di ne, do ne lo je

R E [ E W E

1. Iz sred sta va utvr |e nih ~la nom 14.
Od lu ke o bu xe tu gra da Kra qe va za 2017. go -
di nu („Slu ̀ be ni list gra da Kra qe va“, broj
35/16), u raz de lu 5. Grad ska upra va, Pro gram
1301 - Raz voj spor ta i omla di ne, funk ci ja
860, Pro gram ska ak tiv nost/ Pro je kat 0001 -
Po dr {ka lo kal nim sport skim or ga ni za ci -
ja ma, udru ̀ e wi ma i sa ve zi ma, po zi ci ja 102,
eko nom ska kla si fi ka ci ja 481000 - Do ta ci je
ne vla di nim or ga ni za ci ja ma, raspore|uje se
iz nos od 130.000,00 di na ra, na ime u~e {}a
gra da Kra qe va u fi nan si ra wu tro {ko va u
obla sti fud bal skog spor ta Fud bal skom
klu bu „Je din stvo“ iz Dra go si wa ca, na ime
pod mi re wa de la tro {ko va za or ga ni za ci ju
tur ni ra pri ja teq stva za sta re i mla de.

2. Na ve de ni klub se oba ve zu je da do de qe -
na sred stva do ta ci ja utro {i na men ski i da
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u ro ku od 30 da na od za vr {et ka ak tiv no sti
do sta vi fi nan sij ski iz ve {taj o na men skom
utro {ku sred sta va iz sta va 1. ovog re {e wa
Sport skom cen tru „Ibar“ Kra qe vo.

3. O iz vr {e wu ovog re {e wa sta ra }e se
Ode qe we za dru {tve ne de lat no sti Grad ske
upra ve gra da Kra qe va, Ode qe we za za jed ni~ -
ke po slo ve Grad ske upra ve gra da Kra qe va,
Ode qe we za pri vre du i fi nan si je Grad ske
upra ve gra da Kra qe va i Sport ski cen tar
„Ibar“ Kra qe vo.

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

5. Re {e we do sta vi ti: Ode qe wu za dru -
{tve ne de lat no sti Grad ske upra ve gra da
Kra qe va, Ode qe wu za pri vre du i fi nan si je
Grad ske upra ve gra da Kra qe va, Ode qe wu za
za jed ni~ ke po slo ve Grad ske upra ve gra da
Kra qe va, Sport skom cen tru „Ibar“ Kra qe -
vo i uz ma te ri jal sa sed ni ce.

O b r a z l o ` e w e

Ko mi si ji za iz bor go di {wih i po seb nih
pro gra ma u obla sti spor ta obra tio se zah te -
vom od 15.09.2017. godi ne Fud bal ski klub
„Je din stvo“ iz Dra go si wa ca. Po me nu tim zah -
te vom, klub se obra }a za fi nan sij sku po mo},
za pod mi re wa de la tro {ko va, za or ga ni za ci -
ju tur ni ra ko ji }e se odr ̀ a ti 4. i 5. ok to bra
2017. godi ne, na sta di o nu Je ze ro u Dra go siw -
ci ma. Pla ni ra no je u~e {}e {est eki pa.

Uz zah tev klub je pod neo i tro {kov nik
po ko me na vo de da je pla ni ra ni bu xet za ovu
ma ni fe sta ci ju 218.200,00 di na ra.

Ko mi si ja za iz bor go di {wih i po seb nih
pro gra ma u obla sti spor ta gra da Kra qe va,
obra zo va na od stra ne gra do na ~el ni ka gra da
Kra qe va, Re {e wem o obra zo va wu i ime no va -
wu Ko mi si je za iz bor go di {wih i po seb nih
pro gra ma u obla sti spor ta I broj: 2837/16 od
31.08.2016. godi ne, na sed ni ci odr ̀ a noj da na
15.09.2017. go di ne utvr di la je pred log broj:
16/17 od 15.09.2017. go di ne, ko jim se Grad -
skom ve }u pred la ̀ e da odo bri sred stva u vi -
si ni od 130.000,00 di na ra Fud bal skom klu bu

„Je din stvo“ iz Dra go si wa ca, na ime pod mi -
re wa de la tro {ko va za or ga ni za ci ju tur ni ra
pri ja teq stva za sta re i mla de.

Pred log Ko mi si je je obra zlo ̀ en osno va -
no {}u zah te va po me nu tog klu ba, ve za no za
~lan 18. Od lu ke o obez be |i va wu sred sta va za
ostva ri va we po tre ba i in te re sa u obla sti
spor ta na te ri to ri ji gra da Kra qe va, pa na
pred log Ko mi si je, Grad sko ve }e gra da Kra -
qe va, u skla du sa svo jim nad le ̀ no sti ma, do -
no si re {e we o iz vr {e wu iz dat ka po tom
osno vu.

Gra dsko ve}e gra da Kra qe va
Broj: 011-261/2017-I
Da na: 19. septembra 2017. go di ne 

Pred sed nik Grad skog ve }a,
gradona~elnik grada Kraqeva

dr Predrag Terzi}, dipl. politikolog, s.r.___________________________________________

268.

Na osno vu ~la na 58. stav 1. i 2. Za ko na o
bu xet skom si ste mu („Slu ̀ be ni gla snik RS“,
broj 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13,
63/13 - isprav ka, 108/13, 142/14, 68/15 - dr. za -
kon, 103/15 i 99/16), ~la na 46. stav 2. i ~la na
66. stav 5. Za ko na o lo kal noj sa mo u pra vi
(„Slu ̀ be ni gla snik RS“, broj 129/07, 83/14 -
dru gi za kon i 101/16 - dru gi za kon), ~la na 63.
ta~ ka 2, ~la na 87. stav 3. i ~la na 121. stav 1.
Sta tu ta gra da Kra qe va („Slu ̀ be ni list gra -
da Kra qe va“, broj 15/13 - pre~i {}en tekst),
~la na 18. Od lu ke o obez be |i va wu sred sta va
za ostva ri va we po tre ba i in te re sa u obla sti
spor ta na te ri to ri ji gra da Kra qe va („Slu -
`be ni list gra da Kra qe va“, broj 32/14), ~la -
na 14. Od lu ke o bu xe tu gra da Kra qe va za
2017. go di nu („Slu ̀ be ni list gra da Kra qe -
va“, broj 35/16) i ~la na 137. Za ko na o op {tem
uprav nom po stup ku („Slu ̀ be ni gla snik
RS“, broj 18/16),
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Grad sko ve }e gra da Kra qe va, na Tri de -
set tre }oj (van red noj) sed ni ci, odr ̀ a noj 19.
sep tem bra 2017. go di ne, do ne lo je

R E [ E W E

1.Iz sred sta va utvr |e nih ~la nom 14. Od -
lu ke o bu xe tu gra da Kra qe va za 2017. go di nu
(„Slu ̀ be ni list gra da Kra qe va“, broj
35/16), u raz de lu 5. Grad ska upra va, Pro gram
1301 - Raz voj spor ta i omla di ne, funk ci ja
860, Pro gram ska ak tiv nost/ Pro je kat 0001 -
Po dr {ka lo kal nim sport skim or ga ni za ci -
ja ma, udru ̀ e wi ma i sa ve zi ma, po zi ci ja 102,
eko nom ska kla si fi ka ci ja 481000 - Do ta ci je
ne vla di nim or ga ni za ci ja ma, raspore|uje se
iz nos od 85.000,00 di na ra na ime u~e {}a
gra da Kra qe va u fi nan si ra wu tro {ko va u
obla sti fud bal skog spor ta, Fud bal skom
klu bu „Pro go re li ca“ iz Pro go re li ce, na
ime pod mi re wa de la tro {ko va za or ga ni za -
ci ju tra di ci o nal nog tur ni ra 6. i 7. ok to bra
2017. go di ne.

2. Na ve de ni klub se oba ve zu je da do de qe -
na sred stva do ta ci ja utro {i na men ski i da
u ro ku od 30 da na od za vr {et ka ak tiv no sti
do sta vi fi nan sij ski iz ve {taj o na men skom
utro {ku sred sta va iz sta va 1. ovog re {e wa
Sport skom cen tru „Ibar“ Kra qe vo.

3. O iz vr {e wu ovog re {e wa sta ra }e se
Ode qe we za dru {tve ne de lat no sti Grad ske
upra ve gra da Kra qe va, Ode qe we za za jed ni~ -
ke po slo ve Grad ske upra ve gra da Kra qe va,
Ode qe we za pri vre du i fi nan si je Grad ske
upra ve gra da Kra qe va i Sport ski cen tar
„Ibar“ Kra qe vo.

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

5. Re {e we do sta vi ti: Ode qe wu za dru -
{tve ne de lat no sti Grad ske upra ve gra da
Kra qe va, Ode qe wu za pri vre du i fi nan si je
Grad ske upra ve gra da Kra qe va, Ode qe wu za
za jed ni~ ke po slo ve Grad ske upra ve gra da
Kra qe va, Sport skom cen tru „Ibar“ Kra qe -
vo i uz ma te ri jal sa sed ni ce.

O b r a z l o ` e w e

Ko mi si ji za iz bor go di {wih i po seb nih
pro gra ma u obla sti spor ta obra tio se zah te -
vom od 08.09.2017. go di ne Fud bal ski klub
„Pro go re li ca“ iz Kra qe va. Po me nu tim zah -
te vom klub se obra }a za fi nan sij sku po mo} za
pod mi re wa de la tro {ko va za or ga ni za ci ju
tra di ci o nal nog tur ni ra ko ji }e se odr ̀ a ti
6. i 7. ok to bra 2017. godi ne u Pro go re li ci.

U zah te vu na vo de da je pla ni ra ni bu xet
za ovu ma ni fe sta ci ju 145.000,00 di na ra, od
pro da tih ka ra ta i do na ci ja o~e ku ju iz nos
od 15.000,00 di na ra i 20.000,00 di na ra ima -
ju sop stve nih sred sta va.

Ko mi si ja za iz bor go di {wih i po seb -
nih pro gra ma u obla sti spor ta gra da Kra qe -
va, obra zo va na od stra ne gra do na ~el ni ka
gra da Kra qe va Re {e wem o obra zo va wu i
ime no va wu Ko mi si je za iz bor go di {wih i
po seb nih pro gra ma u obla sti spor ta I broj:
2837/16 od 31.08.2016. godi ne, na sed ni ci
odr ̀ a noj da na 15.09.2017. go di ne, utvr di la
je pred log broj: 16/17 od 15.09.2017. go di ne,
ko jim se Grad skom ve }u pred la ̀ e da odo bri
sred stva u vi si ni od 85.000,00 di na ra Fud -
bal skom klu bu „Pro go re li ca“ iz Pro go re -
li ce, na ime pod mi re wa de la tro {ko va za
or ga ni za ci ju tra di ci o nal nog tur ni ra 6. i
7. ok to bra 2017. go di ne.

Pred log Ko mi si je je obra zlo ̀ en osno va -
no {}u zah te va po me nu tog klu ba, ve za no za
~lan 18. Od lu ke o obez be |i va wu sred sta va za
ostva ri va we po tre ba i in te re sa u obla sti
spor ta na te ri to ri ji gra da Kra qe va, pa na
pred log Ko mi si je, Grad sko ve }e gra da Kra -
qe va, u skla du sa svo jim nad le ̀ no sti ma, do -
no si re {e we o iz vr {e wu iz dat ka po tom
osno vu.

Gra dsko ve}e gra da Kra qe va
Broj: 011-262/2017-I
Da na: 19. septembra 2017. go di ne 

Pred sed nik Grad skog ve }a,
gradona~elnik grada Kraqeva

dr Predrag Terzi}, dipl. politikolog, s.r.___________________________________________
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AK TI SKUP[TINE
GRA DA KRA QE VA

269.

Na osno vu ~la na 60. stav 2. Za ko na o po qo -
pri vred nom ze mqi {tu („Slu ̀ be ni gla snik
Re pu bli ke Sr bi je“, broj 62/06, 65//08, 41/09 i
112/2015) i ~la na 26. ta~ ka 5, ~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 15/13 - pre~i {}en
tekst) i Sa gla sno sti Mi ni star stva po qo pri -
vre de i za {ti te `i vot ne sre di ne, broj: 320-
11-02864/2017-14 od 6.04.2017. godi ne, 

Skup {ti na gra da Kra qe va, na sed ni ci
odr ̀ a noj da na 20. sep tem bra 2017. go di ne,
do ne la je

G O D I [ W I  P R O G R A M

ZA [TI TE, URE \E WA I KO RI []E WA
PO QO PRI VRED NOG ZE MQI [TA NA

TE RI TO RI JI GRA DA KRA QE VA
ZA 2017. GO DI NU

Ovaj pro gram da je pre gled po vr {i na po -
qo pri vred nog ze mqi {ta po ka ta star skim
op {ti na ma, po vr {i na po qo pri vred nog ze -
mqi {ta po ob li ci ma svo ji ne, po kla sa ma i
kul tu ra ma, ana li zu sta wa ze mqi {ta i ure -
|e wa po qo pri vred nog ze mqi {ta, ra do ve na
za {ti ti i ure |e wu po qo pri vred nog ze mqi -
{ta i Plan ko ri {}e wa po qo pri vred nog ze -
mqi {ta u svo ji ni Re pu bli ke Sr bi je. 

Po qo pri vred no ze mqi {te, kao do bro od
op {teg in te re sa, je ste ze mqi {te ko je se ko -
ri sti za po qo pri vred nu pro iz vod wu i ze -
mqi {te ko je je od go va ra ju }im plan skim ak -
tom na me we no za po qo pri vred nu pro iz vod wu.

Sa stav ni de lo vi Go di {weg pro gra ma, u
skla du sa Uput stvom Mi ni star stva po qo -
pri vre de, {u mar stva i vo do pri vre de su: Op -
{ti deo, Pro gram ra do va na za {ti ti i ure -
|e wu po qo pri vred nog ze mqi {ta i Plan ko -

ri {}e wa po qo pri vred nog ze mqi {ta u dr -
`av noj svo ji ni.

Op {ti deo sa dr ̀ i uvod-tek stu al ni deo
gra da Kra qe va i po dat ke u ko ji ma su pri ka -
za ne po qo pri vred ne po vr {i ne na te ri to ri -
ji gra da Kra qe va po ka ta star skim op {ti na -
ma i kul tu ra ma (Ta be la 1), po ob li ci ma svo -
ji ne po ka ta star skim op {ti na ma (Ta be la 2),
po kla sa ma i kul tu ra ma (Ta be la 3), od vod wa -
va we (Ta be la 4), na vod wa va we (Ta be la 5), po -
boq {a we kva li te ta po qo pri vred nog ze -
mqi {ta i me li o ra ci je li va da i pa {wa ka
(Ta be la 6) i ko ri sni ke po qo pri vred nog ze -
mqi {ta u dr ̀ av noj svo ji ni (Ta be la 7).

U de lu II Pro gra ma ra do va na za {ti ti i
ure |e wu po qo pri vred nog ze mqi {ta pri ka -
za ni su po da ci o pla ni ra nim pri ho di ma
sop stve nog u~e {}a (Ta be la 8), Pro gram utvr -
|i va wa ra do va na za {ti ti, ure |e wu i ko ri -
{}e wu po qo pri vred nog ze mqi {ta na te ri -
to ri ji gra da Kra qe va (Ta be la 9), Po qo pri -
vred ne kul tu re ze mqi {ta u dr ̀ av noj svo ji -
ni gru pi sa no po ka ta star skim par ce la ma
(Ta be la 5a RGZ)

U de lu Pla na ko ri {}e wa po qo pri vred -
nog ze mqi {ta u dr ̀ av noj svo ji ni pri ka za -
ni su po da ci o po qo pri vred nom ze mqi {tu
u dr ̀ av noj svo ji ni ko je se da je na ko ri {}e -
we bez pla }a wa na kna de (Ta be la 12), po da ci
o ukup noj po vr {i ni po qo pri vred nog ze -
mqi {ta u dr ̀ av noj svo ji ni na te ri to ri ji
gra da Kra qe va, po da ci o pla ni ra nim po vr -
{i na ma za da va we u za kup u 2017. go di ni i
naj ma wa, naj ve }a i pro se~ na po vr {i na za
nad me ta we i pla ni ra ni broj nad me ta wa (Ta -
be la 16). 

Go di {wim pro gra mom pred lo ̀ e ne su
pla ni ra ne po vr {i ne po qo pri vred nog ze mqi -
{ta u dr ̀ av noj svo ji ni za da va we u za kup u
ukup noj po vr {i ni od 9948,6242 hek ta ra.

U 2016. go di ni pre ma slu ̀ be noj evi den -
ci ji Grad ske upra ve, Ode qe wa nad le ̀ nog za
po slo ve po qo pri vre de, pod net je je dan zah -
tev za ko ri {}e we po qo pri vred nog ze mqi -
{ta, bez pla }a wa na kna de, i to od stra ne Po -
qo pri vred no-he mij ske {ko le „Dr \or |e Ra -
di}“ iz Kra qe va, a za ostva ri va we pra va
pre ~eg za ku pa (na osno vu in fra struk tu re i
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sto ~ar stva) po Go di {wem pro gra mu za 2017.
go di nu, pod ne tih zah te va ni je bi lo.

I OP [TI DEO

UVOD NE NA PO ME NE

Grad Kra qe vo

Te ri to ri ja gra da Kra qe va na la zi se u
cen tral nom de lu Re pu bli ke Sr bi je, 170 km
ju ̀ no od Be o gra da. Za hva ta po vr {i nu od
1530 km2, a ze mqi {te je ras po re |e no u 84 ka -
ta star ske op {ti ne. 

Naj ve }i udeo u po vr {i ni od 47,4% ima -
ju po qo pri vred ni re sur si, za tim sle de
{um ski re sur si sa 46,8%, po ten ci ja li sa
5,8% i osta li re sur si. Od ukup nog po qo pri -
vred nog ze mqi {ta 71,795 ha, ora ni ce za u zi -
ma ju 21,460 ha (29,89 %), pa {wa ci 23,628 ha
(32,91%), li va de 19,726 ha (27,48 %), vo} wa -
ci 6,967 ha (10 %), vi no gra di 14 ha (0,02 %).

Te ri to ri ja gra da Kra qe va pro sti re se
od za pa da ka is to ku, gde pre o vla |u je do li na
re ke Za pad ne Mo ra ve i Ibra. Oi vi ~e na je

ogran ci ma {u ma dij skih pla ni na na se ve ru
i ogran ci ma ko pa o ni~ kog ma si va i sta ro -
vla {kih pla ni na na ju gu. Ju ̀ ni de lo vi te -
ri to ri je gra da su do sta pro stra ni i za se ~e -
ni su u`im i du bo kim pla ni na ma i kli su -
ra ma pre ko re ke Ibar i we go vih pri to ka. To
uka zu je da se te ri to ri ja gra da na la zi na
gra ni ci dve raz li ~i te obla sti: {u ma dij ska
i se ve ro i sto~ nim obo dom pla nin skog pod -
ru~ ja, di nar ske zo ne. Sa gla sno to me, ka rak -
te ri {e se raz li ~i tim pri rod nim po god no -
sti ma za raz voj po qo pri vre de. Na se ve ru je
pod ru~ je sa po voq nim uslo vi ma za ra tar -
stvo i vo }ar stvo, na ju gu pa {wa~ ko-sto ~ar -
sko pod ru~ je, a u do li na ma re ka pod ru~ je za
ra tar stvo i li vad sko sto ~ar stvo.

Za stu pqe ni su sko ro svi ti po vi i pod -
ti po vi ze mqi {ta, ali pre o vla da va ju: gaj -
wa ~e i smo ni ce, alu vi jal no ze mqi {te i ze -
mqi {ta dru gih pod ti po va, kao i de gra di ra -
no ze mqi {te.

Ka rak te ri sti~ no za sva ze mqi {ta je da
su u osku di ci sa hu mu som, ali su do sta plod -
na. Iz ra ̀ e na je ki se lost, pa je u to ku ko ri -
{}e wa po treb no pri me wi va ti me re kal ci -
fi ka ci je, hu mi fi ka ci je, upo tre ba ve }ih
ko li ~i na staj wa ka i sl.

Grad ima pri rod nih uslo va za ra ci o -
nal ni je ko ri {}e we po qo pri vred nog ze -
mqi {ta, uko li ko se iz vr {i bo qa or ga ni za -
ci ja ko ri {}e wa, re or ga ni za ci ja i spe ci ja -
li za ci ja pro iz vod we, plan sko usme ra va we
pro iz vod we, za {ti ta ze mqi {ta od po pla va,
ero zi je, ne na men skog ko ri {}e wa (iz grad -
we), me li o ra ci je i dr.

Ka rak te ri sti~ no za grad Kra qe vo je da
su par ce le za po qo pri vred nu pro iz vod wu
usit we ne, raz ba ca ne, raz dvo je ne me |a ma i
is pre se ca ne put nom mre ̀ om, vod nim to ko -
vi ma i ka na li ma, vo do de ri na ma i iz grad -
wom. Ze mqi {te se ko ri sti pre ma po tre ba ma
po qo pri vred nog ga zdin stva i pre o vla da va
me {o vi ta pro iz vod wa sa ori jen ta ci jom na
pro iz vod wu sto~ ne hra ne.

Da bi se is ko ri sti li ze mqi {ni po ten -
ci ja li pro iz i la zi da je po treb no pred u ze ti
od go va ra ju }e me re i to: re o ni za ci ju i spe ci -
ja li za ci ju pro iz vod we, po zna va we oso bi na i
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plod no sti ze mqi {ta, na ~in i op ti mal no
vre me ob ra de, pra vil no ko ri {}e we, ko li ~i -
nu i na ~in |u bre wa, kom plet ne me re za {ti te
ze mqi {ta od dej sta va pri rod nih fak to ra
(de gra da ci je, ero zi je, po pla va, hi dro i agro -
me li o ra ci je), kon tro lu plod no sti ze mqi -
{ta, plan sku ur ba ni za ci ju na se qa i dru go.

Pri no si ko ji se po sti ̀ u ni su za do vo qa -
va ju }i i u pro se ku su do sta ma wi u od no su na
pri no se ko ji se po sti ̀ u na ogled nim i tak -
mi ~ar skim par ce la ma {to go vo ri da je ge -
net ski po ten ci jal svih kul tu ra i mo gu} nost
is ko ri {}e wa znat no ve }a i iz nad sa da {wih.

Prav ci raz vo ja pro iz vod we mo ra ju se
pod re di ti po voq nim eko lo {kim uslo vi ma
ko ji omo gu }a va ju ga je we kul tu ra sa ve }im
eko nom skim efek ti ma. Po treb no je i}i na
pro iz vod wu za ko ju po sto je naj po voq ni ji
pri rod ni uslo vi a to je sto ~ar stvo i obez be -
|e we kva li tet ne i jef ti ne sto~ ne hra ne i vo -
}ar stvo. U ve zi sa tim po treb no je i uskla di -
ti te ri to ri jal ni raz me {taj biq ne pro iz -
vod we u do li na ma re ka, ka ko na ni ̀ im, ta ko
i na vi {im, te ra sa stim i brd skim te re ni ma. 

Zbog vi so ke ki se lo sti ze mqi {ta pre ko
ovla {}e nih or ga ni za ci ja vr {e na je na bav -
ka i di stri bu ci ja kal ci fi ka ta re gi stro va -
nim po qo pri vred nim ga zdin stvi ma.

Ana li ze uka zu ju da ze mqi {te na te ri -
to ri ji gra da Kra qe va ni je za ga |e no pe sti -
ci di ma u toj me ri da ugro ̀ a va ju po qo pri -
vred nu pro iz vod wu i eko si stem.

Zbog spe ci fi~ no sti re qe fa pod ru~ je
gra da Kra qe va je ve o ma iz lo ̀ e no ra znim vi -
do vi ma ero zi je (naj vi {e u re~ nom to ku Ibra),
pa je ura |en Ela bo rat sa In sti tu tom „Ja ro -
slav ^er ni“ o pro gla {e wu ero ziv nih pod -
ru~ ja i Ela bo rat za plan od bra ne od po pla va.

Sla bo raz vi je na ve ge ta ci ja, lo {a za tra -
vqe nost i pro re |e nost {um ske ve ge ta ci je,

sa de gra di ra nim pa {wa ci ma, na ro ~i to su
iz ra ̀ e ni na te re ni ma ve li kih na gi ba, a to
je ce lo pod ru~ je sa le ve i de sne stra ne to ka
re ke Ibra. Iz tih raz lo ga vr {i se za se ja va -
we svih po vr {i na sme {om ve {ta~ kih tra va
i po {u mqa va we.

Je dan deo po vr {i na po qo pri vred nog ze -
mqi {ta na pod ru~ ju gra da Kra qe va pod lo -
`an je pla vqe wu re ka ili uti ca ju {tet nih
dej sta va pod zem nih vo da.

Sa Ru dar sko-ge o lo {kim fa kul te tom iz
Be o gra da ura |e na je Stu di ja pod zem nih vod -
nih re sur sa i mo gu} nost vi {e na men skog ko -
ri {}e wa na te ri to ri ji gra da Kra qe va.

Pri kra ju je za vr {e tak iz grad we od -
bram be nog na si pa od Kra qe va do Ma ta ru {ke
Ba we, {to bit no spre ~a va uni {ta va we
plod nih po vr {i na i use va na ovom te re nu.
De li mi~ no je za vr {en na sip na Za pad noj
Mo ra vi, re gu li san je na sip na re ci Rib ni -
ci, re gu li sa na je Mu si na re ka, Ko va~ ki i
Rib ni~ ki po tok.

Po ja va iz grad we gra |e vin skih obje ka ta
na svim po vr {i na ma, bez ob zi ra na wi ho vu
vred nost za po qo pri vred nu pro iz vod wu, bi -
}e spre ~e na usva ja wem pro stor nog pla na i
dru gih plan skih aka ta ko ji sa dr ̀ e ur ba ni -
sti~ ki plan ko ri {}e wa pro sto ra za sva ko
na se qe no me sto, zo ne grad we i dr. 

Od me ra i ak tiv no sti tre ba pred u ze ti
pre tva ra we neo bra di vog ze mqi {ta u ob ra -
di vo po qo pri vred no ze mqi {te, po boq {a ti
kva li tet ob ra di vog po qo pri vred nog ze mqi -
{ta (agro me li o ra ci je), ura di ti put ne mre -
`e do ob ra di vih po vr {i na (poq ski pu te -
vi), u do li na ma re ka Za pad ne Mo ra ve, Ibra
i Gru ̀ e za bra ni ti ora we ze mqi {ta ko ja se
na la ze na ja ko nag nu tim te re ni ma, vr {i ti
za trav wi va we ovih po vr {i na i po di za ti
du go go di {we za sa de.
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Na osnovu dokumentacije navedenog lica,
a u skladu da objavqenim Javnim pozivom za
ostvarivawe prava kori{}ewa bez pla}awa
naknade poqoprivrednog zemqi{ta u
dr`avnoj svojini na teritoriji grada Kraqe-
va i Zakonom o poqoprivrednom zemqi{tu,
Komisija za izradu Godi{weg programa
za{tite, ure|ewa i kori{}ewa poqo-
privrednog zemqi{ta grada Kraqeva je
utvrdila da isto lice, Poqoprivredno-hemi-
jska {kola „dr \or|e Radi}“ iz Kraqeva,
ostvaruje pravo kori{}ewa bez pla}awa
naknade u 2017. godini i da za podatke na
osnovu kojih je utvrdila da ovo lice ostvaru-
je pravo kori{}ewa bez pla}awa naknade i
koje je dostavila Ministarstvu, odgovara pod
punom krivi~nom, prekr{ajnom i materijal-
nom odgovorno{}u.

Komisija za izradu Programa za{tite,
ure|ewa i kori{}ewa poqoprivrednog ze-
mqi{ta

Predsednik Komisije 
(Dejan Vukomanovi}), s.r.
^lan 1 (Aleksandar Katani}), s.r.
^lan 2 (Branimir Petrovi}), s.r.
^lan 3 (Zdravko Maksimovi}), s.r.
^lan 4 (Predrag Stankovi}), s.r.
^lan 5 (Zoran Srem~evi}), s.r.
Ko mi si ja za iz ra du Pred lo ga go di {weg

pro gra ma za {ti te, ure |e wa i ko ri {}e wa po -
qo pri vred nog ze mqi {ta na te ri to ri ji gra da
Kra qe va za 2017. go di nu, ko ju je obra zo vao
gra do na ~el nik gra da Kra qe va Re {e wem broj:
011-26/2014-III od 10.03.2014. go di ne, Re {e wem
broj: 011-160/2014-III od 03.09.2014. godi ne i
Re {e wem broj: 011-51/2017-I od 03.03.2017.
godi ne, ko ri sti la je po dat ke iz jav ne evi den -
ci je o ne po kret no sti i za na ve de ne po dat ke
od go va ra pod pu nom kri vi~ nom, pre kr {aj nom
i ma te ri jal nom od go vo r no {}u.

Predsednik 
Dejan Vukomanovi}, dipl. in`. poq., s.r.
Zamenik predsednika 
Branimir Petrovi}, s.r.
^lan Aleksandar Katani}
^lan Zdravko Maksimovi}, s.r.
^lan Zoran Srem~evi}, s.r.
^lan Predrag Stankovi}, s.r.

Ovaj pro gram }e se ob ja vi ti na in ter net
stra ni ci gra da Kra qe va.

Skup{tina gra da Kra qe va
Broj: 011-279/2017-I
Da na: 20. septembra 2017. go di ne 

Predsednik 
Skup{tine grada Kraqeva

Nenad Markovi}, dipl. in`. saobra}aja, s.r.___________________________________________

270.

Na osno vu ~la na 29. stav 3. i 5. 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, 35/15 - dr za kon, 68/15 i 62/16-US), ~la -
na 3. stav 3. Ured be o kri te ri ju mi ma za do -
no {e we ak ta o mre ̀ i pred {kol skih usta -
no va i ak ta o mre ̀ i osnov nih {ko la („Slu -
`be ni gla snik RS“, broj 80/10) i ~la na 26.
stav 1. 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 15/13 - pre~i {}en tekst),

Skup {ti na gra da Kra qe va, na sed ni ci
odr ̀ a noj da na 14. ju la 2017. go di ne, do ne la je

O D L U K U

O IZ ME NI I DO PU NI OD LU KE O
MRE @I OSNOV NIH [KO LA NA 
TE RI TO RI JI GRA DA KRA QE VA

^lan 1.

Me wa se ~lan 3. Od lu ke o mre ̀ i osnov -
nih {ko la na te ri to ri ji gra da Kra qe va
(„Slu ̀ be ni list gra da Kra qe va“, broj 26/14
i 7/17), u de lu ta be le sa bro jem i pro stor nim
ras po re dom osnov nih {ko la, pod red nim
bro jem 14, ko ji gla si:
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^lan 2.

Ovu od lu ku ob ja vi ti u „Slu ̀ be nom li -
stu gra da Kra qe va“, po do bi ja wu sa gla sno -
sti Mi ni star stva pro sve te, na u ke i teh no -
lo {kog raz vo ja Re pu bli ke Sr bi je.

Skup{tina gra da Kra qe va
Broj: 011-176/2017-I
Da na: 14. jula 2017. go di ne 

^lan 3.

Ova od lu ka stu pa na sna gu osmog da na od
ob ja vqi va wa u „Slu ̀ be nom li stu gra da
Kra qe va“.

Predsednik 
Skup{tine grada Kraqeva

Nenad Markovi}, dipl. in`. saobra}aja, s.r.___________________________________________
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^lan 2. 
 
 
Ukupno ostvareni teku}i prihodi i primawa od prodaje nefinansijske imovine buxeta 

grada Kraqeva iznose 2.897.000.764,07 dinara, a teku}i rashodi i izdaci za nefinansijsku 
imovinu buxeta grada Kraqeva za 2016. godinu iznose 2.867.959.383,64 dinara. 
 

^lan 3. 
 
 
Finansijski rezultat izvr{ewa buxeta grada Kraqeva utvr|uje se:  
 
Prihodi i primawa po osnovu prodaje nefinansijske imovine utvr|eni su u slede}im iz-

nosima u Ra~unu prihoda i primawa, rashoda i izdataka: 
                      

у динарима 
 

                                               
ОПИС 

Економске 
 Класификација 

План за   
2016. годину из 

буџета 
 

Извршено за  
период од  

01.01-31.12.2016. 
годину  

 
1. 2. 3. 4. 

УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА (7+8)  3.112.513.765,98 2.897.000.764,07
1. Порески приходи 71 1.834.720.000,00 1.862.333.487,03

А.   РАЧУН ПРИХОДА И ПРИМАЊА, РАСХОДА И 
ИЗДАТАКА 

План за   
2016. годину из 

буџета 
 

Извршено за 
период од 01.01-

31.12.2016. годину 
 

1. 2. 3. 
Укупни приходи и примања остварена по основу продаје 
нефинансијске имовине 3.112.513.765,98 2.897.000.764,07
Укупни расходи и издаци за набавку нефинансијске имовине 3.358.377.401,56 2.867.959.383,64
Буџетски суфицит/дефицит -245.863.635,58 29.041.380,43
Примања од продаје финансијске имовине 
(категорија 92 осим 9211, 9221,9216, 9227, 9228) 5.500.000,00 3.197.955,81
А.   РАЧУН ПРИХОДА И ПРИМАЊА, РАСХОДА И 
ИЗДАТАКА  

 

Издаци за набавку финансијске имовине 
(у циљу спровођења јавних политика) 342.000,00 342.000,00
Укупан фискални суфицит/дефицит -240.705.635,58 31.897.336,24
Б.   РАЧУН ФИНАНСИРАЊА  
Примања од продаје финансијске имовине  
(конта 9211, 9221, 9219, 9227, 9228) 0,00 0,00
Примања од задуживања (категорија 91) 209.000.000,00 57.938.869,39
Неутрошена средства из предходних година 112.705.635,58 113.601.339,34
Издаци за отплату главнице дуга (61) 81.000.000,00 55.604.047,05
Издаци за набавку финансијске имовине  
(која није у циљу спровођења јавних политика)  
Нето финансирање 240.705.635,58 115.936.161,68
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ОПИС 

Економске 
 Класификација 

План за   
2016. годину из 

буџета 
 

Извршено за  
период од  

01.01-31.12.2016. 
годину  

 
1. 2. 3. 4. 

    1.1. Порез на доходак, добит и капиталне добитке 711 1.337.300.000,00 1.406.627.340,16
    1.2. Порез на имовину 713 358.000.000,00 315.105.759,11
    1.3. Порез на добра и услуге 714 85.920.000,00 84.343.276,76
    1.4. Други порески приход 716+719 53.500.000,00 56.257.111,00
2. Донације и трансфери 73 793.538.000,00 846.383.853,76
    2.1. Донације од иностраних држава 731 0,00 0,00
    2.2. Донације од међународних организација 732 0,00 0,00
    2.3. Трансфери од других нивоа власти 733 793.538.000,00 846.383.853,76
            2.3.1. Текући трансфери од других нивоа 
власти 7331 793.538.000,00 846.383.853,76
            2.3.2. Капитални трансфери од других нивоа 
власти 7332 0,00 0,00
3. Други приходи 74 472.755.765,98 175.020.195,75
    3.1. Приходи од имовине 741 320.129.765,98 46.217.063,27
    3.2. Приходи од продаје добара и услуга 742 95.560.000,00 72.637.397,81
    3.3. Новчане казне и одузета имовинска корист 743 27.820.000,00 33.577.872,92
    3.4. Добровољни трансфери од физичких и 
правних лица 744 12.691.000,00 7.940.002,50
    3.5. Мешовити и неодређени приходи 745 16.555.000,00 14.647.859,25
4. Меморандумске ставке за рефундацију расхода 77 2.050.000,00 2.241.441,32
5. Примања од продаје основних средстава 81 1.250.000,00 1.078.742,37
6. Примања од продаје природне имовине 84 8.200.000,00 9.943.043,84

 
 

Rashodi i izdaci za nabavku nefinansijske imovine utvr|eni su u slede}im iznosima u 
Ra~unu prihoda i primawa, rashoda i izdataka: 
       
  
       

у динарима 
 

ОПИС 
Економске  

класификација

План за   
2016. годину из 

буџета 
 

Извршено за 
период  
од 01.01-

31.12.2016. 
годину  

 
1. 2. 3. 4. 

УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (4+5)  3.358.377.401,56 2.867.959.383,64
1. ТЕКУЋИ РАСХОДИ 4 2.715.925.768,56 2.567.859.040,47
    1.1. Расходи за запослене 41 651.000.000,00 646.960.692,97
           1.1.1. Плате, додаци и накнаде запослених 411 522.332.800,00 521.078.382,77
           1.1.2. Социјални доприноси на терет послодавца 412 93.508.000,00 93.276.128,64
           1.1.3. Остали расходи за запослене 413-417 35.159.200,00 32.606.181,56
    1.2. Расходи за коришћење роба и услуга 42 1.230.521.536,56 1.164.577.284,93
    1.3. Расходи по основу отплате камата 44 4.121.000,00 1.673.650,98
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ОПИС 
Економске  

класификација

План за   
2016. годину из 

буџета 
 

Извршено за 
период  
од 01.01-

31.12.2016. 
годину  

 
1. 2. 3. 4. 

    1.4. Субвенције 45 98.000.000,00 76.890.106,18
           1.4.1. Субвенције јавним нефинансијским 
предузећима и организацијама 451 98.000.000,00 76.890.106,18
           1.4.2. Субвенције приватним предузећима 454 0,00 0,00
    1.5. Трансфери осталим нивоима власти 463 443.231.032,00 419.231.758,35
           1.5.1. Текући трансфери осталим нивоима власти 4631 404.659.672,00 386.892.968,86
           1.5.2. Капитални трансфери осталим нивоима 
власти 4632 38.571.360,00 32.338.789,49
     1.6. Дотације организацијама обавезног социјалног 
осигурања 464 10.220.000,00 10.211.000,00
     1.7. Остале дотације и трансфери 465 59.882.000,00 56.245.017,60
           1.7.1. Остале текуће дотације и трансфери  4651 54.682.000,00 56.245.017,60
           1.7.2. Остале капиталне дотације 4652 5.200.000,00 0,00
     1.8. Накнаде за социјалну заштиту из буџета 472 102.840.000,00 91.441.796,56
     1.9. Остали расходи 48 108.010.200,00 100.627.732,90
           1.9.1. Дотације невладиним организацијама 481 62.060.000,00 60.369.177,22
           1.9.2. Порези, обавезне таксе и казне 482 4.570.200,00 3.908.529,47
           1.9.3. Новчане казне и пенали по решењу судова 483 11.200.000,00 9.579.995,84
           1.9.4. Накнада штете за повреду или штету насталу 
услед елементарних непогода или других природних 
узорака 484 9.750.000,00 8.388.727,31
           1.9.5. Накнада штете за повреде или штету наненту 
од стране државних органа 485 20.750.000,00 18.381.303,06
     1.10. Средства резерве 499 8.100.000,00 1.200.000,00
2. ИЗДАЦИ ЗА НАБАВКУ НЕФИНАНСИЈСКЕ 
ИМОВИНЕ 5 642.451.633,00 300.100.343,17
     2.1. Издаци за нефинансијску имовину  51 502.451.633,00 285.093.215,68
     2.2. Природна имовина 54 140.000.000,00 15.007.127,49

 
 

Buxetski suficit kao razlika izme|u ukupnog iznosa teku}ih prihoda i primawa ostva-
renih po osnovu prodaje nefinansijske imovine i ukupnog iznosa teku}ih rashoda i izdata-
ka za nabavku nefinansijske imovine, utvr|en je u iznosu od 29.041.380,43 dinara, odnosno 
fiskalni rezultat u iznosu od 31.897.336,24 dinara. 

  
 

^lan 4. 
  
 
 Sredstva u ukupnom iznosu od 146.050.243,33 dinara, ~ine saldo sredstava na podra~unu 

izvr{ewa buxeta grada Kraqeva na dan 31.12.2016.godine. 
Sredstva iz stava 1. ovog ~lana u celosti se prenose u narednu buxetsku godinu i namenski 

se opredequju za finansirawe buxetskih korisnika, u skladu sa wihovom namenom, utvr|e-
nih Odlukom o buxetu grada Kraqeva za 2017. godinu („Slu`beni list grada Kraqeva“, broj 
35/16) u okviru:  



Strana 18 - Broj 21               SLU@BENI LIST GRADA KRAQEVA                 20. septembar 2017. godine 
 

- razdela 5. glava 01 Gradska uprava, Program 1101 – Urbanizam i prostorno planirawe, 
funkcija 620 – Razvoj zajednice, Programska aktivnost / Projekat 0003 –Upravqawe 
gra|evinskim zemqi{tem, ekonomska klasifikacija 511 – Zgrade i gra|evinski objek-
ti u iznosu od 35.000.000,00 dinara, namenski za kapitalno ulagawe prema Programu 
ure|ivawa gra|evinskog zemqi{ta za 2017. godinu.;  

- razdela 5. glava 01 – Gradska uprava, Program 1101 – Urbanizam i prostorno planira-
we, funkcija 620 – Razvoj zajednice, Programska aktivnost / Projekat 0004 – socijalno 
stanovawe, ekonomska klasifikacija 472 Naknada za socijalnu za{titu iz buxeta u 
iznosu od 21.048.195,60 dinara, po osnovu namenskih transfera od drugog nivoa vlasti 
Komeserijata za izbeglice i migracije Republike Srbije, kao bespovratna sredstva za 
kupovinu seoskih ku}a sa oku}nicom i nabavku paketa pomo}i za re{avawe stambenih 
potreba izbeglica; 

- razdela 5, glava 01- Gradska uprava, Program 1102 – Komunalne delatnosti, funkcija 630- 
Vodosnabdevawe, Programska aktivnost / Projekat 0008 – Upravqawe i snabdevawe vodom 
za pi}e, ekonomska klasifikacija 511 - Izgradwa vodovoda u iznosu od 1.977.933,60 dinara 
po osnovu namenskih transfera od drugog nivoa vlasti od strane Kancelarije za upravqa-
we javnim ulagawima Vlade RS za realizaciju projekta Morava - 3 rekonstrukcije uli~ne 
vodovodne mre`e u selu Dowa Sir~a; 

- razdela 5, glava 01 – Gradska uprava, Program 0701- Organizacija saobra}aja i saobra-
}ajne infrastrukture, funkcija 450 – Saobra}aj, Programska aktivnost / Projekat 
0002 – Odr`avawe saobra}ajne infrastrukture, ekonomska klasifikacija 425 – Teku}e 
popravke i odr`avawe u iznosu od 2.015.000,00 dinara namenski za ure|ewe nekatego-
risanih puteva i otresita (Atarski putevi) u skladu sa Godi{wim Programom za{ti-
te, ure|ewa i kori{}ewa poqoprivrednog zemqi{ta u dr`avnoj svojini na teritoriji 
grada Kraqeva za 2016. i 2017. godinu; 

- razdela 5. glava 01 Gradska uprava, Program 0701 – Organizacija saobra}aja i saobra-
}ajna infrastruktura, funkcija 450– Saobra}aj, Programska aktivnost / Projekat 0002 
– Odr`avawe saobra}ajne infrastrukture, ekonomska klasifikacija 511 – Zgrade i 
gra|evinski objekti u iznosu od 75.748.532,39 dinara namenski za kapitalna ulagawa u 
saobra}ajnu infrastrukturu prema Programu ure|ivawa gra|evinskog zemqi{ta za 
2017. godinu; 

- razdela 5. glava 10 – Zavod za za{titu spomenika kulture, Program 1201- Razvoj kultu-
re, funkcija 820 – Usluge kulture, Programska aktivnost / Projekat 0001 – Funkcio-
nisawe lokalnih ustanova kulture, ekonomska klasifikacija 424 – Specijalizovane 
usluge u iznosu od 7.670.354,50 dinara, po osnovu namenskih transfera od drugog nivoa 
vlasti Ministarstva kulture i informisawa RS za finansirawe vi{e projekata u 
skladu sa ugovorom;  

 
Sredstva za povra}aj u buxet RS u ukupnom iznosu od 2.590.227,24 dinara, po osnovu kona~-

nih izve{taja o realizaciji sredstava za projekte „Pove}awe dostupnosti arhivske gra|e“ i 
„Digitalizacija projektne dokumentacije u Istorijskom arhivu grada Kraqeva, u iznosu od 
770.400,00 dinara, i Ugovora o namenskim transferima u socijalnoj za{titi za 2016. godinu 
u iznosu od 1.819.827,24 dinara.  
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POSEBAN DEO 
 

^lan 5. 
 
   
Ukupno planirani i ostvareni teku}i prihodi i primawa buxeta grada Kraqeva prema 

ekonomskoj klasifikaciji, utvr|eni su u slede}im iznosima i to: 
 

 

Редни 
број 

Кате-
горија 

Група 
Синте- 
тички  
конто 

Анали- 
тички  
конто 

О П И С  

План за   
2016. годину 
из буџета 

  

Остварено за 
период 01.01-

31.12.2016. 
године 

%   
8/7      

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 
1. 710000    Порези 1.834.720.000,00 1.862.333.487,03 101,51 

1.1.  711000   Порез на доходак, добит и капиталне 
добитке 1.337.300.000,00 1.406.627.340,16 105,18 

1.1.1.   711100  Порези на доходак и капиталне добитке које 
плаћају физичка лица 1.337.300.000,00 1.406.627.340,16 105,18 

1.1.1.1.    711110 Порез на зараде 1.105.000.000,00 1.141.341.214,94 103,29 
1.1.1.2.    711120 Порез на приходе од самосталних 

делатности 107.750.000,00 104.800.432,45 97,26 
1.1.1.3.    711140 Порез на приходе од имовине 3.050.000,00 3.504.328,61 85,29 
1.1.1.4.    711160 Порез на приходе од осигурања лица 0,00 0,00 0,00 
1.1.1.5.    711190 Порез на друге приходе 121.500.000,00 156.981.364,16 129,20 

1.2.  713000   Порез на имовину 358.000.000,00 315.105.759,11 88,02 
1.2.1.   713100  Периодични порези на непокретности 280.000.000,00 235.616.312,18 84,15 

1.2.1.1.    713120 Порез на имовину 280.000.000,00 235.616.312,18 84,15 
1.2.2.   713300  Порез на заоставштину, наслеђе и поклон 17.500.000,00 14.227.132,96 81,30 

1.2.2.1.    713310 Порез на наслеђе и поклон 17.500.000,00 14.227.132,96 81,30 
1.2.3.   713400  Порез на финансијске и капиталне 

трансакције 60.500.000,00 65.262.313,97 107,87 
1.2.3.1.    713420 Порез на капиталне трансакције 60.500.000,00 65.262.313,97 107,87 
1.2.4.   713600  Други периодични порези на имовину 0,00 0,00 0,00 

1.2.4.1.    713610 Порез на акције на име и уделе 0,00 0,00 0,00 
1.3.  714000   Порез на добра и услуге 85.920.000,00 84.343.276,76 98,16 

1.3.1.   714500  Порези, таксе и накнаде на употребу добара, 
на дозволу да се добра употребљавају или 
делатности обављају 85.920.000,00 84.343.276,76 98,16 

1.3.1.1.    714510 Порез, таксе и накнаде на моторна возила 55.010.000,00 52.490.590,20 95,42 
1.3.1.2.    714540 Накнаде за коришћење добара од општег 

интереса 850.000,00 1.112.179,08 130,84 
1.3.1.3.    714550 Концесионе накнаде и боравишне таксе 1.500.000,00 1.846.645,00 123,11 
1.3.1.4.    714560 Општинске и градске накнаде 28.500.000,00 28.887.762,48 101,36 
1.3.1.5.    714570 Општинске и градске комуналне таксе 60.000,00 6.100,00 10,17 

1.4.  716000   Други порези 53.500.000,00 56.257.111,00 105,15 
1.4.1.   716100  Други порези које искључиво плаћају 

предузећа, односно предузетници 53.500.000,00 56.257.111,00 105,15 
1.4.1.1.    716110 Комунална такса на фирму 53.500.000,00 56.257.111,00 105,15 

2. 730000    Донације и трансфери 793.538.000,00 846.383.853,76 106,66 
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 
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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 међународ. 

организација у корист нивоа градова 0,00 0,00 0,00 
2.3.  733000   Трансфери од других нивоа власти 793.538.000,00 846.383.853,76 106,66 

2.3.1.   733100  Текући трансфери од других нивоа власти 793.538.000,00 846.383.853,76 106.66 
2.3.1.1.    733140 Текући трансфери од других нивоа власти у 

корист нивоа градова 793.538.000,00 846.383.853,76 106,66 
2.3.2.   733200  Капитални трансфери од  других нивоа 

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

власти у корист нивоа градова 0,00 0,00 0,00 
3. 740000    Други приходи 472.755.765,98 175.020.195,75 37,02 

3.1.  741000   Приходи од имовине 320.129.765,98 46.217.063,27 14,44 
3.1.1.   741100  Камате 9.500.000,00 7.918.019,23 83,35 

3.1.1.1.    741140 Камате на средства консолидованог рачуна 
трезора града 9.500.000,00 7.918.019,23 83,35 

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.   741400  Приходи од имовине који припада 

имаоцима полисе осигурања 300.000,00 227.280,00 75.76 
3.1.3.1.    741410 Приходи од имовине који припада 

имаоцима полиса осигурања 300.000,00 227.280,00 75,76 
3.1.3.   741500  Закуп непроизведене имовине 310.329.765,98 38.071.764,04 12,27 

3.1.3.1.    741510 Накнада за коришћење природних добара 0,00 0,00 0,00 
3.1.3.2.    741520 Накнада за коришћење шумског и 

пољопривредног земљишта 5.000.000,00 4.544.645,96 90,89 
3.1.3.3.    741530 Накнада за коришћење простора и 

грађевинског земљишта 305.314.765,98 33.518.838,08 10,98 
3.1.3.4.    741540 Накнаде за коришћење речних обала, 

туристичких погодности и бања 15.000,00 8.280,00 55,20 
3.1.3.5.    741550 Накнада за коришћење добара од општег 

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

3.1.3.6.    741560 Коришћење ваздухопловног простора 0,00 0,00 0,00 
3.2.  742000   Приходи од продаје добара и услуга 95.560.000,00 72.637.397,81 76,01 

3.2.1.   742100  Приходи од продаје добара и услуга или 
закупа од стране тржишних организација 39.560.000,00 35.154.565,35 88,86 

3.2.1.1.    742140 Приходи од продаје добара или услуга од 
стране тржишних организација у корист 
нивоа градова 39.560.000,00 35.154.565,35 88,86 

3.2.2.   742200  Таксе и накнаде 43.500.000,00 23.367.396,18 53,72 
3.2.2.1.    742240 Таксе у корист нивоа града 18.500.000,00 19.897.292,75 107,55 
3.2.2.2.    742250 Таксе у корист нивоа општине 25.000.000,00 3.470.103,43 13,88 
3.2.3.   742300  Споредне продаје добара и услуга које врше 

државне нетржишне јединице 12.500.000,00 14.115.436,28 112,92 
3.2.3.1.    742340 Приходи буџета града од споредне продаје 

добара и услуге које врше државне 
нетржишне јединице 12.500.000,00 14.115.436,28 112,92 

3.3.  743000   Новчане казне и одузета имовинска 
корист 27.820.000,00 33.577.872,92 120,70 

3.3.1.   743300  Приходи од новчаних казни за прекршаје  27.820.000,00 33.577.872,92 120,70 
3.3.1.1.    743320 Приходи од новчаних казни за прекршаје у 

корист нивоа Републике 22.500.000,00 28.670.872,92 127,43 
3.3.1.2.    743340 Приходи од новчаних казни за прекршаје у 

корист нивоа градова 5.320.000,00 4.907.000,00 92,24 
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3.3.1.3.    743350 Приходи од новчаних казни за прекршаје у 

корист нивоа општина 0,00 0,00 0,00 
3.3.2.   743400  Приходи од пенала 0,00 0,00 0,00 

3.3.2.1.    743440 Приходи од пенала у корист нивоа градова 0,00 0,00 0,00 
3.3.3.   743500  Приходи од одузете имовинске користи 0,00 0,00 0,00 

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

3.4.  744000   Добровољни трансфери од физичких и 
правних лица 12.691.000,00 7.940.002,50 62,56 

3.4.1.   744100  Текући добровољни трансфери од физичких 
и правних лица 6.348.000,00 6.347.117,50 99,99 

3.4.1.1.    744140 Текући добров. трансф. од физ.и правних 
лица у корист нивоа градова 6.348.000,00 6.347.117,50 99,99 

3.4.2.   744200  Капитални добровољни трансфери од 
физичких и правних лица  6.343.000,00 1.592.885,00 25,11 

3.4.2.1.    744240 Капит. добровољни трансф. од физичких и 
правних лица у корист нивоа градова 6.343.000,00 1.592.885,00 25,11 

3.5.  745000   Мешовити и неодређени приходи 16.555.000,00 14.647.859,25 88,48 
3.5.1.   745100  Мешовити и неодређени приходи 16.555.000,00 14.647.859,25 88,48 

3.5.1.1.    745140 Мешовити и неодређени приходи у корист 
нивоа градова 16.555.000,00 14.647.859,25 88,48 

4. 770000    Меморандумске ставке за рефундацију 
расхода 2.050.000,00 2.241.441,32 109,34 

4.1.  771000   Меморандумске ставке за рефундацију 
расхода 1.800.000,00 2.190.405,76 121,69 

4.1.1.   771100  Меморандумске ставке за рефундацију 
расхода 1.800.000,00 2.190.405,76 121,69 

4.1.1.1.    771110 Меморандумске ставке за рефундацију 
расхода 1.800.000,00 2.190.405,76 121,69 

4.2.  772000   Меморандумске ставке за рефундацију 
расхода из претходне године 250.000,00 51.035,56 20,41 

4.2.1.   772100  Меморандумске ставке за рефундацију 
расхода из претходне године 250.000,00 51.035,56 20,41 

4.2.1.1.    772110 Меморандумске ставке за рефундацију 
расхода из претходне године 250.000,00 51.035,56 20,41 

5. 810000    Примања од продаје основних средстава 1.250.000,00 1.078.742,37 86,30 
5.1.  811000   Примања од продаје непокретности 1.200.000,00 1.066.639,62 88,89 

5.1.1.   811100  Примања од продаје непокретности 1.200.000,00 1.066.639,62 88,89 
5.1.1.1.    811140 Примања од продаје непокретности у 

корист нивоа градова 1.200.000,00 1.066.639,62 88,89 
5.2.  812000   Примања од продаје покретне имовине 0,00 0,00 0,00 

5.2.1.   812100  Примања од продаје покретне имовине 0,00 0,00 0,00 
5.2.1.1.    812140 Примања од продаје покретних ствари у 

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

средстава 50.000,00 12.102,75 24,21 
5.3.1.   813100  Примања од продаје осталих основних 

средстава 50.000,00 12.102,75 24,21 
5.3.1.1.    813140 Примања од продаје осталих основ. 

средстава у корист нивоа градова 50.000,00 12.102,75 24,21 
6. 840000    Примања од продаје природне имовине 8.200.000,00 9.943.043,84 121,26 

6.1.  841000   Примања од продаје земљишта 8.200.000,00 9.943.043,84 121,26 
6.1.1.   841100  Примања од продаје земљишта 8.200.000,00 9.943.043,84 121,26 

6.1.1.1. 
   

841140 Примања од продаје земљишта у корист 
нивоа градова 8.200.000,00 9.943.043,84 121,26 

7. 910000    Примања од задужења 209.000.000,00 57.938.869,39 27,72 
7.1.  911000   Примања од домаћих задужења 209.000.000,00 57.938.869,39 27,72 
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Редни 
број 

Кате-
горија 

Група 
Синте- 
тички  
конто 

Анали- 
тички  
конто 

О П И С  

План за   
2016. годину 
из буџета 

  

Остварено за 
период 01.01-

31.12.2016. 
године 

%   
8/7      

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 
7.1.1. 

  911100 
 Примања од емитовања домаћих хартија од 

вредности, изузев акција 0,00 0,00 0,00 
7.1.1.1. 

   

911140 Примања од емитовања домаћих хартија од 
вредности, изузев акција, у корист нивоа 
градова 0,00 0,00 0,00 

7.1.2. 
  911200 

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

7.1.2.1. 
   

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

7.1.3. 
  911400 

 Примања од задуживања од пословних 
банака у земљи 209.000.000,00 57.938.869,39 27,72 

7.1.2.1. 
   

911440 Примања од задуж. од послов. банака у 
земљи у корист нивоа градова 209.000.000,00 57.938.869,39 27,72 

8. 920000    Примања од продаје финансијске 
имовине 5.500.000,00 3.197.955,81 58,14 

8.1.  921000   Примања од продаје домаће финансијске 
имовине 5.500.000,00 3.197.955,81 58,14 

8.1.1.   921600  Примања од отплате кредита датих 
физичким лицима и домаћинствима у земљи 5.500.000,00 3.197.955,81 58,14 

8.1.1.1.    921640 Примања од отплате кредита датих 
домаћин. у земљи у корист нивоа градова 5.500.000,00 3.197.955,81 58,14 

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

8.1.2.1.    921940 Примања од продаје домаћих акција и 
осталог капитала у корист нивоа града 0,00 0,00 0,00 

        
 УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА  

(7+8+9): 3.327.013.765,98 2.958.137.589,27 88,91 
 

            
 ^lan 6. 

  
Ukupno planirani i izvr{eni teku}i rashodi, izdaci za nabavku nefinansijske imovine 

i izdaci za otplatu glavnice i nabavku finansijske imovine iz sredstava buxeta grada Kra-
qeva u periodu od 01. januara do 31. decembra 2016. godine, prema ekonomskim klasifikaci-
jama, utvr|uju se u slede}im iznosima, i to: 

             
  у динарима 

 

Пози-
ција 

Екон. 
клас. 

ОПИС 
План за  

2016. годину  
из буџета 

Извршено за 
период 01.01-

31.12.2016. 
године 

%   
5/4      

1. 2. 3. 4. 5. 6. 

1.   КОНСОЛИДАЦИЈА ИЗДАТАКА ИЗ БУЏЕТА      
1 411000 Плате, додаци и накнаде запослених   522.332.800,00 521.078.382,77 99,76 
2 412000 Социјални доприноси на терет послодавца 93.508.000,00 93.276.128,64 99,75 
3 413000 Накнаде у натури 1.570.000,00 1.499.124,92 95,49 
4 414000 Социјална давања запосленима 9.055.000,00 7.564.065,84 83,53 
5 415000 Накнаде трошкова за запослене 14.258.000,00 13.477.566,97 94,53 
6 416000 Награде запосленима и остали посебни расходи 10.276.200,00 10.065.423,83 97,95 
7 421000 Стални трошкови 321.760.800,00 313.483.905,47 97,43 
8 422000 Трошкови путовања 2.450.000,00 2.080.261,18 84,91 
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Пози-
ција 

Екон. 
клас. 

ОПИС 
План за  

2016. годину  
из буџета 

Извршено за 
период 01.01-

31.12.2016. 
године 

%   
5/4      

1. 2. 3. 4. 5. 6. 

9 423000 Услуге по уговору 244.007.050,00 216.176.036,76 88,59 
10 424000 Специјализоване услуге 208.063.166,56 191.443.890,64 92,01 
11 425000 Текуће поправке и одржавање  399.845.520,00 388.036.798,09 97,05 
12 426000 Материјал 54.395.000,00 53.356.392,79 98,09 
13 431000 Амортизација некретнина и опреме 0,00 0,00 0,00 
14 441000 Отплата камата домаћим пословним банкама 3.500.000,00 1.528.373,39 43,67 
15 444000 Пратећи трошкови задуживања 621.000,00 145.277,59 23,39 
16 451000 Субвенције јавним нефинансијским предузећима и 

организацијама 98.000.000,00 76.890.106,18 78,46 
17 454000 Субвенције приватним предузећима 0,00 0,00 0,00 
18 472000 Накнаде за социјалну заштиту из буџета 102.840.000,00 91.441.796,56 88,92 
19 481000 Дотације невладиним организацијама 62.060.000,00 60.369.177,22 97,28 
20 482000 Порези,обавезне таксе и казне  4.250.200,00 3.908.529,47 91,96 
21 483000 Новчане казне и пенали по решењу судова  11.200.000,00 9.579.995,84 85,54 
22 484000 Накнада штете за повреде или штету насталу услед 

елементарних непогода или других природних узрока 9.750.000,00 8.388.727,31 86,04 
23 485000 Накнада штете за повреде или  штету нанету од стране 

државних органа 20.750.000,00 18.381.303,06 88,58 
24 499000 Средства резерве: 8.100.000,00 1.200.000,00 14,81 

   Стална резерва                                                 1.000.000,00 1.100.000,00 0,00 0,00 
   Текућа резерва                                                 7.100.000,00 7.100.000,00 1.200.000,00 16,9 

25 511000 Зграде и грађевински објекти 462.480.000,00 246.835.366,01 53,37 
26 512000 Машине и опрема 37.011.633,00 35.481.509,19 95,87 
27 513000 Остале некретнине и опрема 0,00 0,00 0,00 
28 515000 Нематеријална имовина 2.960.000,00 2.776.340,48 93,80 
29 523000 Залихе робе за даљу продају 0,00 0,00 0,00 
30 541000 Земљиште 140.000.000,00 15.007.127,49 10,72 
31 611000 Отплата главнице домаћим пословним банкама 81.000.000,00 55.604.047,05 68,65 
32 621000 Набавка домаће финансијске имовине 342.000,00 342.000,00 100,00 
2.   Трансфери осталим нивоима власти    
33 463100 Текући трансфери осталим нивоима власти 404.659.672,00 386.892.968,86 95,61 
34 463200 Капитални трансфери осталим нивоима власти 38.571.360,00 32.338.789,49 83,84 

3.  
Дотације организацијама обавезног социјалног 
осигурања    

35 464100 
Текуће дотације организацијама обавезног социјалног 
осигурања 10.220.000,00 10.211.000,00 99,91 

4.    Остале дотације и трансфери    
36 465100 Остале текуће дотације и трансфери 59.682.000,00 56.245.017,60 92,24 
37 465200 Остале капиталне дотације и трансфери 200.000,00 0,00 0,00 

    СВЕГА СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА: 3.439.719.401,56 2.923.905.430,69 85,00 
 

 
 
Ukupni rashodi i izdaci buxeta grada Kraqeva u 2016. godini prema funkcionalnoj klasi-
fikaciji izvr{eni su u slede}im iznosima (kolona 4): 
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у дин. 

 

ОПИС 
 
 

ФУНКЦИО- 
НАЛНА 

КЛАСИФИ-
КАЦИЈА 

 

ПЛАН ЗА  
2016. годину 

 

Извршено за период 
01.01-31.12.2016. 

године 

1 2 3 4 

Незапосленост 050 10.220.000,00 10.211.000,00 
Социјална помоћ угроженом становништву, 
некласификована на другом месту 070 74.665.440,00 71.999.844,52 
Социјална заштита некласификована на другом 
месту 090 108.715.000,00 94.643.604,75 
Извршни и законодавни орган, финансијски и 
фискални послови и спољни послови 110 235.247.000,00 205.093.941,38 
Опште јавне услуге некласификоване на другом 
месту 160 156.767.067,00 143.595.351,92 
Трансакције јавног дуга 170 85.000.000,00 57.268.238,42 
Судови 330 9.155.000,00 8.898.606,33 
Општи економски и комерцијални послови и 
послови по питању рада 410 867.594.520,00 515.301.008,80 
Пољопривреда, шумарство, лов и риболов 420 82.375.000,00 66.438.083,57 
Саобраћај 450 28.026.000,00 27.201.524,19 
Туризам 473 15.773.000,00 15.634.837,14 
Заштита животне средине некласификована на 
другом месту 560 40.553.950,74 38.269.600,79 
Развој заједнице 620 809.539.000,00 803.389.341,04 
Услуге јавног здравства 740 23.950.000,00 23.598.971,43 
Услуге рекреације и спорта 810 33.560.700,00 30.546.830,14 
Услуге културе 820 224.750.131,82 209.240.320,87 
Предшколско образовање 911 289.212.000,00 278.941.383,00 
Основно образовање 912 235.314.492,00 223.541.879,73 
Средње образовање 920 109.301.100,00 100.091.062,67 
УКУПНО:  3.439.719.401,56 2.923.905.430,69 

 
 

^lan 7. 
 
Iz sredstava buxeta grada Kraqeva finansirani su rashodi i izdaci prema programskoj 

klasifikaciji u 2016. godini u slede}im iznosima: 
             

                                               у динарима 
 

Шифра 

Назив 
Одлука о   
буџету 
 2016 

Јануар –
Децембар  

2016 

Струк-
тура  

% 

Програм 
 Програмска 
активност/  
Пројекат 

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

просторно планирање 
112.590.000,00 111.154.369,24 3,8 

  
1101-0001 Стратешко, просторно и урбанистичко 

планирање 68.420.000,00 68.269.285,94  
  1101-0002 Уређивање грађевинског земљишта 44.170.000,00 42.885.083,30  
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Шифра 

Назив 
Одлука о   
буџету 
 2016 

Јануар –
Децембар  

2016 

Струк-
тура  

% 

Програм 
 Програмска 
активност/  
Пројекат 

0601   Програм 2.  Комунална делатност 304.270.000,00 302.750.112,97 10,4 

  0601-0001 Водоснабдевање 5.000.000,00 4.995.078,78  
  0601-0002 Управљање отпадним водама   17.300.000,00 17.013.409,96  
  0601-0003 Одржавање депонија 5.610.000,00 5.504.669,20  
  0601-0004 Даљинско грејање    
  0601-0005 Јавни превоз    
  0601-0006 Паркинг сервис    

  
0601-0007 Уређивање, одржавање и коришћење 

пијацa    
  0601-0008 Јавна хигијена 75.020.000,00 74.978.865,92  
  0601-0009 Уређење и одржавање зеленила 47.960.000,00 47.958.438,07  
  0601-0010 Јавна расвета 143.205.000,00 142.125.410,32  
  0601-0011 Одржавање гробаља и погребне услуге    
  0601-0012 Одржавање стамбених зграда    
  0601-0013 Ауто-такси превоз путника    
  0601-0014 Остале комуналне услуге 10.175.000,00 10.174.240,72  

1501   Програм 3.  Локални економски развој 0,00 0,00 0,00 

  1501-0001 Подршка постојећој привреди    
  1501-0002 Унапређење привредног амбијента    
 1501-0003 Подстицаји за развој предузетништва    
  1501-0004 Одржавање економске инфраструктуре    

  
1501-0005 Финансијска подршка локалном 

економском развоју    
1502   Програм 4.  Развој туризма 15.773.000,00 15.634.837,14 0,5 

  1502-0001 Управљање развојем туризма 10.673.000,00 10.544.397,19  
  1502-0002 Туристичка промоција 5.100.000,00 5.090.439,95  

0101   Програм 5.  Развој пољопривреде 82.375.000,00 66.438.083,57 2,3 

  
0101-0001 Унапређење  услова за пољопривредну 

делатност 82.375.000,00 66.438.083,57  
  0101-0002 Подстицаји пољопривредној производњи    
  0101-0003 Рурални развој    

0401   Програм 6.  Заштита животне средине 40.553.950,74 38.269.600,79 1,3 

  
0401-0001 Управљање заштитом животне средине и 

природних вредности 40.553.950,74 38.269.600,79  
  0401-0002 Управљање комуналним отпадом    

  
0401-0003 Праћење квалитета елемената животне 

средине    

  

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

0701   Програм 7.  Путна инфраструктура 306.820.000,00 304.780.079,50 10,4 

  
0701-0001 Управљање саобраћајном 

инфраструктуром    
  0701-0002 Одржавање путева 306.820.000,00 304.780.079,50  

2001   Програм 8.  Предшколско васпитање 241.577.200,00 237.600.573,56 8,1 

  2001-0001 Функционисање предшколских установа  241.577.200,00 237.600.573,56  
2002   Програм 9.  Основно образовање 235.314.492,00 223.541.879,73 7,6 
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Шифра 

Назив 
Одлука о   
буџету 
 2016 

Јануар –
Децембар  

2016 

Струк-
тура  

% 

Програм 
 Програмска 
активност/  
Пројекат 

  2002-0001 Функционисање основних школа 235.314.492,00 223.541.879,73  
2003   Програм 10. Средње образовање 109.301.100,00 100.091.062,67 3,4 

  2003-0001 Функционисање средњих школа 109.301.100,00 100.091.062,67  
0901   Програм 11.  Социјална  и дечја 

заштита 
81.040.440,00 75.701.652,71 2,6 

  0901-0001 Социјалне помоћи 65.340.440,00 63.830.773,40  

  
0901-0002 Прихватилишта, прихватне станице и 

друге врсте смештаја 6.750.000,00 3.422.903,73  

  
0901-0003 Подршка социо-хуманитарним 

организацијама    

  
0901-0004 Саветодавно-терапијске и социјално-

едукативне услуге 8.950.000,00 8.447.975,58  
  0901-0005 Активности Црвеног крста    

1801   Програм 12.  Примарна здравствена 
заштита 

23.950.000,00 23.598.971,43 0,8 

  
1801-0001 Функционисање установа примарне 

здравствене заштите 23.950.000,00 23.598.971,43  
1201   Програм 13.  Развој културе 224.750.131,82 209.240.320,87 7,2 

 1201-0001 Функционисање локалних установа 
културе 197.242.622,00 182.940.787,62  

  
1201-0002 Подстицаји културном и уметничком 

стваралаштву 27.507.509,82 26.299.533,25  
1301   Програм 14.  Развој спорта и омладине 33.560.700,00 30.546.830,14 1,0 

  
1301-0001 Подршка локалним спортским 

организацијама, удружењима и савезима    

  

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

 1301-0003 Одржавање спортске инфраструктуре 33.560.700,00 30.546.830,14  
0602   Програм 15.  Локална самоуправа 1.627.843.387,00 1.184.557.056,37 40,5 

  
0602-0001 Функционисање локалне самоуправе и 

градских општина 1.578.671.320,00 1.138.563.506,96  
  0602-0002 Месне заједнице 25.017.067,00 22.844.943,08  
  0602-0003 Управљање јавним дугом    
  0602-0004 Општинско јавно правобранилаштво 9.155.000,00 8.898.606,33  
  0602-0005 Заштитник грађана    
  0602-0006 Информисање 15.000.000,00 14.250.000,00  
  0602-0007 Канцеларија за младе    
  0602-0008 Програми националних мањина    
  0602-0009 Правна помоћ    
  0602-0010 Резерве    

                                     УКУПНИ ПРОГРАМСКИ ЈАВНИ РАСХОДИ 3.439.719.401,56 2.923.905.430,69 100,0 
 

 
^lan 8. 

 
 Ukupni rashodi i izdaci za nabavku nefinansijske imovine, izdaci za otplatu glavnice 

i nabavku finansijske imovine iz sredstava buxeta grada Kraqeva u periodu od 01. januara 
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do 31. decembra 2016. godine, izvr{eni su u ukupnom iznosu od 2.923.905.430,69 dinara, fi-
nansirani iz svih izvora finansirawa iskazani po korisnicima i programima u koloni 10. 

Ukupni rashodi i izdaci iz konsolidovanih izve{taja direktnih buxetskih korisnika 
za indirektne korisnike iz dodatih prihoda i primawa izvr{ene su u ukupnom iznosu od 
243.264.000,00 dinara, i iskazani po korisnicima i programima u koloni 11.  
 
 
РАСХОДИ  И ИЗДАЦИ: 
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Пројек-
тне 

актив./ 
Прој 

Екон. 
клас. 

ОПИС 
План за 
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1 01 
     

СКУПШТИНА   
   

  
  0602   ПРОГРАМ 15: ЛОКАЛНА 

САМОУПРАВА  
   

  
   0602-0001  Функционисање локалне 

самоуправе и градских општина  
   

  

110 
 

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

   

    
 1   411000 Плате, додаци и накнаде 

запослених   6.650.000,00 
 

6.086.134,06 
  

91,52 

    
 2   412000 Социјални доприноси на терет 

послодавца 1.190.000,00 
 

1.089.418,02 
  

91,55 
     3   413000 Накнаде у натури 10.000,00 0,00  0,00 
     4   414000 Социјална давања запосленима 50.000,00 0,00  0,00 
     5   415000 Накнаде трошкова  за запослене 90.000,00 70.406,24  78,23 

    
 6   416000 Награде запосленима и остали 

посебни расходи                               0,00 
0,00  0,00 

     7   421000 Стални трошкови 590.000,00 472.920,38  80,16 
     8   422000 Трошкови путовања 50.000,00 3.715,00  7,43 
     9   423000 Услуге по уговору 38.350.000,00 39.546.330,33  103,12 

  
     -Штампања службеног листа и 

односе са јавношћу  1.600.000,00    
   

  

     -Mедијске услуге  
(пренос седница скупштине)      

4.500.000,00    

   

  

     -Скупштинскe комисијe и 
накнаде одборника, 
функционерски додатак  
и др.накнаде           31.000.000,00  
-Репрезентација и остале опште 
услуге                        1.250.000,00    

   

   10   423000 Трошкови спровођења избора 7.500.000,00 7.345.113,84  97,93 
     11   424000 Специјализовне услуге 0,00 0,00  0,00 
     12   425000 Текуће поправке и одржавање 0,00 0,00  0,00 
     13   426000 Материјал 150.000,00 126.328,60  84,22 
     14   444000 Пратећи трошкови задуживања 0,00 0,00  0,00 
   15   465000 Остале дотације и трансфери 815.000,00 726.339,64  89,12 
       Укупно за функцију 110: 55.445.000,00 55.466.706,11  100,04 

    
     Извори финансирања за главу 

01: 55.445.000,00 
 

55.466.706,11 
  

100,04 

        01 Приходи из буџета 55.445.000,00 55.466.706,11  100,04 
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2 01      ГРАДСКО ВЕЋЕ     

  
  0602   ПРОГРАМ 15: ЛОКАЛНА 

САМОУПРАВА  
   

  
   0602-0001  Функционисање локалне 

самоуправе и градских општина  
   

  

110 
 

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

   

  
 16   411000 Плате, додаци и накнаде 

запослених   2.950.000,00 2.949.572,23 
 

99,99 

  
 17   412000 Социјални доприноси на терет 

послодавца 530.000,00 527.973,41 
 

99,62 

  
 

18 
  

413000 Накнаде у натури 0,00 0,00 
  

0,00 

  
 

19 
  

414000 Социјална давања запосленима 20.000,00 0,00 
  

0,00 

  
 

20 
  

415000 Накнаде трошкова  за запослене 220.000,00 212.670,76 
  

96,67 

  
 

21 
  

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

  
0,00 

  
 

22 
  

421000 Стални трошкови  250.000,00 203.928,56 
  

81,57 

  
 

23 
  

422000 Трошкови путовања 20.000,00 1.875,00 
  

9,38 

  
 

24 
  

423000 Услуге по уговору 4.050.000,00 3.881.000,65 
  

95,83 

  
 

25 
  

426000 Материјал 0,00 0,00 
  

0,00 

   26   465000 Остале дотације и трансфери 390.000,00 375.928,59  96,39 

       СРЕДСТВА РЕЗЕРВЕ     

   27   499000 Стална резерва                                1.000.000,00   0,00 

   28   499000 Текућа резерва 7.100.000,00 1.200.000,00  16,90 

       Укупно за функцију 110: 16.530.000,00 8.152.949,20  49,32 

       Извори финансирања за главу 01: 16.530.000,00 8.152.949,20  49,32 

      01 Приходи из буџета 16.530.000,00 8.152.949,20  49,32 

3 01      ГРАДОНАЧЕЛНИК     

  
  0602   ПРОГРАМ 15: ЛОКАЛНА 

САМОУПРАВА  
   

  
   0602-0001  Функционисање локалне 

самоуправе и градских општина  
   

  050     Незапосленост     

  

 29 
 
 

  464000 
 
 

Дотације организацијама 
обавезног социјалног осигурања 
-Подстицај у запошљавању са НЗС      

10.220.000,00 
 

 
10.211.000,00 

  
99,91 

       Укупно за функцију 050: 10.220.000,00 10.211.000,00  99,91 

  

110 
 

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

   

    
 30   411000 Плате, додаци и накнаде 

запослених   4.380.000,00 
 

4.261.259,08 
  

97,29 

    
 31   412000 Социјални доприноси  на терет 

послодавца 785.000,00 
 

762.765,40 
  

97,17 
     32   413000 Накнаде у натури 0,00 0,00  0,00 
   33   414000 Социјална давања запосленима 30.000,00 0,00  0,00 
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     34   415000 Накнаде трошкова за запослене 250.000,00 197.497,17  79,00 

    
 35   416000 Награде запосленима и остали 

посебни расходи                               0,00 
0,00  0,00 

     36   421000 Стални трошкови 500.000,00 408.048,90  81,61 
     37   422000 Трошкови путовања 500.000,00 437.115,18  87,42 
     38   423000 Услуге по уговору 15.300.000,00 14.927.776,84  97,57 

  

     -Превођење, котизације и односе 
 са јавношћу             2.500.000,00    
-Комисије и радна тела 
извршних органа   и остале 
стручне услуге         5.800.000,00     

   

       -Репрезентација       4.000.000,00     
       -Остали расходи      3.000.000,00     

  
 39   423000 Средства за обезбеђивање јавног 

превоза 130.000.000,00 
 

109.496.624,10 
  

84,23 
     40   424000 Специјализоване услуге 6.750.000,00 6.318.613,07  93,61 

  
     -Комисија мртвозорци                     

1.750.000,00    
   

  
     -Остале специјализоване услуге     

5.000.000,00    
   

   41   425000 Текуће поправке и одржавање     
     42   426000 Материјал 3.900.000,00 3.797.150,60  97,36 
   43   444000 Пратећи трошкови задуживања 0,00 0,00  0,00 
   44   465000 Остале дотације и трансфери 535.000,00 525.435,73  98,21 

    
 45   621000 Набавка домаће финансијске 

имовине 
342.000,00 342.000,00  100,00 

       Укупно за функцију110:  163.272.000,00 141.474.286,07  86,65 

  

160     Опште јавне услуге 
некласификоване на другом 
месту 

    

  

 46   483000 
 
 

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

 
10.500.000,00 

 
 

 
9.386.087,15 

  
89,39 

  

 47   484000 
 

Накнаде штете за повреде или 
штету насталу услед  
елементарних непогода или 
других природних узрока 9.750.000,00 

 
8.388.727,31  

 
86,04 

  

 48   485000 Накнада штете за повреде или 
штету нанету од стране 
државних органа 15.500.000,00 

 
15.012.824,98 

  
96,86 

       Укупно за функцију 160: 35.750.000,00 32.787.639,44  91,71 

  

090     Социјална заштита 
некласификована на другом 
месту  

   

  
  0901   Стратегија социјалне политике 

града Краљева 2013-2020  
   

  

 49  0901-0001.1 465000 Смањење сиромаштва и 
унапређење могућности 
запошљавања маргинализованих 
и угрожених група 
становништва са фокусом на 
ромкиње у Србији 1.175.000,00 

 
 

1.172.646,93  

 
 

99,80 

  
 50  0901-0002.1 465000 Изградња објеката за социјално 

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

Доситејевој улици 5.000.000,00 2.529.161,26  50,58 
       Укупно за пројекте: 6.375.000,00 3.701.808,19 3.701.808,19 58,07 
       Укупно за функцију 090: 6.375.000,00 3.701.808,19  58,07 

  
160     Опште јавне услуге 

некласификоване на друг. месту     

  

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

   52  0602-0001.1 424000 Функционисање СОС службе 240.000,00 240.000,00  100,00 

  
 53  0602-0001.2 424000 Практична жена – Курс 

самоодбране 150.000,00 150.000,00  100,00 
   54  0602-0001.3 424000 Жене у визуелној уметности 50.000,00 49.952,22  99,90 
       Укупно за пројекте: 440.000,00 439.952,22  99,99 

  
  0602   Стратегија развоја система 

јавног информиса. у РС     

  

 55  0602-0006.1 424000 Суфинансирање пројеката од 
јавног интереса у области јавног 
информисања 15.000.000,00 

 
14.250.000,00  

 
95,00 

       Укупно за пројекте: 15.440.000,00 14.250.000,00  95,00 
       Укупно за функцију 160: 15.440.000,00 14.689.952,22  95,14 

    
     Извори финансирања за главу 

01: 231.057.000,00 202.864.685,92  87,80 
        01 Приходи из буџета 228.681.000,00 200.488.685,92  87,70 

  

    13 
 

Нераспоређени приходи 
(позиција 47 (484000) 

 
2.376.000,00 

 

 
2.376.000,00 

  
100,00 

 

4 01 
     ГРАДСКО ЈАВНО 

ПРАВОБРАНИЛАШТВО  
   

  
  0602   ПРОГРАМ 15: ЛОКАЛНА 

САМОУПРАВА  
   

  
   0602-0004  Градско јавно 

правобранилаштво     
  330     Судови     

  
 56   411000 Плате, додаци и накнаде 

запослених   6.380.000,00 6.361.002,18  99,70 

    
 57   412000 Социјални доприноси на терет 

послодавца 1.145.000,00 1.138.619,34  99,44 
     58   413000 Накнаде у натури 55.000,00 41.719,37  75,85 
     59   414000 Социјална давања запосленима 25.000,00 0,00  0,00 
     60   415000 Накнаде трошкова  за запослене 5.000,00 0,00  0,00 

    
 61   416000 Награде запосленима и остали 

посебни расходи                               0,00 0,00  0,00 
     62   421000 Стални трошкови 220.000,00 188.423,24  85,65 
     63   422000 Трошкови путовања 5.000,00 0,00  0,00 
     64   423000 Услуге по уговору 150.000,00 136.269,02  90,85 
     65   424000 Специјализоване услуге 10.000,00 1.500,00  15,00 
     66   425000 Текуће поправке и одржавање 70.000,00 66.350,40  94,79 
     67   426000 Материјал 250.000,00 170.185,12  68,07 
   68   465000 Остале дотације и трансфери 750.000,00 746.689,66  99,56 
   69   482000 Порези,обавезне таксе и казне  20.000,00 8.884,00  44,42 

  

 70   485000 Накнада штете за повреде или 
штету нанету од стране 
државних органа 0,00 0,00  0,00 

     71   512000 Машине и опрема 70.000,00 38.964,00  55,66 
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     72   515000 Нематеријална имовина 0,00 0,00  0,00 
       Укупно за функцију 330: 9.155.000,00 8.898.606,33  97,20 

         Извори финансирања за главу 01: 9.155.000,00 8.898.606,33  97,20 
        01 Приходи из буџета 9.155.000,00 8.898.606,33  97,20 

5 01      ГРАДСКА УПРАВА     

  
  0602 

 
 ПРОГРАМ 15: ЛОКАЛНА 

САМОУПРАВА     

  
   0602-0001  Функционисање локалне 

самоуправе и градских општина     

  

090     Социјална заштита 
некласификована на другом 
месту     

  
 73   472000 Накнаде за допунско 

материјално обезбеђење 4.200.000,00 3.699.008,00  88,07 

  
 74   472000 Накнада за превоз одређених 

категорија 21.000.000,00 19.243.960,01  91,64 

  
 75   472000 Накнада незапосленим 

породиљама 52.000.000,00 48.475.135,87  93,22 
   76   472000 Накнада за стипендије 4.800.000,00 4.800.000,00  100,00 

  

 77 
 

  472000 
 

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

 
797.006,00  

 
79,70 

   78   472000 Накнада за народну кухињу 4.000.000,00 3.943.872,79  98,60 

  
 79   472000 Накнада за прворођену бебу и 

вантелесну оплодњу 9.500.000,00 9.468.847,24  99,67 

  

 80 
 

  472000 
 

Накнада за учешће у 
финансирању пројекта за 
интерно расељена лица  5.840.000,00 

 
513.966,65  

 
8,80 

       Укупно за функцију 090: 102.340.000,00 90.941.796,56  88,86 

  
160     Опште јавне услуге 

некласификоване на друг. месту     

  

 81 
 

  451000 
 

Субвенције јавним 
нефинансијским предузећима и 
организацијама 18.000.000,00 

 
12.403.640,00  

 
68,91 

  

     Подстицајна средства за развој 
сеоског туризма у износу од  

8.000.000,00     

  

     Део средстава у износу од 
10.000.000,00 односи се на 
Програм Подршке за 
спровођење пољ.пол.и 
пол.рурал.развоја     

  
 82 

 
  454000 

 
Субвенције приватним 
предузећима 0,00 0,00  0,00 

  
 83   481000 Дотације невладиним 

организацијама 6.500.000,00 6.480.000,00  99,69 

  
     -Јавна овлаш. поверена Црвеном 

крсту Краљево     

  
 84   481000 Дотације невладиним 

организацијама 3.110.000,00 3.021.964,02  97,17 

  

     -Редовно финансирање 
политичких субјеката                      

1.865.000,00     

  
     -Финансирање изборне кампање    

1.245.000,00  
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 85   481000 Дотације невладиним 

организацијама 40.000.000,00 39.587.500,00  98,97 

  
     -Дотације спортским 

организ.спортских удружења     

  
 86   481000 Дотације невладиним 

организацијама 12.000.000,00 10.879.713,20  90,66 
       -Дотације осталим удружењима      
       Укупно за функцију 160: 79.610.000,00 72.372.817,18  90,91 

  
     ТРАНСАКЦИЈЕ ВЕЗАНЕ ЗА 

ЈАВНИ ДУГ     
  170     Трансакције јавног дуга     

  
 87   441000 Отплата камата домаћим 

пословним банкама 3.500.000,00 1.528.373,39  43,67 
   88   444000 Пратећи трошкови задуживања 500.000,00 135.817,98  27,16 

  
 89   611000 Отплата главнице домаћим 

кредиторима 81.000.000,00 55.604.047,05  68,65 
       Укупно за функцију 170: 85.000.000,00 57.268.238,42  67,37 

  

410 
 

    Општи економски и 
комерцијални послови и послови 
по питању рада     

    
 90   411000 Плате, додаци и накнаде 

запослених   182.413.000,00 182.354.438,35  99,97 

    
 91   412000 Социјални доприноси на терет 

послодавца 32.657.000,00 32.640.942,11  99,95 
     92   413000 Накнаде у натури 500.000,00 488.793,58  97,76 
     93   414000 Социјална давања запосленима 5.500.000,00 5.316.789,97  96,67 
     94   415000 Накнаде трошкова  за запослене 5.500.000,00 4.996.038,24  90,84 

    
 95   416000 Награде запосленима и остали 

посебни расходи                              3.650.000,00 3.532.987,22  96,79 
     96   421000 Стални трошкови 52.400.000,00 51.582.899,38  98,44 

  

     Комунална делатност из 
Програма уређивања у износу од 

10.100.000,00     
     97   422000 Трошкови путовања 300.000,00 261.981,12  87,33 
     98   423000 Услуге по уговору 23.399.000,00 18.598.709,66  79,49 

  

     Део средстава за услуге 
спровођења Програма 
уређивања у износу од  

11.399.000,00     

  
 99   423000 Регионална агенција Рашког и 

Моравичког округа 1.750.000,00 1.715.646,00  98,04 
   100   423000 Чланарина СКГО 1.320.000,00 982.743,00  74,45 

    

 101 
 
 
 

  424000 
 
 
 

Специјализоване услуге 
-Услуге принудног извршења по  
  решењима (рушење)                      

9.600.000,00 
-Остале специјализоване услуге     

1.000.000,00   

19.965.000,00 
 
 
 

16.314.977,90  81,72 

  

     Локални развој и просторно 
планирање из Програма 
уређивања у износу од  

2.000.000,00  

   

  

     Комунална делатност из 
Програма уређивања у износу од 

7.365.000,00  

   

     102   425000 Текуће поправке и одржавање 104.650.520,00 95.039.546,94  90,82 
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     Градска управа у износу од  

5.400.000,00  
   

  

     Локални развој и просторно 
планирање из Програма 
уређивања у износу од  

14.180.520,00  

   

  

     Комунална делатност  из 
Програма уређивања у износу од 

18.170.000,00  

   

  

     Путна инфраструктура из 
Програма уређивања у износу од  

66.900.000,00  

   

   103   426000 Материјал 14.600.000,00 14.347.521,28  98,27 
     104   444000 Пратећи трошкови задуживања 50.000,00 5.849,10  11,70 
   105   465000 Остале дотације и трансфери 21.000.000,00 20.602.763,18  98,11 
     106   482000 Порези,обавезне таксе и казне  3.500.000,00 3.335.117,00  95,29 

    
 107   483000 Новчане казне и пенали по 

решењу судова  0,00 0,00  0,00 

    

 108   484000 Накнаде штете за повреде или 
штету насталу услед 
елементарних непогода или 
других природн.узрока 0,00 

 
0,00  

 
0,00 

    

 109   485000 
 

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

 
0,00  

 
0,00 

    

 110 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 511000 
 
 
 
 
 
 
 
 

Зграде и грађевински објекти 
Планирана средства се односе 
на:  
Инвестиционо одржавање 
постојећих саобраћајница- 
27.571.970,13 динара и изградњу 
водоводне и канализационе 
мреже и реконструкцију 
саобраћајнице- Индустријска 
зона "Спортски аеродром"- 
49.428.029,87 динара 

 
265.820.000,00 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
59.851.607,77 

  
22,52 

  

     Локални развој и просторно 
планирање  из Програма 
уређивања у износу од  

116.895.000,00  

   

  

     Комуналну делатност из 
Програма уређивања у износу од 

31.695.000,00  

   

  

     Путна инфраструктура из 
Програма уређивања у износу од 

33.330.000,00 
Капитално одржавање објеката 
управе у износу од   6.900.000,00  

   

   111   512000 Машине и опрема 2.960.000,00 2.965.282,00  91,06 
     112   513000 Остале некретнине и опрема 0,00 0,00  0,00 
     113   515000 Нематеријална имовина 580.000,00 499.500,00  86,12 
   114   541000 Земљиште 125.080.000,00 136.875,00  0,11 

  

     Обезбеђивање земљишта из 
Програма уређивања у износу од 

125.080.000,00  

   

       Укупно за функцију 410: 867.594.520,00 515.301.008,80  59,39 
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     БУЏЕТСКИ ФОНД ЗА 

САОБРАЋАЈ  
   

  450     Саобраћај     
   115   421000 Стални трошкови 68.800,00 53.664,79  78,00 
   116   423000 Услуге по уговору 3.400.000,00 3.047.327,80  89,63 
   117   424000 Специјализоване услуге 18.600.000,00 18.531.276,88  99,63 
   118   425000 Текуће поправке и одржавање 50.000,00 13.369,00  26,74 
   119   426000 Материјал 1.705.000,00 1.622.305,72  95,15 
   120   465000 Остале дотације и трансфери 0,00 0,00  0,00 
   121   482000 Порези, обавезне таксе и казне 7.200,00 7.180,00  99,72 
   122   512000 Машине и опрема 4.195.000,00 3.926.400,00  93,60 
   123   515000 Нематеријална имовина 0,00 0,00  0,00 
       Укупно за функцију 450: 28.026.000,00 27.201.524,19  97,06 

  

     БУЏЕТСКИ ФОНД ЗА 
ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ 
СРЕДИНЕ  

   

  
  0401   ПРОГРАМ 6: ЗАШТИТА 

ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ  
   

  
   0401-0001  Управљање заштитом животне 

средине и природних вредности  
   

  

560     Заштита животне средине 
некласификована на другом 
месту  

   

   124   421000 Стални трошкови 0,00 0,00  0,00 
   125   423000 Услуге по уговору 1.592.000,00 637.351,40  40,03 
   126   424000 Специјализоване услуге 25.141.950,74 24.057.681,39  95,69 
   127   426000 Материјал 0,00 0,00  0,00 
   128   465000 Остале дотације и трансфери 3.000.000,00 2.758.800,00  91,96 
   129   512000 Машине и опрема 10.820.000,00 10.815.768,00  99,96 
       Укупно за функцију 560: 40.553.950,74 38.269.600,79  94,37 

    
      Извори финансирања за главу 

01:  
1.203.124.470,74 801.354.985,94  66,61 

    
    

01 Приходи из буџета 
 

943.210.655,56 
 

704.568.816,63 
  

17,70 

  
    07 Трансфери од других нивоа 

власти 
7.587.520,00 1.299.120,00  17,70 

  

     позиција 80 (472000)   
позиција 102 (425000) Локални 
развој 
позиција 110 (511000)  

4.788.000,00 
1.299.520,00 
1.500.000,00 

0,00 
1.299.120,00 

0,00 

  

  
    08 Добровољни трансфери од 

физичких и правних лица 
8.602.596,50 5.245.464,50  60,98 

  
     позиција број 110 (511000) 

Комунална делатност  
1.000.000,00 0,00   

  
     позиција број 110 (511000) 

Локални развој  
2.157.116,00 0,00   

  
     позиција број 102 (425000) 

Локални развој  
200.000,00 0,00   

  
     позиција број 102 (425000) 

Путна инфраструктура 
5.245.480,50 5.245.464,50   

  
    10 Примања од домаћег 

задуживања  
175.800.000,00 25.067.749,64  14,26 

  
     позиција број 114 (541000) 

Локални развој 
117.000.000,00 136.875,00   

  
     позиција број 110 (511000) 

Локални развој  
58.800.000,00 25.067.749,64   
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    13 Нераспоређ. вишак прихода из 

ранијих година 
 

67.923.698,68 
 

65.173.835,17 
  

95,95 
       позиција број 116 (423000) 2.686.947,94 2.658.908,90   
       позиција број 117 (424000) 18.600.000,00 18.531.276,88   
       позиција број 126 (424000) 25.141.950,74 24.057.681,39   

        позиција 101 (424000) 5.103.800,00 5.103.800,00   

  
     позиција број 102 (425000) 

Локални развој 1.296.000,00 
0,00   

       позиција број 122 (512000) 4.195.000,00 3.926.400,00   

       позиција број 129 (512000) 10.820.000,00 10.815.768,00   

  
     

позиција 113 (515000) 80.000,00 
 

80.000,00 
  

5 02 

     ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА  
УРЕЂИВАЊЕ 

ГРАЂЕВИНСКОГ 
ЗЕМЉИШТА "КРАЉЕВО"  

   

  
  0601   ПРОГРАМ 15 ЛОКАЛНА  

САМОУПРАВА  
   

  
  

 
0602-0001  Функционисање локалне 

самоуправе и градских општина   
  

  620     Развој заједнице     

    
 130   411000 Плате, додаци и накнаде 

запослених   53.222.000,00 53.167.379,94  99,90 

    
 131   412000 Социјални доприноси на терет 

послодавца 9.527.000,00 9.516.962,00  99,89 
     132   413000 Накнаде у натури 300.000,00 288.000,00  96,00 
   133   414000 Социјална давања запосленима 1.000.000,00 842.831,12  84,28 
     134   415000 Накнаде трошкова за запослене 930.000,00 911.875,00  98,05 

    
 135   416000 Награде запосленима и остали 

посебни расходи                               1.800.000,00 1.741.633,79  96,76 
     136   421000 Стални трошкови 4.130.000,00 4.048.691,76  98,03 
     137   422000 Трошкови путовања 200.000,00 166.572,08  83,29 
     138   423000 Услуге по уговору 3.200.000,00 3.199.926,20  100,00 
     139   424000 Специјализоване услуге 150.000,00 71.618,00  47,75 
     140   425000 Текуће поправке и одржавање 600.000,00 599.237,18  99,87 
     141   426000 Материјал 2.100.000,00 2.098.364,48  99,92 

    
 142   431000 Амортизација некретнина и 

опреме 0,00 0,00  0,00 
     143   444000 Пратећи трошкови задуживања 50.000,00 1.456,96  2,91 
   144   465000 Остале дотације и трансфери 5.000.000,00 4.901.918,35  98,04 
     145   482000 Порези,обавезне таксе и казне  600.000,00 539.742,47  89,96 

    
 146   483000 Новчане казне и пенали по 

решењу судова  200.000,00 0,00  0,00 

    

 147   485000 Накнада штете за повреде или 
штету нанету од стране 
државних органа 250.000,00 

 
11.160,00  

 
4,46 

     148   511000 Зграде и грађевински објекти 0,00 0,00  0,00 
     149   512000 Машине и опрема 2.600.000,00 2.597.410,00  99,90 
     150   513000 Остале некретнине и опрема 0,00 0,00  0,00 
     151   515000 Нематеријална имовина  0.00  0,00 
   152   541000 Земљиште 0,00 0,00  0,00 

  

  1101 
 

 

 Локални развој и просторно 
планирање 
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 153 

 
1101-0001.1 424000 Стратешко, просторно и 

урбанистичко планирање 1.100.000,00 1.074.502,14  97,68 
   154  1101-0001.2 425000 Заштита од вода 0,00 0,00  0,00 

  
 155 

 
1101-0001.3 425000 Партерно уређење јавних 

површина 5.750.000,00 5.548.901,17  96,50 

  
 156 

 
1101-0001.4 425000 Текуће поправке и одржавање 

по одлукама НО 465.000,00 380.999,60  81,94 
   157  1101-0002.1 541000 Обезбеђивање земљишта 14.920.000,00 14.870.252,49  99,67 
   158  1101-0002.2 511000 Израда техничке документације 8.655.000,00 8.426.146,70  97,36 
   159  1101-0002.3 511000 Опремање земљишта 11.560.000,00 11.206.312,21  96,94 
   160  1101-0002.4 511000 Заштита од вода 17.300.000,00 17.267.263,00  99,81 

  
 161 

 
1101-0002.5 511000 Изградња спортске 

инфраструктуре 9.840.000,00 9.667.159,66  98,24 

  
 162 

 
1101-0002.6 511000 Изградња на јавним 

површинама 6.000.000,00 5.991.790,70  99,86 
   163  1101-0002.7 511000 Изградња сточне пијаце 1.500.000,00 1.494.390,79  99,63 

  
 164 

 
1101-0002.8 511000 Изградња објеката друштвених 

делатности 35.100.000,00 35.057.268,31  99,88 

  
 165 

 
1101-0002.9 511000 Изградња и капитално 

одржавање по одлукама НО 400.000,00 169.382,47  42,35 
       Укупно за пројекте: 112.590.000,00 111.154.369,24  98,72 

  
  

0601  
  

Комунална делатност  
   

   166  0601-0001 511000 Водоснабдевање 5.000.000,00 4.995.078,78  99,90 
   167  0601-0002.1 425000 Одвођење атмосферских вода 10.800.000,00 10.775.533,12  99,77 

  
 168 

 
0601-0002.2 511000 Изградња фекалне и 

атмосферске канализације 6.500.000,00 6.237.876,84  95,97 

  
 169 

 
0601-0003.1 425000 Управљање комуналним 

отпадом 5.610.000,00 5.504.669,20  98,12 

  
 170 

 
0601-0003.2 511000 Управљање комуналним 

отпадом 0,00 0,00  0,00 

  
 171 

 
0601-0008.1 421000 Одржавање чистоће на јавним 

површинама 71.600.000,00 71.561.148,02  99,95 

  
 172 

 
0601-0008.2 425000 Одржавање чистоће на јавним 

површинама 3.420.000,00 3.417.717,90  99,93 

  
 173 

 
0601-0009 424000 Одржавање јавних зелених 

површина 47.960.000,00 47.958.438,07  100,00 
   174  0601-0010.1 421000 Обезбеђивања јавног осветљења 131.300.000,00 130.533.036,81  99,42 
   175  0601-0010.2 425000 Обезбеђивања јавног осветљења 11.500.000,00 11.192.369,27  97,32 
   176  0601-0010.3 511000 Обезбеђивања јавног осветљења 405.000,00 400.004,24  98,77 
   177  0601-0014 424000 Делатност Зоохигијене 10.175.000,00 10.174.240,72  99,99 
       Укупно за пројекте: 304.270.000,00 302.750.112,97  99,50 

  
  

0701  
  

Путна инфраструктура     
   178  0701-0002.1 425000 Одржавање улица и путева 233.500.000,00 232.682.560,25  99,65 

  
 179 

 
0701-0002.2 511000 Санација, реконструкција и 

изградња путних објеката 73.320.000,00 72.097.519,25  98,33 

  
  

  
 

Укупно за пројекте: 306.820.000,00 304.780.079,50  
  

99,34 
       Укупно за функцију 620: 809.539.000,00 803.389.341,04  99,24 

    
      Извори финансирања за главу 

02:  809.539.000,00 803.389.341,04  99,24 
        01 Приходи из буџета 740.508.028,42 734.687.253,54  99,21 

  
    07 Трансфери од других нивоа 

власти 0,00 0,00   



20. septembar 2017. godine                   SLU@BENI LIST GRADA KRAQEVA                 Broj 21 - Strana 37 
 

Р
а
зд
ео

 

Г
л
а
в
а

 

Ф
у
н
к
ц

. 

П
о
зи
ц
и
ја

 

П
р
о
гр
а
м

 

Пројек-
тне 

актив./ 
Прој 

Екон. 
клас. 

ОПИС 
План за 

2016. годину 
из буџета 

Извршено за 
период 01.01.-

31.12.2016. 
године 

 
Расходи 
и издаци 

из 
консоли-
дованих 
извештаја 

% 
10/9 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9 10. 11 12 

       позиција број 155 (425000) 0,00 0,00   

  
    08 

 
Добровољни трансфери од 
физичких и правних лица 2.494.517,50 

 
2.494.517,50  

 
100,00 

       позиција број 159 (511000) 1.592.884,00 1.592.884,00   
       позиција број 176 (511000) 0,00 0,00   
       позиција број 178 (425000) 901.633,50 901.633,50   
       позиција број 155 (425000) 0,00 0,00   

  
    10 Примања од домаћих 

задуживања 33.200.000,00 32.871.115,92  99,00 
       позиција број 157 (541000) 0,00 0,00   
       позиција број 161 (511000) 3.700.000,00 3.657.809,00   
       позиција број 164 (511000) 29.500.000,00 29.213.306,92   

  
    13 Нераспоређ. вишак прихода из 

ранијих година 33.336.454,08 33.336.454,08  100,00 
       позиција број 179 (511000) 33.055.043,88 33.055.043,88   
       позиција број 159 (511000) 281.410,20 281.410,20   
       позиција број 156 (425000) 0,00 0,00   

5 03 
     НАРОДНИ МУЗЕЈ 

КРАЉЕВО     

  
  1201   ПРОГРАМ 13: РАЗВОЈ 

КУЛТУРЕ     

  
   1201-0001  Функционисање локалних 

установа културе     
  820     Услуге културе     

    
 180   411000 Плате, додаци и накнаде 

запослених   16.660.000,00 16.658.466,24  99,99 

    
 181   412000 Социјални доприноси на терет 

послодавца 2.982.000,00 2.981.865,67  100,00 
     182   413000 Накнаде у натури 170.000,00 170.000,00 3.000 100,00 
   183   414000 Социјална давања запосленима 0,00 0,00 1.063.000 0,00 
     184   415000 Накнаде трошкова за запослене 245.000,00 245.000,00 10.000 100,00 

    
 185   416000 Награде запосленима и остали 

посебни расходи                               348.500,00 348.136,44  99,90 
     186   421000 Стални трошкови 5.000.000,00 4.250.609,30 130.000 85,01 
     187   422000 Трошкови путовања 200.000,00 194.476,00 175.000 97,24 
     188   423000 Услуге по уговору 500.000,00 482.351,27 14.000 96,47 
     189   424000 Специјализоване услуге 5.692.524,00 5.672.724,00 55.000 99,65 
     190   425000 Текуће поправке и одржавање 420.000,00 396.953,48 3.000 94,51 
     191   426000 Материјал 350.000,00 327.589,49 162.000 93,60 

    
 192   431000 Амортизација некретнина и 

опреме 0,00 0,00  0,00 
     193   444000 Пратећи трошкови задуживања 0,00 0,00  0,00 
   194   465000 Остале дотације и трансфери 1.930.000,00 1.900.601,34  98,48 

    
 195   472000 Накнаде за социјалну заштиту 

из буџета 0,00 0,00  0,00 
     196   482000 Порези, обавезне таксе и казне 13.000,00 10.866,00 1.000 83,58 

    
 197   483000 Новчане казне и пенали по 

решењу судова  0,00 0,00  0,00 

    

 198   485000 Накнада штете за повреде или 
штету нанету од стране 
државних органа 0,00 

 
0,00  

 
0,00 

     199   511000 Зграде и грађевински објекти 0,00 0,00  0,00 
     200   512000 Машине и опрема 250.000,00 239.485,40 4.000 95,79 
    201   513000 Остале некретнине и опрема 0,00 0,00  0,00 
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     202   515000 Нематеријална имовина 750.000,00 745.893,55 2.000 99,45 
    1201   Развој културе     

  
   1201-0001  Функционисање локалних 

установа културе     

  

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

   203  1201-0001.1 425000 Текуће поправке и одржавање 850.000,00 814.989,90  95,88 
   204  1201-0001.2 426000 Материјал 100.000,00 82.341,19  82,34 
   205  1201-0001.3 511000 Зграде и грађевински објекти 900.000,00 292.682,00  32,52 
       Укупно за пројекат: 1.850.000,00 1.190.013,09  64,33 

  
   1201-0002  Подстицаји културном и 

уметничком стваралаштву     

  

 206 
 

 1201-0002.1 422000 
 

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

 
67.260,00  

 
67,26 

  

 207 
 

 1201-0002.2 424000 
 

Културне манифестације (ноћ 
музеја, Дани преображења, 14. 
октобар) 3.915.000,00 

 
3.630.189,26  

 
92,73 

  
 208  1201-0002.3 424000 Штампа часописа, каталога и 

зборника радова... 100.000,00 81.397,42  81,40 
       Укупно за пројекат: 4.115.000,00 3.778.846,68  91,83 
       Укупно за функцију 820: 41.476.024,00 39.593.877,95 1.622.000 95,46 

    
     Извори финансирања за главу 

03:  41.476.024,00 39.593.877,95 1.622.000 95,46 
        01 Приходи из буџета 35.433.500,00 33.571.153,95  94,74 

  
    04 Сопствени приходи буџетских 

корисника   1.622.000  

  
    07 Tрансфери од других нивоа 

власти 3.653.724,00 3.653.724,00  100,00 
       позиција број 189 (424000) 3.303.724,00 3.303.724,00   
       позиција број 203(425000) 350.000,00 350.000,00   

  
    13 Нераспоређени вишак из 

ранијих година 2.388.800,00 2.369.000,00 2.369.000 99,20 

       позиција број 189 (424000) 2.388.800,00 2.369.000,00 2.369.000  

5 04 
     ИСТОРИЈСКИ АРХИВ 

КРАЉЕВО     

  
  1201   ПРОГРАМ 13: РАЗВОЈ 

КУЛТУРЕ     

  
   1201-0001  Функционисање локалних 

установа културе     
  820     Услуге културе     

    
 209   411000 Плате, додаци и накнаде 

запослених   13.900.000,00 13.729.935,60 10.000 98,78 

    
 210   412000 Социјални доприноси на терет 

послодавца 2.490.000,00 2.457.658,27  98,70 
     211   413000 Накнаде у натури 185.000,00 179.634,00  97,10 
   212   414000 Социјална давања запосленима 370.000,00 370.000,00 923.000 100,00 
     213   415000 Накнаде трошкова за запослене 420.000,00 420.000,00 1.000 100,00 

    
 214   416000 Награде запосленима и остали 

посебни расходи                               838.000,00 837.698,00  99,96 
     215   421000 Стални трошкови 1.450.000,00 1.091.054,72 146.000 75,25 
     216   422000 Трошкови путовања 65.000,00 60.067,00 48.000 92,41 
     217   423000 Услуге по уговору 50.000,00 43.960,00 322.000 87,92 
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     218   424000 Специјализоване услуге 50.000,00 34.068,00 195.000 68,14 
     219   425000 Текуће поправке и одржавање 170.000,00 71.248,88 53.000 41,91 
     220   426000 Материјал 200.000,00 158.870,90 47.000 79,44 

    
 221   431000 Амортизација некретнина и 

опреме 0,00 0,00  0,00 
     222   444000 Пратећи трошкови задуживања 0,00 0,00  0,00 
   223   465000 Остале дотације и трансфери 1.740.000,00 1.727.619,26 11.000 99,29 

    
 224   472000 Накнаде за социјалну заштиту 

из буџета 0,00 0,00 7.000 0,00 
     225   482000 Порези, обавезне таксе и казне 0,00 0,00  0,00 

    
 226   483000 Новчане казне и пенали по 

решењу судова  0,00 0,00  0,00 

    

 227   485000 Накнада штете за повреде или 
штету нанету од стране 
државних органа 0,00 0,00  

 
0,00 

     228   511000 Зграде и грађевински објекти     
     229   512000 Машине и опрема 2.012.500,00 1.229.600,00 28.000 61,10 
    230   513000 Остале некретнине и опрема 0,00 0,00  0,00 
     231   515000 Нематеријална имовина 30.000,00 19.330,00  64,43 
    1201   Развој културе     

  
   1201-0002  Подстицаји културном и 

уметничком стваралаштву     

  

   

 
 

 Штампање часописа Наша 
прошлост, Издавање 
меморандумске грађе, Дан 
архива      

   232  1201-0002.1 423000 Услуге по уговору 200.000,00 176.862,00  88,43 
   233  1201-0002.2 424000 Специјализоване услуге 150.000,00 112.025,93  74,68 
       Укупно за пројекте: 350.000,00 288.887,93  82,54 
       Укупно за функцију 820: 24.320.500,00 22.719.632,56 1.791.000 93,42 

    
      Извори финансирања за главу 

04:  24.320.500,00 22.719.632,56 1.791.000 93,42 
        01 Приходи из буџета 22.320.500,00 21.490.032,56  96.28 

  
    04 Сопствени приходи буџетских 

корисника   1.791.000  

  
    07 Трансфери од других нивоа 

власти 2.000.000,00 1.229.600  61,48 
       позиција број 229 (512000) 2.000.000,00 1.229.600   

5 05 

     НАРОДНА БИБЛИОТЕКА  
"СТЕФАН ПРВОВЕНЧАНИ" 

КРАЉЕВО     

  
  1201   ПРОГРАМ 13: РАЗВОЈ 

КУЛТУРЕ     

  
   1201-0001  Функционисање локалних 

установа културе     
  820     Услуге културе     

    
 234   411000 Плате, додаци и накнаде 

запослених   23.987.000,00 23.851.816,15 1.369.000 99,44 

    
 235   412000 Социјални доприноси на терет 

послодавца 4.296.500,00 4.272.746,00 251.000 99,45 
     236   413000 Накнаде у натури 85.000,00 80.639,92 2.000 94,87 
   237   414000 Социјална давања запосленима 200.000,00 200.000,00 237.000 100,00 
     238   415000 Накнаде трошкова за запослене 685.000,00 685.000,00 97.000 100,00 

    
 239   416000 Награде запосленима и остали 

посебни расходи                               1.378.000,00 1.371.675,00  99,54 
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     240   421000 Стални трошкови 3.400.000,00 3.384.509,59 114.000 99,54 
     241   422000 Трошкови путовања 100.000,00 99.969,00 114.000 99,97 
     242   423000 Услуге по уговору 170.000,00 170.000,00 91.000 100,00 
     243   424000 Специјализоване услуге 1.867.232,00 1.775.054,90 165.000 95,06 
     244   425000 Текуће поправке и одржавање 200.000,00 197.605,00 167.000 98,80 
     245   426000 Материјал 700.000,00 700.000,00 118.000 100,00 

    
 246   431000 Амортизација некретнина и 

опреме 0,00 0,00 29.000 0,00 
     247   444000 Пратећи трошкови задуживања 3.000,00 0,00 1.000 0,00 
   248   465000 Остале дотације и трансфери 2.936.000,00 2.909.842,86 8.000 99,11 

    
 249   472000 Накнаде за социјалну заштиту 

из буџета 0,00 0,00  0,00 
     250   482000 Порези, обавезне таксе и казне 20.000,00 0,00 8.000 0,00 

    
 251   483000 Новчане казне и пенали по 

решењу судова  0,00 0,00  0,00 

  

 252 
 

  484000 
 

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

 
0,00 

    

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

 
0,00 

     254   511000 Зграде и грађевински објекти 900.000,00 650.668,80  72,30 
     255   512000 Машине и опрема 2.857.066,00 2.771.776,00 127.000 97,01 
    256   513000 Остале некретнине и опрема 0,00 0,00  0,00 
     257   515000 Нематеријална имовина 1.500.000,00 1.415.498,41 37.000 94,37 
    1201   Развој културе     

  
   1201-0002  Подстицаји културном и 

уметничком стваралаштву     
   258  1201-0002.1 424000 Часопис повеља 2.250.000,00 2.139.383,50  95,08 
       Укупно за пројекте: 2.250.000,00 2.139.383,50  95,08 
       Укупно за функцију 820: 47.534.798,00 46.676.185,13 2.935.000 98,19 

  
     Извори финансирања за главу 

05:  47.534.798,00 46.676.185,13 
 

2.935.000 
 

98,19 
        01 Приходи из буџета 42.798.140,00 42.184.001,82 2.935.000 98,57 

  
    04 Сопствени приходи буџетских 

корисника     

  
    07 Tрансфери од других нивоа 

власти 4.449.286,00 4.250.055,69  95,52 
       позиција број 258 (424000) 350.000,00 321.920,00   

       позиција број 243 (424000) 1.525.000,00 1.439.095,69   

       позиција број 255 (512000) 2.511.926,00 2.489.040,00   

       позиција број 257 (515000) 62.360,00 0,00   

  
    13 Нераспоређени вишак 

прихода из ранијих година 287.372,00 242.127,62   

       позиција број 243 (424000) 242.232,00 242.127,62   

       позиција број 255 (512000) 45.140,00 0,00   

5 06 
     КРАЉЕВАЧКО 

ПОЗОРИШТЕ     

  
  1201   ПРОГРАМ 13: РАЗВОЈ 

КУЛТУРЕ     

  
   1201-0001  Функционисање локалних 

установа културе     

  820     Услуге културе     
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 259   411000 Плате, додаци и накнаде 

запослених   12.380.000,00 12.318.524,37 99.000 99,50 

    
 260   412000 Социјални доприноси на терет 

послодавца 2.220.000,00 2.205.033,00 18.000 99,33 
     261   413000 Накнаде у натури 135.000,00 131.754,00 1.000 97,60 
   262   414000 Социјална давања запосленима 150.000,00 82.048,75 26.000 54,70 
     263   415000 Накнаде трошкова за запослене 228.000,00 227.486,00  99,77 

    
 264   416000 Награде запосленима и остали 

посебни расходи                               260.000,00 247.435,00  95,17 
     265   421000 Стални трошкови 1.872.000,00 1.609.429,83 165.000 85,97 
     266   422000 Трошкови путовања 60.000,00 49.321,00 33.000 82,20 
     267   423000 Услуге по уговору 20.000,00 20.000,00 1.101.000 100,00 
     268   424000 Специјализоване услуге 0,00 0,00 1.385.000 0,00 
     269   425000 Текуће поправке и одржавање 230.000,00 229.638,05 430.000 99,84 
     270   426000 Материјал 235.000,00 234.979,12 234.000 99,99 

    
 271   431000 Амортизација некретнина и 

опреме 0,00 0,00 56.000 0,00 
     272   444000 Пратећи трошкови задуживања 5.000,00 0,00  0,00 
   273   465000 Остале дотације и трансфери 1.450.000,00 1.409.232,47 38.000 97,19 

    
 274   472000 Накнаде за социјалну заштиту 

из буџета 0,00 0,00  0,00 
     275   482000 Порези, обавезне таксе и казне 5.000,00 0,00 1.000 0,00 

    
 276   483000 Новчане казне и пенали по 

решењу судова  0,00 0,00  0,00 

    

 277   485000 Накнада штете за повреде или 
штету нанету од стране 
државних органа 0,00 0,00 

 
24.000 

 
0,00 

     278   511000 Зграде и грађевински објекти 4.580.000,00 4.108.086,43 153.000 89,70 
     279   512000 Машине и опрема 0,00 0,00 175.000 0,00 
    280   513000 Остале некретнине и опрема 0,00 0,00  0,00 
     281   515000 Нематеријална имовина 0,00 0,00  0,00 
    1201   Развој културе     

  
   1201-0002  Подстицаји културном и 

уметничком стваралаштву     

  
   1201-0002.1  Премијера драмских представа у 

сезони 2015/2016     
   282  1201-0002.1.1 423000 Услуге по уговору 30.000,00 29.977,80  99,93 

   283  1201-0002.1.2 424000 Специјализоване услуге 850.000,00 849.375,00  99,93 
   284  1201-0002.1.3 426000 Материјал 56.000,00 55.763,94  99,58 
       Укупно за пројекат: 936.000,00 935.116,74  99,91 

  
   1201-0002.2  Премијера представа за децу у 

сезони 2015/2016     
   285  1201-0002.2.1 423000 Услуге по уговору 16.050, 00 16.050,00  100,00 
   286  1201-0002.2.2 424000 Специјализоване услуге 1.070.840,00 1.070.839,00  100,00 
   287  1201-0002.2.3 426000 Материјал 40.000,00 40.000,00  100,00 
       Укупно за пројекат: 1.126.890,00 1.126.889,00  100,00 

  
   1201-0002.3  Премијера камерне драме у 

сезони 2015/2016     
   288  1201-0002.3.1 423000 Услуге по уговору 30.000,00 29.960,00  99,87 
   289  1201-0002.3.2 424000 Специјализоване услуге 420.000,00 417.527,00  99,41 
   290  1201-0002.3.3 426000 Материјал 144.000,00 143.876,97  99,91 
       Укупно за пројекат: 594.000,00 591.363,97  99,56 
     1201-0002.4  Извођење редовног репертоара     
   291  1201-0002.4.1 422000 Трошкови путовања 310.000,00 259.990,00  83,87 
   292  1201-0002.4.2 423000 Услуге по уговору 80.000,00 79.992,80  99,99 
   293  1201-0002.4.3 424000 Специјализоване услуге 3.250.000,00 3.249.994,59  100,00 
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       Укупно за пројекат: 3.640.000,00 3.589.977,39  98,63 

  
 294  1201-0002.5.1 424000 "Божићна позоришна авантура" 

– дечија представа 200.000,00 200.000,00  100,00 
       Укупно за пројекат: 200.000,00 200.000,00  100,00 
     1201-0002.6  Фестивал Мали Јоаким     
   295  1201-0002.6.1 423000 Услуге по уговору 150.000,00 149.985,89  99,99 
   296  1201-0002.6.2 424000 Специјализоване услуге 800.000,00 799.994,01  100,00 
   297  1201-0002.6.3 426000 Материјал 50.000,00 50.000,00  100,00 
       Укупно за пројекат: 1.000.000,00 999.979,90  100,00 
       Укупно за функцију 820: 31.326.890,00 30.316.295,02 3.939.000 96,77 
         Извори финансирања за главу 06:  31.326.890,00 30.316.295,02 3.939.000 96,77 

    
    

01 Приходи из буџета 31.326.890,00 30.316.295,02  96,77 

  
    04 Сопствени приходи буџетских 

корисника   3.939.000  

5 07 
     КУЛТУРНИ ЦЕНТАР 

"РИБНИЦА" РИБНИЦА     

  
  1201   ПРОГРАМ 13: РАЗВОЈ 

КУЛТУРЕ     

  
   1201-0001  Функционисање локалних 

установа културе     
  820     Услуге културе     

    
 298   411000 Плате, додаци и накнаде 

запослених   12.761.000,00 12.761.000,00 1.946.000 100,00 

    
 299   412000 Социјални доприноси на терет 

послодавца 2.285.000,00 2.284.343,68 350.000 99,97 
     300   413000 Накнаде у натури 0,00 0,00  0,00 
   301   414000 Социјална давања запосленима 200.000,00 120.000,00 54.000 60,00 
     302   415000 Накнаде трошкова за запослене 490.000,00 477.499,33 45.000 97,45 

    
 303   416000 Награде запосленима и остали 

посебни расходи                               220.000,00 204.825,27  93,10 
     304   421000 Стални трошкови 1.800.000,00 1.762.310,30 364.000 97,91 
     305   422000 Трошкови путовања 65.000,00 53.996,00  83,07 
     306   423000 Услуге по уговору 220.000,00 219.299,77 99.000 99,68 
     307   424000 Специјализоване услуге 0,00 0,00 1.353.000 0,00 
     308   425000 Текуће поправке и одржавање 435.000,00 404.879,56 1.000 93,08 
     309   426000 Материјал 260.000,00 259.441,64 115.000 99,79 
     310   431000 Амортиз. некретнина и опреме 0,00 0,00  0,00 

  
 311   441000 Отплата камата домаћим 

пословним банкама 0,00 0,00  0,00 
     312   444000 Пратећи трошкови задуживања 3.000,00 0,00  0,00 
   313   465000 Остале дотације и трансфери 1.386.000,00 1.386.000,00 97.000 100,00 

    
 314   472000 Накнаде за социјалну заштиту 

из буџета 0,00 0,00  0,00 

  
 315   481000 Дотације невладиним 

организацијама 0,00 0,00 5.000 0,00 
     316   482000 Порези, обавезне таксе и казне 20.000,00 0,00 364.000 0,00 

    
 317   483000 Новчане казне и пенали по 

решењу судова  0,00 0,00  0,00 

    

 318   485000 Накнада штете за повреде или 
штету нанету од стране 
државних органа 0,00 0,00  

 
0,00 

     319   511000 Зграде и грађевински објекти 0,00 0,00  0,00 
     320   512000 Машине и опрема 680.000,00 669.796,34  98,50 
    321   513000 Остале некретнине и опрема 0,00 0,00 1.720.000 0,00 
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     322   515000 Нематеријална имовина 70.000,00 66.843,49  95,49 
   323   523000 Залихе робе за даљу продају 0,00 0,00  0,00 
    1201   Развој културе     

  
   1201-0002  Подстицаји културном и 

уметничком стваралаштву     
   324  1201-0002.1 424000 Маглич фестивал 1.500.000,00 1.490.723,93  99,38 
   325  1201-0002.2 424000 Џезибар фестивал 1.950.000,00 1.950.000,00  100,00 
   326  1201-0002.3 424000 Стритарт фестивал 1.200.000,00 1.199.989,60  100,00 
   327  1201-0002.4 424000 Смотра народног стваралаштва 200.000,00 199.275,42  99,64 
   328  1201-0002.5 424000 Ликовне изложбе 700.000,00 466.517,96  66,65 

  
 329  1201-0002.6 424000 Књижевне вечери и издавачка 

делатност 500.000,00 453.974,13  90,79 
   330  1201-0002.7 424000 Годишњи концерт 200.000,00 179.688,00  89,84 
   331  1201-0002.8 424000 Црвчанин - Градски хор 350.000,00 292.294,58  83,51 
   332  1201-0002.9 424000 Месечни концерти 200.000,00 200.000,00  100,00 
   333  1201-0002.10 424000 Певачка група 150.000,00 149.503,94  99,67 
   334  1201-0002.11 424000 Дечије секције за младе 250.000,00 236.862,29  94,74 
       Укупно за пројекте: 7.200.000,00 6.818.829,85  94,71 
       Укупно за функцију 820: 28.095.000,00 27.489.065,23 6.513.000 97,84 

    
     Извори финансирања за главу 

07:  28.095.000,00 27.489.065,23 6.513.000 97,84 
        01 Приходи из буџета 26.745.000,00 26.139.695,63  97,74 

  
    04 Сопствени приходи буџетских 

корисника   6.513.000  

  
    7 Трансфери од ругих нивоа 

власти 1.150.000,00 
 

1.149.380,00  
 

99,95 

  
     

позиција број 325 (424000) 850.000,00 
 

850.000,00   

  
     

позиција број 320 (512000 300.000,00 
 

299.380,00   

  
    13 Нераспоређени вишак 

прихода из ранијих година 200.000,00 
 

199.989,60  
 

99,99 

  
     

позиција број 326 (424000) 200.000,00 
 

199.984,60   

5 08 
     ДОМ КУЛТУРЕ 

"СТУДЕНИЦА" УШЋЕ     

  
  1201   ПРОГРАМ 13: РАЗВОЈ 

КУЛТУРЕ     

  
   1201-0001  Функционисање локалних 

установа културе     

  820     Услуге културе     

    
 335   411000 Плате, додаци и накнаде 

запослених   3.280.000,00 3.280.000,00 1.000 100,00 

    
 336   412000 Социјални доприноси на терет 

послодавца 590.000,00 587.351,74  99,55 
     337   413000 Накнаде у натури 0,00 0,00  0,00 
     338   414000 Социјална давања запосленима 0,00 0,00  0,00 
     339   415000 Накнаде трошкова за запослене 260.000,00 246.688,30  94,88 

    
 340   416000 Награде запосленима и остали 

посебни расходи                               0,00 0,00  0,00 
     341   421000 Стални трошкови 580.000,00 400.954,80 2.000 69,13 
     342   422000 Трошкови путовања 30.000,00 16.800,00 3.000 56,00 
     343   423000 Услуге по уговору 400.000,00 351.645,68  87,91 
     344   424000 Специјализоване услуге 760.000,00 251.500,00 62.000 33,09 
     345   425000 Текуће поправке и одржавање 165.000,00 145.182,00 13.000 87,99 



Strana 44 - Broj 21               SLU@BENI LIST GRADA KRAQEVA                 20. septembar 2017. godine 
 

Р
а
зд
ео

 

Г
л
а
в
а

 

Ф
у
н
к
ц

. 

П
о
зи
ц
и
ја

 

П
р
о
гр
а
м

 

Пројек-
тне 

актив./ 
Прој 

Екон. 
клас. 

ОПИС 
План за 

2016. годину 
из буџета 

Извршено за 
период 01.01.-

31.12.2016. 
године 

 
Расходи 
и издаци 

из 
консоли-
дованих 
извештаја 

% 
10/9 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9 10. 11 12 
     346   426000 Материјал 110.000,00 106.263,00 145.000 96,60 

    
 347   431000 Амортизација некретнина и 

опреме 0,00 0,00  0,00 
     348   444000 Пратећи трошкови задуживања 2.000,00 0,00  0,00 
   349   465000 Остале дотације и трансфери 350.000,00 347.038,33  99,15 

    
 350   472000 Накнаде за социјалну заштиту 

из буџета 0,00 0,00  0,00 
     351   482000 Порези, обавезне таксе и казне 5.000,00 0,00  0,00 

    
 352   483000 Новчане казне и пенали по 

решењу судова  0,00 0,00  0,00 

    

 353   485000 Накнада штете за повреде или 
штету нанету од стране 
државних органа 0,00 0,00  

 
0,00 

     354   511000 Зграде и грађевински објекти 0,00 0,00  0,00 
     355   512000 Машине и опрема 0,00 0,00  0,00 
    356   513000 Остале некретнине и опрема 0,00 0,00  0,00 
     357   515000 Нематеријална имовина 30.000,00 29.275,03 65.000 97,58 
    1201   Развој културе     

  
   1201-0002  Подстицаји културном и 

уметничком стваралаштву     

  
 358  1201-0002.1 424000 Пројекат "Кад замиришу 

јорговани" 161.000,00 160.760,00  99,85 

  
 359  1201-0002.2 424000 Пројекат Годишњи концерт 

КУД-а "Студеница" 52.000,00 49.895,51  95,95 
       Укупно за пројекте: 213.000,00 210.655,51  98,90 
       Укупно за функцију 820: 6.775.000,00 5.973.354,39 291.000 88,17 

    
      Извори финансирања за главу 

08:  6.775.000,00 5.973.354,39 291.000 88,17 
        01 Приходи из буџета 6.775.000,00 5.973.354,39  88,17 

  
    04 Сопствени приходи буџетских 

корисника   291.000  

5 09 

     ЗАВОД ЗА ЗАШТИТУ 
СПОМЕНИКА КУЛТУРЕ 

КРАЉЕВО     

  
  1201 

 
 ПРОГРАМ 13: РАЗВОЈ 

КУЛТУРЕ     

  
  

 
1201-0001  Функционисање локалних 

установа културе     

  820     Услуге културе     

    
 360   411000 Плате, додаци и накнаде 

запослених   14.750.000,00 14.750.000,00 1.858.000 100,00 

    
 361   412000 Социјални доприноси на терет 

послодавца 2.640.300,00 2.640.250,00 334.000 100,00 
     362   413000 Накнаде у натури 0,00 0,00  0,00 
   363   414000 Социјална давања запосленима 0,00 0,00 40.000 0,00 
     364   415000 Накнаде трошкова за запослене 210.000,00 182.037,02 75.000 86,68 

    
 365   416000 Награде запосленима и остали 

посебни расходи                               439.000,00 439.000,00 8.000 100,00 
     366   421000 Стални трошкови 1.400.000,00 1.378.456,57 545.000 98,46 
     367   422000 Трошкови путовања 5.000,00 5.000,00 995.000 100,00 
     368   423000 Услуге по уговору 130.000,00 130.000,00 508.000 100,00 
     369   424000 Специјализоване услуге 18.400.000,00 9.962.764,22 5.568.000 54,15 
     370   425000 Текуће поправке и одржавање 60.000,00 59.800,00 134.000 99,67 
     371   426000 Материјал 80.000,00 80.000,00 239.000 100,00 
     372   431000 Амортиз. некретнина и опреме 0,00 0,00  0,00 
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 373   441000 Отплата камата домаћим 

пословним банкама 0,00 0,00 2.000 0,00 
     374   444000 Пратећи трошкови задуживања 0,00 0,00  0,00 
   375   465000 Остале дотације и трансфери 1.225.000,00 1.225.000,00 290.000 100,00 

    
 376   472000 Накнаде за социјалну заштиту 

из буџета 0,00 0,00  0,00 
     377   482000 Порези, обавезне таксе и казне 0,00 0,00 206.000 0,00 

    
 378   483000 Новчане казне и пенали по 

решењу судова  0,00 0,00  0,00 

    

 379   485000 Накнада штете за повреде или 
штету нанету од стране 
државних органа 0,00 0,00  

 
0,00 

     380   511000 Зграде и грађевински објекти 0,00 0,00  0,00 
     381   512000 Машине и опрема 0,00 0,00 214.000 0,00 
    382   513000 Остале некретнине и опрема 0,00 0,00  0,00 
     383   515000 Нематеријална имовина 0,00 0,00  0,00 
    1201   Развој културе     

  
     1201-0002  Подстицаји културном и 

уметничком стваралаштву     

  

 384 
 

 1201-0002.1 424000 
 

Заштитна археолошка 
истраживања на локалитету 
Мираше 133.400,00 

 
76.922,00  

 
57,66 

  

 385 
 

 1201-0002.2 424000 
 

Заштитна археолошка 
истраживања на локалитету 
Равни 0,00 

 
0,00  

 
0,00 

  

 386 
 
 

 1201-0002.3 424000 
 
 

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

 
 

157.732,96  

 
 

94,97 

  

 387 
 
 

 1201-0002.4 424000 
 
 

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

 
 

154.704,00  

 
 

96,15 

  

 388 
 

 1201-0002.5 424000 
 

Наставак сликарских радова на 
иконама цркве св.Тројице у 
Бистрици 839.942,68 

 
839.942,68  

 
100,00 

   389  1201-0002.6 424000 Публикација 50 година Завода 997.832,83 997.832,83  100,00 
   390  1201-0002.7 424000 Геодетско тех.снимак Хисарџија 192.000,00 0,00  0,00 

  
 391  1201-0002.8 424000 Завршетак радова Швапчића 

куће 3.392.468,31 3.392.468,31  100,00 
       Укупно за пројекте: 5.882.619,82 5.619.602,78  95,53 

  
     

Укупно за функцију 820: 45.221.919,82 36.471.910,59 
 

11.016.000 80,65 

         Извори финансирања за главу 09:  45.221.919,82  11.016.000 80,65 
        01 Приходи из буџета 21.591.676,00 21.278.902,55  98,55 

  
    7 Трансфери од других нивоа 

власти 18.400.000,00 9.962.764,22  54,15 
       позиција број 369 (424000) 18.400.000,00 9.962.764,22   

  
    04 Сопствени приходи буџетских 

корисника   11.016.000  

  
    13 Нераспоређ. вишак прихода из 

ранијих година 5.230.243,82 5.230.243,82  100,00 
       позиција број 388 (424000)             839.942,68 839.942,68   
       позиција број 389 (424000)             997.832,83 997.832,83   
       позиција број 390 (424000)              0,00 0,00   
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     позиција број 391 (424000) 

 
3.392.468,31 

 
3.392.468,31 

   

5 10 
     СПОРТСКИ ЦЕНТАР 

"ИБАР"                           

  
  1301   ПРОГРАМ 14: РАЗВОЈ 

СПОРТА И ОМЛАДИНЕ     

  
   1301-0003  Одржавање спортске 

инфраструктуре     
  810     Услуге рекреације и спорта     

    
 392   411000 Плате, додаци и накнаде 

запослених   8.200.000,00 8.200.000,00 1.640.000 100,00 

    
 393   412000 Социјални доприноси на терет 

послодавца 1.468.000,00 1.468.000,00 258.000 100,00 
     394   413000 Накнаде у натури 0,00 0,00  0,00 
   395   414000 Социјална давања запосленима 250.000,00 250.000,00 273.000 100,00 
     396   415000 Накнаде трошкова за запослене 335.000,00 335.000,00 19.000 100,00 

    
 397   416000 Награде запосленима и остали 

посебни расходи                               37.700,00 37.276,00  98,88 
     398   421000 Стални трошкови 12.500.000,00 10.523.900,03 260.000 84,19 
     399   422000 Трошкови путовања 30.000,00 2.123,80 131.000 7,08 
     400   423000 Услуге по уговору 5.000.000,00 4.410.263,29 414.000 88,21 
     401   424000 Специјализоване услуге 200.000,00 63.000,00  31,50 
     402   425000 Текуће поправке и одржавање 1.000.000,00 985.802,90 40.000 98,58 
     403   426000 Материјал 600.000,00 594.928,59 102.000 99,15 

    
 404   431000 Амортизација некретнина и 

опреме 0,00 0,00 17.136.000 0,00 

  
 405   441000 Отплата камата домаћим 

пословним банкама 0,00 0,00  0,00 
     406   444000 Пратећи трошкови задуживања 5.000,00 2.153,55  43,07 
   407   465000 Остале дотације и трансфери 385.000,00 385.000,00 547.000 100,00 

    
 408   472000 Накнаде за социјалну заштиту 

из буџета 0,00 0,00  0,00 

    
 409   481000 Дотације невладиним 

организацијама         0,00 0,00  0,00 
     410   482000 Порези, обавезне таксе и казне 50.000,00 0,00 43.000 0,00 

    
 411   483000 Новчане казне и пенали по 

решењу судова  0,00 0,00 312.000 0,00 

    

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

 
0,00 

     413   511000 Зграде и грађевински објекти 2.800.000,00 2.591.056,98 25.000 92,54 
     414   512000 Машине и опрема 700.000,00 698.325,00  99,76 
     415   513000 Остале некретнине и опрема 0,00 0,00  0,00 
     416   515000 Нематеријална имовина 0,00 0,00  0,00 
       Укупно за функцију 810: 33.560.700,00 30.546.830,14 21.200.000 91,02 

    
     Извори финансирања за главу 

10:  33.560.700,00 30.546.830,14 21.200.000 91,02 
        01 Приходи из буџета 33.560.700,00 30.546.830,14  91,02 

  

    04 Сопствени приходи буџетских 
корисника 
 
 
 
 
   

 
21.200.000 
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5 11 

     ПРЕДШКОЛСКА 
УСТАНОВА  

"ОЛГА ЈОВИЧИЋ-РИТА"     

  
  2001   ПРОГРАМ 8: ПРЕДШКОЛСКО 

ОБРАЗОВАЊЕ     

  
   2001-0001  Функционисање предшколских 

установа     

  911     Предшколско образовање     

    
 417   411000 Плате, додаци и накнаде 

запослених   137.564.800,00 137.493.854,57 67.063.000 99,95 

    
 418   412000 Социјални доприноси на терет 

послодавца 24.611.400,00 24.611.400,00 11.993.000 100,00 
     419   413000 Накнаде у натури 0,00 0,00 59.000 0,00 
   420   414000 Социјална давања запосленима 1.000.000,00 128.038,00 10.748.000 12,80 
     421   415000 Накнаде трошкова за запослене 3.700.000,00 3.589.983,59 69.000 97,03 

    
 422   416000 Награде запосленима и остали 

посебни расходи                               1.200.000,00 1.200.000,00 73.000 100,00 
     423   421000 Стални трошкови 22.750.000,00 21.713.241,05 4.162.000 95,44 
     424   422000 Трошкови путовања 0,00 0,00 5.027.000 0,00 
     425   423000 Услуге по уговору 150.000,00 129.236,06 5.563.000 86,16 
     426   424000 Специјализоване услуге 2.000.000,00 2.000.000,00 657.000 100,00 
     427   425000 Текуће поправке и одржавање 2.100.000,00 2.074.604,18 4.348.000 98,79 
     428   426000 Материјал 19.000.000,00 18.997.893,67 16.099.000 99,99 

    
 429   431000 Амортизација некретнина и 

опреме 0,00 0,00  0,00 
     430   444000 Пратећи трошкови задуживања 0,00 0,00 10.000 0,00 
   431   465000 Остале дотације и трансфери 9.201.000,00 9.201.000,00 3.401.000 100,00 
     432   482000 Порези, обавезне таксе и казне 0,00 0,00 139.000 0,00 

    
 433   483000 Новчане казне и пенали по 

решењу судова  0,00 0,00  0,00 

    

 434   485000 Накнада штете за повреде или 
штету нанету од стране 
државних органа 5.000.000,00 3.357.318,08 

 
113.000 

 
67,15 

     435   511000 Зграде и грађевински објекти 5.000.000,00 4.806.856,52 6.000 96,14 
     436   512000 Машине и опрема 8.300.000,00 8.297.147,84 2.100.000 99,97 
     437   513000 Остале некретнине и опрема 0,00 0,00  0,00 
     438   515000 Нематеријална имовина 0,00 0,00  0,00 
   439   541000 Земљиште 0,00 0,00  0,00 
       Укупно за функцију 911: 241.577.200,00 237.600.573,56 131.630.000 98,35 

    
     Извори финансирања за главу 

11: 241.577.200,00 237.600.573,56 
 

131.630.000 98,35 

        01 Приходи из буџета 241.577.200,00 237.600.573,56  98,35 

  
    04 Сопствени приходи буџетских 

корисника   131.630.000  

5 12 
     ДЕЧЈЕ ОДМАРАЛИШТЕ 

"ГОЧ"     

  
  0602   ПРОГРАМ 15: ЛОКАЛНА 

САМОУПРАВА     

  
   0602-0001  Функционисање локалне 

самоуправе и градских општина     

  911     Предшколско образовање     

    
 440   411000 Плате, додаци и накнаде 

запослених   17.430.000,00 17.430.000,00 14.057.000 100,00 

    
 441   412000 Социјални доприноси на терет 

послодавца 3.119.800,00 3.119.800,00 2.516.000 100,00 
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     442   413000 Накнаде у натури 130.000,00 118.584,05  91,22 
   443   414000 Социјална давања запосленима 260.000,00 254.358,00 927.000 97,83 
     444   415000 Накнаде трошкова за запослене 500.000,00 498.370,09  99,67 

    
 445   416000 Награде запосленима и остали 

посебни расходи                               105.000,00 104.757,11 62.000 99,77 
     446   421000 Стални трошкови 6.000.000,00 5.391.004,84 1.829.000 89,85 
     447   422000 Трошкови путовања 10.000,00 0,00 1.154.000 0,00 
     448   423000 Услуге по уговору 200.000,00 199.550,00 1.694.000 99,78 
     449   424000 Специјализоване услуге 700.000,00 674.320,00 394.000 96,33 
     450   425000 Текуће поправке и одржавање 2.000.000,00 1.999.249,17 41.000 99,96 
     451   426000 Материјал 9.000.000,00 8.747.287,61 5.832.000 97,19 

    
 452   431000 Амортизација некретнина и 

опреме 0,00 0,00  0,00 
     453   444000 Пратећи трошкови задуживања 0,00 0,00  0,00 
   454   465000 Остале дотације и трансфери 730.000,00 730.000,00 626.000 100,00 
     455   482000 Порези, обавезне таксе и казне 0,00 0,00 167.000 0,00 

    
 456   483000 Новчане казне и пенали по 

решењу судова  0,00 0,00 61.000 0,00 

    

 457   485000 Накнада штете за повреде или 
штету нанету од стране 
државних органа 0,00 

 
0,00   

     458   511000 Зграде и грађевински објекти 6.900.000,00 1.524.214,56  22,09 
     459   512000 Машине и опрема 550.000,00 549.314,01  99,88 
     460   513000 Остале некретнине и опрема 0,00 0,00  0,00 
     461   515000 Нематеријална имовина 0,00 0,00  0,00 
   462   523000 Залихе робе за дању продају 0,00 0,00 5.476.000 0,00 
       Укупно за функцију 911: 47.634.800,00 41.340.809,44 34.836.000 86,79 

    
      Извори финансирања за главу 

12:  47.634.800,00 41.340.809,44 34.836.000 86,79 
        01 Приходи из буџета 47.634.800,00 41.340.809,44  86,79 

  
    04 Сопствени приходи буџетских 

корисника   34.836.000  

5 13 
      ТУРИСТИЧКА 

ОРГАНИЗАЦИЈА КРАЉЕВО     

    1502   ПРОГРАМ: РАЗВОЈ ТУРИЗМА      

     1502-0001  Управљање развојем туризма     

  473     Туризам     

    
 463   411000 Плате, додаци и накнаде 

запослених   5.425.000,00 5.425.000,00 2.110.000 100,00 

    
 464   412000 Социјални доприноси на терет 

послодавца 971.000,00 971.000,00 351.000 100,00 
     465   413000 Накнаде у натури 0,00 0,00  0,00 
     466   414000 Социјална давања запосленима 0,00 0,00 364.000 0,00 
     467   415000 Накнаде трошкова за запослене 190.000,00 182.015,23 28.000 95,80 

    
 468   416000 Награде запосленима и остали 

посебни расходи                               0,00 0,00  0,00 
     469   421000 Стални трошкови 1.200.000,00 1.089.167,07 110.000 90,76 
     470   422000 Трошкови путовања 400.000,00 400.000,00 2.000 100,00 
     471   423000 Услуге по уговору 1.450.000,00 1.446.626,51 1.724.000 99,77 
     472   424000 Специјализоване услуге 0,00 0,00 9.153.000 0,00 
     473   425000 Текуће поправке и одржавање 100.000,00 99.961,68 13.000 99,96 
     474   426000 Материјал 240.000,00 239.886,70 21.000 99,95 

    
 475   431000 Амортизација некретнина и 

опреме 0,00 0,00  0,00 
     476   444000 Пратећи трошкови задуживања 3.000,00 0,00  0,00 
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   477   465000 Остале дотације и трансфери 684.000,00 684.000,00 16.000 100,00 
     478   482000 Порези, обавезне таксе и казне 10.000,00 6.740,00 2.298.000 67,40 

    
 479   483000 Новчане казне и пенали по 

решењу судова  0,00 0,00  0,00 

    

 480   485000 Накнада штете за повреде или 
штету нанету од стране 
државних органа 0,00 0,00  

 
0,00 

     481   511000 Зграде и грађевински објекти 0,00 0,00  0,00 
     482   512000 Машине и опрема 0,00 0,00  0,00 
     483   513000 Остале некретнине и опрема 0,00 0,00  0,00 
     484   515000 Нематеријална имовина 0,00 0,00  0,00 
     485   523000 Залихе робе за даљу продају 0,00 0,00 764.000 0,00 
    1502   Развој туризма     
     1502-0002  Туристичка промоција     

  
 486  1502-0002.1 424000 Промиција туризма кроз 

манифестације-организат. 2.830.000,00 2.820.960,70  99,68 
   487  1502-0002.2 424000 Промоција града-суорганизатор 2.270.000,00 2.269.479,25  99,98 
       Укупно за пројекте: 5.100.000,00 5.090.439,95  99,81 
       Укупно за функцију 473: 15.773.000,00 15.634.837,14 16.954.000 99,12 

    
     Извори финансирања за главу 

13:  15.773.000,00 15.634.837,14 16.954.000 99,12 
        01 Приходи из буџета 15.773.000,00 15.634.837,14  99,12 

  
    04 Сопствени приходи буџетских 

корисника   16.954.000  

5 14      МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ     

  
  0602   ПРОГРАМ 15: ЛОКАЛНА 

САМОУПРАВА     

     0602-0002  Месне заједнице     

  

160     Опште јавне услуге 
некласификоване на другом 
месту     

  
 488   411000 Плате, додаци и накнаде 

запослених   0,00 0,00 1.922.000 0,00 

  
 489   412000 Социјални доприноси на терет 

послодавца 0,00 0,00  0,00 
   490   414000 Социјална давања запосленима 0,00 0,00  0,00 
   491   415000 Накнаде трошкова за запослене 0,00 0,00  0,00 
     492   421000 Стални трошкови 2.500.000,00 1.642.766,87 1.731.000 65,71 
   493   422000 Трошкови путовања 0,00 0,00  0,00 
     494   423000 Услуге по уговору 3.200.000,00 2.817.578,16 631.000 88,05 
     495   424000 Специјализоване услуге 1.600.000,00 1.527.405,33 302.000 95,46 
     496   425000 Текуће поправке и одржавање 15.700.000,00 15.335.629,26 3.554.000 97,68 
     497   426000 Материјал 500.000,00 375.414,17 297.000 75,08 

    

 498 
 

  451000 
 

Субвенције јавним 
нефинансијским предузећима и 
организацијама 0,00 0,00  

 
0,00 

   499   465000 Остале дотације и трансфери 0,00 0,00  0,00 

  
 500   481000 Дотације невладиним 

организацијама         0,00 0,00 170.000 0,00 
   501   482000 Порези, обавезне таксе и казне 0,00 0,00 1.000 0,00 

  
 502   483000 Новчане казне и пенали по 

решењу судова  500.000,00 193.908,69 16.000 38,78 

    

 503   484000 Накнада штете за повреде или 
штету насталу услед 
елементарних непогода 0,00 0,00  

 
0,00 
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   504   511000 Зграде и грађевински објекти  0,00 0,00  0,00 
   505   512000 Машине и опрема 1.017.067,00 952.240,60 687.000 93,63 
   506   513000 Остале некретнине и опрема 0,00 0,00  0,00 
   507   515000 Нематеријална имовина 0,00 0,00  0,00 
   508   541000 Земљиште 0,00 0,00  0,00 
       Укупно за функцију 160: 25.017.067,00 22.844.943,08 9.311.000 91,32 

    
     Извори финансирања за главу 

14: 25.017.067,00 22.844.943,08 9.311.000 91,32 
        01 Приходи из буџета 25.000.000,00 22.827.943,08  91,31 

  
    04 Сопствени приходи буџетских 

корисника   9.311.000  

  
    13 Нераспоређени вишак 

прихода из ранијих година 17.067,00 17.000,00  99,61 

  
     позиција 505(512000) 

 
17.067,00 

 
17.000,00 

   

5 15 

      ФОНД ЗА РАЗВОЈ 
ПОЉОПРИВРЕДЕ 
 ГРАДА КРАЉЕВА     

  
  0101   ПРОГРАМ 5: РАЗВОЈ 

ПОЉОПРИВРЕДЕ     

  
   0101-0001  Унапређење услова за 

пољопривредну делатност     

  
420     Пољопривреда, шумарство, лов 

и риболов     
   509   421000 Стални трошкови 250.000,00 193.738,66  77,50 
   510   423000 Услуге по уговору 2.000.000,00 1.757.878,69  87,89 

   511   424000 Специјализоване услуге 100.000,00 0,00  0,00 

   512   426000 Материјал 25.000,00 0,00  0,00 

  

 513 
 

  451000 
 

Субвенције јавним 
нефинансијским предузећима и 
организацијама 80.000.000,00 

 
64.486.466,22  

 
80,61 

       Укупно за функцију 420: 82.375.000,00 66.438.083,57  80,65 

  
     Извори финансирања за главу 

15:  82.375.000,00 66.438.083,57  80,65 
      01 Приходи из буџета 82.375.000,00 66.438.083,57   

            

5 16 

     ВАТРОГАСНИ ФОНД 
КРАЉЕВА 

     

  
  0602 

 
 ПРОГРАМ 15: ЛОКАЛНА 

САМОУПРАВА     

  
  

 
0602-0001  Функционисање локалне 

самоуправе и градских општина     

  

160     Опште јавне услуге 
некласификоване на другом 
месту     

   514   421000 Стални трошкови     

  
 515   481000 Дотације невладиним 

организацијама         450.000,00 400.000,00  88,89 
       Укупно за функцију 160: 450.000,00 400.000,00  88,89 

  
     Извори финансирања за главу 

16:  450.000,00 400.000,00  88,89 

  
    01 Приходи из буџета 

 
450.000,00 

 
400.000,00 
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5 17 

     ФОНДАЦИЈА 
 "ПЕТАР БОГАВАЦ-
АНЂЕЛКО САВИЋ"        

  
  0602 

 
 ПРОГРАМ 15: ЛОКАЛНА 

САМОУПРАВА     

  
  

 
0602-0001 

 
 Функционисање локалне 

самоуправе и градских општина     

  
160     Опште јавне услуге 

некласификов. на другом месту     
   516   421000 Стални трошкови 0,00 0,00 15.000 0,00 
   517   423000 Услуге по уговору 0,00 0,00 57.000 0,00 
   518   424000 Специјализоване услуге 0,00 0,00  0,00 
   519   426000 Материјал 0,00 0,00 5.000 0,00 

  
 520   472000 Накнаде за социјалну заштиту 

из буџета 500.000,00 500.000,00 1.149.000 100,00 
       Укупно за функцију 160: 500.000,00 500.000,00 1.226.000 100,00 

  
     Извори финансирања за главу 

17:  500.000,00 500.000,00 
 

1.226.000 100,00 
      01 Приходи из буџета 500.000,00 500.000,00  100,00 

  
    04 Сопствени приходи буџетских 

корисника   1.226.000  

5 18      ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ          

  
  2002   ПРОГРАМ 9: ОСНОВНО 

ОБРАЗОВАЊЕ     

  
   2002-0001  Функционисање основних 

школа      
  912     Основно образовање     

    
 521   463111 Текући трансфери нивоу 

Републике 211.093.132,00 201.940.717,90  95,66 

  
     - 413-416-Oстали расходи за  

запослене                47.444.460,00       

  
     - 42-Расходи за коришћење роба  

и услуга                 163.084.372,00       

  
     - 44-Расходи по основу отплате 

камата                            10.000,00        

  
     - 472-Накнаде за социјалну 

заштиту из буџета       500.000,00       
       - 48-Остали расходи     54.300,00        

    
 522 

  
463211 Капитални трансфери нивоу 

Републике 24.221.360,00 21.601.161,83  89,18 

  
     - 51-Издаци за нефинансијску  

имовину                  24.221.360,00    24.221.360,00 
 

21.601.161,83   
       - 54-Природна имовина         0,00      
       Укупно за функцију 912: 235.314.492,00 223.541.879,73  95,00 

    
     Извори финансирања за главу 

18:  235.314.492,00 223.541.879,73  95,00 

        01 Приходи из буџета 235.314.492,00 223.541.879,73   

5 19      СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ            

  
  2002   ПРОГРАМ 9: СРЕДЊЕ 

ОБРАЗОВАЊЕ     
     2002-0001  Функционисање средњих школа      
  920     Средње образовање     

    
 523   463111 Текући трансфери нивоу 

Републике 101.901.100,00 96.287.395,01  94,49 
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     - 413-416-Oстали расходи за  

запослене                20.900.000,00       

  
     - 42-Расходи за коришћење роба 

и услуга                  80.808.100,00        

  
     - 44-Расходи по основу отплате 

камата                                     0,00        

  
     - 472-Накнаде за социјалну 

заштиту из буџета                 0,00        
       - 48-Остали расходи   193.000,00        

    
 524   463211 Капитални трансфери нивоу 

Републике 7.400.000,00 3.803.667,66  51,40 

  
     - 51-Издаци за нефинансијску  

имовину                    7.400.000,00        
       - 54-Природна имовина         0,00      
       Укупно за функцију 920: 109.301.100,00 100.091.062,67  91,57 

    
     Извори финансирања за главу 

19:  109.301.100,00 100.091.062,67  91,57 
        01 Приходи из буџета 109.301.100,00 100.091.062,67   

5 20 
     ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ 

РАД  КРАЉЕВО                    

  
  0901   ПРОГРАМ 11: СОЦИЈАЛНА И 

ДЕЧЈА ЗАШТИТА     
     0901-0001  Социјалне помоћи     

  

070 
 

    Социјална помоћ угроженом 
становништву, 
некласификована на другом 
месту     

    
 525   463111 Текући трансфери нивоу 

Републике 16.894.000,00 16.214.268,38  95,98 

  
     - 41-Расходи за запослене               

11.110.000,00                               

  
     - 42-Расходи за коришћење роба  

и услуга                    4.976.000,00        

  

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

726.000,00       

  
     - 472-Накнаде за социјалну 

заштиту из буџета                  0,00       

       - 48-Остали расходи    81.000,00         

  
  0901 

  
 Стратегија социјалне политике 

града Краљева 2013-2020     

  
 526 

  
0901-0001.1 

 
463111 

 
Социјална помоћ угроженом 
становништву града Краљева 41.871.440,00 

 
41.830.412,00  

 
99,90 

  
 527 

 0901-0001.2 
463111 Социјално становање у 

заштићеним условима 3.400.000,00 
 

2.621.677,96  
 

77,11 

  
 528 

 0901-0002.1 
463111 Интервентни смештај и 

прихватилиште 1.550.000,00 
 

897.254,00  
 

57,89 

  
 529 

  
0901-0004.1 

 
463111 

 
Саветовалиште за предбрачне, 
брачне и породичне односе 1.100.000,00 

 
1.920.283,00  

 
174,57 

  
 530 

 0901-0004.2 
463111 Дневни центар за старе и Сервис 

за помоћ у кући 7.850.000,00 6.530.069,18  83,19 
       Укупно за пројекте: 55.771.440,00 53.799.696,14  96,46 

    
 531   463211 Капитални трансфери нивоу 

Републике 2.000.000,00 1.985.880,00  99,29 
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     - 51-Издаци за нефинансијску 

имовину                   2.000.000,00         
       - 54-Природна имовина                    1.985.880,00   

  
      Извори финансирања за главу 

20:  74.665.440,00 
 

71.999.844,52  
 

96,43 

      01 Приходи из буџета 60.876.296,40 60.030.560,38  98,60 

  
    7 Трансфери од других нивоа 

власти 12.843.143,60 11.023.316,36  85,83 

       позиција број 527 (463111) 3.400.000,00 2.621.677,96   

       позиција број 528 (463111) 1.550.000,00 897.254,00   

       позиција број 529 (463111) 1.100.000,00 1.920.283,00   

       позиција број 530 (463111) 6.793.143,60 5.584.101,40   

  
    13 Нераспоређени вишак 

прихода из ранијих година 946.000,00 
 

945.967,78  
 

99,99 

       позиција број 530 (463111) 946.000,00 945.967,78   

5 21      ДОМ ЗДРАВЉА "КРАЉЕВО"     

  
  1801   ПРОГРАМ 12: ПРИМАРНА 

ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА      

  
   1801-0001  Функционисање установа 

примарне здравствене заштите     
  740     Услуге јавног здравства     

  
 532   463111 Текући трансфери нивоу 

Републике 19.000.000,00 18.650.891,43  98,16 

  
     Текући трансфери нивоу 

Републике 19.000.000,00 18.650.891,43  98,16 

  
 533   463211 Капитални трансфери нивоу 

Републике 4.950.000,00 4.948.080,00  99,96 

  
     Капитални трансфери нивоу 

Републике 4.950.000,00 4.948.080,00  99,96 
       Укупно за функцију 740: 23.950.000,00 23.598.971,43  98,53 

  
      Извори финансирања за главу 

21:  23.950.000,00 23.598.971,43  98,53 
      01 Приходи из буџета 23.950.000,00 23.598.971,43  98,53 

       УКУПНО РАЗДЕО 5: 3.136.687.401,56 2.648.522.483,13  84,44 

  
     Извори финансирања за 

раздео 5:  3.136.687.401,56 2.648.522.483,13  84,44 
      01 Приходи из буџета 2.756.206.978,38 2.442.761.057,23  88,63 

  
    04 Сопствени приходи буџетских 

корисника   243.264.000  

  
    07 Tрансфери од других нивоа 

власти 50.083.673,60 32.567.960,27  65,03 

  
    08 

 
Добровољни трансфери од 
физичких и правних лица 11.067.114,00 

 
7.739.982,00  

 
69,94 

  
    10 Примања од домаћих 

задуживања 209.000.000,00 57.938.865,56  27,72 

  
    13 Нераспоређ. вишак прихода из 

ранијих година 110.329.635,58 107.514.618,07  97,45 
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^lan 9. 
 
 U izve{tajnom periodu od 01. januara do 31. decembra 2016. godine saglasno odredbama Za-

kona o javnom dugu („Slu`beni glasnik RS“, broj 61/05, 107/09 i 78/11) i Odluke o javnom za-
du`ivawu grada Kraqeva radi finansirawa kapitalnih investicija („Slu`beni list grada 
Kraqeva“, broj 15/15), grad Kraqevo je povla~io sredstva po osnovu kreditnog zadu`ewa u iz-
nosu od 57.938.869,39 dinara za kapitalna ulagawa.  

Usagla{eno stawe obaveza grada Kraqeva po osnovu dugoro~nog kreditnog zadu`ewa (glav-
nice), na dan 31. decembar 2016. godine iznosi ukupno 66.855.466,62 dinara, i to kod banke 
Inteze u iznosu od 54.949.987,70 dinara i Fonda za razvoj Republike Srbije u iznosu od 
11.905.478,92 dinara.  

 
^lan 10. 

 
U Izve{tajnom periodu od 01. januara do 31. decembra 2016. godine, buxet grada Kraqeva 

nije davao garancije buxetskim korisnicima i drugim korisnicima javnih sredstava ~iji je 
osniva~, saglasno ~lanu 34. stav 3. Zakona o javnom dugu („Slu`beni glasnik RS“, broj 61/05, 
107/09 i 78/11). 

 
 

^lan 11. 
 
 U skladu sa odredbama ~lana 30. Odluke o buxetu grada Kraqeva za 2016. godinu („Slu`be-

ni list grada Kraqeva“, broj 29/15, 27/16 i 32/16), u toku buxetske 2016. godine Gradsko ve}e 
grada Kraqeva je donelo Рe{ewe o kori{}ewu sredstava stalne buxetske rezerve na ime u~e-
{}a grada na otklawawu posledica poplava koje su pogodile Republiku Makedoniju 
06.08.2016. godine, odobravawem sredstava u iznosu od 750.000,00 dinara na namenski teku}i 
ra~un Crvenog krsta Srbije „Pomo} stanovni{tvu Makedonije“. 

 Sredstava teku}e buxetske rezerve u periodu od 01. januara do 31. decembra 2016. godine, 
Re{ewima nadle`nog izvr{nog organa – Gradskog ve}a grada Kraqeva, anga`ovana su za po-
ve}awe aproprijacija na odgovaraju}im pozicijama saglasno odredbama ~lana 29. Odluke o 
buxetu grada Kraqeva za 2016. godinu („Slu`beni list grada Kraqeva“, broj 29/15, 27/16 i 
32/16) za namene i u iznosima datim u tabeli: 

  
  

PREGLED KORI[]EWA SREDSTAVA TEKU]E BUXETSKE REZERVE 
U PERIODU OD 01.01.2016. DO 31.12.2016. godine 

 
 

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 

 
I - у периоду до 

ребаланса   УКУПНО (1-10): 25.996.920,20 

1. 
011-76/2016-III 

01.04.2016 
524 

Обезбеђивање недостајућих средстава за 
израду предмера и предрачуна за радове који 
ће се финансирати од стране Министарства 
просвете, науке и технолошког развоја и 
Европске инвестиционе банке за потребе 
Шумарске школе Краљево и Пољопривредно 
–хемијске школе Др.Ђорђе Радић'' Краљево   432.763,00 
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2. 
011-77/2016-III 

01.04.2016 
522 

Обезбеђивање недостајућих средстава за 
израду предмера и предрачуна за радове који 
ће се финансирати од стране Министарства 
просвете, науке и технолошког развоја и 
Европске инвестиционе банке за потребе ОШ 
''Браћа Вилотијевић'' Краљево, ОШ ''Драган 
Маринковић'' Адрани, ОШ ''Светозар Марко-
вић'' Краљево и ОШ ''Димитрије Туцовић'' 
Краљево. 553.987,00 

3. 
011-78/2016-III 

01.04.2016 
524 

Обезбеђивање недостајућих средстава за 
санацију крова на објекту Машинско техни-
чке школе ''14. октобар'' из Краљева 4.809.240,00 

4. 
011-79/2016-III 

01.04.2016 
40 

Обезбеђивање недостајућих средстава за 
радове на санацији равног крова на стамбеној 
згради у улици Ибарска број 2  412.896,00 

5. 
011-96/2016-III 

10.05.2016 
38 

Обезбеђивање недостајућих средстава за 
извођење радова на уређењу зелених површи-
на око стазе аутодрума Берановац, а за потре-
бе одржавања ауто трка на брдским стазама 
''Награда Краљева 2016'' и Спринт ауто – рели 
''Берановац 2016''.  484.651,20 

6. 
011-108/2016-III 

06.06.2016 
38 

Обезбеђивање недостајућих средстава за 
потребе плаћања стручне контроле техничке 
документације  - Студије оправданости и 
Идејног пројекта  873.383,00 

7 
011-114/2016-III 

28.06.2016 
39 

Обезбеђивање средстава за услугу превоза 
путника за месец април и мај 2016.године у 
складу са  уговором закљученим са Транспор-
тним предузећем ''Вуловић транспорт'' ДОО 
из Крагујевца 13.500.000,00 

8 
011-124/2016-III 

14.07.2016 
278 

Обезбеђивање недостајућих средстава за 
финансирање извођења радова према предра-
чуну на телекомуникационим и сигналним 
инсталацијама система детекције и дојаве 
пожара и противпожарне завесе на сцени 
Краљевачког позоришта  930.000,00 

9 
011-125/2016-III 

14.07.2016 
42 

Обезбеђивање недостајућих средстава за 
набавку противградних ракета кратког и 
средњег домета, у циљу унапређења и фун-
кционисања система противградне заштите на 
територији града Краљева   3.500.000,00 

10 
011-133/2016-III 

05.08.2016 
113 

Обезбеђивање недостајућих средстава за 
потребе набавке софтера – информационог 
система за попис нелегално изграђених 
објеката на подручју града Краљева  500.000,00 

 
II - у периоду 

после II 
ребаланса 

 
УКУПНО (1): 1.200.000,00 

1. 
011-268/2016-III 

20.12.2016 
9 

Обезбеђивање недостајућих средстава за 
исплату накнаде председницима савета ме-
сних заједница за месец новембар 2016. 
године 1.200.000,00 
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^lan 12. 
 
 
U Izve{tajnom periodu od 01. januara do 31. decembra 2016. godine, re{ewima nadle`nog 

izvr{nog organa – gradona~elnik grada Kraqeva izvr{ene su promene u aproprijacijama na 
odgovaraju}im pozicijama saglasno ~lanu 19. Odluke o buxetu grada Kraqeva za 2016. godinu 
(„Slu`beni list grada Kraqeva“, broj 29/15, 27/16 i 32/16), za namene i u iznosima datim u ta-
beli: 
 
 

IZVE[TAJ O DONETIM RE[EWIMA O PROMENAMA APROPRIJACIJA 
ZA PERIOD OD 01.01.2016. DO 31.12.2016. godine 

 
 
Ред. 
бр. 

Број  
решења и датум 

Умањене  
позиције  

Увећане 
 позиције 

 
Н а м е н а 

Износ у 
динарима 

1 2 3 4 5 6 

 
у периоду пре 
ребаланса      

1. 
I-Број: 712-/16 

03.03.2016 
322 320 

Преусмеравање у апропријацијама  
односи се на уравнотежење издатака  
у погледу недостајућих средстава  
по основу издатака за набавку опре-
ме због пресељења запослених у ре-
новирани простор у Рибници 380.000,00 

 
у периоду после I 

ребаланса 
  

  

1. 
I-Број: 3504/16 

27.10.2016 
200 202 

Преусмеравање у апропријацијама 
односи се на уравнотежење издатака 
у погледу недостајућих средстава по 
основу издатака за уговорени откуп 
експоната за сталну поставку Наро-
дног музеја Краљево 50.000,00 

 
у периоду после 

II ребаланса 
  

  

1. 
I-Број: 3972/16 

12.12.2016 
527 и 528 529 

Преусмеравање у апропријацијама 
односи се на уравнотежење издатака 
у погледу недостајућих средстава по 
основу издатака на име обезбеђења 
средстава за активности као што су 
социоедукативни програм. Школа за 
родитеље и Превенција болести за-
висности у школској средини  које 
спроводи Центар за социјални рад 
Краљево 600.000,00 

 
 

^lan 13. 
 

U Izve{tajnom periodu od 01. januara do 31. decembra 2016. godine, saglasno ~lanu 37. Od-
luke o buxetu grada Kraqeva za 2016. godinu („Slu`beni list grada Kraqeva“, broj 29/15, 
27/16 i 32/16), re{ewima nadle`nog izvr{nog organa – gradona~elnika grada Kraqeva za 
sredstva obezbe|ena transferom od drugog nivoa vlasti (Republike Srbije) i Ugovorom o do-
naciji utvr|ene su namene u iznosima bli`e opisanih u tabelama: 
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I NAMENSKI TRANSFERI OD REPUBLIKE GRADU KRAQEVU 
U TOKU 2016. 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 

1. 
I- Број 108/16 

18.01.2016 
47 

Средства обезбеђена од Министарства финансија РС 
пренета по основу Решења о коришћењу средстава за 
накнаду штета услед елементарних непогода Владе РС 
који се распоређују граду Краљеву. 2.376.000,00 

2. 
I-Број 341/16 

29.01.2016 
326 

Средства обезбеђена од Министарства културе и 
информисања РС пренета по основу Решења о преносу 
средстава број: 451-04-5041/2015-03 од 31.12.2015. 
године за пројекат финансирање ''Израда графити мура-
ла у оквиру фестивала Стритарт'' који се распоређују 
Културном центру Рибница. 200.000,00 

3. 
I-Број 342/16 

29.01.2016 
243 

Средства обезбеђена од Министарства културе и 
информисања РС на основу Решења о преносу 
средстава број: 451-04-4982/2015-03 од 31.12.2015. 
године за пројекат финансирање ''Уметничког дела 
Јоване Бањанац'' који се распоређују Народној 
библиотеци ''Стефан Првовенчани'' Краљево. 180.000,00 

4. 
I-Број 343/16 

29.01.2016 
189 

Средства обезбеђена од Министарства културе и 
информисања РС пренета по основу Решења о преносу 
средстава број: 451-04-4878/2015-3 за пројекат ''Осавре-
мењивање уметничке збирке музеја – Нађа Ста-
мнековић'' у износу од 114.000,00 дин., Решења о 
преносу средстава број: 451-04-4883/2015-03 за пројекат 
''Осавремењивање уметничке збирке музеја –Душан 
Оташевић у износу од 720.000,00 дин., Решења о 
преносу средстава број: 451-04-4880/2015-03 за пројекат 
''Осавремењивање уметничке збирке музеја Радош 
Антонијевић у износу од 200.000,00 дин., Решења о 
преносу средстава број: 451-04-4881/2015-03 за пројекат 
''Осавремењивање уметничке збирке музеја Коста 
Богдановић у износу од 250.000,00 дин., Решења о 
преносу средстава  број: 451-04-4879/2015-03 за про-
јекат ''Осавремењивање уметничке збирке музеја 
Мирослав Павловић у износу од 150.000,00 дин., 
Решења о преносу средстава број: 451-04-4877/2015-03 
за пројекат ''Осавремењивање уметничке збирке музеја 
Жељка Момиров у износу од 355.000,00 дин., Решења о 
преносу средстава број: 451-04-4874/2015-03 за пројекат 
''Осавремењивање уметничке збирке музеја Гордана 
Каљаловић у износу од 400.000,00 дин., и Решења о 
преносу средстава број: 451-04-4873/2015-03 за пројекат 
''Осавремењивање уметничке збирке музеја Дејан 
Атанацковић у износу од 180.000,00 дин.,  која се 
распоређују Народном музеју Краљево.      2.369.000,00 

5. 
I-Број 897/16 

15.03.2016 
243 

Средства обезбеђена од Министарства културе и 
информисања РС пренета по основу Решења о преносу 
средстава број 630-02-10/2016-02 од 02.03.2016. године 
за суфинансирање матичних функција у 2016. години 
која се распоређују Народној библиотеци Стефан 
Првовенчани Краљево у износу од 575.000,00 дин. 575.000,00 
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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 

6. 
I-Број 1841/16 

08.06.2016 
 

Средства обезбеђена од Министарства културе и 
информисања РС пренета по основу Решења о преносу 
средстава број 451-04-865/2016-02 од 23.05.2016. године 
износу од 4.000.000,00 дин., за финансирање пројекта 
''Адаптација таванског простора у радне просторије 
Завода за заштиту споменика културе, Решења о 
преносу средстава број: 451-04-861/2016-02 од 
23.05.2016 у износу од 7.000.000,00 дин. за финанси-
рање пројекта ''Конзерваторско – рестауратски радови 
на Цркви Брвнари у селу Врба код Краљева, Решења о 
преносу средстава број 451-04-859/2016-02 од 23.05.2016. 
г. у износу од 700.000,00 дин., за финансирање пројекта 
''Израда предлога одлуке о утврђивању 11 добара под 
претходном заштитом непокретна културна добра'', 
Решења о преносу средстава број: 451-04-868/2016-02 
од 23.05.2016 у износу од 2.100.000,00 дин., за 
финансирање пројекта ''Дигитализација документације 
о културним добрима на територији Завода за заштиту 
споменика културе, Решења о преносу средстава број: 451-
04-846/2016-02 од 23.05.2016 у износу од 2.600.000,00 дин., 
за финансирање пројекта монографи-ја ''Непокретно 
културно наслеђе на територији града Краљева и Решења о 
преносу средстава број: 451-04-841/2016-02 од 23.05.2016 у 
износу од 500.000,00 дин., за финансирање пројекта 
''Геофизичка истраживања непосредне околине цркве 
Св.Петра и Павле у кривој Реци која се распоређују Заводу 
за заштиту споменика културе Краљево. 
 16.900.000,00 

7. 
I-Број 1975/16 

14.06.2016 
155 

Средства обезбеђена од Министарства омладине и 
спорта РС пренета по основу Уговора о реализацији 
пројекта ''Изградња рекреативног амбијента у Борићи-
ма'' број: 401-62/2/2016-04 од 26.05.2016. г. у износу од 
1.299.520,00 дин., која се распоређују Дирекцији за 
планирање и изградњу ''Краљево''. 1.299.520,00 

8. 
I-Број 2189/16 

01.07.2016 
189 

Средства обезбеђена од Министарства културе и 
информисања РС пренета по основу Решења о преносу 
средстава број: 451-04-1085/2016-02 за пројекат ''Лоја-
ник – рудник камених сировина  праисторијских за-
једница централне Србије у износу од 1.000.000,00 дин., 
и Решења о преносу средстава број 451-04-1086/2016-02 
од 09.06.2016. г. за пројекат ''Уређење простора Ризнице 
Манастира Студенице'' у износу од 1.133.724,00 динара, 
која су распоређена Народном музеју Краљево. 2.133.724,00 

9. 
I-Број 2188/16 

01.07.2016 
369 

Средства обезбеђена од Министарства културе и 
информисања РС пренета по основу Решења о преносу 
средстава број: 451-04-857/2016-02 од 08.06.2016 у 
износу од 1.500.000,00 динара, за финансирање пројекта 
''Истраживачки радови на цркви Св. Николе у Баљевцу 
и израда Пројекта реконструкције цркве по основу 
резултата истраживања'', која су распоређена Заводу за 
заштиту споменика културе Краљево.  
 1.500.000,00 
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датум 

Позиција у  
Одлуци о 
буџету  

 
Н а м е н а 

Износ у 
динарима 

1 2 3 4 5 

10. 
I-Број 2191/16 

01.07.2016 
243 

Средства обезбеђена од стране Министарства културе и 
информисања РС пренета по основу Решења о преносу 
средстава број: 451-04-937/2016-02 од 10.06.2016. 
године, за пројекат финансирање ''Дигитализација старе 
и ретке библиотечке грађе са територије општине 
Краљево',' која су распоређена Народној библиотеци 
Стефан Прво-венчани Краљево. 1.895.712,00 

11. 
I-Број 2412/16 

26.07.2016 
229 

Средства обезбеђена од стране Министарства културе и 
информисања РС пренета по основу Решења о преносу 
средстава број: 451-04-2290/2016-02 од 14.06.2016. 
године за финансирање пројекта ''Повећање доступ-
ности архивске грађе за истраживање и коришћење у 
Историјском архиву Краљево која су распоређена 
Историјском архиву Краљево. 500.000,00 

12. 
I-Број 2411/16 

26.07.2016 
229 

Средства обезбеђена од стране Министарства културе и 
информисања РС пренета по основу Решења о преносу 
средстава број: 451-04-1729/2016-02 од 14.06.2016. 
године за финансирање пројекта ''Дигитализација про-
јектне документације у Историјском архиву Краљево'' 
која су распоређена Историјском архиву Краљево. 1.500.000,00 

13. 
I-Број 2480/16 

02.08.2016 
243 

Средства обезбеђена од стране Министарства културе и 
информисања РС пренета по основу Уговора о 
суфинансирању пројекта ''Жички духовни сабор Пре-
ображење 2016'', закљученим између Министарства 
културе и информисања и Народне библиотеке ''Стефан 
Првовенчани'' Краљево, број: 451-04-348/2016-03 од 
27.05.2016. године која су распоређена Народној библи-
отеци Стефан Првовенчани Краљево. 250.000,00 

14. 
I-Број 2595/16 

09.08.2016 
325 

Средства обезбеђена од стране Министарства културе и 
информисања РС пренета по основу Решења о додели 
средстава за суфинансирање пројеката у области 
Музике (стваралаштво, продукција, интерпретација), 
Министарства културе и информисања РС број: 401-01-
148/2016-03 од 05.05.2016. године за финансирање 
пројекта Културног центра Рибница Интернационални 
џез фестивал ''Џез Ибар'' Краљево, која су распоређена 
Културном центру Рибница. 850.000,00 

15. 
I-Број 2594/16 

09.08.2016 
320 

Средства обезбеђена од стране Министарства културе и 
информисања РС пренета по основу Решења Министарства 
културе и информисања број: 451-04-670/2016-03 од 
18.07.2016. године, на основу Уговора о суфинансирању 
пројекта ''Концептуална уметничка колонија ''Шта недо-
стаје'', која су распоређена Културном центру Рибница. 300.000,00 

16. 
I-Број 2633/16 

11.08.2016 
189 

Средства обезбеђена од стране Министарства културе и 
информисања РС пренета у складу са уговорима о 
суфинансирању пројеката број: 451-04-4506/2016-3 од 
08.07.2016, број: 451-04-4504/2016-3 од 08.07.2016, број 
451-04-4500/2016-3 од 08.07.2016, број: 451-04-4497/2016-
3 од 08.07.2016, број: : 451-04-4499/2016-3 од 08.07.2016, 
број: 451-04-4505/2016-3 од 08.07.2016 и број 451-04-
4501/2016-3 од 08.07.2016. године за финансирање 
пројеката – ауторских хонорара Народног музеја Краљево 
која су распоређена Народном музеју Краљево  1.170.000,00 
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17. 
I-Број 2658/16 

15.08.2016 
243 

Средства обезбеђена од стране Министарства културе и 
информисања РС пренета по основу Уговора о 
суфинансирању пројекта ''Краљевачка медијатека'' број: 
451-04-914/2016-02 од 30.06.2016. године која су 
распоређена Народној библиотеци Стефан Првовенчани 
Краљево. 1.316.214,00 

18. 
I-Број 2980/16 

09.09.2016 
203 

Средства обезбеђена од стране Министарства културе и 
информисања РС пренета по основу Уговора о 
суфинансирању пројекта ''Годишњи програм галерије 
уређење изгледа и побољшање услова за рад изложбене 
делатности и других програма, број: 451-04-1090/2016-
03 од 08.07.2016. године, која су распоређена Народном 
музеју Краљево. 350.000,00 

19. 
I-Број 4004/16 

15.12.2016 
80 

Средства обезбеђена од стране Комесаријата за 
избеглице и миграције РС пренета по основу Уговора о 
додели средстава за куповину сеоских кућа са окућницом 
и набавку пакета грађевинског материјала за поправку 
или адаптацију предметне сеоске куће са окућницом 
закљученим између Комесаријата за избеглице и 
миграције РС и града Краљева број: 9-9/631 од 
14.11.2016. године, која су распоређена граду Краљеву. 16.260.195,60  

                                                              УКУПНО 51.925.365,60 
 
  

II УГОВОР О ДОНАЦИЈИ  
 

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-Број 2190/16 

01.07.2016 
155 

Средства обезбеђена по основу закљученог Уговор о 
донацији између UniCredit Bank Srbija ad. Beograd и града 
Краљева, број: 2123/16 од 21.06.2016. године, за уређење 
јавног простора  Дечијег парка ''Борићи'', која су ра-
споређена Дирекцији за планирање и изградњу Краљево. 200.000,00 

 
 

^lan 14. 
   

U Izve{tajnom periodu januar - decembar 2016. godine iz buxeta grada Kraqeva realizova-
na su sredstva na ekonomskoj klasifikaciji 451000 – Subvencije javnim nefinansijskim 
preduze}ima i organizacijama u ukupnom iznosu od 76.890.106,18 dinara. 

 U okviru Programa podr{ke za sprovo|ewe poqoprivredne politike i politike ru-
ralnog razvoja u 2016.godini na teritoriji grada Kraqeva („Slu`beni list grada Kraqeva '', 
broj 10/16) realizovana su sredstva u iznosu od 68.890.106,18 dinara za:  

- regres za reproduktivni materijal (za ve{ta~ko osemewavawe umati~enih krava i ju-
nica) za 1.712 nosioca poqoprivrednih gazdinstava (7.001 grlo) u iznosu od 
10.501.500,00 dinara; 

- kreditnu podr{ku za sufinansirawe kamata za poqoprivredne kredite za kupovinu 
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nove poqoprivredne mehanizacije, ma{ina, opreme i repromaterijala u sto~arstvu, 
vo}arstvu, povrtarstvu i ratarstvu, kupovinu stoke, `ivine, p~ela i ribqe mla|i, iz-
gradwu plastenika, kupovinu sadnog materijala u povrtarstvu i vo}arstvu, sredstava 
za za{titu biqa, sistema za navodwavawe i izgradwu bunara (61 korisnik) u iznosu od 
2.481.234,04 dinara; 

- investicije u fizi~ka sredstva poqoprivrednim gazdinstvima u visini 30% od vred-
nosti investicije, odnosno 45% za podru~ja sa ote`anim uslovima rada u poqoprivre-
di (156korisnika-porodi~nih gazdinstava) u iznosu od 35.959.169,00 dinara; 

- obnavaqawe poqoprivrednog proizvodnog potencijala naru{enog elementarnim nepo-
godama i katastrofalnim doga|ajima i uvo|ewe odgovaraju}ih preventivnih aktivno-
sti (osigurawe useva, plodova, vi{egodi{wih zasada, rasadnika i `ivotiwa u iznosu 
od 55% od iznosa premije osigurawa bez ura~unatog PDV -a) za 645 nosioca poqopri-
vrednog gazdinstva u iznosu od 18.045.129,18 dinara, 

- podsticaj za sprovo|ewe odgajiva~kih programa, odnosno pra}ewe realizacije Progra-
ma nabavke visoko kvalitetnih priplodnih junica i prvih `enskih teli}a u iznosu 
od 1.500.000,00dinara u skladu sa Ugovorom sa Poqoprivredno savetodavnom i stru~-
nom slu`bom Kraqevo i 

- transfer znawa i razvoj savetodavstva – unapre|ewe i obuka u oblasti poqoprivrede i 
ruralnog razvoja kroz organizovane posete poqoprivrednika sajmovima i kotizacije 
za zakup poslovnog prostora na sajmu u ukupnom iznosu od 403.073,96 dinara. 

 
U skladu sa Pravilnikom za dodelu podsticajnih sredstava za razvoj seoskog turizma na 

teritoriji grada Kraqeva („Slu`beni list grada Kraqeva“, broj 24/16 ), a na osnovu Odluke 
Gradskog ve}a grada Kraqeva broj: 011–206/2016–3 od 20.10.2016.godine odobrena su podsticaj-
na sredstva za razvoj seoskog turizma za 20 zahteva podnetih na konkurs grada Kraqeva u 
ukupnom iznosu od 8.000.000,00 dinara.  

 
 
 

ZAVR[NE ODREDBE 
 
 

^lan 15. 
 
 Odluku o zavr{nom ra~unu buxeta grada Kraqeva za 2016. godinu dostaviti Upravi za tre-

zor, nakon usvajawa u skladu sa зakonom.  
 

 
^lan 16. 

  
 
Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavqivawa u „Slu`benom listu grada Kra-

qeva“. 
 
 
 
Skup{tina grada Kraqeva                    Predsednik 
Broj: 011–263/2017-III                                 Skup{tine grada Kraqeva 
Dana: 20. septembra 2017. godine                    Nenad Markovi}, dipl. in`. saobra}aja 

________________________________________ 
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И З В Е Ш Т А Ј 
 
 

О ПЛАНИРАНИМ И ИЗВРШЕНИМ ЦИЉЕВИМА И ИНДИКАТОРИМА  
ПРОЈЕКАТА / ПРОЈЕКТНИХ АКТИВНОСТИ КОРИСНИКА СРЕДСТАВА БУЏЕТА 

ГРАДА КРАЉЕВА ЗА 2016. ГОДИНУ 
 

 
 
НАЗИВ И ШИФРА ПРОГРАМА: Стратегија социјалне политике града Краљево 2013-2020, шифра 
програма 0901  
Град Краљево  
 
 
Ред. 
број 

Назив и шифра пројекта  Лице одговорно  
за реализацију пројекта 

1. Пројекат „Смањење сиромаштва и унапређење 
могућности запошљавања маргинализованих и 
угрожених група становништва са фокусом на 
ромкиње у Србији“,  шифра пројекта 0901-0001.1, 
позиција број 49, ек.клас.465 – Остали трансфери 

Др Предраг Терзић, градоначелник 
града Краљево 
 

2.   
 

БУЏЕТ ПРОГРАМА 
 

Извор 
финансирања 

Опис 2015. 2016. 2017. 

01 Приходи  
из буџета  

4.725,00 евра  
(у динарској 
противвредности по 
средњем курсу НБС на 
дан уплате)  - учешће 
града Краљева у 
реализацији пројекта, у 
складу са потписаним 
Уговором о сардњи.  

9.555,00 евра (динарска 
противвредност по 
средњем курсу НБС на 
дан уплате у укупном 
износу од 1.182.646,93 
динара) -  учешће града 
Краљева у 
суфинансирању пројекта 
за активности 
предвиђене Анексом 
уговора о сарадњи,  наш 
број 2906/15 од 
28.09.2015. године,  

 

07 Трансфери од 
другог нивоа 
власти 

НАПОМЕНА: Крајем 2015. године од стране Министарства 
привреде по Јавном позиву за суфинансирање учешћа јединица 
локалне самоуправе у реализацији пројеката одобрених за 
финансирање из међународних извора финансирања,  граду 
Краљеву као подносиоцу пријаве, додељена су бесповратна 
средства у износу од 396.900,00 динара за суфинансирање 
учешћа града у реализацији пројекта „Смањење сиромаштва и 
унапређење могућности запошљавања маргинализованих и 
угрожених група становништва са фокусом на Ромкиње у 
Србији“. 

НАПОМЕНА:  Пројекат се реализује удруживањем средстава са 
донатором, који за реализацију пројекта, у складу са 
Уговором о сарадњи, обезбеђује преостали износ средстава 
потребних за финансирање пројекта.  
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Укупна вредност пројекта за град Краљево у периоду од 
маја 2014. до августа 2017. године износи 323.000 €, уз 
учешће града Краљева од 4.725,00 € у 2015. години (Основни 
уговор), као и  учешће града Краљева од 9.555,00 € у 2016. 
години (Анекс уговора о сарадњи).  
Активности на реализацији пројекта спроводи међународна 
организација ХЕЛП уз подршку града Краљева.  

СВЕГА:    
 
 
 
 
 

НАЗИВ И ШИФРА 
ПРОЈЕКТА  

НАЗИВ БУЏЕТСКОГ КОРИСНИКА: Град Краљево 

Пројекат „Смањење сиромаштва 
и унапређење могућности 
запошљавања маргинализованих 
и угрожених група становништва 
са фокусом на ромкиње у 
Србији“,  
шифра пројекта 0901-0001.1 

ЛИЦЕ ОДГОВОРНО ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОЈЕКТА:  
Др Предраг Терзић, градоначелник града Краљево 

Опис пројекта: 
Пројекат се заснива на економској и едукативној подршци локалном развоју у Србији са фокусом на 
маргинализованим и угроженим групама становништва а нарочито на Ромкињама.  
Главне активности пројекта концентрисане су на мотивисање угрожених заједница, директно отварање 
нових радних места путем помоћи малим бизнисима у виду грантова, организовање пословних и 
стручних обука и образовања. Хелп, као носилац пројекта ће подржати спровођење постојећих 
стратегија локалног развоја и подржати процес одрживог развоја у целини.  
Кроз Основни уговор, у  2015. години, пројекат је подржао активности које се односе на   
пружање подршке угроженом локалном становништву при започињању сопственог почетног бизниса. 
Након похађања мотивационе радионице локално становништво је добило  могућност пријављивања за 
грантове у вредности од 1.500 евра и 2.400 евра под условом да сами учествују са 5% вредности у 
случају мањег гранта; односно 10% у случају већег гранта; да региструју своје активности; да прођу 
кроз основну обуку за пословање; да су сагласни да грантови буду у власништву Хелп-а две године 
након потписивања уговора; и да испуне 15 сати друштвено корисног рада за град. Kорисници су поред 
грантова добили и могућност даљих обука, умрежавања и менторинга. 
Такође, у оквиру Основног уговора, пројекат је имао за циљ да у граду Kраљеву подржи 30 појединаца, 
15 припадника угроженог локалног становништва и15 Рома, од чега 12 Ромкиња. 
Кроз Анекс уговора о сарадњи, у 2016. години, пројекат је подржао активности које се односе на  
пружање подршке угроженом становништву у приступању тржишту рада кроз радионице, обуке, као и 
грантове/донације у вредности од 1.500 евра, 2.400 евра и 3.600 евра у виду опреме или материјала за 
започињање посла или подршку микро предузећима. Такође, кроз пројекат је планирано да се 
допринесе повећању запосливости младих путем професионалне обуке кроз спровођење радних пракси 
на послу. 
У оквиру Анекса уговора, пројекат има за циљ да у Граду Kраљеву подржи 40 појединаца: 10 
припадника угроженог локалног становништва, 5 Рома, 5 Ромкиња и 20 незапослених свршених 
средњошколаца до 21 године старости.   
 
Циљеви пројекта 
Општи циљ пројекта је допринос укључивању Рома и других социјално угрожених група 
становништва у социјални и економски живот земље и смањење сиромаштва међу циљним групама.  
Посебан циљ пројекта је да се омогући Ромима - а посебно Ромкињама и младима – и другим 
угроженим групама становништва бољи приступ тржишту рада. 
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Донатор: Шведска агенција за међународни развој – Сида 
Реализацију пројекта финансира Хелп путем донаторских средстава и град Краљево. Укупна вредност 
пројекта за град Краљево у периоду од маја 2014. до августа 2017. године износи 323.000 € уз учешће 
града Краљева од 4.725,00 € у 2015. години (Основни уговор), као и учешће града Краљева од 9.555,00 
€ у 2016. години (Анекс уговора о сарадњи).  
Активности на реализацији пројекта спроводи међународна организација ХЕЛП уз подршку града 
Краљева. 
Трајање пројекта: 31. мај 2014 - 30. мај 2016. године (Основни уговор), односно септембар 2015 - 
август  2017. године (Анекс Уговора о сарадњи) 
Циљне групе  
Незапослени Роми и чланови других угрожених група становништва који живе у циљним регионима са 
посебним фокусом на Ромкиње и младе.  
 
Тип пројекта (капиталног карактера....) – Подршка локалном развоју и подстицај запошљавању 

 
 
 
Ред. 
број 

Активност Жељени резултат Индикатор Ефекти 

  
1.  Спровођење 

мотивационих и 
информативних 
кампања  

Р1 -  Подигнута 
свест и 
информисани 
потенцијални 
корисници (Роми 
и друге угрожене 
категорије 
становништва) о 
могућностима 
самозапошљавања 
  

Индикатор 1 – Р1 
Одржано шест 
догађаја/радионица 
у циљу мотивације 
и подизања свести 
о могућностима 
самозапошљавања, 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Индикатор 2 – Р1-
Мотивисано 50 
особа ромске 
националности (од 
којих минимум 25 
Ромкиња) да посете 
мотивационе 
радионице  
 
 
 
 

Заинтересовност Рома и других 
угрожених група сановништва 
за учешће у пројекту  
 
Постигнути ефекти на нивоу 
индикатора:  
 
И1-Р1 
Одржано шест 
догађаја/радионица у циљу 
подизања свести о 
могућностима 
самозапошљавања. (Две 
радионице одржане 26.09.2014. 
у Градској управи, трећа 
радионица одржана 06.10.2014. 
у просторијама НСЗ и четврта 
радионица одржана 16.10.2014. 
у просторијама НВО Феномена. 
У складу са потписаним 
Анексом уговора о сарадњи 
радионице у циљу мотивисања 
учесника одржане у два 
термина: 24.11.2015. и 
27.11.2015 године  у згради 
Градске управе града Краљева)  
 
И2-Р1 
Укупан број учесника на 
мотивационим радионицама 
био је 56, од тога 16 Ромкиња. 
Како би наставили са 
мотивисањем Ромкиња, 
представници ХЕЛП-а су 
изашли на терен, где је 
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Индикатор 3 – Р1-  
Одржана 
радионица (један 
догађај) у циљу 
умрежавања 
службеника/људи 
који директно раде 
са локалним 
угроженим 
становништвом у 
сфери 
запошљавања и 
представника 
локалне ромске 
заједнице ради 
побољшања 
сарадње међу 
различитим 
интересним 
странама 
 
Индикатор 4 – Р1 
Одржано шест 
информативних 
кампања 
 
 
 
 
 
 
 
Индикатор 5 – Р1 
200  учесника 
посетило  
информативне 
кампање на којима 
је представљен 
пројекат и 
подељени 
апликациони 
формулари и 
брошуре  
 

посећено преко 15 породица.  
У складу са активнстима 
дефинисаним Анексом уговора 
организоване су још две 
мотивационе радионице које је 
посетило око 30 учесника, од 
тога 10 жена.  
 
 
И 3 – Р1Одржана радионица 
(окупљање/догађај) за 
релевантне учеснике који 
непосредно раде са локалним 
угроженим становништвом у 
сфери запошљавања и 
представника локалне ромске 
заједнице. 
 
 
 
 
 
 
 
И4-Р1 
Одржано осам  информативних 
кампања. (Информативне 
кампање одржане 20, 21, 23. и 
24. новембра 2014. У складу са 
потписаним Анексом уговора о 
сарадњи одржане 
информативне кампање:  
15.01.2016, 18.01.2016. и 
21.01.2016 у згради Градске 
управе и 26.01.2016. у 
просторијама НСЗ). 
 
И5 – Р1 
Укупан број учесника на 
информативним кампањама 
(Основни  уговор)  био  је 115. 
На информативним кампањама 
је представљен пројекат и 
подељено 183 апликационих 
формулара и брошура. 
Укупан број учесника (Анекс 
Уговора) на информативним 
кампањама био је 212. 
Инфомативне кампање 
посетило укупно 327 
учесника.  
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2. Селекција 
корисника 
(апликаната) и 
закључивање 
уговора са 
корисницима 
грантова  

Р2- Изабрани 
потенцијални 
корисници 
грантова и 
закључени 
уговори са истим 

Индикатор 1- Р2 
Минимум 50 (30 по 
Основном уговору 
и 20 по Анексу 
уговора) 
пристиглих пријава 
(апликационих 
формулара) 
испуњава услов за 
посету на терену и 
даље разматрање 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Индикатор 2- Р2 
Потписано 50 
уговора са 
финалним 
корисницима 
грантова, од којих 
17 уговора 
закључених са 
Ромкињама 
 
 
 
 
 
 
 

Укључивање Рома и других 
угрожених група становништва 
у програме самозапошљавања 
 
Постигнути ефекти на нивоу 
индикатора:  
 
И1-Р2 
По основном уговору на 
конкурс за доделу опреме за 
започињање бизниса, пристигло 
је укупно 88 апликација. Услов 
за посету на терену и даље 
разматрање стекло је 78 
апликаната. У периоду март-
април 2015, посећено је 78 
апликаната на терену и исто 
толико попуњено формулара 
(директно на терену у току 
посета са потенцијаним 
посећеним апликантима) за 
процес II селекције. 
По Анексу уговора на конкурс 
за доделу опреме за 
самозапошљавање пријавило се 
укупно 115 заинтересованих. 
Евалуацијом и селекцијом, у 
две фазе, одабрани  су финални 
корисници.  
 
 
 
 
 
И2-Р2 
По Основном уговору, 
одабрани финални корисници 
су  5. маја 2015. године 
потписали Уговоре са ХЕЛП-
ом. Уговори су потписани са 30 
корисника (17 жена и 13 
мушкараца), од тога 12 
Ромкиња. 
Након набавке опреме за 30 
корисника, остварена је 
уштеда у пројекту, па је 
списак корисника проширен за 
још 12 особа.Накнадно је 
потписано још 12 уговора са 
финалним корисницима и 
истима додељена опрема.  
 
У складу са динамиком 
дефинисаном Анексом уговора 
о сарадњи, одабрани финални 
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корисници су 29. јуна 2016. 
године потписали уговоре о 
донацији опреме за 
самозапошљавање са ХЕЛП-ом. 
Уговори су потписани са 20 
корисника (12 жена и 8 
мушкараца), од тога 5 Ромкиња 
и 5 Рома. Након тога, имајући у 
виду да је остварена уштеда у 
пројекту, као и чињеницу да је 
један корисник гранта одустао 
од истог,  списак корисника је 
проширен за још 4 нова 
корисника.  До сада додељена  
су 23 уговора о донацији 
опреме за самозапшљавање (7 
Ромкиња, 5 Рома и 11 остали 
корисници).   
 

3.  Регистрација 
бизниса, набавка 
и дистрибуција 
опреме  

Р3. Изабрани 
корисници 
грантова започели 
са обављањем 
пословне 
делатности 

Индикатор 1- Р3 
Подржано 50 
корисника 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Индикатор 2- Р3 
Набављена и 
дистрибуирана 
опрема 
корисницима 
грантова  
 
 

Створени услови за 
самозапошљавање Рома и 
других угрожених група 
становништва са посебним 
акцентом на Ромкиње 
 
Постигнути ефекти на нивоу 
индикатора:  
 
 
И1-Р3  
По Основном уговору 
пројектом је предвиђено да се 
подржи  минимално 30 
корисника, а подржано је 42 
корисника (21 жена и 21 
мушкарац). Подржано је 42 
лица за обављање делатности.   
По Анексу уговора, пројектом 
је предвиђено да се подржи 
минимално 20 корисника. 
Уговори о донацији опреме за 
самозапошљавње су потписани 
са 23 финална  корисника.  
 
 
 
И2-Р3  
По Основном уговору 
набављена је и дистрибуирана 
опрема за 42 корисника гранта.  
По Анексу уговора, до сада су 
потписани уговори са 23 финал-
на корисника. Процедура набав-
ке и испоруке опреме за у току.  
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4.  Реализација 
пословних обука, 
менторинг и 
праћење  

Р4. Обезбеђен 
програм обука, и 
праћење 
реализације 
подржаних  
бизниса 

Индикатор 1- Р4 
Одржане обавезне 
пословне обуке за  
50 потенцијалних 
финалних 
корисника грантова 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Индикатор 2- Р4 
Одржане пословне 
обуке у складу са 
потребама 
корисника 
 
 
 
Индикатор 3- Р4 
Обезбеђен 
менторинг 
(подршка) 
регистрованим 
бизнисима  

Обезбеђена подршка 
корисницима грантова у 
реализацији започетих бизниса 
(програмима 
самозапошљавања) 
 
Постигнути ефекти на нивоу 
индикатора:  
И1-Р4 
По Основнм уговору, одржане 
две обавезне пословне обуке 
29.04. и 30.04.2015. Обуку је 
прошло 35 лица (30 
потенцијалних финалних 
корисника и део чланова 
њихових породица). 
По Анексу уговора до сада је 
организована предузетничка 
обука за 26 корисника 
(потенцијални финални 
корисници и део чланова 
њихових породица).  
  
 
И2-Р4  
По Основном уговору одржане 
стручне обуке за 8 корисника.  
По Анексу уговора реализација 
активности планирана за 
наредни период, у складу са 
динамиком реализације осталих 
активности и потребама 
корисника.    
 
И3-Р4 
По Основном уговору, 
обезбеђен менторинг (подршка) 
регистрованим бизнисима, као 
и 4 мониторинг посете.  
По Анексу уговора, реализација 
активности  је у току и иста ће 
бити спроведена  у складу са 
динамиком реализације осталих 
активности. Такође, планиране 
су 4 мониторинг посете, а до 
сада су спроведене 2 
мониторинг посете.  
 

5.  Реализација 
професионалних 
обука кроз 
спровођење 
радних пракси 

Р5. Обезбеђене 
професионалне 
обуке кроз радне 
праксе, и праћење 
реализације истих 

Индикатор 1- Р5 
Остварена сарадња 
релавантних 
институција у циљу 
спровођења радних 
пракси за 20 
незапослених 

Обезбеђена подршка младима 
путем професионалне обуке  
кроз спровођење радних пракси 
код послодаваца  
 
И1- Р5 
Остварена сарадња са НСЗ, 
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свршених 
средњошколаца 
 
 
Индикатор 2- Р5 
Извршена 
селекција 
послодаваца за 
спровођење радних 
пракси, као и 
селекција и 20 
практиканата 
(младих свршених 
средњошколаца) 
  
Индикатор 3- Р5 
20 младих 
свршених 
средњошколаца 
укључено у радну 
праксу код 
изабраних 
послодаваца 
(професионална 
обука кроз праксу 
на послу)  
 
Индикатор 4- Р5 
Обезбеђен 
менторинг 
практиканата и 
послодаваца  
 

Регионалном развојном 
агенцијом, четири средње 
школе и осталим релевантним 
учесницима 
 
 
И2-Р5 
У сарадњи са НСЗ извршена 
селекција послодаваца за 
спровођење радних пракси. 
Након тога, у сарадњи са 
послодавцима, НСЗ и локалном 
самоуправом извршена 
селекција 20 практиканата 
(незапослених младих 
свршених средњошколаца) за 
учешће у  професиналној обуци 
кроз праксу на послу.  
 
 
И 3- Р5 
Закључени уговори са 20 
младих  - изабраних 
практиканата. Уговори 
званично уручени на сајму 
запошљавања у Краљеву. 
Након тога,  у априлу 2016. 
године млади започели програм 
радних пракси код послодаваца. 
Крајем године, у децембру 
2016. године, обезбеђена је 
подршка за још  2 нова 
практиканта оба ромске 
популације  (1 Ромкиња и 1 
Ром). 
 
 
И 4- Р5 
У периоду мај - октобар 2016. 
године обезбеђен је менторинг 
практиканата и послодаваца од 
стране  наставника практичне 
наставе из четири средње 
школе, као и Регионалне 
развојне агенције.  
 
 
 
 
 

6.  Обезбеђивање 
грантова за 
подршку 
запошљавању/ 
самозапошљавању 

Р6. Обезбеђена 
подршка за 
запошљавање/ 
самозапошљавање 
10 практиканата  

Индикатор 1- Р6 
Обезбеђено 10 
грантова  у 
вредности од 3.000 
евра за 

Обезбеђена подршка за 
запошљавање 13 практиканата     
(млади свршени 
средњошколаци) 
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за десет 
практиканата 
укључених у 
програм 
професионалне 
обуке кроз праксу 
на послу   

 запошљавање/ 
самозапошавање 
младих практикана  

И 1- Р6 
Након истека периода од шест 
месеци радне праксе, прилику 
да се запосли  на период од 
годину дана добило је 13 
практиканата.   
 
У октобру 2016. године, 9 
послодаваца се изјаснило да 
жели да запосли 13 
практиканата на период од 
минимум 12 месеци уз подршку 
у оквиру пројекта у виду гранта 
у опреми  вредности 3.000 евра 
по запосленом, док плате 
обезбеђују послодавци. 
Имајући  у виду пројектне 
активности, ефекте и уштеде у 
пројекту, подржано је 13 
младих.  
Уговори са послодавцима за 
запошљавање 13 младих 
незапослених средњошколаца 
до 21 године старости су 
потписани  21.октобра 2016. 
године.  
 

Функционална  
класификација 090 

 
 
 
Извор 

финансирања 
Опис 2015. 2016. 2017. 

01 Приходи  
из буџета  

4.725,00 € 9.555,00 евра  

07 Трансфери од другог 
нивоа власти 

НАПОМЕНА: Крајем 2015. године од стране 
Министарства привреде по Јавном позиву за 
суфинансирање учешћа јединица локалне самоуправе у 
реализацији пројеката одобрених за финансирање из 
међународних извора финансирања,  граду Краљеву као 
подносиоцу пријаве, додељена су бесповратна средства у 
износу од 396.900,00 динара за суфинансирање учешћа 
града у реализацији пројекта „Смањење сиромаштва и 
унапређење могућности запошљавања маргинализованих 
и угрожених група становништва са фокусом на Ромкиње 
у Србији“. 

НАПОМЕНА: Пројекат се реализује удруживањем средстава са 
донатором, који за реализацију пројекта, у складу са 
Уговором о сарадњи, обезбеђује преостали износ 
средстава потребних за финансирање пројекта.  
Укупна вредност пројекта за град Краљево у периоду 
од маја 2014. до августа 2017. године износи 323.000 €, 
уз учешће града Краљева од 4.725,00 € у 2015. години 
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(Основни уговор), као и  учешће града Краљева од 
9.555,00 € у 2016. години (Анекс уговора о сарадњи).  
Активности на реализацији пројекта спроводи 
међународна организација ХЕЛП уз подршку града 
Краљева.

СВЕГА: 4.725,00 € 9.555,00 €  
 
 
 

ОЧЕКИВАНИ РЕЗУЛТАТИ ПРОГРАМА 
 

Ред.  
број 

Пројекат Индикатори  Ефекти 

1. Пројекат „Смањење 
сиромаштва и унапређење 
могућности запошљавања 
маргинализованих и 
угрожених група становништва 
са фокусом на ромкиње у 
Србији“ 

Посебан (специфичан) циљ 
пројекта је да се омогући 
Ромима – а посебно Ромкињама 
и младима – и другим 
угроженим групама 
становништва бољи приступ 
тржишту рада. 
 
Индикатори на нивоу посебног 
(специфичног) циља пројекта:  
 
-Мотивисани и информисани 
Роми, млади и друге угрожене 
групе становништва о 
могућностима коришћења 
програма самозапаошљавања и 
бољим приступима тржишту 
рада  
 
-Пружена подршка за 
самозапошљавање најмање 50 
лица из угрожених група 
становништва, Рома са посебним 
акцентом на Ромкиње  
 
- Пружена подршка за 
организовање/спровођење 
професионалних обука кроз 
праксу на послу за 20 
практиканата (незапослених 
младих свршених 
средњошколаца) 
 
-Пружена подршка за 
запошљавање/ 
самозапошљавање 10 
практиканата (незапослених 
младих свршених 
средњошколаца)  

Друштвено економска 
интеграција најмање 50 
лица из угрожених 
група становништва, 
Рома са посебним 

акцентом на Ромкиње  
 

Друштвено економска 
интеграција  

незапослених младих 
свршених 

средњошколаца –
учесника 

професионалне обуке 
кроз праксу на послу и 

запошљавање 
одређеног броја младих 

2.    
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Пројекат стамбене обнове после земљотреса у Краљеву, позиција број 51, пројектна активност 0901 – 
0002.2 износ 2.529.161,26 динара 

( претходни назив: Пројекaт „Урбана регенерација у Доситејевој улици“ )  
Извештајни период:  2016. година 

 
 

I  - ОСНОВНИ ПОДАЦИ О ПРОЈЕКТУ 
 

Назив пројекта „Пројекат стамбене обнове после земљотреса у Краљеву“ 
( претходно „ Урбана регенерација насеља у Доситејевој улици “ ) 

Тело за имплементацију пројекта 
 

Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре (МГСИ) 

Тело за праћење пројекта 
 

Републичка агенција за становање (РАС) 

Управљање активностима на 
пројекту на нивоу града Краљева 

Јединица за управљање пројектом ( ЈУП ) 

Основ по коме су одобрена 
средства за пројекат  

-Одлука о приступању реализацији Пројекта „Урбана регенерација 
насеља у Доситејевој улици“, Скупштина града Краљева, број: 011-
82/2013-III, од 24.09.2013.год. 
 
-Закон о потврђивању Оквирног споразума о зајму LD1830 (2014), 
закљученог између Републике Србије и Банке за развој Савета 
Европе, донет 10.11.2016.год. „Сл. Гласник РС“ бр. 10-16 (МУ). 

Датум почетка имплементације 
пројекта 

25.06.2015. године 
Напомена: према Извештају о изводљивости за почетак 
имплементације се узима датум објављивања јавног позива за 
претквалификацију за учешће на урбанистичко- архитектонском 
конкурсу  

Планирани датум затварања 
пројекта 

31.12.2019. године 
Напомена: датум предвиђен Извештајем о изводљивости и 
Оквирним споразумом о зајму LD1830 (2014)  

 
 
 
 

А. НАРАТИВНИ ИЗВЕШТАЈ 
 

А.  ПРЕГЛЕД СТАТУСА ПРОЈЕКТА 
 
1. НАПРЕДОВАЊЕ ПРОЈЕКТА 

 
1.1.  Имовинско-правни односи етажних власника; предуговори за размену непокретности 

 
1.1.1. Постигнути резултати: 
У катастар непокретности је уписано 325 постојећих станова ( до извештајног периода 310, а пре 

почетка припремне етапе Пројекта 112 ). 
До 11.01.2016. год., спроведено организовано потписивање предуговора за размену непокретности 

за зграду I фазе. 
29.01.2016. год., одржан заједнички састанак са свим власницима/сувласницима 81 стана који 

припадају згради II фазе, у периоду од 29.01. до 02.02.2016. год. скупштине станара спровеле 
договорну расподелу станова, а 03.02.2016. год., уз техничку подршку ЈУП, извршена лутријска 
расподела преосталих станова. 

25.03.2016. год., одржан заједнички састанак са свим власницима/сувласницима 97 двособних 
станова који припадају зградама III фазе, у периоду од 26.03. до 29.03.2016. год., скупштине станара 
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спровеле договорну расподелу станова, а 30.03.2016. год., уз техничку подршку ЈУП, извршена 
лутријска расподела преосталих станова. 

25.03.2016. год., одржан заједнички састанак са свим власницима/сувласницима 83 стана осталих 
структура који припадају зградама III фазе, у периоду од 06.04. до 08.04.2016. год., скупштине станара 
спровеле договорну расподелу станова, а 12.04.2016. год., уз техничку подршку ЈУП, извршена 
лутријска расподела преосталих станова. 

У периоду од 15.06. до 11.07.2016. године је реализован и технички подржан предлог поновљене 
расподеле станова у оквиру скупштина зграда са 8 власника који су претходно одбили да потпишу 
предуговоре незадовољни  спратношћу или површином новог стана, а 19.10.2016. године су у 
Градској управи одржани састанци са истим власницима.   

У извештајном периоду је закључено 335 предуговора (узевши у обзир и предуговоре за 4 стана у 
сувласничком статусу које нису потписали сви сувласници) , а преостало је још 29 станова за које је 
потребно закључити предуговоре: 

- 7 власника одбија потписивање, 
- 10 станова је у власништву правних лица, 
- за 5 станова није окончана оставинска расправа, 
- власници 5 станова не поседују потпуну власничку докуменатацију и 
- власници 2 стана се нису одазвали и нису још увек доступни ЈУП. 
  
1.1.2. Одступања: 
Извештајем о изводљивости пројекта  (2013.год.)  је била предвиђена изградња 360 станова. 
У Оквирном споразуму о зајму је број станова коригован на 366, а корекција је условљена 

непоузадним податком о броју станова у тзв. „самачким зградама“ – бр. 48., 50. и 70. установљеном 
током анкета спроведених 2011./2012 год. 

Потребно је закључити 364 предуговора ( за 2 нова стана који ће бити у  власништву града се не 
закључују предуговори ).       

 
1.1.3.   Проблеми: 
Свих 29 станова за које нису закључени предуговори са својим специфичностима представљају 

предмете оптерећене проблемима личне природе или статусом правних лица над којима је покренут 
стечајни поступак или недостацима у докуменатцији.    

 
 

1.2.  Закони, одлуке, споразуми, уговори, одобрења 
 

1.2.1. Постигнути резултати: 
- Влада Републике Србије усвојила Закључак којим је одобрила потписивање  Оквирног споразума 

о зајму (ОСЗ) LD 1830(2014) од 8.000.000 евра са Развојном банком Савета Европе (РБСЕ)  
(25.03.2016.) 

- Република Србија и РБСЕ потписале ОСЗ LD 1830(2014) (21.04.2016.) 
- Инвестиционом оквиру за Западни Балкан у оквиру XV-ог позива поднета апликација за грант  

намењен покривању трошкова надзора над изградњом нових и уклањањем постојећих објеката 
(19.02.2016.) 

- Управни одбор Инвестиционог оквира за Западни Балкан уз подршку РБСЕ одобрио апликацију 
поднету у оквиру  XV-ог позива грант у износу од 300.000 евра (10.06.2016.)  

- Народна скупштина Републике Србије донела Закон о потврђивању ОСЗ (10.11.2016., на 
снагу ступио 23.11.2016.) 

- Скупштина града Краљева донела Одлуку о доношењу измене  Плана генералне регулације 
„Сијаће поље“ (ПГР „Сијаће поље“),  чиме су створене претпоставке за евентуалну експропријацију 
постојећих станова и успостављен плански основ за даљу разраду инвестиционо-техничке 
документације (28.12.2016.) 

- Припремљен нацрт Уговора о финансирању и управљању реализацијом пројекта који је, на 
основу члана 7. Прелиминарног споразума о сарадњи на реализацији пројекта, потписаног 06.11.2015. 
год., између МГСИ, РАС и града Краљева, требао да се закључи између учесника у реализацији 
Пројекта по доношењу Закона о потврђивању ОСЗ. Коментари на завршни нацрт, претходно 
усаглашени на нивоу града, су осталим партнерима прослеђени 10.11.2016. године.   
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1.2.2. Одступања: 
- Доношење Закона о потврђивању ОСЗ је кроз Извештај о изводљивости пројекта и припадајући 

динамички план активности (2013.год.), имајући у виду условљеност реализације бројних наредних 
активности од поменутог закона, позиционирано на критичном путу и планирано у раној, односно 
припремној етапи развоја Пројекта.  

- Ревидованим динамичким планом, установљеним са МГСИ у марту 2016. год., је процењено да 
Закон о потврђивању ОСЗ може да буде донет у периоду јун / јул 2016. год., и на том основу је 
планиран развој наредних пројектних активности.  

Влада Републике Србије је у том периоду била у тзв. техничком мандату и није била овлашћена да 
преузме улогу предлагача закона. У августу је изабрана нова Влада Републике Србије, а доношење 
закона је Народној скупштини Републике Србије предложила у октобру 2016. године. 

- Очекивано је да се процедура измена ПГР „Сијаће поље“, оперативно покренута раним јавним 
увидом (јануар 2016.год.) и одобрењем нацрта од стране Комисије за планове (26.02.2016.), оконча 
ранијим доношењем одлуке, али је процес оптерећен обимом измена плана, чији је обухват знатно 
шири од локације Пројекта, и имлементацијом елемената који би требало да омогуће подношење 
предлога за експропријацију постојећих станова, уколико се покаже неопходним.   

  Напомена: нацрт измене ПГР „Сијаће поље“ је  израдила Дирекција за планирање и изградњу 
„Краљево“. 

 

1.2.3. Проблеми: 
- На основу процене о могућности доношења Закона о потврђивању ОСЗ је планиран развој 

наредних, од њега зависних, пројектних активности које су требале да половином новембра 2016. год. 
резултују закључивањем уговора за изградњу зграде I фазе. 

Није било услова да се јавна набавка за избор извођача радова на изградњи зграде I фазе распише 
до краја 2016. год., те је иста, као и почетак радова, одложена за 2017. год.  

 
1.3. Инвестиционо-техничка документација 

 

1.3.1. Постигнути резултати: 
- Пројектни задатак за израду идејних архитектонских решења објеката II и III фазе (11.01.2016.) 
- Идејна архитектонска решења нових стамбених објеката I, II и III фазе (15.01. до 29.03.2016.) 
- Студија о процени утицаја на животну средину у складу са препорукама из Извештаја о 

изводљивости и прописима ЕУ (Enironmental Impact Assessment Directive 2011/92/EU). ( фебруар 
2016.) 

- Елаборати геотехничких и геофизичких истраживања и сеизмичке микрорејонизације 
(14.03.2016.) 

- Урбанистички пројекат за изградњу зграде I фазе (07.03.2016.) 
 
- Издата локацијска дозвола за изградњу зграде I фазе (16.03.2016.) 
- Пројектни задатак за Пројекат за грађевинску дозволу (ПГД) за изградњу зграде I фазе 

(15.04.2016.) 
- ПГД за изградњу зграде I фазе са извршеном техничком контролом (23.05.2016.) 
- Издата грађевинска дозвола за изградњу зграде I фазе (25.05.2016.) 
- Пројекти уклањања постојећих објеката са извршеном техничком контролом (13.06.2016.) 
- Пројекат за извођење (ПЗИ) зграде I фазе (децембар 2016.) 
  Напомена: елаборати и пројектна документација, изузев Урбанистичког пројекта, су обезбеђени 

кроз Пројекат техничке помоћи. Урбанистички пројекат за изградњу зграде I фазе израдила 
Дирекција за планирање и изградњу „Краљево“. 

  
1.3.2. Одступања: 
- У односу на ревидовани динамички план активности до израде ПЗИ зграде I фазе, установљен са 

МГСИ у марту 2016., није било значајних одступања.   
 

1.3.3. Проблеми:    
- „Правилник о поступку спровођења обједињене процедуре електронским путем“ је ступио на 

снагу 1.01.2016. године, а „Уредба о локацијским условима“ („Сл. гласник РС“ бр. 35/2015),  је делом 
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измењена „Уредбом о локацијским условима“ („Сл. гласник РС“ бр. 114/2015), донетом 31.12.2015. 
године. 

У поступку преласка на спровођење обједињене процедуре електронским путем је до изражаја 
дошло почетно несналажење и изражене недоумице од стране практично свих учесника у процедури. 
Проблем је делом ублажен и објављивањем „Упутства о форматима електронских докумената“ у 
априлу 2016. године. 

  „Правилник о поступку спровођења обједињене процедуре електронским путем“ је делом 
измењен 02.12.2016.године („Сл. гласник РС“ бр. 96/2016) 

- Даља разрада пројектне документације за објекте II и III фазе, саобраћајно и партерно уређење и 
инфраструктурно опремање локације Пројекта, којом се ревизија динамичког плана из марта 2013. 
није бавила, је била условљена изменама ПГР „Сијаће поље“. Спровођење ових активности је пренето 
у 2017. годину.      

 
 

1.4.  Тендерска документација, јавне набавке 
 

1.4.1. Постигнути резултати: 
- У сарадњи представника Тима техничке подршке пројекту, МГСИ, РАС и града Краљева 

закључно са 21.12.2016. године је припремљен завршни нацрт тендерске документације за 
међународну јавну набавку за избор извођача радова на изградњи зграде I фазе. Преостало је да 
носилац активности  МГСИ, пре упућивања нацрта на одобрење РБСЕ, изнесе завршну оцену. 

- Тим техничке подршке је у децембру 2016. на себе преузео обавезу припреме нацрта тендерске 
докуменатације за услуге стручног надзора над извођењем радова на изградњи нових и уклањању 
постојећих објеката.      

 
1.4.2. Одступања: 
- На основу ревидованог динамичког плана активности до израде ПЗИ зграде I фазе, установљеног 

са МГСИ у марту 2016., расписивање међународне јавне набавке за избор извођача радова на 
изградњи зграде I фазе је планирано за јул 2016. године.    

 
1.4.3. Проблеми: 
- Један од предуслова за организовање  јавне набавке за избор извођача радова на изградњи зграде I 

фазе у којој се у својству наручиоца појављују МГСИ и град Краљево је закључивање претходно 
поменутог Уговора о финансирању и управљању реализацијом пројекта.     

- Имајући у виду искуства других у погледу времена потребног за спровођење процедуре 
међународне јавне набавке по правилима РБСЕ уколико јавна набавка за избор извођача радова на 
изградњи зграде I фазе не буде расписана, како је оквирно планирано,  у марту/ априлу 2017. године 
основана је могућност да почетак радова буде или на самом крају 2017. или тек почетком 2018. 
године.  

 
Б.  ПРАЋЕЊЕ И ОЦЕЊИВАЊЕ 
 
-Технички саветник Дирекције за процену и мониторинг РБСЕ г-дин Самир Куленовић је у склопу 

мисије техничке ревизије Пројекта, реализоване 24./25.11.2016. године, у Краљеву боравио 24.11.2016. 
год. на радном састанку у инфо- пулту Једнице за управљање пројектом и у посети локацији Пројекта. 

До краја 2016. године РБСЕ није доставила налазе своје техничке ревизије. 
-У извештајном периоду је одржано 5 седница Пројектне комисије на којима је, поред донетих 

предлога о важнијим одлукама на нивоу града, праћена и реализација пројектних активности осталих 
учесника у Пројекту и ЈУП ( XVI / 11.01., XVII / 17.02., XVIII / 23.05., XIX / 15.06. и XX / 31.10 и 
04.11.2016.).  

-У извештајном периоду је одржано 12 заједничких састанака са осталим учесницима у Пројекту 
(МГСИ, РАС, РБСЕ, Тим за техничку подршку, град Краљево), на којима је поред размтрања 
техничких питања, доношења одлука о начину реализације праћено и оцењивано спровођење  
пројектних активности (12.01., 21.01., 09.03., 15.03., 26.04., 25.05., 10.06., 21.09., 19.10., 10.11., 12.12. и 
20.12.2016.).  
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В.  ПЛАН НАЈЗНАЧАЈНИХ  АКТИВНОСТИ У НАРЕДНОМ ПЕРИОДУ 
 
- Јавне набавке за избор извођача радова на изградњи зграде I фазе и за услуге стручног надзора 

над изградњом нових и уклањању постојећих објеката (март/април – јун/јул 2017.) 
- Измештање постојећих инсталација са локације зграде I фазе и изградња градилишних 

инфраструктурних прикључака ( јун 2017.) 
- Почетак радова на изградњи зграде I фазе (август 2017.) 
  
Г.  РЕЗИМЕ ФИНАНСИЈСКИХ ПОКАЗАТЕЉА 
 
- Извештајем о изводљивости је за оперативне трошкове управљања Пројектом предвиђен износ од 

504.743 евра. 
- У извештајном периоду за оперативне трошкове је утрошено 33.930,16 евра, а укупно од почетка 

реализације 82.814,37 евра (по курсу важећем на дан извештаја). 
- Извештајем о изводљивости  је за трошкове геотехничких и геофизичких снимања предвиђен 

износ од 50.000 евра, а за идејне и главне пројекте изградње и рушења 292.000 евра. Ове активности 
се финансирају из гранта одобреног за техничку помоћ пројекту.  

 
Д.  СПЕЦИФИЧНА ПРОБЛЕМАТИКА ВЕЗАНА ЗА  ПРОЈЕКАТ 
 
- Дугогодишњи директор РАС г-ђа Маја Лакићевић, активна и са значајним доприносом  развоју 

Пројекта, је 10.01.2016. год. дала оставку и напустила РАС, а на функцији ју је, у статусу вршиоца 
дужности, наследио г-дин Игор Јакшић.   

  - Државни секретар у МГСИ г-дин Дејан Трифуновић који је на нивоу МГСИ координисао 
активности са осталим учесницима у реализацији Пројета је 01.07.2016. године напустио МГСИ. 

У периоду јул / август 2016. године је било приметно одсуство координације.   
Од септембра 2016. год. координацију активности врши г-дин Зоран Лакићевић, који је у октобру 

ступио на положај државног секретара. 
 

- Датум затварања Пројекта одређен у Извештају о изводљивости и ОСЗ, 31.12.2019.године, није 
остварљив, а половином 2016. године је крајњим корисницима најављен почетак радова на изградњи 
зграде I фазе за крај 2016. године, а онда и за март 2017. године. 

У претходном периоду је такође било неиспуњених јавно изнетих најава почетка радова са оба 
нивоа власти, односно и републичког и локалног. 

Крајњи корисници Пројекта живе у објектима оштећним од земљотреса 2010. године, а дотрајалим 
и нефунционалним већ и у периоду пре земљотреса, уплашени су за безбедност својих породица и 
изражавају висок степен незадовољства, нарочито неиспуњеним обећањима, а затим и сумње у добре 
намере локалне самоуправе и Републике.  

У инфо- пулту  ЈУП  је, као и у претходним сличним ситуацијама  у другој половини и нарочито 
крајем 2016. године, уложен значајан напор да се, поред других редовних радних активности, у 
свакодневним личним контактима и путем телефона крајњим корисницима врати пуно поверење у 
реализацију Пројекта.  

Процена је да ће и током 2017.године, односно све до почетка радова који су крајњим корисницима 
преостали као последњи „опипљив“ доказ да ће Пројекат бити реализован, притисак на инфо- пулт 
ЈУП додатно расти.                                                                                                                                                     
  

                                                                   Одговорно лице  
                                                                    Александар Чоловић 
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ИЗВРШНИ ОРГАН - ГРАДОНАЧЕЛНИК 

52 

- 0602-0001.1 
 
- 424000 
 
Функциониса-
ње СОС 
службе 
 
Лидија 
Павловић, 
председник 
Савета за 
родну 
равноправност

 
 
П1-Доступност 
СОС службе 
 
П2- Видљивост 
и 
информисање 
о постојању 
СОС службе 
 

И1-П1 Више 
процесуираних 
случајева и 
сигурност за 
жртве насиља 
 
И1-П2 
Препознатљив
ост и 
доступност 
СОС службе   

 
 
 
 
 

Укупно: 
240.000,00 

дин. 

 
 
 
П1- Остварена 
тесна сарадња 
са Центром за 
социјални рад 
 
 

 
 
 
И1-П1 Пружање 
бесплатне правне 
помоћи и савета, 
подршке и 
информација и 
састављање 
бесплатног 
иницијалног акта 
корисницима 
СОС телефона 
 
 

 
 
 
 
 

Укупно: 
240.000,00 

дин. 

53 

- 0602-0001.2 
 
- 424000 
 
Практична 
жена курс 
самоодбране  
за жене 
 
Лидија 
Павловић, 
председник 
Савета за 
родну 
равноправност

 
П1- 
Оспособити 
жене да 
сачувају своје 
здравље, 
достојанство и 
живот 
 
П2- Практична 
жена 

И1-П1 
Ментална, 
физичка и 
техничка 
спремност, као 
одговор на 
насиље   
 
И1-П2 

 
 
 
 
 

Укупно: 
150.000,00 

дин. 

 
 
 
П1- Жене су 
оспособљене да 
сачувају своје 
здравље, 
достојанство и 
живот 
  
 
 

 
И1-П1 Карате клуб 
«Анима Сан» из 
Краљева одржао је 
тромесечни курс 
самоодбране зажене 
за 35 полазница, и 
обезбеђена је 
ментална и 
физичка 
припремљеност као 
одговор на насиље 

 
 
 
 
 

Укупно: 
150.000,00 

дин. 
 
 
 

54 

- 0602-0001.3 
 
- 424000 
 
Жене у 
визуелној 
уметности 
 
Лидија 
Павловић, 
председник 
Савета за 
родну 
равноправност

 
П1- Видљивост 
родне 
равноправност
и кроз 
визуелну 
представу 
 
 
 

И1-П1 
Обједињавање 
рада, цена 
сликарки које 
остају у сенци 
 
   

 
 
 
 
 

Укупно: 
50.000,00 
дин. 

 
 
П1-Обезбеђена 
је видљивост  
родне 
равноправност
и кроз 
визуелну 
представу 

 
  
И1-П1 У фебруару 
месецу одржана је 
изложба слика и 
радова жена 
уметница из 
нашег града у 
сарадњи 
Удружењем 
ликовних 
уметника 
«Маржик» из 
Краљева и том 
приликом радове 
је изложило 30 
уметница на 
једном месту чиме 
је дат значај 
женској 
уметности. 
Одштампани су 
каталози са 
радовима и 
биографијама 
ових уметница, 
плакати, 
позивнице и 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Укупно: 
49.952,22 
49.952,22 
дин. 
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Буџетски корисник: Јавно предузеће за уређивање грађевинског земљишта Краљево 

Назив и шифра ПРОГРАМА 1 : 1101-Локални развој и просторно планирање 

Пројекти/пројектне активности којим се реализује програм: 

рб п 
о 
з 
и 
ц. 

Назив и шифра 
пројекта/пројектне 

активности 

Екon. 
кл. 

Износ у динарима Извори 
финансирања 

 (01,07,08,10,13) 

 
Лице 

одговорно 
за 

реализацију 
пројекта 

План 
(2016) 

Реализ 
(I-XII) 

% 2016 
(1-12) 

17 18 19 

1 153 Програмска 
активност 

1101-0001.1 

424000 3.100.000,00 1.156.943,14 37,32 01   
 
 

директор 
  стратешко, просторно и 

урбанистичко планирање 

2 157 Програмска 
активност 

1101-0002.1  

541000 140.000.000,00 15.007.127,49 10,72
01 
10 

   директор 

  Обезбеђивање земљишта 

3 158 Програмска 
активност 

1101-0002.2  

511000 19.200.000.00 14.398.846,70 74,99 01    директор 
  Израда техничке 

документације 

приређен је мали 
коктел у 
просторијама 
Градске галерије у 
Краљеву.  

55 

- 0602-0006.1 
 
- 424000 
 
Суфинансира-
ње пројеката  
од јавног 
интереса у у 
области 
јавног 
информисања 
 
Др. Предраг 
Терзић, 
градоначелни
к града 
Краљева 

П1-
Подстицање 
разноврсности 
медијских 
садржаја, 
слободе 
изражавања 
идеја и 
мишљења, 
слободног 
развоја нез. и 
проф. медија 
ради задовољ. 
Потреба 
грађана на тер. 
Град Краљева 
из свих 
области 
живота  

И1-П1 Број 
произведених 
медијских 
садржаја 

 
 
 
 
 

Укупно: 
15.000.000,00 

дин. 

 
 
 
 
П1-
Подстакнута је 
разноврсност 
медијских 
садржаја, 
слободе 
изражавања 
идеја и 
мишљења, 
слободног 
развоја нез. и 
проф. медија 

 
 
 
 
И1-П1 – 
Склопљени су 
уговори са 17 
подносиоца 
пројеката са исто 
толико 
произведених 
медијских 
садржаја за 2016. 
годину и то:  
- за телевизију 4 
уговора; 
- за радио 4 
уговора; 
- за новине 1 
уговор; 
- за портал 6 
уговора и 
- за продукцију 2 
уговора  
 

 
 
 
 
 
 

Укупно: 
14.250.000,00 

дин. 
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4 159 Програмска 
активност 

1101-0002.3  
511000 
425000 

25.300.000,00
12.153.229,17
12.153.229,17

0,00
48,04

13 
01 
08 

   директор 

  Опремање земљишта 

5 160 
 
 

154 

Пројекат 1101-0002.4  
511000 
425000 

33.850.000,00
25.350.000,00

8.500.000,00

24 744 807.40
17.267.263,00

7.477.544,40

73,10
68,12
87,97

 
01 

 
   директор 

 Заштита од вода 

6 161 Пројекат 1101-0002.5 

511000 42.000.000,00 15.122.579,59 36,00
01 
10 

   
Руководилац 
сектора   Изградња објеката спортске 

инфраструктуре 

7 155 
 
 
 
 

162 

Пројекат   1101-0001.3  
1101-0002.6 425000 

511000 

15.599.520,00
9.599.520,00
6.000.000,00

14.053.700,03
8.061.909,33
5.991.790,70

90,09
83,98
99,86

01 
07 

   
Руководилац 
сектора  Партерно уређење јавних 

површина 

8 163 Пројекат 1101-0002.7  

511000 8.400.000,00 1.494.390,79 17,79 01    
Руководилац 
сектора   Изградња сточне пијаце у 

Адранима 

9 164 Пројекат 1101-0002.8  

511000 80.000.000,00 65.138.567,88 81,42
01 
10 

   
Руководилац 
сектора   Изградња објеката 

друштвених делатности 

10 156 
 
 

165 

Пројекат 1101-0001.4 
1101-002.9 425000 

511000 

3.296.000,00
2.296.000,00
1.000.000,00

735.382,07
380.999,60
354.382,47

22,31
16,59
35,44

01    
Руководилац 
сектора Изградња и капитално 

одржавање по одлукама НО 

У К У П Н О: 370.745.520,00 164.005.574,26 Реализовано са 44,24 %

 

 

 

 Tабела 1: преглед програмских активности/пројеката у Програму 1 са изворима финансирања 

Буџетски корисник: Јавно предузеће за уређивање грађевинског земљишта Краљево 

Назив и шифра ПРОГРАМА 2: 0601- Комунална делатност 

Пројекти/пројектне активности којим се реализује програм: 

 

Рб п 
о 
з 
и 
ц. 

Назив и шифра 
пројекта/пројектне 

активности 

Екон. 
кл. 

Износ у динарима Извори 
финансирања 

 (01,07,08,10,13) 

 
Лице одговорно 
за реализацију 

пројекта План 
(2016) 

Реализ 
(I-XII) 

% 2016 
(1-12) 

1
7 

1
8 

19 

1 167 Програмска 
активност 

0601-0002.1  

425000 12.000.000,00 12.000.000,00 100,00 01    директор 
  Пречишћавање и 

одвођење отпадних вода 



Strana 80 - Broj 21               SLU@BENI LIST GRADA KRAQEVA                 20. septembar 2017. godine 
 

2 169 
 
 

170 

Програмска 
активност 

0601-0003.1  
0601-0003.2  425000 

511000 

15.000.000,00
15.000.000,00

0,00

13.879.447,50
13.879.447,50

0,00

92,53
0,00

01    директор 
  

Управљање комуналним 
отпадом 

3 174 
175 
176 

Програмска 
активност 

0601-0010.1  
0601-0010.2  
0601-0010.3 

421000 
425000 
511000 

155.900.000,00
133.000.000,00
18.500.000,00

4.400.000,00

150.923.378,65
134.314.133,94
16.092.240,47

400.004,24

96,81
100,99

87,62
100,00

01    директор 

 Обезбеђивање јавног 
осветљења 

4 171 
 
 

172 

Програмска 
активност 

0601-0008.1  
0601-0008.2  421000 

425000 

84.000.000,00
80.000.000,00

4.000.000,00

83.489.715,00
79.999.998,00

3.489.717,90

99,39
100,00

87,24
01    директор 

 Одржавање чистоће на 
јавним површинама 

5 173 Програмска 
активност 

0601-0009  

424000 
 

53.500.000,00 53.499.999,97 100,00 01    директор 
  Одржавање јавних 

зелених површина 

6 177 Програмска 
активност 

0601-0014  

424000 12.000.000,00 11.999.989,20 100,00 01    директор 

  Делатност зоохигијене 

7 166 Пројекат 0601-0001 
511000 15.000.000,00 4.995.078,78 33,30 01    

руководилац 
сектора   Снабдевање водом за пиће 

8  Пројекат 0601-0002.2 

511000 24.200.000,00 12.373.944,96 51,13 01    
руководилац 
сектора   Изградња фекалне и 

атомсферске канализације 

У К У П Н О: 371.600.000,00 343.161.554,26 Реализовано са 92,35 %

 

Табела 2: преглед програмских активности/пројеката у Програму 2 са изворима финансирања 

 
 
Буџетски корисник: Јавно предузеће за уређивање земљишта Краљево 

Назив и шифра ПРОГРАМА 3: 0701- Путна инфраструктура 

Пројекти/пројектне активности којим се реализује програм: 

 

Рб п 
о 
з 
и 
ц. 

Назив и шифра 
пројекта/пројектне 

активности 

Екон. 
кл. 

Износ у динарима Извори 
финансирања 

 ( 01,07,08,10,13) 

 
Лице 

одговорно за 
реализацију 
пројекта 

План 
(2016) 

Реализ 
(I-XII) 

% 2016 
(1-12) 

17 18 19 

1 178 Програмска 
активност 

0701-
0002.1  

425000 300.400.000,00 299.446.120,61 99,68 
01 
08    директор 

  Одржавање улица и 
путева 



20. septembar 2017. godine                   SLU@BENI LIST GRADA KRAQEVA                Broj 21 - Strana 81 
 

2 179 Програмска 
активност 

0701-
0002.2. 

511000 106.650.000,00 80.168.554,44 75,17 
01 
13    директор   Санација,реконструкција 

и изградња путних 
објеката 

У К У П Н О: 407.050.000,00 379.614.675,05 Реализовано са 93,26 % 

      
       Табела 3 : преглед програмских активности/пројеката у Програму 3 са изворима финансирања          

 
 

 РЕЗУЛТАТИ  ПРОГРАМА  
 
 ПРОГРАМ 1 – Локални развој и просторно планирање 
 1. Правни основ: , Закон о просторном плану, Закон о планирању и  изградњи 
 2. Приоритет програма ( заокружити ранг приоритета) : 
          а) законска обавеза б) висок в) средњи г) низак 
 3. Ризици остварења програма: Опредељеност новчаних средстава 
 4. Извори верификације програма: усвојени урбанистички планови 
 

             ПРОГРАМ 2 – Комунална делатност 
 1. Правни основ: Закон за планирање и изградњу 
 2. Приоритет програма ( заокружити ранг приоритета) : 
          а) законска обавеза б) висок в) средњи г) низак 
 3. Ризици остварења програма: Опредељена новчана средства 
 4. Извори верификације програма: Остварење Програма за уређивање грађ.земљишта 
 

  ПРОГРАМ 3 – Путна инфраструктура   
 1. Правни основ: Закон за планирање и изградњу, Закон о комуналним делатностима 
 2. Приоритет програма ( заокружити ранг приоритета) : 
         а) законска обавеза б) висок в) средњи г) низак 
 3. Ризици остварења програма: Опредењеност новчаних средстава 
4. Извори верификације програма:Остварење Програма за уређивање грађ.земљишта 
 

ПРОЈЕКТИ/ПРОЈЕКТНЕ АКТИВНОСТИ у оквиру ПРОГРАМА 1 
 

Позиција 
153 

Стратешко, просторно и урбанистичко планирање  
О ц е н а циљева на 

основу 
индикатора

планирано 3 100.000,00 извршено 1 156.943,14 % 37,32 

Циљеви Индикатори 

 
 

П1 
 

 
 
Израда планских 
докумената 
 

И1 - Повећање покривености територије 
планском документацијом 

Циљ се плански 
остварује 

 И2 - Усвојена стратегија развоја локалне 
заједнице 

И3 - Број усвојених ПДР,ПГР 

 
 П2 

Пројекти парцелације, 
препарцелације и 
урбанистички пројекти 

И1 - Проценат решених захтева за 
легализацију 

Циљ се плански 
остварује 

И2 - Усвојен ГУП 

 
 

П3 

 
 
Послови на увођењу 
ГИС-а 

И1 - Стварање базе просторних података Циљ није остварен  

И2 - Боље управљање постојећим ресурсима 

И3 - Ефикаснија наплата јавних прихода 
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Програмска активност П1 се плански остварује мерено индикаторима И1, И2 и И3 као што се види из 
приложене табеле.  Неки планови су предати Комисији за планове на њихову оцену и као такви су изашли 
из Дирекције а известан број планова је чекао усвајање од новоформиране Скупштине. Због измена Закона 
о планирању неке процедуре у изради су морале да буду поновљене.  
Програмска активност П2 је делимично остварена мерена бројем урађених/планираних пројеката.Разлози 
слични као код П1. 
Програмска активност П3 није остварена због ограничења-смањења броја запослених и реорганизацијом 
Дирекције.               
Стручни сарадник задужен за тај посао је напустио Јавно предузеће за уређивање грађевинског земљишта.                       
 
 
Табела:  Преглед Планова Генералне Регулације и Планова Детаљне Регулације по фазама израде: 
 

 
 
 
рб 

                      
н  а  з  и  в 

 
Површина  

 

 
Усвојен 

у  
2016.  
г. 
 

 
Фаза израде 

(описати) 

Стратешко, просторно и 
урбанистичко 
планирање 

 
плана 

%  
план/ 
ГУП 

1 
 

Просторни план града Краљева 
(измена) 

 
  1536.00км2

        
 

  Не 

 
Израда планског  
документа у току. 

 
 

Почетак: 
02.10.2014. 

Завршетак: 
25.12.2015. 

2 ПГР Крушевица  
452.30 ха 

 
6.13 % 

 
 Да 

Усвојен на Скупштини  
Сл. лист бр. 29/16 

28.10.2016. 
 Почетак: 

10.12.2009. 
Завршетак: 
25.12.2015. 

3 ПГР Зона водоснабдевање  
417.20 ха 

 
5.66% 

 
Да 

Усвојен на Скупштини 
11.02.2016.г. 

 
 

 Почетак: 
10.12.2009. 

Завршетак: 
25.12.2015. 

4 ПГР Горњи Чибуковац  
368.51 ха 

 
5.00% 

 
  Не 

Због промене Закона о 
планирању – поново се ради.

 
 Почетак: 

10.12.2009. 
Завршетак: 
25.01.2016. 

5 ПГР Матарушка бања  
1570.00 ха 

 
21.30%

 
 Да 

Усвојен на Скупштини  
Сл. лист бр. 34/16 

08.12.2016. 
 Почетак: 

30.12.2011. 
Завршетак: 
25.12.2015. 

6 ПГР Маглич  
829.00 ха 

 
11.24%

 
Да 

Усвојен на Скупштини  
Сл. лист бр. 29/16 

28.10.2016. 
 Почетак: 

21.12.2012. 
Завршетак: 
25.12.2015. 

7 ПГР Рудно  
38.00 ха 

 
0.51% 

 
 Не 

Предато - чека се Комисија  
за оцену. 

 
 

 Почетак: 
05.07.2013. 

Завршетак: 
25.01.2016. 

8 ПГР Гоч  
87.00 ха 

 
1.18% 

 
  Не 

У процедури усвајања  
  Почетак: 

09.07.2015. 
Завршетак: 
25.03.2016. 
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9 ПГР Тавник  

288.00 ха 
 

3.91% 
 

 Не 
Израда планског документа у 

току. 
 
 

 Почетак: 
09.07.2015. 

Завршетак: 
25.03.2016. 

10 ПГР Сијаће поље  (измена)  
44.00 ха 

 
0.6% 

 
  Не 

Због измена Закона о 
планирању – поново се ради.

 
 Почетак: 

09.07.2015. 
Завршетак: 
25.01.2016. 

11 ПГР Берановац-Кованлук  (измена)  
14.38 ха 

 
0.2% 

 
  Не 

Не ради се плански документ 
– чека се Изјашњење 

Министарства 
 Почетак: 

20.09.2015. 
Завршетак: нема 
податка 

12 ПГР Ратина  (измена)  
22.77 ха 

 

 
0.3% 

 
  Да     

Усвојен на Скупштини 
08.10.2015. г. 

 
 

 Почетак: 
10.12.2009. 

Завршетак: 
08.10.2015. 

13 ПГР Рибница (измена)  
34,00 ха 

 

 
0.46% 

 
  Да     

Усвојен на Скупштини 
 2015. г. 

011-244/2014-III 
 

 Почетак: 
10.10.2009. 

Завршетак: 
08.10.2015. 

14 ПГР Центар- Чибуковац (измена)  
 6.32 ха 

 
0.01% 

 
  Не 

Израда планског  
документа у току. 

 
 

 Почетак: 
02.10.2015. 

Завршетак: 
04.07.2016. 

15 ПДР Каменица  
170.00 ха 

 
2.3% 

 
Да 

Усвојен на Скупштини  
Сл. лист бр. 30/16 

08.11.2016. 
 Почетак: 

21.09.2012. 
Завршетак: 
15.10.2015. 

16 ПДР регулација реке Товарнице  
128.00 ха 

 
1.74% 

 
 Да 

Усвојен на Скупштини  
Сл. лист бр. 32/16 

29.12.2016. 
Почетак: 
18.07.2014. 

Завршетак: 
25.11.2015. 

17 ПДР проширење гробља на Барутани  
21.47 ха 

 
0.3% 

 
Да 

Усвојен на Скупштини  
Сл. лист бр. 29/16 

28.10.2016. 
Почетак: 
18.07.2014. 

Завршетак: 
25.11.2015. 

18 ПДР колектор фек.канализације у 
Тавнику 

 
 

 25.70 ха 

  
 Да 

Усвојен на Скупштини  
Сл. лист бр. 32/16 

29.12.2016. 
 

Почетак: нема 
податка 

Завршетак: 
03.12.2014. 

19 ПДР Центар града Краљева (измена)  
11.07 ха 

 Не Израда планског  
документа у току. 

 
 

Почетак: 
07.10.2015. 

Завршетак: 
03.10.2016. 

 ПДР за гробље у Јрачујку  
33.00 ха 

  
 Не 

Израда планског  
документа у току. 

 
 

 Почетак: 
09.07.2015. 

Завршетак: 
10.05.2016. 

20 ПДР за гробље на Буњачком брду  
10.00 ха 

  
 Не 

Израда планског  
документа у току. 

 
 Почетак: 

09.07.2015. 
Завршетак: 
10.05.2016. 
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21 ПДР другог дела градског 

саобраћајног прстена на деоници од 
петље Магнохром преко Кулагића аде 
до Ибарске магистрале 
 

 
132.76 ха 

  
 

 Не 

Израда планског  
документа у току. 

 
 

22 ПДР другог дела градског 
саобраћајног прстена на деоници  
од улице Карађорђева преко реке  
Ибар до будућег кружног тока 
на правцу Скопљанска улица –  
Жички пут 

 
 
 
 

9.22 ха 

  
 
 
 

 Не 

 
 
 
 

У изради – рани јавни увид. 
 

 Почетак: 
02.10.2015. 

Завршетак: 
03.10.2016. 

23 ПДР Рибњак  
10.48 ха 

  
Да 

Усвојен на Скупштини  
Сл. лист бр. 30/16 

08.11.2016. 
 Почетак: 

29.01.2015. 
Завршетак: 
15.11.2015. 

24 ПДР потока Чађевац-Моравац, од 
ушћа у реку Западну Мораву до ул. 
Тике Коларевића 
 

         
 

 67.16 ха 

  
 
 

 Не 

Израда планског документа у 
току – Нацрт 

 
 
 

 
 Почетак: 

02.10.2015. 
Завршетак: 
03.10.2016. 

25 
 

Други ПДР-је, ПГР-је, Програми и сл. 
по Одлукама Скупштине града 
Краљева 

 
 

  
  

 
 

26 ПГР Врба 495.80 ха   Не Израда планског документа  
у току – Нацрт 

 
 Почетак: 

02.10.2015. 
Завршетак: 
03.10.2016. 

Укупна површина Гуп-а ........................      7373.24 ха 

 

 
 
 

Позиција 
157 

Обезбеђивање земљишта  
О ц е н а циљева 

на основу 
индикатора 

планирано 140.000.000,00 извршено 15.007.127,49 % 10,72 

Циљеви Индикатори 

 
П1 

 

Обезбеђивање земљишта у 
сврху изградње објекта 

И1 - Унапређење изградње Циљ није 
остварен 

 
И2 - Развој просторног планирања 

 
Програмска активност П1 реализована је са 10.72% због самог поступка експропријације који води 
управни орган (одређивање накнаде) и судски орган (доношење решења) независно од Јавног предузећа за 
уређивање грађевинског земљишта. Дакле, експропријација је процес који се обавља изван ЈП, процес који 
траје и који је везан за Законом постављене рокове који су императивни.  
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Позиција 

158 
Израда техничке документације  

О ц е н а циљева 
на основу 
индикатора

планирано 19.200.000,00 извршено 14.398.846,70 % 74.99 

Циљеви Индикатори 

 
П1 

 

Обезбеђивање техничке  
документације- пројекти 
за изградњу 

 
И1 - Број усвојених планова 
 

Циљ је делимично 
остварен  

 

Програмска активност П1 је делимично остварена мерено индикатором И1 уз напомену да су неки 
пројекти урађени у 2015. г. а плаћени у 2016. г. због недостатка средстава у износу од 2.594.000,00 динара. 
Пројектна документација за изградњу мостова из Програма обнове мостова за 2015. г. временски није 
могла бити остварена у 2015. г. јер су средства пребачена апропријацијом у износу од 5.000.000,00 динара 
у задњем кварталу а реализација је била у 2016. и 2017.  
Напомена: 4 уговора су морала бити раскинута из објективних разлога. 

 

Позиција 
159 

Опремање земљишта  
О ц е н а циљева на 

основу 
индикатора

планирано 25.300.000,00 извршено 12.153.229,17 % 48,04 

Циљеви Индикатори 

 
П1 

 

 
Опремање земљишта - 
локација 

И1 -  Број усвојених планова 
 

Циљ је делимично 
остварен  

 И2 - Број опремљених локација 
 

Програмска активност П1  је делимично остварена мерено индикатором И1 и И2 уз напомену да су радови 
уговорени у децембру 2015. г. 
 

 
Позиције 
160 и 154 

Заштита од вода  
О ц е н а циљева 

на основу 
индикатора 

планирано 33.850.000,00 извршено 24.744.807,40 % 73,10 

Циљеви Индикатори 

 
 

П1 
 

 
 
Регулација леве обале 
Ибра 
 

И1 - Штетне последице поплава на здравље и 
имовину људи,животну средину,културно наслеђе 
и привредне активности 

Циљ је остварен 
 

И2 - Заштита обале 

 
П2 

 

 
Изградња насипа у 
Жичком пољу 

 
И1 - Дужина одбрамбеног насипа 

Циљ није  
остварен 

  

 
П3 

 
Хитне интервенције на 
заштити нерегулианих 
корита водотокова 
 

И1 - Редовна одбрана од поплава Циљ је остварен 
 И2 - Заштита од ерозије и бујица 

 
Програмска активност П1 је остварена мерена индикаторима И2. Индикатор И1 треба поново дефинисати 
у 2016. години. 
Програмска активност П2 није остварена због нерешених имовинско-правних односа. 
Програмска активност П3 је остварена мерена индикаторима И1 и И2. 
Напомена: у 2016. години плаћено је 17.267.263,00 динара за радове који су извршени у 2015. г. због 
смањених прихода и прилива у буџет града Краљева у односу на план за 2015. г.  
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Позиција 

161 
Изградња објеката спортске инфраструктуре  

О ц е н а циљева 
на основу 
индикатора

планирано 42.000.000,00 извршено 15.122.579,59 % 36,00 

Циљеви Индикатори 

 
 

П1 
 

 
Изградња затвореног 
базена 
 

И1 - Одржавање спортских манифестација Циљ није остварен 

И2 - Број посетилаца 

П2 
 

Уређење простора у 
спортској хали 

И1 - Повећање степена искоришћености Циљ је остварен 

Програмска активност П1 није остварена из техничких разлога – геолошка анализа земљишта из пројектне 
докумантације се на подудара са стањем на терену. Програмска активност П2 је остварена у потпуности. 
 

Позиције 
155 и 162 

Партерно уређење јавних површина  
О ц е н а циљева 

на основу 
индикатора

планирано 15.559.520,00 извршено 14.053.700,03 % 90,09 

Циљеви Индикатори 

 
П1 

 

Реконструкција и 
санација дечијих 
игралишта на јавним 
површинама 

 
И1 - Број дечијих игралишта  

Циљ је остварен 

П2 
 

Санација и ревитализа-
ција постојећег уличног и 
парковског инвентара 

 
И1 - Проценат покривености 

Циљ је остварен 

 
Програмска активност П1 и П2 су остварене мерене индикаторима И1 и И2. Реализоване су у потпуности 
следеће активности: одржавање градског инвентара (сат, јарболи, информативни панели...), санација 
споменика у Доситејевој улици, санација и ревитализација постојећег уличног и парковског инвентара, 
изградња пешачко-колске стазе од паркинга код Дома технике до Градске терасе (трећа фаза  уређења 
градске плаже), инвестиционо одржавање јавне површине у улици IV црногорска, теретана на отвореном 
(код Атлетског стадиона), изградња неамбијенталне ограде Спомен парка-завршетак радова, изградња 
капеле - спомен собе у Спомен парку (наставак радова прве фазе), као и санација постојећих 
демонтираних стајалишта на јавним површинама у надлежности града. 

 

Позиција 
163 

Изградња сточне пијаце  
О ц е н а 
циљева на 
основу 

индикатора 

планирано 8.400.000,00 извршено 1.494.390,79 % 17,79 

Циљеви Индикатори 

 
П1 
 

Адекватан квалитет 
пружених услуга 
уређивања.одржавања и 
коришћења пијаце 

И1 -  Трошкови изградње 
 

 
Циљ није 
остварен И2 - Остварени приходи од пружених услуга 

 
Програмска активност П1 није остварена из техничких разлога  због непланиране појаве високог нивоа 
подземних вода који је спречио извођење радова на предвиђеним активностима. 

 

Позиција 
164 

Изградња објеката друштвених делатности  
О ц е н а циљева 

на основу 
индикатора

планирано 80.000.000,00 извршено 65.138.567,00 % 81,42 

Циљеви Индикатори 
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П1 
 

 
Музичка школа – радови 
на рашчишћавању 
локације 

И1 - Квалитет школовања  
Циљ је 
остварен 

И2 - Подизање нивоа образовања 

 
 

П2 
 

 
Изградња павиљона 
дечијег одмаралишта на 
Гочу 

И1 - Повећање капациета  
Циљ није  
остварен 

И2 - Укупан број корисника 

 
Програмска активност П1 је остварена  јер су извршени радови на  рашчишћавању локације. Програмска 
активност П2 није остварена јер су планирана средства из кредита обезбеђена у новембру 2015. године. У 
2016. години започета је изградња и у овом тренутку сматрамо да је завршено цца 90% инвестиције.  

 
 

Позиције 
156,165 

Остале непредвиђене активности на реализацији програма  
О ц е н а циљева 

на основу 
индикатора 

планирано 3.296.000,00 извршено 735.382,07 % 22,31 

Циљеви Индикатори 

П1 
 

Побољшање 
активности 

И1 - Проценат остварења Циљ је остварен 

 
Програмска активност П1 је остварена мерена индикаторима И1 а ради се о уговореним обавезама  из 
предходне године, активностима по одлукама Надзорног одбора Јавног предузећа за уређивање 
грађевинског земљишта Краљево и осталим активностима на изградњи и капиталном одржавању које се 
реализују такође по одлукама Надзорног одбора Јавног предузећа. 
 

ПРОЈЕКТИ/ПРОЈЕКТНЕ АКТИВНОСТИ у оквиру ПРОГРАМА 2 
 

Позиција 
167 

Пречишћавање и одвођење атмосферских и отпадних вода  
О ц е н а  

циљева на основу
индикатора

планирано 12.000.000,00 извршено 12.000.000,00 % 100,00 

Циљеви Индикатори 

 
П1 

 

Максимално могућа 
покривеност корисника 
и територије услугама 
одвођења атм.и 
отпадних вода

И1 - Обухваћеност територије  
Циљ је остварен 

мерено 
индикатором  
И1 и И3 

И2 - Број интервенција 

И3 - Дужина атмосферске мреже 

 

Програмска активност П1 је остварена мерена индикатором И1 и И3.  
Напомена: у 2016. години плаћено је 2.182.528,00 динара за радове који су извршени у 2015. г. због 
смањених прихода и прилива у буџет града Краљева у односу на план за 2015. г. 
С обзиром да квантитет извршења ових услуга зависи од расположивих средстава која су у 2016. години 
износила 12.000.000,00 динара можемо бити задовољни квалитетом. 
 
 

Позиција 
169,170 

Управљање комуналним отпадом О ц е н а 
циљева на  
основу 

индикатора

планирано 15.000.000,00 извршено 13.879.447,50 % 92,53 

Циљеви Индикатори 

 
 

ација град.депоније и 
управљање комуналним 

И1 - Укупна количина отпада  
Циљ је  И2 - Рециклажа 
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П1 
 

отпадом на начин да се 
не угрожава здравље људи 
 

И3 - Искоришћење енергије остварен 
 

 
 

П2 
 

Реконструкција 
простора за постављање 
судова за смеће 

И1 - Укупан број притужби грађана на 
квалитет и редовност пружања услуга 

 
Циљ је  
остварен И2 - Број инспекцијских налаза 

 
Програмска активност П1 је остварена мерено индикатором И1. Индикатори И2 и И3 у овом тренутку 
нису применљиви јер се активности на рециклажи отпада и добијању енергије од истог са сада на 
обављају. Индикатори И2 и И3 ће бити кориговани у 2017. години. Програмска активност П2 је 
реализована у потпуности. 
 

Позиције 
174, 175 
и 176 

Програм обезбеђења јавног осветљења О ц е н а 
циљева на 
основу 

индикатора 

планирано 155.900.000,00 извршено 150.923.378,65 % 96,81 

Циљеви Индикатори 

 
П1 

 

Одржавање јавног 
осветљења 

И1 - Повећање процента покривености  
Циљ је  
остварен 

 

И2 - Укупан број светиљки 

И3 - Укупан број стубова 

 
Програмска активност П1 је остварена мерена индикаторима И1, И2 и И3. Повећан је укупан број нових 
светиљки (250) као и  укупан број нових стубова (246). Средства нису у потпуности реализована јер МЗ 
Мат. Бања није својим учешћем обезбедила  средства (учешће 50%), такође постигнута је и нижа цена на 
тендеру од планиране  што утиче да  планирани износ буде нешто већи од утрошених средстава. 
 

Позиције 
171 и 172 

Одржавање чистоће на јавним површинама  
О ц е н а циљева  

на основу 
индикатора

планирано 84.000.000,00 извршено 83.489.715,00 % 99,39 

Циљеви Индикатори 

 
 

П1 
 

 
 
Чишћење и прање јавних 
површина 
 

И1 - Динамика чишћења јавних површина  
 

Циљ је  
остварен 

 

И2 - Степен извршења годишњег програма 
јавне хигијене и плана зимске службе 

И3 - Остварени расходи изазвани 
пружањем услуга 

 
 П2 

Уређење и одржавање 
плаже поред Ибра у 
Краљеву и Матарушкој 
бањи 

И1 - Дужина плаже  
Циљ је  
остварен  

И2 - Број постављених посуда за одлагање 
ситног отпада 

П3 Одржавање градских 
фонтана и чесми и 
уклањање графита 

 
И1 - Укупна количина потрошене воде 

 
Циљ је 

 остварен 

 
Програмске активности П1, П2 И П3 су у потпуности реализоване мерене свим индикаторима. 
Расположива средства планирана Програмом за уређивање грађ. земљишта за 2016. г. су рационално и 
потпуно утрошена за планиране намене , динамиком коју диктирају потребе и расположива средства. 
Напомена:у 2016. години плаћено је 5.607.592,58 динара за радове који су извршени у 2015. г. због 
смањених прихода и прилива у буџет града Краљева у односу на план за 2015. г. 
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Позиција 

173 
Одржавање јавних зелених површина  

О ц е н а   
циљева и 
индикатора

планирано 53.500.000,00 извршено 53.499.999,97 % 100,00 

Циљеви Индикатори 

 
 

П1 
 

 
Адекватан квалитет 
пружања услуга 
одржавања јавних 
зелених површина 
 

И1 - Динамика уређења  
Циљ је остварен 

мерено 
индикатором И1, 

И2 и И3 

И2 - Укупан број притужби на пружање 
предметних услуга 

И3 - Број извршених инспекцијских контрола 

 
 П2 

Ефикасно и рационално 
спровођење услуга 
одржавање јавних 
зелених површина 

И1 - Пружање услуга одржавања Циљ је остварен 
мерено 

индикатором И1 
И2 - Број запослених по јединици одржаване 
зелене површине 

 
П3 

Максимално могућа 
покривеност 
територије пружањем 
услуга одржавањем 
зелених површина 

И1 - Укупна површина која се одржава Циљ је остварен 
мерено  

индикатором И1  
и И2 

И2 - Укупна број паркова у којима се  одржава 
и уређује зеленило 

И3 - Укупан број стабала 

 
 
Програмска активност П1 је остварена у потпуности мерена индикатором И1, И2 и И3. 
Програмска активност П2 је остварена у потпуности мерена индикатором И1. 
Програмска активност П3 је остварена мерена индикаторима И1 и И2. 
Расположива средства ограничавају квантитет услуга те су иста распоређена на најбитније локације. 
Напомена: у 2016. години плаћено је 4.392.470,55 динара за радове који су извршени у 2015. г. због 
смањених прихода и прилива у буџет града Краљева  у односу на план за 2015. г. 
 

Позиција 
177 

Делатност зоохигијене  
О ц е н а   
циљева и 
индикатора

планирано 12.000.000,00 извршено 11.999.989,20 % 100,00 

Циљеви Индикатори 

 
 

П1 
 

 
Збрињавање и заштита 
здравља животиња и 
безбедност грађана 
 

И1 - Ефикасност система Циљ је остварен 
мерено 

индикатором  
И1 

И2 - Контрола и смањење популације 
напуштених паса и мачака 

 
Програмска активност П1 је остварена мерена индикатором  И1 док индикатор И2 није у надлежности 
Јавног предузећа за уређивање грађевинског земљишта, односно не располажемо адекватним информа-
цијама. 
 

Позиција 
166 

Водоснабдевање ( обезбеђење воде за пиће)  
О ц е н а   
циљева и 
индикатора

планирано 15.000.000,00 извршено 4.995.078,78 % 33,30 

Циљеви Индикатори 

 
 

П1 
 

 
 
Изградња водовода у 
Конареву и Јовцу 
 

И1 - Степен покривености корисника-број 
корисника у односу на укупан број 
корисника у граду 

 
Циљ је 

делимично 
остварен И2 - Проценат покривености територије  

(број насеља/укупан број насеља) 
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 П2 
Ефикасно и рационално 
спровођење 
водоснабдевања 

И1 - Степен наплате  
Циљ је 

делимично 
остварен 

И2 - Губици у производњи и дистрибуцији 
воде 

И3 - Продајна цена воде 

 
П3 

 
Адекватан квалитет 
пружених услуга 
водоснабдевања 

И1 - Број запослених по километру мреже  
Циљ је 

делимично 
остварен 

И2 - Број кварова на километру мреже 

И3 - Степен задовољства квалитетом рада ЈП 
за водоснабдевање 

 
Програмска активност П1 је делимично остварена мерена индикаторима И1 и И2 због прибављања 
сагласноси ЈП Путеви Србије. Радови су завршени у 2016. години. Програмске активности П2 и П3 нису 
исправно постављене на основу регистроване делатности коју обавља Јавно предузеће. 
 
 
 
 
 

 
 

Позиција 
168 

Изградња фекалне и атмосферске канализације  
О ц е н а   
циљева и 
индикатора 

планирано 24.200.000,00 извршено 12.373.944,96 % 51,13 

Циљеви Индикатори 

 
 

П1 
 

Изградња прелаза преко 
Ибра колектора фекалне 
канализације насеља 
Ратине и Кованлука 
 

И1 - Проценат покривености територије 
услугама прикупљања и одвођења одпадних 
вода 

 
Циљ је остварен  

на основу  
индикатора И1 И2 - Однос пречишћених одпадних вода у 

односу на испуштене воде 

 
 П2 

 
Изградња фекалне 
канализације за део 
насеља Хигијенски завод у 
Адранима,Конареву,Шеов
цу и Баштованској улици 

И1 - Број домаћинстава која поседују 
септичке јаме 

 
Циљ је остварен 
делимично осим 

насеља Хигијенски 
завод  

И2 - Дужина канализационе мреже 

И3 - Степен покривености корисника 

 
П3 

 
Адекватан квалитет 
пружених услуга одвођења 
отпадних вода 

И1 - Број интервенција н канализационој 
мрежи 

 
 

Циљ је  
остварен 

И2 - Број интервенција на мрежи 
атмосферске канализације 

И3 - Број запослених по километру мреже 

 
Програмска активност П1 је остварена у потпуности мерена индикатором И1 и И2 . 
Програмска активност П2 ( осим за Хигијенски завод) је остварена делимично због нерешених имовинско-
правних односа у Конареву. 
Програмска активност П3 је остварена у потпуности мерена индикатором И1. 
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ПРОЈЕКТИ/ПРОЈЕКТНЕ АКТИВНОСТИ у оквиру ПРОГРАМА 3 
 

 

Позиција 
178 

Одржавање улица и путева  
О ц е н а  циљева и

индикатора 
планирано 300.400.000,00 извршено 299.446.120,61 % 99,68 

Циљеви Индикатори 

 
П1 

 

 
Редовно, периодично и 
инвестиционо одржавање 
улица и путева 
 

И1 - Износ трошкова одржавање улица и 
путева 

Циљ је остварен 
мерено 

индикатором  
И1 и И2 

И2 - Квалитет саобраћајница 

 П2  
Унапређење светлосне 
сигнализације на 
раскрсницама 

И1 - Број раскрсница са исправним и 
функционалним семафорима 

 

И2 - Број новопостављених семафора 
 

 
П3 

 
Редовно одржавање 
путних прелаза у нивоу 
преко пруге 

 
И1 - Број осигураних пружних прелаза 

 
Циљ је  
остварен 

 
Напомена: у 2016. години плаћено је 17.220.179,46 динара за радове који су извршени у 2015. г. због 
смањених прихода и прилива у буџет града Краљева  у односу на план за 2015. г.                                                                 

Позиције 
179 

Реконструкција улица и путева  
О ц е н а  циљева и 

индикатора 
планирано 106.650.000,00 извршено 80.168.554,44 % 75,17 

Циљеви Индикатори 

 
П1 

 

 
Унапређење употребне 
вредности улица и путева 
 

И1 - Вредност реконструисаних улица и 
путева 

 
 

Циљ је  
остварен  

И2 - Број километара реконструисаних 
улица и путева 

И3 - Дужина реконструисаних тротоара 
 
Напомена: у 2016. години плаћено је 7.313.521,01 динара за радове који су извршени у 2015. г. због смање-
них прихода и прилива у буџет града Краљева  у односу на план за 2015. г.         

                                                       
 

Програмска активност П1 (одржавање улица и путева)  је остварена у потпуности мерено свим 
индикаторима, а све у складу са опредељеним средствима. Планирана средства за 2016. годину  су 
опредељена на 300.400.000,00 динара,  а реализована у износу 299.446.120,00 динара, односно у проценту 
99,68%.  

Програмска активност П2 (реконструкција улица и путева) реализована је проценту од 75,17% тј. у 
односу на планирана средства 101 250.000,00 динара са реализацијом од је 80 168.554,44 динара. 

Програмска активност П3 (санација реконструкција и изградња путних објеката) је остварена у 
потпуности мерена индикатором И1, тј. планирана средства у износу од 5.400.000,00 динара су 
реализована у износу од 5.044.500,25 динара (93,42%). Програмска активност П3 је у 2016. години је 
реализована у оквиру програмске активности П2, а ради се о изградњи моста на Раваничкој реци на 
општинском путу Л1022. 

Напомена: у 2016. години плаћено је 17.220.179,46 динара за радове који су извршени у 2015.г. због 
смањених прихода и прилива у буџет града Краљева  у односу на план за 2015. г. 
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НАРОДНИ МУЗЕЈ КРАЉЕВО 

 

П
оз
иц
иј
а 
у 

бу
џe
ту

 

Шифра Пројекта  
Економ. Класифик. 
Назив Пројекта 
Лице одговорно за 
реализацију 
пројекта 

ПЛАНИРАНО ИЗВРШЕНО 

Циљеви Индикатори 
Средства/ 

Извор финансирања
Циљеви Индикатори 

Средства/Извор 
финансирања 

203 
 
 

204 
 

 
205 

 
 
 

 
 
 
 
- 1201-0001.1 
- 425000 
 
-1201-0001.2 
-426000 
 
-1201-0001.3 
-511000 
 
Преуређење 
климатизације у 
згради музеја, 
кречење фасаде и 
унутрашњих зидова 
 
 Дир. Драган 
Драшковић 

П1-Склапање 
уговора 
 
П2-Извођење 
радова у року 

И1-
П1Спровођење 
уговорених 
послова 
 
И1-
П2Побољшање 
услова рада 

500.000,00 дин. (01)

350.000,00 дин. (07)

900.000,00 дин (01)
1.000.000,00 дин.(01)

 
 

Укупно: 
1.500.000,00(01) 
350.000,00 (07) 

П1- Уговор са 
извођачем 

склопљен у року 
 

П2- Изведени су 
сви радови у року

И1-П1 Спроведени 
су сви уговорени 
послови 
 
И1-П2 Побпљшани 
су услови рада за 
запослене, сараднике 
и посетиоце музеја 

464.989,90 дин. (01) 
           350.000,00 (07) 
 

81.397,42 дин (01) 
 
 

292.682,00 дин. (01) 
 
 

Укупно: 
839.069,32 (01) 
350.000,00 (07) 

206 
 
 
 

207 
 
 
 
 
 
 

 
- 1201-0002.1 
- 422000 
 
 
-1201-0002.2 
-424000 
 
Културне 
манифестације (Ноћ 
Музеја, дани 
преображења, 14. 
октобар 
 
Дир. Драган 
Драшковић 

П1-Заштита 
непокретне и 
покретне 
културне 
баштине; 
П2-Развој и 
унапређење 
културног 
стваралаштва и 
П3- Повеђање 
броја 
посетилаца и 
прихода 

И1-П1Допринос 
бољој заштити 
културних 
добара; 
 
И1П2Дигитализ
ација Музеја;  
 
И1-П3 
Едукација 
становништва 

 
100.000,00дин.(01) 
 
 
 
3.915.000,00дин (01) 
500.000,00 дин. (07) 

 
 

Укупно: 
4.515.000,00 дин. тј. 

4.015.000,00 (01) 
500.000,00 (07) 

 
 

П1- Циљ је 
остварен 

 
 

 
 
И1-П1 Културне 
манифестације Ноћ 
Музеја и дани 
преображења, 
спроведене на 
уобичајен, тј већ 
устаљен начин    
 
И 
 
 

 
 
67.260,00дин.(01) 
 
 
3.630.189,26 дин(01) 
 
 
 

Укупно: 
3.697.449,26 

208 

-1201-0002.3 
-424000 
 
Штампање часописа, 
каталога и зборника 
радова 
 
Дир. Драган 
Драшковић 

П1-Развој и 
унапређење 
културног 
стваралаштва 

И1П1Дигитализ
ација Музеја и 
Едукација 
становништва 

100.000,00дин (01) 
500.000,00 дин. (07) 

 
Укупно: 

600.000,00 дин. тј. 
100.000,00 (01) 

500.000,00 дин. (07) 
 

 
 

П1 Циљ је 
остварен 

 
 
И1-П1 Урађена 
делимична 
дигитализација 
Музеја и спроведена 
едукација 
становништва 

81.397,42дин 
 
 
 

Укупно: 
81.397,42 дин 
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ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРОГРАМА И ПРОГРАМСКИХ  
АКТИВНОСТИ У 2016. ГОДИНИ ИСТОРИЈСКОГ АРХИВА  
 
Одговорно лице: Весна Милојевић 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

ПО 
 

Шифра пројекта 
Екон. класиф. 
Назив пројект 

 
поз. 
у 

буџ. 
 
 
 

ПЛАНИРАНО 
 
 

ИЗВРШЕНО 

циљеви индикатори средства 
извор 
финанс. 

циљеви индикатори средства 

12001-0002.1 
512600 
дигитализација 
пројектне 
документације 

 повећање 
доступности  
архивске 
грађе 
 

набавка 
одговарајуће 
опреме 

1.560.000
(01)

повећање  
доступности 
архивске 
грађе 

куповина  
одговарајуће  
опреме 

 
729.600,00 

    (01) 

12001-002.1 
512600 
повећање дост- 
упности арх. 
грађе 

229 

већа досту- 
пност архив.  
грађе према 
корисницима 

набавка  
одговарајуће 
опреме 
 

500.000,00
   (01)

већа досту- 
пност архив. 
грађе 

набављена  
адекватна  
опрема 

 
500.000,00 

    (01) 

1201-0002.2 
423000 
Публикација 
,,Мемоари 
малог војник.,, 
 

232 

популаризац. 
локалне 
историје 

штампање 
брошуре 200.000,00

(01)

Публикациј. 
ради обележ 
авања знач. 
историјских 
година 

издата 
публикација 

 
132.990,00 

(01) 

1201-002.2 
424000 
Каталози 

233 

реализација 
пројекта 

реализација 
пројекта 

10.000,00
(01)

ради  
реализације  
пројекта 
 

коначна 
реализација 

7.917,60 
(01) 

1201-002.2 
424000 
репрезентација 

232 
популаризац. 
локалне 
историје 

реализација 
пројекта 

30.000,00
(01)

обележавање
значајних  
догађаја 

реализација 
пројекта 

23.976,00 
(01) 

1201-002.1 
423000 
изложба Воз 
братства 
и јединства 

232 

популаризац. 
локалне  
историје 

штампање  
постера 

30.000,00
(01)

популаризац.
локалне  
историје 

штампање  
постера 

19.896,00 
(01) 

1201-002.1 
423000 
изложба 
каталози 

233 

значајни  
историјски  
датуми 

израда 
плаката 
и каталога 

40.000,00
(01)

обележавање
значајних 
датума 
 

штампање  
плаката 
и каталога 

30.098,33 
(01) 
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НАРОДНА БИБЛИОТЕКА „СТЕФАН ПРВОВЕНЧАНИ“ КРАЉЕВО 

 

Позиција у 
буџeту 

Шифра 
Пројекта  
Економ. 
Класифик. 
Назив 

Пројекта 
Лице 

одговорно за 
реализацију 
пројекта 

ПЛАНИРАНО ИЗВРШЕНО 

Циљеви Индикатори 
Средства/ 
Извор 

финансирања 
Циљеви Индикатори 

Средства/ 
Извор 

финансирања 

258 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-1201-0002.1 
-424000 
 
„Издавачка 
делатност, 
Часопис 
Повеља“ 
 

П1-
Наставак 
континуите
та у 
излажењу 

И1-П1 Процена 
критике о 
вредности и  
тираж часописа 

1.900.000,00 дин. 
(01) 

 
 
 

350.000,00 дин. 
(07) 

 
 
 
 

Укупно: 
2.250.000,00 дин. 
 

П1 Настављен 
континуитет у 
излажењу и 
спроведене друге 
тематске 
програмске 
активности 
 
 
 

И1-П1 Дани 
преопражења 
2016. 
штампање 
часописа 
Повељња, 
Штампање 
књига и 
матична 
функција  
 
 
 

1.817.463,50 дин. 
(01) 

 
 
 

321.920,00 дин. 
(07) 

 
 
 

Укупно: 
2.139.383,50 

 
 
КРАЉЕВАЧКО  ПОЗОРИШТЕ 
 

П
оз
иц
иј
а 
у 
бу
џe
ту

 

Шифра 
Пројекта  
Економ. 
Класифик. 
Назив 

Пројекта 
Лице 

одговорно за 
реализацију 
пројекта 

ПЛАНИРАНО ИЗВРШЕНО 

Циљеви Индикатори 
Средства/Извор 
финансирања 

Циљеви Индикатори 
Средства/ 
Извор 

финансирања 

282 
 
 
 
 
 

283 
 
 
 

284 
 
 
 

- 1201-
0002.1.1 
- 423000 
 
 
 
-1201-
0002.1.2 
-424000 
 
-1201-
0002.1.3 
-426000 
 
Премијера 
драмских 
представа у 
сезони 
2015/2016 
 

П1-Утицај на 
укупну културну 
понуду града 
 
 
 
П2-Повећање 
броја посетилаца 
 
 
П3-Учешће на 
репрезентативним 
манифестацијама 

И1-П1 Број 
наслова на 
играјућем 
репертоару 
 
 
И1-П2Укупна 
посећеност на 
годишњем нивоу 
 
И1-
П3Селекциони 
избор  

30.000,00 дин. (01) 
 
 
 
 
 

850.000,00 дин. 
(01) 

 
 
 

56.000,00 дин. (01) 
 
 

Укупно: 
936.000,00  (01) 

П1- 
Представом 
«Ручни рад» 
унапређена је 
културна 
понуда у КВ 
П2- Још 
једним новим 
репертоарским 
насловом 
повећана је 
посета 
позоришту. 
П3- представа 
пријављена за 
селекције 
фестивала 

И1-П1 
Репертоарска 
понуда увећана 
за 1 нови наслов 
на драмској 
сцени. Са 7 
повећано на 8 
наслова. 
 
И1-П2 Укупна 
посећеност 
драмских 
представа на 
годишњем 
нивоу увећана у 
односу на три 
претходне 
године. 
 
И1-

29.977,80 дин. (01) 
 
 
 
 
 

849.375,00 дин. (01) 
 
 
 

55.763,94 дин. (01) 
 
 

Укупно: 
935.116,74  (01) 
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Дир. 
Миодраг 
Динуловић 

П3Селекциони 
избор није 
окончан пошто 
су фестивали у 
2017. години. 
 

285 
 
 
 
 

286 
 
 
 

287 
 

- 1201-
0002.2.1 
- 423000 
 
 
-1201-
0002.2.2 
-424000 
 
-1201-
0002.2.3 
-426000 
 
Премијера 
представа за 
децу у сезони 
2015/2016 
 
Дир. 
Миодраг 
Динуловић 
 

П1-Утицај на 
укупну културну 
понуду града 
 
 
П2-Повећање 
броја посетилаца 
 
 
П3-Учешће на 
репрезентативним 
манифестацијама 
 
 

И1-П1 Број 
наслова на 
играјућем 
репертоару 
 
И1-П2Укупна 
посећеност на 
годишњем нивоу 
 
И1-П3 
Селекциони 
избор 

16.050,00 дин. (01) 
 
 
 
 

1.070.840,00 дин. 
(01) 

 
 
 

40.000,00 дин. (01) 
 
 
 

Укупно: 
1.126.890,00 (01) 

П1 Представом 
Ивица и 
Марица 
унапређена је 
културна 
понуда за децу. 
  
П2 Још једним 
новим 
репертоарским 
насловом 
повећана је 
посета 
позоришту. 
П3 Представа 
пријављеивана 
за селекцију 
 
 

И1-П1 Број 
наслова на 
репертоар за 
децу повећан са 
6 на 7.  
 
И1-П1 
Представу је од 
премијере 
видело 
рекордних 5.463 
гледалаца 
И3-П3 
Представа 
учествовала на 1 
фестивалу и 2 
ревије и 
освојила 2 
награде. 
 

16.050,00 дин. (01) 
 
 
 
 

1.070.839,00 дин(01) 
 
 
 

40.000,00 дин. (01) 
 
 
 

Укупно: 
1.126.889,00 (01) 

288 
 
 
 

289 
 

 
 

290 
 
 
 

- 1201-
0002.3.1 
- 423000 
 
-1201-
0002.3.2 
-424000 
 
-1201-
0002.3.3 
-426000 
 
 
Премијера 
камерне 
драме у 
сезони 
2015/2016 
 
 
Дир.Миодраг 
Динуловић 

П1-Утицај на 
укупну културну 
понуду града 
 
П2-Повећање 
броја посетилаца 
 
 
П3-Учешће на 
репрезентативним 
манифестацијама 

И1-П1Број 
наслова 
 
 
И2-П2Укупна 
посећеност на 
годишњем нивоу 
 
И3-П3 
Селекциони 
избор 

30.000,00 дин.(01) 
 
 
 

420.000,00 дин.(01) 
 
 
 

144.000,00 дин. 
(01) 

 
 
 

Укупно: 
594.000,00 (01) 

 

П1-Представа 
„Следећи 
идиот“ као 
сценски 
експеримент 
спајања два 
драмска дела 
оригинални је 
позоришни 
уметнички 
производ на 
културној 
сцени града. 
 
П2-Нови 
репертоарски 
наслов утиче 
на повећање 
броја 
гледалаца у 
сезони. 
 
П3- Представа 
ће бити 
пријављена на 
фестивале. 
 

И1-П1 
Премијером 
представе број 
наслова на 
драмском 
репертоару 
повећан на 9 
наслова. 
 
И2-П2 Укупна 
посећеност 
драмских 
представа на 
годишњем 
нивоу увећана у 
односу на три 
претходне 
године. 
 
И3-П3 
Селекциони 
избор није 
окончан пошто 
су фестивали у 
2017. години. 
 

29.960,00 дин.(01) 
 
 
 

417.527,00 дин.(01) 
 
 

 
143.876,97дин.(01) 

 
 
 

Укупно: 
591.363,97 (01) 

291 
 
 
 
 

292 
 
 
 

- 1201-
0002.4.1 
- 422000 
 
 
-1201-
0002.4.2 
-423000 
 

П1-Повећање 
гледаности свих 
представа са 
репертоара КПК 
  
П2-Унапређење 
сарадње са 
другим про-
фесионалним 

И1-П1Укупан 
број гледалаца у 
Краљеву и на 
гостовањима 
 
И1-П2 Број 
градова и места у 
којима гостује 
КПК 

310.000,00 дин.(01) 
 
 
 
 

80.000,00 дин.(01) 
 
 
 

 
П1- Гледаност 
представа КПК 
је увећана. 
П2- 
Успостављена 
је сарадња са 
позориштима 
чланицама 

 
И1-П1 Укупан 
број гледалаца 
представа и 
програма у 
2016. је увећан 
за 4.391 у 
односу на 
2015.годину и 

259.990,00дин.(01) 
 
 
 
 

79.992,80дин(01) 
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293 
 
 
 

 
 
 
 
 
-1201-
0002.4.3 
-424000 
 
 
Извођење 
редовног 
репертоара у 
сезони 
2015/2016 
 
Дир.Миодраг 
Динуловић 

позориштима и 
омогућавање 
размене гостова-
ња са њима 
 
П3-Максимална 
експлоатација 
свих играјућих 
представа ради 
остварења 
основне 
делатности куће 
 
П4-Повећање 
средстава 
самосталних 
прихода 
позоришта 
 

 
 
 
 
 
И1-П3-Број 
реприза по 
једном 
позоришном 
наслову и 
 
 
 
И1-П4 
финансијски 
ефекат 

 
 
 
 
 

3.250.000,00дин.(01) 
 
 
 
 

Укупно: 
3.640.000,00 (01) 

 

ЗППС 
П-3-Све 
представе са 
репертоара су 
извођене у 
2016.години 
-П4-Средства 
самосталних 
прихода су 
увећана у 
односу на 
прошлу 
годину. 

износи 27.418 
гледалаца. 
И2-П2 – Број 
места у којима 
гостује КПК је 
увећан. 
И3-П3 Увећан 
је број реприза 
по сваком 
позоришном 
наслову. 
И4-П4 
Самостални 
приход је 
увећан у односу 
на прошлу 
годину. 

 
 
 
 
 

3.249.994,59дин.(01) 
 
 
 
 

Укупно: 
3.589.977,39(01) 

294 -1201-
0002.5.1 
-424000 
 
 
Божићна 
позоришна 
авантура 
 
Дир.Миодраг 
Динуловић 

П1Анимација 
дечије публике 
П2-Афирмација 
врхунских 
драмских 
стваралаца за 
децу 
 
 
 
 

И1-П1Укупан 
Број гледалаца 
млађих од 15 
година 
 
И1-П2 
Заступљеност 
репрезентативних 
позоришних кућа 

200.000,00 дин.(01) 
 
 
 
 

Укупно: 
200.000,00 (01) 

 

П1А 
Анимиран 
велики број 
деце и младих 
и у Краљеву 
  
П2 
Представила 
су се водећа 
позоришта за 
децу и младе 
из региона и 
републике  
 

И1-П1 1.800 
гледалаца, 
углавном деце 
на десет 
извођења 
Авантуре. 
И1-П2 
Учествовало: 
Позориште 
Душко Радовић 
Београд 
Позориште за 
децу Крагује-
вац, Крушева-
чко позориште, 
и КПК. 
 

200.000,00 дин. (01) 
 
 
 
 

Укупно: 
200.000,00 (01) 

295 
 
 
 
 
296 
 
 
 
297 
 
 
 

1201-0002.6.1 
- 423000 
 
 
 
-1201-
0002.6.2 
-424000 
 
-1201-
0002.6.3 
-426000 
 
 
Фестивал 
Мали Јоаким 
 
 
Дир.Миодраг 
Динуловић 

П1- Богаћење 
позоришне 
понуде за 
најмлађе 
гледаоце. 
П2-
Позиционирање 
града и 
позоришта на 
културној сцени 
Србије. 
П3-Промоција 
туристичке 
понуде града и 
регије међу 
гостима 
Фестивала 
П4-Финансијски 
ефекат кроз 
повећани број 
ноћења гостију и 
туриста. 

И1-П1 -
Присуство 
најзначајнијих 
српских 
професионалних 
позоришта на 
фестивалу. 
И1-П2-
Заступљеност 
Краљевачког 
позоришта и 
града Краљева у 
релевантним 
медијима са 
националном 
фреквенцијом и 
значајним 
штампаним 
медијима. 
И1-П3-Повећање 
посете и ноћења у 
граду 
И1-П4-
Финансијски 
ефекат 
 

150.000,00 дин.(01) 
 
 
 

 
800.000,00 дин.(01) 

 
 

 
50.000,00 дин.(01) 

 
 
 
 

Укупно: 
1.000.000,00 (01) 

 

П1 Изведено 
15 представа у 
7 дана 
фестивала. 
П2  Краљево 
добило 
највишу оцену 
за 
организацију 
фестивала од 
председништва 
ЗППС 
П3 Преко 140 
гостију 
боравило у 
Краљеву. 
П4 У граду 
боравило 140 
гостију од 
којих је 
минимум 1/3 
остварила 
једно или више 
ноћења  

И1-П1 
Учествовала 
најзначајнија 
проф.позоришта 
Републике 
И2-П2 Сви 
релевантни 
државни медији 
пратили 
Фестивал 
И3-П3 Преко 
140 гостију 
добило брошуре 
Туристичке 
понуде. 
И4-П4 Остварен 
приход од 
продаје 
улазница. 
 

 149.985,89 дин.(01) 
 
 
 
 

 
799.994,01 дин.(01) 

 
 
  50.000,00 дин.(01) 

 
 
 
 

Укупно: 
        999.979,90 (01) 
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КУЛТУРНИ ЦЕНТАР „РИБНИЦА“ РИБНИЦА 

 

П
оз
и
ц
и
ја

 у
 б
уџ

eт
у Шифра Пројекта  

Економ. 
Класифик. Назив 

Пројекта 
Лице одговорно за 
реализацију 
пројекта 

ПЛАНИРАНО ИЗВРШЕНО 

Циљеви Индикатори 
Средства/ 
Извор 

финансирања 
Циљеви Индикатори 

Средства/Извор 
финансирања 

324 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-1201-0002.1 
-424000 
 
 Фестивал 
уметности 
„Маглич» 
 
Одговорни 
уредници и 
директор установе 

П1-Афирмација 
града 
П2-Повећање 
броја посетилаца 
П3-Размена 
сарадње са 
сродним 
установама  
П4-Развој и 
унапређење 
културе 
 

И1-П1 
Попуњеност 
хотелских 
капацитета; 
И1-П2 Број 
посетилаца 
Укупна 
посећеност; 
И1-П3 Учешће 
еминентних 
извођача из 
земље и 
иностранства; 
И1-П4 Повећан 
број волонтера 
и организација 
цивилног 
друштва 
 
 

1.500.000,00 дин. 
(01) 

 
 
 
 
 
 
 

Укупно: 
1.500.000,00 дин. 
 

П1-Потпуна 
Афирмација 
града 
П2-Повећање 
броја посетилаца 
П3-Реализована 
размена сарадње 
са Амбасадом 
Руске Федерације 
у Београду, 
Руским домом и 
др. 
П4-
Препознатљив је 
и развој и уна-
пређење културе  
 

И1-П1 Приказани 
елементи културне 
традицујеи баштине 
Руске Федерације, 
преко 100 извођача из 
Русије, покренута 
иницијатива за 
потписивање 
меморандума о 
сарадњи са Руским 
домом у Београду 
 
 

1.490.723,93 дин. 
(01) 

 
 
 
 
 
 
 

Укупно: 
1.490.723,93 дин. 

325 -1201-0002.2 
-424000 
 
Интернационални 
џез фестивал 
« Џезибар» 
Одговорни 
уредници и 
директор установе 

П1-Афирмација 
града 
П2-Повећање 
броја посетилаца 
П3-Размена 
сарадње са 
сродним 
установама  
П4-Развој и 
унапређење 
културе 
 

И1-П1 
Попуњеност 
хотелских 
капацитета; 
И1-П2 Број 
посетилаца 
Укупна 
посећеност; 
И1-П3Учешће 
еминентних 
извођача из 
земље и 
иностранства; 
И1-П4 Повећан 
број Учесника 
из оностранства 
и региона 
 

1.950.000,00 дин. 
(01) 

 
 
 
 
 

Укупно: 
1.950.000,00 дин. 

 

П1-Потпуна 
Афирмација 
града 
П2-Повећање 
броја посетилаца 
П3-Реализована 
размена сарадње 
са сродним 
установама  
П4-Остварена 
сарадња и 
гостовање 
уметника из Сло-
веније, САД-а  
 
 

И1-П1 01.07. до 
03.07.2016. одржан 
фестивал, трајање 3 
дана, 9 концерата 
еминентних домаћих и 
стзраних извођача, 
промоција књижевних 
дела, задовољавајућа 
посећеност, присуство 
и страних медија   
 

1.150.000,00 дин. 
(01) 

 
 

 
 

850.000,00 дин 
(07) 

 
Укупно: 

1.950.000,00 дин 

326 -1201-0002.3 
-424000 
 
Стритарт  фестивал 
 
Одговорни 
уредници и 
директор установе 

П1-Афирмација 
града 
П2-Повећање 
броја посетилаца 
П3-Размена 
сарадње са 
сродним 
установама  
П4-Развој и 
унапређење 
културе 
 

И1-
П1Попуњеност 
хотелских 
капацитета; 
И1-П2Број 
посетилаца 
Укупна 
посећеност; 
И1-П3Учешће 
еминентних 
извођача из 
земље и 
иностранства; 
И1-П4 Повећан 
број волонтера 

1.200.000,00 дин. 
(01) 

 
 
 
 
 
 

Укупно: 
1.200.000,00 дин. 

 

П1-Потпуна 
Афирмација 
града 
П2-Повећање 
броја посетилаца 
П3-Реализована 
размена сарадње 
са сродним 
установама  
П4-
Препознатљив је 
и развој и 
унапређење 
културе  
 

И1-П1 26. и 27. августа 
2016. одржан фестивал, 
трајање 2 дана, 8 
концерата,  
задовољавајућа 
посећеност, цртање 
графита на делу 
потпорног зида 
Ибарског моста, 
присуство домаћих и 
страних медија  
 
 

1.199.989,60 дин. 
(01) 

 
 
 
 
 
 

Укупно: 
1.199.989,60 дин. 

(01) 
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и организација 
цивилног 
друштва 
 

 

327 -1201-0002.4 
-424000 
 
Смотра народног 
стваралаштва 
 
Одговорни 
уредници и 
директор установе 

П1-Афирмација 
града 
П2-Повећање 
броја посетилаца 
П3-Размена 
сарадње са 
сродним 
установама  
П4-Развој и 
унапређење 
културе 
 

И1-П1 
Попуњеност 
хотелских 
капацитета; 
И1-П2 Број 
посетилаца 
Укупна 
посећеност; 
И1-П3Учешће 
еминентних 
извођача из 
земље и 
иностранства; 
И1-П4 Повећан 
број волонтера 
и организација 
цивилног 
друштва 

200.000,00 дин. 
(01) 

 
 
 
 
 
 

Укупно: 
200.000,00 дин. 

 

П1-Потпуна 
Афирмација 
града 
П2-Повећање 
броја посетилаца 
П3-Реализована 
размена сарадње 
са сродним 
установама  
П4-
Препознатљив је 
и развој и 
унапређење 
културе  
 
 

И1-П1 17. и 18. 
септембра 2016. 
одржана смотра 
народног 
стваралаштва, трајање 
2 дана, уврштена у 
списак сталних 
манифестација, преко 
15 фолклорних 
друштава из Краљева и 
околине првог дана, а 
другог дана наступ 25 
певачких друштава из 
читаве Србије 
концерата,  
задовољавајућа 
посећеност, , присуство 
домаћих и страних 
медија  

199.275,42 дин. 
(01) 

 
 
 
 
 
 

Укупно: 
199.275,42 дин. 

(01) 
 
 
 

328 -1201-0002.5 
-424000 
 
Ликовне изложбе 
 
Одговорни 
уредници и 
директор установе 

П1-Афирмација 
града 
П2-Повећање 
броја посетилаца 
П3-Размена 
сарадње са 
сродним 
установама  
П4-Развој и 
унапређење 
културе 
 

И1-Развој 
различитих 
праваца 
визуелног 
изражавања; 
И1-П2 Број 
посетилаца 
Укупна 
посећеност; 
И1-П3 Учешће 
еминентних 
извођача из 
земље и 
иностранства; 
И1-П4 
Присутност у 
медијима, 
позитивне 
критике 
стручне 
јавности 

700.000,00 дин. 
(01) 

 
 
 
 
 
 

Укупно: 
700.000,00 дин. 

 

П1- Уочен развој 
различитих 
праваца 
визуелног 
изражавања 
П2-Повећање 
броја посетилаца 
П3-Реализована 
размена сарадње 
са сродним 
установама и 
факултетима 
ликовних 
уметности из 
Приштине, 
Крагујевца, 
Ниша ...  
П4-
Препознатљив је 
и развој и 
унапређење 
културе  
 
 

И1-П1 20 изложби, 16 
самосталних и 4 
групне. Прва годишња 
изложба фотографија 
са територије Рашког 
округа, од априла 
месеца 2 изложбе у 
циљу представљања 
студентских радова са 
Флолошко-уметничког 
факултета из 
Крагијевцаи факултета 
уметности из 
Приштине Звечана и 
Косовске Митровице, у 
другој половини јула 
на Гочу организована 
друга концептуална 
уметничка колонија 
«Шта недостаје»,  
задовољавајућа 
посећеност, , присуство 
домаћих и страних 
медија  
 

466.517,96 дин. 
(01) 

 
 
 
 
 
 

Укупно: 
466.517,96 дин. 

(01) 
 
 
 

329 -1201-0002.6 
-424000 
 
Књижевне вечери 
и издавачка 
делатност 
 
Одговорни 
уредници и 
директор установе 

П1-Повећање 
броја 
еминентних 
књижевних 
ставаралаца 
П2-Повећање 
броја посетилаца 
П3-Број издатих 
дела домаћих 
писаца  
П4-Развој и 
унапређење 
културе 
 

И1-Едукација и 
афирмација 
домаћих 
писаца; 
И1-П2Број 
посетилаца 
Укупна 
посећеност; 
И1-П3-
повећани 
приходи од 
продаје; 
И1-П4 Развој и 
унапређење 
културе код 
младих 

500.000,00 дин. 
(01) 

 
 
 
 
 
 

Укупно: 
500.000,00 дин. 

 

П1-Повећан број 
еминентних 
књижевних 
ставаралаца 
П2-Повећан и 
број посетилаца 
П3-Број издатих 
дела домаћих 
писаца у порасту 
П4-Развој и 
унапређење 
културе 
 
 

И1-П1- Реализовано је 
23 програма од чега  17 
књижевних вечери , 2 
тематске пројекције 
филмова, ка, пролећни 
и јесењи сајам књига 
на Тргу Српских 
ратника, објављена 
збирка песама 
«Распело», 
представљена два 
кљижевна часописа 
«Жрнов» и «Сизиф». У 
оквиру дечије недеље 
одржана је радионица 
са краљевачким 

453.974,13 дин. 
(01) 

 
 
 
 
 
 

Укупно: 
453.974,13 дин. 

(01) 
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 писцем Дејаном 
Алексићем.  
задовољавајућа 
посећеност, присуство 
домаћих и страних 
медија  
 

330 -1201-0002.7 
-424000 
 
Годишњи концерт 
 
Одговорни 
уредници и 
директор установе 

П1-Афирмација 
града 
П2-Повећање 
прихода 
П3-
Интернационали
зација 
 

И1-П1-Број 
посетилаца, 
попуњеност 
капацитета; 
И1-П2 
Финансијски 
ефекат; 
И1-П3-Учешће 
еминентних 
извођача из 
земље и 
иностранства 
 

200.000,00 дин. 
(01) 

 
 
 

Укупно: 
200.000,00 дин. 

П1-Повећан број 
посетилаца 
 П2-Повећана 
попуњеност 
ресторанских и 
хотелских 
капацитета П3-
Развој и 
унапређење 
културе 

И1-П1-Концерт 
поводом прославе Нове 
године на Тргу 
Српских ратника 
задовољавајућа 
посећеност, , присуство 
домаћих и страних 
медија  
 

179.688,00 дин. 
(01) 

 
 

 
Укупно: 

179.688,00 дин. 
(01) 

331 -1201-0002.8 
-424000 
 
«Црвчанин» 
градски хор  
 
 
Одговорни 
уредници и 
директор установе 

П1-Стварање 
традиције хора 
П2-Афирмација 
хорског певања 
и града 
П3-Развој и 
унапређење 
културног 
стваралаштва  

И1-П1-Повећан 
број наступа 
хора; 
И1-П2 
Признања и 
награде; 
И1-П3-Развој и 
унапређење 
кулуре код 
младих 
 

350.000,00 дин. 
(01) 

 
 
 
 
 

Укупно: 
350.000,00 дин. 

 

П1-Кроз стручан 
и квалитетан рад 
ради се на 
стварању 
традиције хора 
П2-Све се више 
афирмише 
хорско певање и 
град 
П3-Присутаи је и 
развој и 
унапређење 
културног 
стваралаштва  
 

И1-П1-наступ хора на 
такмичењу хорова у 
Ваљеву, 5 гостовања у 
земљи запажен наступ 
у порти Саборне цркве 
у Краљеву, 
задовољавајућа 
посећеност, присуство 
домаћих и страних 
медија  
 

292.294,58 дин. 
(01) 

 
 
 
 
 
 

Укупно: 
292.294,58  (01) 

 
 
 

332 -1201-0002.9 
-424000 
 
  Месечни 
концерти и 
програми  
 
 
Одговорни 
уредници и 
директор установе 

П1-Стварање 
традиције хора 
П2-Афирмација 
хорског певања 
и града 
П3-Развој и 
унапређење 
културног 
стваралаштва  

И1-П1-Број 
посетилаца, 
попуњеност 
капацитета; 
И1-П2 
Финансијски 
ефекат; 
И1-П3-Учешће 
еминентних 
извођача из 
земље и 
иностранства 
 

200.000,00 дин. 
(01) 

 
 
 
 
 
 

Укупно: 
200.000,00 дин. 

 

 
 
 
 
П1-Повећан бро 
посетилаца утиче 
на све већу 
афирмацију града 
и повећање 
прихода од 
концерата  
 
 

И1-П1-Сви месечни 
концерти бележе , 
задовољавајућу 
посећеност, , присуство 
домаћих и страних 
медија  
 

200.000,00 дин. 
(01) 

 
 
 
 
 
 

Укупно: 
200.000,00 (01) 

 
 
 

333 -1201-0002.10 
-424000 
 
  Певачка група 
Рибница  
 
 
Одговорни 
уредници и 
директор установе 

П1-Афирмација 
града 
П2-Повећање 
прихода 
П3-
Интернационали
зација 
 

И1-П1-Повећан 
број наступа 
певачке групе у 
земљи и 
региону; 
И1-П2 
Признања и 
награде; 
И1-П3-Развој и 
унапређење 
кулуре код 
младих 
 
 

150.000,00 дин. 
(01) 

 
 
 
 
 

Укупно: 
150.000,00 дин. 

 

П1-Кроз стручан 
и квалитетан рад 
ради се на 
стварању 
традиције 
певачке групе 
П2-Све се више 
афирмише 
српска 
национална 
баштина П3-
Присутаи је и 
развој и 
унапређење 
културног 
стваралаштва  

И1-П1-наступи ове 
певачке групе у 
Врњачкој Бањи, 
Горажду, Бјеловом 
Брду, Међуречју, 
Богутовцу и 
Раниловићима, 
освајање више 
признања и награда, 
треће место на сабору 
старог пјевања у Срба у 
Новом Горажду од 45 
певачких група, златно 
одличје на такмичењу 
у Раниловићима, 2. 
награду у Приликама,  

149.503,94 дин. 
(01) 

 
 
 
 
 
 

Укупно: 
149.503,94 (01) 
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задовољавајућа 
посећеност наступима, 
присуство домаћих и 
страних медија  
 

334 -1201-0002.11 
-424000 
 
Дечије и секције за 
младе  
 
 
Одговорни 
уредници и 
директор установе 

П1-Правилан 
развој најмлађих 
П2-Стварање 
такмичарског 
духа 
П3-
Препознавање и 
развој талената  

И1-П1-Повећан 
број деце и 
младих 
укључених у 
различите 
програме; 
И1-П2 
Признања и 
награде; 
И1-П3-Развој и 
унапређење 
кулуре код 
младих и већа 
присутност 
дечијих 
програма у 
медијима 
 
 
 

250.000,00 дин. 
(01) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Укупно: 
250.000,00 дин. 

 

 
 
 
 
П1-Приметан је 
правилан развој 
најмлађих 
П2-Све више је 
присутно и 
стварање 
такмичарског 
духа код деце и 
младих 
П3-
Препознавање и 
развој талената  
 

И1-П1-У сарадњи са 
Француским 
институтом 
организоване су 
проојекције 
француских 
анимираних филмова 
за децу са сеоских 
подручја, радионице 
сликања на стаклу у 
Студеници и Ушћу и 
неким ОШ, ускршње 
радионице фарбања 
јаја на 2 локације, у 
дворишту Француске 
куће организоване 
радионице израде 
накита кожне  
галантерије и руских 
традиционалних 
лутака, предавања и 
радионице на тему 
екологије у више ОШ, 
бесплатне радионице 
фотографије . У 
новембру започет 
пројекат «Култура из 
предграђа» у оквиру 
ког је до сада 
реализоване радионице 
у 3 приградске основне 
школе и радионице 
поводом дечије недеље 
у просторијама КЦ 
«Рибница» , позоришна 
представа, а за децу из 
обданишта  «Звездани 
гај» упозната су са 
радом библиотеке и 
бесплатно су учлањена 
 

236.862,29 дин. 
(01) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Укупно: 

236.862,29 (01) 
 
 
 

 
 
ДОМ  КУЛТУРЕ „СТУДЕНИЦА“ УШЋЕ 
 

П
оз
иц
иј
а 
у 
бу
џe
ту

 

Шифра Пројекта  
Економ. 

Класифик. Назив 
Пројекта 

Лице одговорно за 
реализацију 
пројекта 

ПЛАНИРАНО ИЗВРШЕНО 

Циљеви Индикатори 
Средства/ 
Извор 

финансирања 
Циљеви Индикатори 

Средства/ 
Извор 

финансирања 

358 
 
 
 
 
 

-1201-0002.1 
-424000 
  
Кад замиришу 
јорговани 
Срећко Павловић 

П1-Очување 
народне 
традиције и 
културе  

И1-П1Дечји 
фолклорни 
ансамбл 

161.000,00 дин. 
(01) 

 
 
 
 

П1-Пројекат 
реализован, 
постигнут je 
ефекат очувања 
народне 
традиције и 

И1-П1 Одржана 
смотра дечјег 
фолклора, која би 
могла да прерасте 
у међународни 
фестивал 

160.760,00 дин. 
(01) 
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Укупно: 
161.000,00 дин. 

 

културе, као и 
подизања  свести 
о очувању песама 
и игара овог 
места.  
 

такмичарског 
карактера  
 

Укупно: 
160.760,00 дин. 

359 -1201-0002.2 
-424000 
 
Годишњи концерт 
КУД-а  
«Студеница» 
 
Срећко Павловић 

П1-
Представљање 
ношње и 
културе наших 
народа  

И1-П1Сви 
фолклорни 
ансамбли 

52.000,00 дин. 
(01) 

 
 
 
 
 

Укупно: 
52.000,00 дин. 

 

П1-Представљен 
годишњи рад 
свих ансамбала  
друштва и 
постигнут циљ 
окупљања младих 
кроз афирмацију 
културних 
вредности свог 
народа и места у 
коме живе, али и 
других народа 
који живе у нашој 
земљи. 
 

И1-П1 
Ангажовање 
чланова оркестра 
КУД-а 
«Абрашевић» из 
Краљева. 
 

49.895,51 дин. 
(01) 

 
 
 
 
 

Укупно: 
49.895,51 дин. 

(01) 
 

 
 
 
ЗАВОД ЗА ЗАШТИТУ СПОМЕНИКА КУЛТУРЕ КРАЉЕВО 
 

 

П
оз
иц
и
ја

  
у 
бу
џe
ту

 

Шифра Пројекта  
Економ. 

Класифик. Назив 
Пројекта 

Лице одговорно за 
реализацију 
пројекта 

ПЛАНИРАНО ИЗВРШЕНО 

Циљеви Индикатори 
Средства/ 
Извор 

финансирања 
Циљеви Индикатори 

Средства/ 
Извор 

финансирања 

384 - 1201-0002.1 
- 424000 
 
Заштитна 
археолошка 
истраживања на 
локалитету 
Мираше 
 
Марија Алексић 
Чеврљаковић, 
дипл. археолог 

П1-Обнова 
верског објекта; 
П2-Јачање 
свести код 
локалног 
становништва о 
значају културне 
баштине; 
П3-Мапирање 
зона са 
изузетним 
вредностима по 
историју и 
културу Р. С.  
П4-
Антрополошко 
мапирање 
становништва – 
порекло и 
миграције 
 

И1-П1Заштита 
културног наслеђа 
у складу са 
Законом о 
културним 
добрима 
И1-П2Заштита 
археолошких 
налазишта у 
складу са 
међународним 
тековинама 
заштите културне 
баштине 
И1-
П3Иницијатива 
код локалног 
становништва да 
се објекат обнови 
И1-П4Заштита 
антрополошког 
наслеђа у складу са 
Законом  
 

133.400,00 дин. 
(01) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Укупно: 
133.400,00 дин. 

 

ПРОЈЕКАТ 
РЕАЛИЗОВАН 
П1-Обнова верског 
објекта; 
П2-Јачање свести 
код локалног 
становништва о 
значају културне 
баштине; 
П3-Мапирање зона 
са изузетним 
вредностима по 
историју и културу  
П4-Антрополошко 
мапирање 
становништва – 
порекло и миграције 

И1-П1Заштита 
културног 
наслеђа у складу 
са Законом  
И1-П2Заштита 
археолошких 
налазишта у 
складу са 
међународним 
тековинама 
заштите културне 
баштине 
И1-
П3Иницијатива 
код локалног 
становништва да 
се објекат обнови 
И1-П4Заштита 
антрополошког 
наслеђа 

76.922,00 дин. 
(01) 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Укупно: 
76.922,00 дин. 
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385 - 1201-0002.2 
- 424000 
 
Заштитна 
археолошка 
истраживања на 
локалитету  Равни 
 
Марија Алексић 
Чеврљаковић, 
дипл. археолог 

П1-Обнова 
верског објекта; 
П2-Јачање 
свести код 
локалног 
становништва о 
значају културне 
баштине; 
П3-Мапирање 
зона са 
изузетним 
вредностима по 
историју и 
културу Р. С.  
П4-
Антрополошко 
мапирање 
становништва – 
порекло и 
миграције 

1-П1Заштита 
културног наслеђа 
у складу са 
Законом  
И1-П2Заштита 
археолошких 
налазишта у 
складу са 
међународним 
тековинама 
заштите културне 
баштине 
И1-
П3Иницијатива 
код локалног 
становништва да 
се објекат обнови 
И1-П4Заштита 
антрополошког 
наслеђа  

127.100,00 дин. 
(01) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Укупно: 
127.100,00 дин. 

 

 
 
 
 
 
 
ОДУСТАЛО СЕ ОД 
РЕАЛИЗАЦИЈЕ 
ПРОЈЕКТА 
 
 
 
 
Пројекат није 
реализован  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
/ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
/ 

386 - 1201-0002.3 
- 424000 
 
Конзерваторско 
рестаураторски 
радови на 
инвестиционом 
одржавању цркве 
Св.Ђорђа у селу 
Врх у Студеници 
 
 
Данијела 
Младеновић,  
д.и.а. 

П1-Допринос 
науци, 
популаризацији 
и промоцији 
средњевековног 
културног 
наслеђа и развоју 
културног 
туризма  

И1-
П1Неопходност 
целовитог 
објављивања 
резултата 
архитектонских и 
историјско-
уметничких 
истраживања  

166.080,00 дин. 
(01) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Укупно: 
166.080,00 дин. 

 

ПРОЈЕКАТ 
РЕАЛИЗОВАН 
П1- Допринос 
науци, 
популаризацији и 
промоцији 
средњевековног 
културног наслеђа и 
развоју културног 
туризма 
П2- Након 
изведених радова 
омогућена је 
квалитетнија 
промоција 
средњовековног 
културног наслеђа  
П3- Објекат је 
заштићен од даљег 
пропадања 
 

И1-П1- Изведени 
радови биће 
презентовани у 
стручним 
часописима, као и 
примењене 
методе кречних 
малтерских 
система. 

157.732,96 дин. 
(01) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Укупно: 
157.732,96 дин. 

 
 

387 - 1201-0002.4 
- 424000 
 
Конзерваторско 
рестаураторски 
радови на 
инвестиционом 
одржавању цркве 
Св.Алексеја у селу 
Милићи у 
Студеници 
  
 
Данијела 
Младеновић, д.и. а. 

П1-Допринос 
науци, 
популаризацији 
и промоцији 
средњевековног 
културног 
наслеђа и развоју 
културног 
туризма  

И1-
П1Неопходност 
целовитог 
објављивања 
резултата 
архитектонских и 
историјско-
уметничких 
истраживања  

160.896,00 дин. 
(01) 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Укупно: 
160.896,00 дин. 

 

ПРОЈЕКАТ 
РЕАЛИЗОВАН 
П1- Допринос 
науци, 
популаризацији и 
промоцији 
средњевековног 
културног наслеђа и 
развоју културног 
туризма 
П2- Након 
изведених радова 
омогућена је 
квалитетнија 
промоција 
средњовековног 
културног наслеђа  
П3- Објекат је 
заштићен од даљег 
пропадања 

И1-П1- Изведени 
радови биће 
презентовани у 
стручним 
часописима, као и 
примењене 
методе кречних 
малтерских 
система. 

154.704,00 дин. 
(01) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Укупно: 
154.704,00 дин. 
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388 - 1201-0002.5 
- 424000 
 
Наставак 
сликарских радова 
на иконама  цркве 
Св.Тројице у 
Бистрици 
 
Душко Јовановић, 
сликар, 
рестауратор 

П1-Заштита 
културног 
наслеђа, 
промоција 
културнух 
потенцијала 
средњег 
полимља а 
П2-Презентација 
иконографских 
дела 

И1-П1 
Интересовање 
стручне и шире 
јавности 
 

839.942,68 дин. 
(13) 

 
 
 
 
 
 
 

Укупно: 
839.942,68 дин. 

 

ПРОЈЕКАТ 
РЕАЛИЗОВАН 
П1-Употпуњавање 
одрживог развоја 
сеоског и верског 
туризма подручја 
Нове Вароши и 
околине. 
Проучавање и 
истраживање рада 
сликара Алексија 
Лазовића значајног 
за национални 
идентитет и историју 
српског народа на 
подручју Полимља 

И1-П1 
Конзервација и 
рестаурација 
икона из 1834. 
године 
Извештај 
Републичког 
завода за заштиту 
споменика 
културе из 
Београда. 
Квалитет 
изведених радова 

839.942,68 дин. 
(13) 

 
 
 
 
 
 
 

Укупно: 
839.942,68 дин. 

389  
- 1201-0002.6 
 
- 424000 
 
Публикација, 50 
година Завода за 
заштиту споменика 
културе Краљево 
 
Мр Катарина 
Грујовић Брковић, 
етнолог-
антрополог 

П1-
Представљање 
комплетне 
делатности 
П2-
Популаризација 
културног 
наслеђа 
П3-
Презентасција 
конзерваторских 
радова 

И1-П1 
Интересовање 
стручне и шире 
јавности 
И1-П2 Повећање 
броја посетилаца  и 
повезивање са 
осталим 
туристичким 
организацијама и 
другим 
заинтересованим 
удружењима 
 

997.832,83 дин. 
(13) 

 
 
 
 
 

Укупно: 
997.832,83дин 

ПРОЈЕКАТ 
РЕАЛИЗОВАН 
П1- Каталошки 
преглед непокретних 
културних добара на 
територији 25 
општина. 
Презентован је  рад 
на правној и 
техничкој заштити.  
Публикација 
представља  први 
корак приликом 
будућих 
истраживања. 
Сагледавање улоге 
Завода у заштити 
наслеђа и 
сагледавање његове 
вредности  код шире 
популације. 
Допринос науци. 

И1-П1 Увид у 
стање наслеђа и 
припрема 
текстова за 
публикацију 
Успостављена 
сарадња са 
власницима и 
корисницима 
добара што је 
резултирало 
квалитетнијим 
текстовима. Дат 
је преглед 
конзерваторско-
рестаураторских 
радова на наслеђу 
пространог 
подручја 
надлежности 
Завода, од 
најранијих 
радова, започетих 
већ 1966. 

997.832,83 
дин. (13) 

 
 
 

Укупно: 
997.832,83 

дин 

390 - 1201-0002.7 
- 424000 
 
Геодетско 
техничко снимање 
структуре града са 
топографском 
представом терена 
и израда извештаја 
о статичко-
конструктивној 
анализи стања свих 
елемената 
фортификације 
Хисарџик-
Милешевац, 
Пријепоље 
  
Весна Маринковић 
д.и.а. 

П1-
Представљање 
комплетне 
делатности 
П2-
Популаризација 
културног 
наслеђа 
П3-
Презентасција 
конзерваторских 
радова 

И1-П1 
Интересовање 
стручне и шире 
јавности 
И1-П2 Повећање 
броја посетилаца  и 
повезивање са 
осталим 
туристичким 
организацијама и 
другим 
заинтересованим 
удружењима 
 

192.000,00 дин. 
(13) 

 
 
 
 
 

Укупно: 
192.000,00 дин. 

ПРОЈЕКАТ 
РЕАЛИЗОВАН 
У ДРУГОЈ 
ПОЛОВИНИ 
ДЕЦЕМБРА 2015. 
ГОД. 
  
 

/ СРЕДСТВА 
ПОТРО-
ШЕНА 
У 2015. 
ГОДИНИ 
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391 - 1201-0002.8 
- 424000 
 
Завршетак радова 
на Швапчића кући 
у Краљеву 
 
Рајко Чубрић, д.и.а. 

П1-Јачање 
капацитета 
установе 
П2-Обезбеђење 
безбедности 
објекта 
П3-Презентација 
културног добра 
П4-Побољшање 
услова рада 
установе 

И1-П1 Проширење 
радног простора 
И1-П2 Безбедно и 
несметано 
функционисање 
радног простора 
И1-П3 
Интересовање 
суграђана 
И1-П4 Бољи 
услови рада 
 

3.392.468,31дин. 
(13) 

 
 
 
 
 

Укупно: 
3.392.468,31 дин 

ПРОЈЕКАТ 
РЕАЛИЗОВАН 
 
П1- Бољи радни 
услови за запослене 
и бољи радни 
учинак. 
Промоција 
културног наслеђа и 
презентовање 
историјата града, 
формирања и успона 
грађанског слоја у 
Краљеву 

И1-П1 
Обезбеђење 
безбедности 
запослених и 
посетилаца. Брже 
и лакше 
функционисање 
радног процеса, 
боље 
функционисање 
опреме која се 
користи у раду 
Завода. 

3.392.468,31дин 
(13) 

 
 
 
 
 

Укупно: 
3.392.468,31дин 

 
 
ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА КРАЉЕВО 

 

П
оз
и
ц
и
ја

 у
 б
уџ

eт
у Шифра 

Пројекта  
Економ. 

Класифик. 
Назив Пројекта 
Лице одговорно 
за реализацију 

пројекта 

ПЛАНИРАНО ИЗВРШЕНО 

Циљеви Индикатори 
Средства/ 
Извор 

финансирања 
Циљеви 

 
 
 

Индикатори 

 
Средства/ 
Извор 

финансирања 

486 
 
 
 
 
 
 
 

-1502-0002.1 
-424000 
  
Промоција 
туризма кроз 
манифестације 
организатора 
 
 
Драган Рајичић, 
дир. 

П1-Туристичка 
промоција 

И1-Број 
учесника  
и посетилаца 
манифестације 

2.830.000,00 дин. 
(01) 

 
 
 
 
 
 
 

Укупно: 
2.830.000,00 дин. 

 

П1-Остварена 
Туристичка 
промоција кроз 
организовање 
више 
манифестација 
у 2016. години 

И1-П1 Број учесника и 
посетилаца 
манифестација: 
матурски плес : 
 1150 учесника, 
 1500 посетилаца  
 сребрни казан :  
1500 учесника, а то су и 
такмичари и извођачи  
 3000 посетилаца, 
Ликовна колонија  
    16 учесника и 
    300 посетилаца и 
остало   
 

2.820.960,70 дин. 
(01) 

 
 
 
 
 
 
 

                   Укупно:    
2.820.960,70 дин. 

 
 

487 -1502-0002.2 
-424000 
 
Промоција 
града 
суорганизатор 
 
Драган Рајичић, 
дир. 

П1-Туристичка 
промоција 

И1-Број 
учесника и 
посетилаца 
манифестације 

2.270.000,00 дин. 
(01) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Укупно: 
2.270.000,00 дин. 

 

П1-Остварена 
Туристичка 
промоција кроз 
организовање 
промоција 
града 
суорганизатор 
 

И1-П1 Број учесника и 
посетилаца 
манифестација:  
нарцису у походе:  
1200 учесника'-
посетилаца 
 
 дани јоргована:  
    100 учесника, 
 500 посетилаца, 
бициклистички 
маратон: 
90 учесника 
весели спуст : 
3000 учесника, 
2000 посетилаца 
пројада Ратина : 
300 учесника, 
2000 посетилаца 
 ракијада Буковица: 
100 учесника, 

2.269.479,25 дин. 
(01) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

           Укупно:    
2.269.479,25дин. 
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2000 посетилаца 
,смотра дечијег 
стваралаштва : 
300 учесника, 
500 посетилаца 
салон графике : 
120 учесника, 
150 посетилаца,  
гледићка ракијада : 
50 учесника, 
500 посетилаца 

 
 
ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД  КРАЉЕВО 
 

П
оз
иц
иј
а 
у 
бу
џe
ту

 Шифра 
Пројекта  
Економ. 
Класифик. 

Назив Пројекта 
Лице одговорно за 

реализацију 
пројекта 

ПЛАНИРАНО ИЗВРШЕНО 

Циљеви Индикатори 
Средства/ 
Извор 

финансирања 
Циљеви Индикатори 

Средства/ 
Извор 

финансирања 

526 - 0901-0001.1 
- 463111 
 
Социјална 
помоћ 
угроженом 
становништву 
града Краљева 
 
 
 
 
 
Светлана 
Дражовић, дир. 

П1-
Побољшање 
квалитета 
социјалног 
живљења и 
функциониса
ња лица у 
стању 
социјалне 
поребе  
 
 

И1-П1 Број 
корисника 
који су 
користили 
једнократнa 
давањa и 
висина 
средстава из 
буџета града 
за ове намене; 

 

41.871.440,00 дин. 
(01 

 
 
 
 
 
 
 

Укупно: 
41.871.440,00 дин. 

 

 
П1-У складу са 
проценом и 
донетиом 
одлуком,обезбеђ
ена средства и 
реализована 
исплата 
материјалних 
давања,или 
обезбеђивање 
других права 
која одговарају 
процењеним 
потребама 
корисника  

И1-П1Број 
корисника који су 
користили 
једнократна давања 
je 4.965, број 
решења 6.388, а за 
ову пројектну 
активност из буџета 
града Краљева (за 
период 01.01.-
31.12.2016. год) 
утрошено 
41.830.313,65 

41.830.412,00 дин.  
(01) 

 
 
 
 
 
 
 

Укупно: 
41.830.412,00 дин. 

527 - 0901-0001.2 
- 463111 
 
Социјално 
становање у 
заштићеним 
условима 
 
 
Светлана 
Дражовић,  дир. 

П1-
Обезбеђени 
квалитетни 
стамбени 
услови за 
кориснике из 
осетљивих 
група који  
користе ову 
услугу  

И1-
П1Покривено
ст услугом, тј. 
број 
корисника 

 

2.800.000,00 дин. 
(07) 

 
 
 
 
 

Укупно: 
2.800.000,00 дин. 

 П1-Све 
расположиве 
стамбене 
јединице се 
адекватнхо 
користе,редовна 
исплата 
потреживања и 
наплата дела 
трошкова од 
корисника 
 

И1-П1 Покривеност 
услугом тј.број 
корисника који су 
користили услуге 
социјалног 
становања у 
периоду 01.01-
31.12.2016.године је 
113 корисника.  

2.621.677,00 дин. 
(07) 

 
 
 
 
 

Укупно: 
2.621.677,00 дин. 

 

528 - 0901-0002.1 
- 463111 
 
Интервентни 
смештај и 
прихватилиште 
 
 Светлана 
Дражовић,  дир. 

П1-Ургентно 
збрињавање 
лица која 
имају потребу 
за 
интервентним 
смештајем у 
различитим 
кризним 
ситуацијама, 
као и 
пружање 

И1-П1 Број 
корисника. 
покривеност 
услугом, као и 
дужина 
коришћења 
услуге 

 

1.050.000,00 дин. 
(07) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

П1- Лицима у 
стању животне 
угрожености 
осигурана 
безбедност кроз 
обезбеђивање 
услуге и 
обезбеђена 
средства и 
покривени 
трошкови 
услуге 

И1-П1 Број 
корисника којима је 
пружена ова услуга, 
у периоду 01.01-
31.12.2016.године, је 
6 лица у 
прихватлишту и 26 
лица на ургент 
смештају,а период 
коришћења услуге 
је од 7 до месец 
дана. За ову 

897.254,00 дин.  
(07) 
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услуга 
социјалне 
заштите са 
нагласком на 
краткорочно 
решавање 
проблема 
смештаја 
 

 
Укупно: 

1.050.000,00 дин. 

пројектну активност 
из средстава буџета 
града Краљева је 
утрошено 
897.254,00 

 
Укупно: 

897.254,00 дин. 

529 - 0901-0004.1 
- 463111 
 
Саветовалиште 
за предбрачне, 
брачне и 
породичне 
односе 
 
Светлана 
Дражовић, дир. 

П1-Унапређен 
квалитет 
живота 
појединаца и 
породица 
копји котисте 
ову услугу 
саветовалишт
а, као и 
превентивно 
деловање 

И1-П1Број 
корисника и 
број сеанси 

2.200.000,00 дин. 
(07) 

 
 
 
 
 

Укупно: 
2.200.000,00 дин. 

П1-Унапређен 
квалитет живота 
појединца и 
породице које 
користе услуге 
саветовалишта 

И1-П1 Број 
корисника који су 
корис-тили услуге 
саветовалишта за 
период  01.01.-
31.12.2016. је 83 
породице, а број 
сеанси је преко  260. 
Из средстава буџета 
града Краљева,за 
ову пројектну 
активност је 
утрошено 
1.920.283,00 динара 

1.920.283,00 дин. 
(07) 

 
 
 
 
 

Укупно: 
1.920.283,00 дин. 

 

530 - 0901-0004.2 
- 463111 
 
Дневни центар 
за старе и сервис  
за помођ у кући 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Светлана 
Дражовић, дир. 

П1- 
Побољшање 
квалитета и 
положаја 
старих и 
инвалидних 
лица, соц. ек. 
угроженог 
становништва, 
као и 
могућност 
дужег 
останака 
корисника у 
природном 
окружењу и 
смањен број 
издвајања из 
породице и 
институциона
лног 
збрињавања 

И1-П1 
Покривеност 
услугом 
И2-П1 Број 
корисника 
услуга, број 
ангажованих 
геронто 
домаћица,  
број 
реализованих 
посета и број 
корисника по 
геронто 
домаћици 

6.793.143,60 дин.  
(07) 

 
 
 

946.000,00 дин. 
(13) 

 
 
 

110.856,40 дин.  
(01) 

 
 
 
 
 
 
 
 

Укупно: 
7.850.000,00 дин. 

П1- Све 
активности 
реализоване по 
плану и према 
потребама 
корисника уз 
обезбеђивање 
средстава за 
реализацију 
активности и 
потребног 
пратећег 
материјала 

И1-П1Број 
корисника услуга 
Дневног центра је 
300, број 
ангажованих лица је 
13. Од 4 геронто- 
домаћице  једна 
домаћица је 
ангажована у 
Дневном центру а 
три на терену ( за 27 
корисника 
остварено је око 
3.024осете). Број 
ангажованих лекара 
је 4 
(1 лекар опште 
праксе и 3 лекара 
специјлисте), две 
медецинске сестре 1 
социјална радница, 
један возач. 
Реализовно је 3.500 
прегледа. 
 Из средстава буџета 
града Краљева 
(извор 07) утрошено 
је 5.584.101,40 (07) 
из буџета града  
(извор финасирања 
13)  945.967,78  

5.584.101,40 дин.  
(07) 

 
 
 

945.967,78 дин. 
(13) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Укупно: 
6.530.069,18 дин. 

     
НАПОМЕНА: 
Извештај представља наративно образложење остварења циљева, мерено индикаторима, презентовано од 
стране одговорних лица корисника буџета за пројекте финансиране у складу са Одлуком о буџету града 
Краљева за 2016. годину („Службени лист града Краљева“, број 29/15, 27/16 и 32/16). 
 

Градско веће града Краљева ________________________ 



272.

Na osno vu ~la na 32. ta~ ka 6. i 13. Za ko na
o lo kal noj sa mo u pra vi („Slu ̀ be ni gla snik
RS“, broj 129/07, 83/14 - dr. za kon, 101/16 - dr .
za kon), ~la na 9. Za ko na o fi nan si ra wu lo -
kal ne sa mo u pra ve („Slu ̀ be ni gla snik RS“,
broj 62/06, 47/11, 93/12, 99/13 - uskl. din. izn,
125/14 - uskl. din. izn, 95/15 - uskl. din. izn,
83/16, 91/16 - uskl. din. izn, 104/16 - dr. za -
kon), i ~la na 26. ta~ ka 9. i 16. Sta tu ta gra da
Kra qe va - pre~i {}en tekst („Slu ̀ be ni list
gra da Kra qe va“, broj 15/13),

Skup {ti na gra da Kra qe va, na sed ni ci
odr ̀ a noj da na 20. sep tem bra 2017. go di ne,
do ne la je 

O D L U K U

O IZ ME NI OD LU KE O GRAD SKIM 
AD MI NI STRA TIV NIM TAK SA MA I

NA KNA DA MA ZA USLU GE KO JE 
VR [I GRAD SKA UPRA VA

^lan 1.

U Od lu ci o grad skim ad mi ni stra tiv nim
tak sa ma i na kna da ma za uslu ge ko je vr {i Grad -
ska upra va („Slu ̀ be ni list gra da Kra qe va“,
broj 13/2013 i 4/2016), u de lu ko ji se od no si na
ode qak - Ta ri fa o tak sa ma i na kna da ma:

U Ta rif nom bro ju 13, u red nom bro ju 1,
me wa se iz nos na kna de za za kqu ~e we bra ka
van slu ̀ be nih pro sto ri ja, ta ko da ume sto
„15.000,00 di na ra“ tre ba da sto ji „6.000,00
di na ra“

^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 gra da Kra qe va
Broj: 011-264/2017-I
Da na: 20. septembra 2017. go di ne 

Predsednik 
Skup{tine grada Kraqeva

Nenad Markovi}, dipl. in`. saobra}aja, s.r.___________________________________________

273.

Na osno vu ~la na 20. stav 1. ta~ ka 5. Za -
ko na o lo kal noj sa mo u pra vi („Slu ̀ be ni
gla snik RS“, broj 129/07, 83/14 - dr. za kon,
101/16 - dr. za kon), ~la na 4. i ~la na 13. Za ko -
na o ko mu nal nim de lat no sti ma („Slu ̀ be ni
gla snik RS“, broj 88/11 i 104/16), ~la na 2. i
46. Za ko na o in spek cij skom nad zo ru („Slu -
`be ni gla snik RS“, broj 36/15 ), ~la na 9.
stav 2. i ~la na 16. Za ko na o ko mu nal noj po -
li ci ji („Slu ̀ be ni gla snik RS“, broj 51/09),
~la na 39. Za ko na o pre kr {a ji ma („Slu ̀ be -
ni gla snik RS“, broj 65/13, 13/16 i 98/16 -
odluka US) i ~la na 26. stav 1. ta~ ka 8. 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 20. septem bra 2017. godi ne,
do ne la je

O D L U K U

O KO MU NAL NOM URE \E WU GRA DA

I OP [TE OD RED BE

^lan 1.

Ovom od lu kom pro pi su ju se uslo vi, me re
i na ~in ure |e wa, odr ̀ a va wa, ko ri {}e wa i
za {ti te ko mu nal nih obje ka ta, uslo vi i na -
~in or ga ni zo va wa po slo va u vr {e wu ko mu -
nal nih de lat no sti i pru ̀ a wu uslu ga, kao i
uslo vi i na ~in ko ri {}e wa ko mu nal nih
uslu ga i pro iz vo da na te ri to ri ji gra da Kra -
qe va. 

Ko mu nal ne de lat no sti iz sta va 1. ovog
~la na oba vqa jav no ko mu nal no pred u ze }e,
od no sno jav no pred u ze }e ~i ji je osni va~
grad Kra qe vo, od no sno dru go prav no li ce
ili pred u zet nik ko me je u skla du sa za ko -
nom po ve re no vr {e we ovih de lat no sti.
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Ovom od lu kom se po seb no re gu li {e na -
~in i pro pi su ju me re za odr ̀ a va we ~i sto }e
i ko mu nal ne hi gi je ne na pod ru~ ju gra da
Kra qe va.

^lan 2.

De lat no sti iz ~la na 1. ove od lu ke oba -
vqa ju Jav no ko mu nal no pred u ze }e „^i sto -
}a“ Kra qe vo, Jav no pred u ze }e za ure |i va we
gra |e vin skog ze mqi {ta „Kra qe vo“, Jav no
ko mu nal no pred u ze }e „Pu te vi“ Kra qe vo i
Jav no ko mu nal no pred u ze }e „Vo do vod“ Kra -
qe vo, u skla du sa osni va~ kim ak ti ma i dru -
gim pro pi si ma ko ji utvr |u ju wi ho vu nad le -
`nost, uko li ko po slo vi iz ~la na 1. stav 1.
ove od lu ke ni su po ve re ni dru gom prav nom
li cu ili pred u zet ni ku, a u skla du sa za ko -
nom.

Sred stva za oba vqa we de lat no sti iz
~la na 1. ove od lu ke obez be |u ju se iz bu xe ta
gra da Kra qe va u obi mu ko ji obez be |u je za ko -
nom utvr |en po tre ban ni vo or ga ni za ci o nih,
ma te ri jal nih i dru gih uslo va za iz grad wu,
odr ̀ a va we i funk ci o ni sa we ko mu nal nih
obje ka ta i za teh ni~ ko i teh no lo {ko je din -
stvo si ste ma ko mu nal ne de lat no sti ra di
oba vqa wa ko mu nal ne de lat no sti.

Obim sred sta va utvr |u je se go di {wim
pro gra mom ure |i va wa gra |e vin skog ze mqi -
{ta gra da, a utvr |e ni obim se pre ci zni je
de fi ni {e po je di na~ nim pro gra mi ma, na na -
~in da se de fi ni {u po je di na~ ne ak tiv no -
sti, obim i struk tu ra ak tiv no sti, na ~in i
di na mi ka iz vr {e wa, po stu pak i pro ce du ra
nad zo ra i kon tro le re a li za ci je pro gra ma.

^lan 3.

Grad sko ve }e gra da Kra qe va (u da qem
tek stu: Grad sko ve }e), u okvi ru sred sta va
obez be |e nih go di {wim pro gra mom ure |i va -
wa gra |e vin skog ze mqi {ta, do no si po je di -
na~ ne pro gra me na osno vu pred lo ga Jav nog

pred u ze }a za ure |i va we gra |e vin skog ze -
mqi {ta „Kra qe vo“, sa ~i we nih u sa rad wi
sa Jav nim ko mu nal nim pred u ze }em „^i sto -
}a“ Kra qe vo, naj ka sni je do 20. ja nu a ra te ku -
}e go di ne i to:

- Pro gram ~i {}e wa i pra wa jav nih po -
vr {i na,

- Pro gram odr ̀ a va wa i ~i {}e wa ze le -
nih po vr {i na (jav nih i jav nih ze le nih po -
vr {i na),

- Pro gram ob na vqa wa i for mi ra wa no -
vih jav nih ze le nih po vr {i na i dr vo re da,

- Pro gram de ko ri sa wa i ure |i va wa gra -
da (u po seb nim pri li ka ma: No va go di na, Bo -
`i}.... ili po po seb noj od lu ci Grad skog ve -
}a gra da Kra qe va),

- Pro gram odr ̀ a va wa jav nog osve tqe wa.
Po do no {e wu Pro gra ma, grad Kra qe vo i

Jav no ko mu nal no pred u ze }e „^i sto }a“ Kra -
qe vo, od no sno dru go prav no li ce ili pred u -
zet nik ko me je u skla du sa za ko nom po ve re no
vr {e we ovih de lat no sti, za kqu ~u ju Ugo vor
o re a li za ci ji Pro gra ma.

Svi pro gra mi se ob ja vqu ju na zva ni~ nom
saj tu Jav nog pred u ze }a za ure |i va we gra |e -
vin skog ze mqi {ta „Kra qe vo“, Jav nog ko mu -
nal nog pred u ze }a „^i sto }a“ Kra qe vo i gra -
da Kra qe va.

^lan 4.

Ko mu nal nim objek ti ma, u smi slu ove od -
lu ke, sma tra ju se: jav ni bu na ri, ~e sme, oba le
re ka, re~ na ko ri ta, par ko vi, skve ro vi, dr vo -
re di, trav wa ci, spo me ni ci, ko lo vo zi, tro -
to a ri, sport ski te re ni, par king pro sto ri,
mo sto vi, pa sa re le, nad vo ̀ wa ci, pod vo ̀ wa -
ci, sa o bra }aj ni zna ci, pi ja ce, kul tur no-
isto rij ski spo me ni ci, gro bqa, vo do vod na i
ka na li za ci o na mre ̀ a, fon ta ne, iz gra |e no
gra |e vin sko ze mqi {te i dru gi sli~ ni
objek ti ko ji se po svo joj na me ni mo gu sma -
tra ti ko mu nal nim objek ti ma.

Ko mu nal ni objek ti iz sta va 1. ove od lu -
ke mo ra ju bi ti is prav ni u teh ni~ kom po gle -
du, od no sno is pu wa va ti hi gi jen ske uslo ve, a
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o odr ̀ a va wu ~i sto }e i is prav no sti sta ra ju
se pred u ze }a iz ~la na 2. stav 1. ove od lu ke.

^lan 5.

Ko mu nal nim ure |e wem u smi slu ove od -
lu ke pod ra zu me va se odr ̀ a va we ~i sto }e
uli ca, tro to a ra, tr go va, skve ro va, po vr {i na
iz me |u zgra da, obje ka ta od op {teg in te re sa
i dru gih de lo va gra |e vin skog ze mqi {ta ko -
ji su u jav noj upo tre bi, ko mu nal nih i dru -
gih jav nih obje ka ta, jav nog osve tqe wa, ogra -
da, ure |e we i odr ̀ a va we par ko va, ze le nih
po vr {i na, te re na za sport, za ba vu i re kre a -
ci ju, obje ka ta za od vo |e we at mos fer skih i
ot pad nih vo da, re~ nih oba la i dru gih obje -
ka ta od op {teg in te re sa na te ri to ri ji gra -
da Kra qe va.

Op {tim ure |e wem gra da, u smi slu ove
od lu ke, pod ra zu me va se ure |e we spoq nih de -
lo va zgra da, ure |e we iz lo ga, ure |e we dvo ri -
{ta i ba {ta, ure |e we ne iz gra |e nih gra |e -
vin skih par ce la i par ce la na ko ji ma je za -
po ~e ta grad wa, de ko ra ci ja gra da, po sta vqa -
we i odr ̀ a va we grad skih sa to va i sl.

^lan 6.

Jav nim po vr {i na ma u smi slu ove od lu -
ke sma tra ju se na ro ~i to:

- uli ce (ko lo voz i tro to ar), tr go vi, slo -
bo dan pro stor iz me |u stam be nih zgra da,
par kin zi, pro la zi, pa sa ̀ i, pod vo ̀ wa ci,
nad vo ̀ wa ci, jav na ste pe ni {ta, mo sto vi i
pri la zi istim;

- `e le zni~ ka, au to bu ska i tak si sta ja -
li {ta;

- pi ja ce i otvo re ni tr ̀ ni cen tri; 
- par ko vi, uli~ ni trav wa ci, skve ro vi,

dr vo re di, ze le ne po vr {i ne u na se qi ma,
park {u me i pri la zi gro bqi ma;

- sport ski i za bav ni te re ni; 
- ne iz gra |e no gra |e vin sko ze mqi {te (do

pri vo |e wa pla ni ra noj na me ni);

- po vr {i ne u kru gu pro svet nih, kul tur -
nih, na u~ nih, zdrav stve nih i so ci jal nih
usta no va i or ga ni za ci ja i

- osta le po vr {i ne jav ne na me ne, kao i
osta lo gra |e vin sko ze mqi {te na ko me grad
ima pra vo ko ri {}e wa, ako je u funk ci ji ko -
ri {}e wa ze mqi {ta iz ovog ~la na.

II URE \E WE, ODR @A VA WE, 
ZA [TI TA I KO RI []E WE 
JAV NIH PO VR [I NA

Odr ̀ a va we jav nih po vr {i na

^lan 7.

Pod odr ̀ a va wem ~i sto }e na jav nim po vr -
{i na ma u smi slu ove od lu ke pod ra zu me va se:

- ~i {}e we i pra we jav nih i osta lih po -
vr {i na (ukla wa we bla ta, sa ku pqa we i
ukla wa we ot pa da ka i dru ge ne ~i sto }e, pra -
we po vr {i na jav nog sa o bra }a ja);

- ~i {}e we i odr ̀ a va we sliv ni ka i re -
{et ki ki {ne ka na li za ci je;

- ukla wa we gra |e vin skog i dru gog ma te -
ri ja la sa jav nih po vr {i na; 

- ukla wa we svih pred me ta, obje ka ta sa
jav nih po vr {i na po sta vqe nih bez odo bre wa
nad le ̀ nog or ga na; 

- ukla wa we ko ro va, sa mo ni kle tra ve i
dru gog ra sti wa sa jav nih i osta lih po vr {i -
na;

- pred u zi ma we dru gih me ra pred vi |e -
nih ovom od lu kom ko ji ma se obez be |u je ~i -
sto }a.

^lan 8. 

Pro gra mi iz ~la na 3. ove od lu ke, po red
osta log, mo ra ju da sa dr ̀ e i di na mi~ ki
plan ak tiv no sti (me se~ na di na mi ka re a li -
za ci je Pro gra ma).

Broj 21 - Strana 10920. septembar 2017. godine SLU@BENI LIST GRADA KRAQEVA



^lan 9.

Pra we jav nih po vr {i na po seb no vr {e:
1) na Au to bu skoj sta ni ci, @e le zni~ koj

sta ni ci - pri vred ni su bek ti ko ji wi ma
upra vqa ju;

2) na jav nim par ki ra li {ti ma - Jav no
ko mu nal no pred u ze }e „^i sto }a“ Kra qe vo,
od no sno prav no li ce ili pred u zet nik ko me
su po ve re ni po slo vi jav nog par ki ra wa;

3) na pro sto ri ma ko ja slu ̀ e ben zin skoj
sta ni ci i TNG sta ni ci - pri vred ni su bje -
kat ko je upra vqa sta ni com;

4) na gro bqi ma u uli ci Ze le na Go ra -
Sta ro gro bqe i No vo gro bqe - „Ba ru ta na“
Jav no ko mu nal no pred u ze }e „^i sto }a“ Kra -
qe vo, na gro bqi ma u na se qe nim me sti ma
prav no li ce ili pred u zet nik, od no sno cr -
kva ili ver ska za jed ni ca uko li ko im je po -
ve re no vr {e we ove ko mu nal ne de lat no sti;

5) na sport skim objek ti ma i ba ze ni ma -
li ca ko ja wi ma upra vqa ju - vla sni ci i ko -
ri sni ci;

6) na po vr {i na ma gde se iz vo de gra |e -
vin ski ra do vi, kao i oko tih po vr {i na - iz -
vo |a~ ra do va;

7) oko tr go vin skih, ugo sti teq skih, za -
nat skih obje ka ta i sa mo stal nih rad wi pri -
vred ni su bjek ti - vla sni ci rad wi, od no sno
ovla {}e na li ca pri vred nog su bjek ta;

8) na jav nim po vr {i na ma - dvo ri {nim
pro sto ri ma oko zgra da ko je ko ri ste usta no -
ve iz obla sti obra zo va wa i vas pi ta wa, kul -
tu re, fi zi~ ke kul tu re, zdrav stva, so ci jal ne
za {ti te i sli~ no - od no sne usta no ve;

9) na pi ja ca ma - pri vred ni su bjek ti ko -
ji upra vqa ju pi ja ca ma, 

10) u tr ̀ nim cen tri ma - vla sni ci, od no -
sno ko ri sni ci po slov nog pro sto ra.

Uko li ko pra we jav nih po vr {i na ne
spro ve du vla sni ci, od no sno ko ri sni ci pro -
sto ra iz sta va 1. ta~ ke od 1) do 10) ovog ~la -
na, pra we jav nih po vr {i na iz vr {i }e Jav no
ko mu nal no pred u ze }e „^i sto }a“ Kra qe vo na
te ret vla sni ka, od no sno ko ri sni ka ko ji su
bi li u oba ve zi da iz vr {e pra we jav ne po vr -
{i ne iz sta va 1. ovog ~la na. 

Na dru gim jav nim po vr {i na ma pra we
jav nih po vr {i na vr {i Jav no ko mu nal no
pred u ze }e „^i sto }a“ Kra qe vo iz sred stva iz
bu xe ta.

Pred u ze }a i usta no ve iz sta va 1. ovog
~la na mo gu odr ̀ a va we ~i sto }e po seb no da
ugo vo re sa Jav nim ko mu nal nim pred u ze }em
„^i sto }a“ Kra qe vo.

Po slo ve odr ̀ a va wa ~i sto }e na te ri to -
ri ji me snih za jed ni ca ko ji ni su ob u hva }e ne
po je di na~ nim pro gra mi ma, me sne za jed ni ce
mo gu da or ga ni zu ju na na ~in da se sred stva
za wi ho vo iz vr {e we obez be de pu tem li~ nog
u~e {}a gra |a na, do na ci ja, re a li za ci je pro -
je ka ta udru ̀ e wa gra |a na i sli~ no, a iz vr -
{e we po ve ri Jav nom ko mu nal nom pred u ze }u
„^i sto }a“ Kra qe vo ili dru gom prav nom li -
cu ili pred u zet ni ku, ko me je u skla du sa za -
ko nom po ve re no vr {e we ovih de lat no sti.

Or ga ni za to ri jav nih sku po va i ma ni fe -
sta ci ja, pri re |i va ~i za bav nih iga ra, lu na
par ko va i cir ku skih pred sta va na jav nim
po vr {i na ma du ̀ ni su da ugo vo re ~i {}e we
pr o sto ra oko svo jih obje ka ta i iz no {e we
sme }a ko je stva ra ju u vre me i po sle svo jih
na stu pa sa Jav nim ko mu nal nim pred u ze }em
„^i sto }a“ Kra qe vo i to pre iz da va wa odo -
bre wa za wi ho vo po sta vqa we od stra ne nad -
le ̀ ne or ga ni za ci o ne je di ni ce Grad ske
upra ve. 

^lan 10.

^i {}e we i pra we uli ca, tr o to a ra, tr go -
va i skve ro va vr {i se u skla du sa Di na mi~ -
kim pla nom ak tiv no sti, a na ro ~i to u pe ri -
o du od 21,00 do 05,00 ~a so va. U uli ca ma
Omla din skoj, Mi lo {a Ve li kog, Ok to bar -
skih `r ta va, Ca ra La za ra i 4. kra qe va~ ki
ba ta qon, kao i na Tr gu srp skih rat ni ka, Tr -
gu Jo va na Sa ri }a i Tr gu Sve tog Sa ve ~i {}e -
we i pra we se vr {i u pe ri o du od 24,00 do
05,00 ~a so va, a u dru gim de lo vi ma na se qe nog
me sta i mi mo utvr |e nog vre me na, ali u sve -
mu u skla du sa na pred na ve de nim Di na mi~ -
kim pla nom. ^i {}e we i pra we se vr {i naj -
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ma we tri pu ta sed mi~ no, osim u po je di na~ -
nim si tu a ci ja ma iza zva nim van red nim
okol no sti ma, ka da se vr {i po na lo gu or ga -
ni za ci o ne je di ni ce Grad ske upra ve nad le -
`ne za in spek ci je po slo ve.

Pod van red nim okol no sti ma, u smi slu
ove   o dlu ke, sma tra se:

- ne mo gu} nost ula ska u uli cu u ko joj se
iz vo de ra do vi i ko ja je za tvo re na za sa o bra }aj,

- sta vqa we u funk ci ju no vo i zgra |e ne
uli ce ko ja ni je ob u hva }e na Pr o gra mom ili
je po sto je }a re kon stru i sa na na na ~in da iz -
i sku je pro me nu u na ~i nu pra wa i ~i {}e wa,

- ha va ri ja, ak ci dent ili he mij ski udes,
po sle ~e ga je neo p hod no ur gent no pra we i
~i {}e we,

- pra we po vr {i na na lo ka ci ji na ko joj
se odr ̀ a la ma ni fe sta ci ja ko ja ni je ob u hva -
}e na Pr o gra mom, a pred sta vqa jav ni in te -
res gra da,

- kod pr vog pr o le} nog pra wa, ka da je
neo p hod no u naj kra }em ro ku iz vr {i ti pra -
we i ~i {}e we gra da.

Pra we uli ca ne sme se vr {i ti na tem pe -
ra tu ri is pod 5 ste pe ni S.

Uli ce, tro to a ri, tr go vi i skve ro vi na
ko ji ma se ~i {}e we i pra we vr {i u no} nim
~a so vi ma mo ra ju bi ti pro pi sno osve tqe ni. 

^lan 11.

Pri li kom pra wa uli ca, tr go va i skve -
ro va, za tvo re ni si ste mi za od vo |e we at mos -
fer skih vo da ne sme ju bi ti za pu {e ni.

O odr ̀ a va wu i ~i {}e wu za tvo re nih si -
ste ma za od vo |e we at mos fer skih vo da sta ra
se Jav no ko mu nal no pred u ze }e „’Vo do vod“ iz
Kra qe va.

U pe ri o du od 16.11. do 31.03. (zim ski pe -
riod), pra we jav nih po vr {i ne mo ̀ e se vr -
{i ti u skla du sa ~la nom 10. stav 3. ove od -
lu ke.

^lan 12. 

Ne po sred no po pre stan ku sne ̀ nih pa da -
vi na, po za vr {et ku zim ske se zo ne, Jav no ko -

mu nal no pred u ze }e „^i sto }a“ Kra qe vo je
du ̀ no da ~i sti i ukla wa agre gat ko jim se
po si pa ju tro to a ri, ko lo vo zne po vr {i ne i
tr go vi.

^lan 13.

Ra di odr ̀ a va wa i za {ti te ~i sto }e na
jav nim po vr {i na ma u smi slu ove od lu ke, iz -
vo |a~ gra |e vin skih ra do va du ̀ an je da se
sta ra o:

1. ~i {}e wu i pra wu jav ne po vr {i ne is -
pred i oko gra di li {ta sve do kle do pi re
ras tre si ti gra |e vin ski ma te ri jal, bla to i
dru ga ne ~i sto }a, kao i da po za vr {et ku ra -
do va sva na sta la o{te }e wa ot klo ni i tu po -
vr {i nu do ve de u pr vo bit no sta we;

2. po li va wu tro {nog ma te ri ja la za vre -
me ru {e wa da bi se spre ~i lo po di za we pra -
{i ne;

3. odr ̀ a va wu ~i sto }e na re {et ka ma
sliv ni ka oko gra di li {ta;

4. obez be |i va wu gra |e vin skog ma te ri ja -
la i ze mqe od ras tu ra wa i raz no {e wa na
jav nim po vr {i na ma po sta vqa wem gra |e vin -
ske ogra de pre ma uli ci, od no sno dru goj jav -
noj po vr {i ni i da tu ogra du odr ̀ a va u ured -
nom sta wu.

Pod gra |e vin skim ra do vi ma u smi slu
sta va 1. ovog ~la na pod ra zu me va se iz grad wa,
re kon struk ci ja, adap ta ci ja i ru {e we obje -
ka ta, kao i ra{ ~i {}a va we ze mqi {ta za iz -
grad wu.

Neo pa san ot pad od gra |e wa i ru {e wa
osim od vo ̀ e wa te ret nim mo tor nim vo zi li -
ma, mo ̀ e za vi sno od we go ve ko li ~i ne da se
od la ̀ e u po seb nim kon tej ne ri ma, a mo ra ju
se uklo ni ti i od ne ti na de po ni ju od mah ili
naj ka sni je u ro ku od 48 sa ti od za vr {et ka
gra |e vin skih ra do va, u skla du sa po seb nom
od lu kom ko jom se re gu li {e od re |i va we lo -
ka ci ja za od la ga we gra |e vin skog ot pa da i
ot pa da od ru {e wa obje ka ta.

Opa san ot pad od gra |e wa i ru {e wa zah -
te va po seb no po stu pa we i tre ti ra se na na -
~in pro pi san po seb nim za ko nom i od lu kom.
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^lan 14.

Pre voz ogre va, gra |e vin skog i dru gog
ma te ri ja la, sme }a, ot pa da ka, fe ka li ja i
dru gih teh ni~ kih ma te ri ja, mo ra se vr {i ti
sa mo u vo zi li ma ko ja su za tu svr hu po de {e -
na ta ko da se pri li kom pre vo za ma te ri jal
ne ras tu ra i ra si pa. 

^lan 15.

Is to var i uto var ogrev nog, gra |e vin -
skog i dru gog ma te ri ja la i ro be mo ̀ e se vr -
{i ti na jav nim po vr {i na ma sa mo ka da za to
ne po sto je dru ge po vr {i ne, u kom slu ~a ju se
is to var i uto var mo ra oba vi ti br zo i bez od -
la ga wa i isti se na jav noj po vr {i ni ne mo -
`e na la zi ti du ̀ e od 48 sa ti. 

Ko ri snik, od no sno vla snik ogrev nog,
gra |e vin skog i dru gog ma te ri ja la mo ra od -
mah uklo ni ti am ba la ̀ u, ot pat ke i dru gu
ne ~i sto }u i jav nu po vr {i nu do ve sti u is -
prav no sta we. 

Za bra we no je za u ze }e jav ne po vr {i ne iz
sta va 1. ovog ~la na bez odo bre wa or ga ni za -
ci o ne je di ni ce Grad ske upra ve nad le ̀ ne za
ko mu nal ne po slo ve i su prot no uslo vi ma
utvr |e nim odo bre wem.

III URE \E WE, ODR @A VA WE, 
ZA [TI TA I KO RI []E WE 
JAV NIH ZE LE NIH PO VR [I NA

^lan 16.

Pod jav nim ze le nim po vr {i na ma, u smi -
slu ove od lu ke, pod ra zu me va ju se:

1. jav ne ze le ne po vr {i ne ma sov nog ko ri -
{}e wa (par ko vi, skve ro vi, dr vo re di, ze le -
ni lo uz sa o bra }aj ni ce, park {u me, ze le ne
po vr {i ne na tr go vi ma i sl);

2. jav ne ze le ne po vr {i ne oko stam be nih
zgra da ko lek tiv nog sta no va wa u stam be nim

na se qi ma i iz me |u blo ko va stam be nih
zgra da;

3. jav ne ze le ne po vr {i ne po seb nih na me -
na (me mo ri jal ni spo me ni ci i grad ska gro -
bqa);

4. jav ne ze le ne po vr {i ne za sport i re -
kre a ci ju;

5. za {tit ni ze le ni po ja se vi in du strij -
skih zo na i na se qa;

6. ze le ni lo du` oba la re ka (grad ska pla -
`a, od bram be ni be dem i sl.);

7. ne u re |e ne po vr {i ne jav ne na me ne
pred vi |e ne ur ba ni sti~ kim pla nom za zele -
ni lo;

8. ze le ne po vr {i ne spe ci jal ne na me ne
(u kru gu fa bri ka, pi ja ca i dru gih po slov -
nih obje ka ta, u kru gu zdrav stve nih, obra zov -
nih, na u~ nih, ver skih i dru gih or ga ni za ci -
ja, u dvo ri {ti ma oko pri vat nih stam be nih
i dru gih obje ka ta, te re ni na me we ni za fi -
zi~ ku ku lu tu ru, sport i re kre a ci ju, bo ta -
ni~ ke ba {te, ra sad ni ci i sli~ no);

9. osta le ne u re |e ne po vr {i ne.

^lan 17.

Ure |e we i odr ̀ a va we jav nih ze le nih
po vr {i na iz ~la na 16. ta~ ke 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.
i 9. ove od lu ke na pod ru~ ju te ri to ri je gra da
Kra qe va oba vqa Jav no ko mu nal no pred u ze }e
„^i sto }a“ Kra qe vo, i to na osno vu Pro gra -
ma odr ̀ a va wa i ~i {}e wa jav nih ze le nih
po vr {i na.

Ure |e we i odr ̀ a va we jav nih ze le nih
po vr {i na spe ci jal ne na me ne iz ~la na 16.
ta~ ka 8. ove od lu ke oba vqa ju prav na i fi -
zi~ ka li ca ko ja ne po sred no ko ri ste te po vr -
{i ne ili ko ji ma su te po vr {i ne po ve re ne
na upra vqa we, ure |e we i odr ̀ a va we za jed -
no sa objek ti ma na tim po vr {i na ma.

^lan 18.

Pod ure |e wem i odr ̀ a va wem jav ne ze le -
ne po vr {i ne sma tra se za sa |i va we dr ve }a,
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za {tit nog ze le ni la i dru gog ra sti wa i tra -
ve, ore zi va we dr ve }a i ko {e we tra ve, odr -
`a va we, opre ma we i ~i {}e we ze le nih po -
vr {i na, od no sno iz grad wa no vih, od no sno
re kon struk ci ja po sto je }ih ze le nih po vr -
{i na.

Pod ure |e wem i odr ̀ a va wem jav ne ze le -
ne po vr {i ne pod ra zu me va se i ne ga biq nog
ma te ri ja la, odr ̀ a va we sta za, pla toa, ste pe -
ni {ta, ob lo ̀ e nih ko si na, par kov skog in -
ven ta ra i sli~ no, odr ̀ a va we ~i sto }e, kao i
pred u zi ma we me ra za za {ti tu od ele men -
tar nih ne po go da, in se ka ta, biq nih bo le sti
i dr.

Ob na vqa we jav nih ze le nih po vr {i na
pod ra zu me va do vo |e we ra ni je ve} ure |e nih
ze le nih po vr {i na (trav wa ci, dr ve }e, {i -
bqe i sli~ no) ko ja su u ve }em pr o cen tu ili
sa svim o{te }e na, u ta kvo bi o e stet sko sta we
ko je obez be |u je op ti ma lan iz gled i kva li -
tet za sno van na po sto je }em ili no vo u tvr |e -
nom Pr o gra mu.

O ure |e wu, odr ̀ a va wu i ob na vqa wu jav -
nih ze le nih po vr {i na iz pret hod nog sta va
sta ra se Jav no ko mu nal no pred u ze }e „^i sto -
}a“ Kra qe vo pre ma Pr o gra mu ure |e wa, odr -
`a va wa i ob na vqa wa kao i for mi ra wa no -
vih jav nih ze le nih po vr {i na i dr vo re da, a
kon tro lu re a li za ci je vr {i JP za ure |i va -
we gra |e vin skog ze mqi {ta „Kra qe vo“ Kra -
qe vo.

^lan 19.

Kod iz grad we no vih obje ka ta in ve sti -
tor je du ̀ an da ure di pro stor pred vi |en za
ze le ni lo na osno vu teh ni~ ke do ku men ta ci je
i pr o jek ta ure |e wa ze le nih po vr {i na.

In ve sti tor je du ̀ an da u ro ku od 8 da na
od da na iz da te upo treb ne do zvo le za no vo i -
zgra |e ni obje kat istu do sta vi Jav nom ko mu -
nal nom pred u ze }u „^i sto }a“ Kra qe vo ra di
odr ̀ a va wa jav ne ze le ne po vr {i ne.

Pre u zi ma we jav ne ze le ne po vr {i ne
mo ̀ e se vr {i ti i fa zno, uko li ko je ure |i -
va we iste odo bre no u fa za ma, u skla du sa

ro kom iz pret hod nog sta va, od no sno iz da to
odo bre we za upo tre bu od re |e ne fa ze ure |e -
wa.

^lan 20.

Iz vo |a ~i gra |e vin skih i dru gih ra do va
na jav noj ze le noj po vr {i ni ili u ne po sred -
noj bli zi ni du ̀ ni su da ~u va ju tu po vr {i -
nu i sad ni ce od o{te }e wa.

Iz vo |a ~i ra do va mo ra ju sta bla ko ji ma
pre ti o{te }e we za {ti ti ti od go va ra ju }om
ogra dom, a po sta vqa we pod zem nih in sta la -
ci ja (elek tro, PTT, vo do vod i dr.), vr {i se
na ra sto ja wu naj ma we 2 me tra od po sto je }eg
za sa da.

^lan 21.

O svim ra do vi ma na jav nim ze le nim po -
vr {i na ma iz vo |a~ ra do va je du ̀ an da pri ba -
vi odo bre we or ga ni za ci o ne je di ni ce Grad ske
upra ve nad le ̀ ne za ko mu nal ne po slo ve. 

Uz zah tev za iz da va we odo bre wa iz vo |a~
je du ̀ an na ro ~i to da do sta vi:

- si tu a ci o no re {e we tra se in sta la ci ja
(ras ko pa va we);

- sa gla snost Jav nog pred u ze }a za ure |i va -
we gra |e vin skog ze mqi {ta „Kra qe vo“ Kra -
qe vo;

- ugo vor sa Jav nim ko mu nal nim pred u ze -
}em „^i sto }a“ Kra qe vo o vra }a wu jav ne ze le -
ne po vr {i ne u pr vo bit no sta we, sa oba ve znim
ro kom od 15 da na od da na za vr {et ka ra do va;

- do kaz o upla ti od go va ra ju }ih tak si od -
no sno na kna da.

Or ga ni za ci o na je di ni ca Grad ske upra -
ve nad le ̀ na za ko mu nal ne po slo ve du ̀ na je
do sta vi ti je dan pri me rak iz da tog odo bre wa
or ga ni za ci noj je di ni ci Grad ske upra ve
nad le ̀ noj za in spek cij ske po slo ve i po slo -
ve ko mu nal ne po li ci je.

Za bra we no je iz vo |e we ra do va na jav nim
ze le nim po vr {i na ma bez odo bre wa or ga ni -
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za ci o ne je di ni ce Grad ske upra ve nad le ̀ ne
za ko mu nal ne po slo ve i su prot no uslo vi ma
utvr |e nim odo bre wem.

^lan 22.

Dr ve }e i {i bqe u dvo ri {ti ma ko lek -
tiv nog sta no va wa, ko je svo jim gra na ma ugro -
`a va pro la zni ke, bez bed nost sa o bra }a ja,
bez bed nost vo zi la i ome ta nor ma lan raz voj
dr vo red nih i dru gih sad ni ca, ili uma wu je
pri rod no osve tqe we u sta no vi ma, mo ra se
for mi ra ti na od go va ra ji }i na ~in ili uklo -
ni ti od stra ne Jav nog ko mu nal nog pred u ze -
}a „^i sto }a“ Kra qe vo.

Dr ve }e i {i bqe u dvo ri {ti ma in di vi -
du al nih do ma }in sta va ko ja se na la ze po red
uli ca, tro to a ra i dru gih po vr {i na jav ne
na me ne, a ko ja svo jim gra na ma ugro ̀ a va ju
pro la zni ke, bez bed nost sa o bra }a ja i bez bed -
nost vo zi la, mo ra ju se od stra ne vla sni ka
od no sno ko ri sni ka ili za kup ca objek ta na
od go va ra ju }i na ~in for mi ra ti ili uklo -
ni ti.

Uko li ko vla snik, od no sno ko ri snik
par ce le ili za ku pac objek ta iz pret hod nog
sta va ne po stu pi po re {e wu or ga ni za ci o ne
je di ni ce Grad ske upra ve nad le ̀ ne za in -
spek cij ske po slo ve, ra do ve }e iz ve sti Jav no
ko mu nal no pred u ze }e „^i sto }a“ Kra qe vo o
tro {ku li ca iz pret hod nog sta va.

Jav no ko mu nal no pred u ze }e „^i sto }a“
Kra qe vo du ̀ no je da sa jav ne ze le ne po vr -
{i ne ko ju ono odr ̀ a va re dov no ukla wa sta -
bla i de lo ve sta ba la ko ji su obo le li, do tra -
ja li, o{te }e ni od ele men tar nih ne po go da
ili usled sa o bra }aj nog ude sa, su ve i po lo -
mqe ne gra ne, a po seb no ako ugro ̀ a va ju `i -
vot qu di, nor ma lan sa o bra }aj ili okol na
sta bla.

Zdra va sta bla u par kov skim po vr {i na -
ma i dr vo re di ko ji svo jim ko re nom ugro ̀ a -
va ju vo do vod ne i ka na li za ci o ne in sta la ci -
je, vr {e iz dig nu }e tro to a ra, ugro ̀ a va ju
sta bil nost gra |e vin skih obje ka ta, ugro ̀ a -
va ju spo men obe le` ja na gro bqi ma, mo gu se

ukla wa ti uko li ko se pret hod no pri ba vi sa -
gla snost Stru~ ne Ko mi si je ko ju obra zu je
Grad sko ve }e gra da Kra qe va (u da qem tek stu
Ko mi si ja).

U slu ~a ju da se zdra va sta bla mo ra ju
uklo ni ti ra di iz grad we gra |e vin skih obje -
ka ta ili iz vo |e wa dru gih gra |e vin skih ra -
do va, Ko mi si ja }e utvr di ti na kna du za po se -
~e na sta bla, s tim {to vi si na na kna de mo ra
bi ti uve }a na za 5 no vih sta ba la po uklo we -
nom sta blu.

Na kna da se upla }u je na po se ban ra ~un
Jav nog ko mu nal nog pred u ze }a „^i sto }a“ Kra -
qe vo.

Ukla wa we zdra vih sta ba la u slu ~a je vi -
ma iz pret hod nog sta va ovog ~la na na zah tev
in ve sti to ra odo bra va svo jim re {e wem or ga -
ni za ci o na je di ni ca Grad ske upra ve nad le -
`na za ko mu nal ne po slo ve, na osno vu ak ta
Ko mi si je i do ka za o pla }e noj na kna di za
uklo we na sta bla Jav nom ko mu nal nom pred u -
ze }u „^i sto }a“ Kra qe vo.

^lan 23.

Ko mi si ju iz ~la na 22. ove od lu ke sa ~i -
wa va ju tri ~la na od go va ra ju }e stru ke (di po -
mi ra ni in ̀ e wer za {ti te bi qa, di plo mi ra -
ni in ̀ e wer {u mar stva, di plo mi ra ni bi o -
log), pred stav ni ci or ga ni za ci o ne je di ni ce
Grad ske upra ve nad le ̀ ne za in spek cij ske
po slo ve, Jav nog ko mu nal nog pred u ze }a „^i -
sto }a“ Kra qe vo ili dru ge in sti tu ci je (Sr -
bi ja {u me, [u mar ska {ko la i sl.)

Stru~ na Ko mi si ja iz pret hod nog sta va
ovog ~la na oba vqa i po slo ve:

- pe ri o di~ nog pre gle da jav nih ze le nih
po vr {i na,

- pro ce nu zdrav stve nog sta wa sta ba la na
ze le nim jav nim po vr {i na ma,

- pro ce nu bi o e stet skog sta wa jav nih ze -
le nih po vr {i na,

- do no si oba ve zu ju }u pre po ru ku ili mi -
{qe we o pred u zi ma wu me ra na za {ti ti, ob -
na vqa wu i re kon struk ci ji jav nih ze le nih
po vr {i na,
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- do no si na laz o struk tu ri, vr sti i obi -
mu sad we pri li kom for mi ra wa no vih jav -
nih ze le nih po vr {i na,

- sa ~i wa va go di {wi iz ve {taj o sta wu
jav nih ze le nih po vr {i na i spro ve de nim
me ra ma i do sta vqa ga Grad skom ve }u ra di
usva ja wa, naj ka sni je do 1. de cem bra te ku }e
go di ne.

Ko mi si ja u svom ra du do no si sle de }a ak -
ta: za kqu ~ak o da va wu sa gla sno sti, na laz o
pro ce ni, mi {qe we ili pre po ru ku, sa utvr -
|e nim ro ko vi ma za wi ho vo iz vr {e we.

Jav no pred u ze }e za ure |i va we gra |e vin -
skog ze mqi {ta „Kra qe vo“ Kra qe vo i Jav no
ko mu nal no pred u ze }e „^i sto }a“ Kra qe vo,
du ̀ ni su da me re utvr |e ne ak tom Ko mi si je
iz vr {e, od no sno uvr ste u svo je pr o gra me ra -
di iz vr {e wa, uko li ko ve ge ta cij ski pe riod
ne omo gu }a va wi ho vo spro vo |e we u utvr |e -
nim ro ko vi ma.

Ko mi si ji za wen rad pri pa da na kna da
na me se~ nom ni vou, u vi si ni od 10% od pr o -
se~ ne me se~ ne bru to za ra de u Re pu bli ci Sr -
bi ji, pre ma po sled wem ob ja vqe nom po dat ku
Re pu bli~ kog za vo da za sta ti sti ku, {to se
utvr |u je re {e wem o obra zo va wu Grad skog
ve }a gra da Kra qe va. Na kna da se is pla }u je
naj ka sni je do 10-og u me se cu za pret hod ni.

Na osno vu na la za Ko mi si je, or ga ni za ci -
o na je di ni ca Grad ske upra ve nad le ̀ na za
in spek cij ske po slo ve do no si re {e we ko jim
na la ̀ e spro vo |e we utvr |e nih me ra.

U hit nim slu ~a je vi ma ka da sta bla ili
de lo vi sta ba la ko ji su obo le li, do tra ja li
ili o{te }e ni od ele men tar nih ne po go da
ili usled sa o bra }aj nih ude sa i ako ugro ̀ a -
va ju `i vot qu di, nor ma lan sa o bra }aj ili
okol na sta bla, or ga ni za ci o na je di ni ca
Grad ske ura ve nad le ̀ na za in spek cij ske po -
slo ve }e na lo ̀ i ti ukla wa we ovih sta ba la i
bez pret hod no pri ba vqe ne sa gla sno sti
stru~ ne Ko mi si je.

^lan 24.

U ci qu za {ti te jav nih ze le nih po vr -
{i na za bra we no je:

1. ukla wa we i se ~a sta ba la, lo mqe we
gra na, uni {ta va we tra ve i osta log ra sti wa,
sad ni ca, {i bqa, ki da we cve }a i sli~ no;

2. vo ̀ wa bi ci kla, mo to ci kla, mo to ra i
sl., po par kov skim sta za ma i ze le nim po vr -
{i na ma;

3. is to var i de po no va we bi lo ka kvog ma -
te ri ja la bez odo bre wa or ga ni za ci o ne je di -
ni ce Grad ske upra ve nad le ̀ ne za ko mu nal -
ne po slo ve;

4. ukla wa we, pa qe we, bri sa we i o{te -
}i va we ozna ka i nat pi sa po sta vqe nih u ci -
qu odr ̀ a va wa re da na ze le nim po vr {i na -
ma;

5. o{te }i va we klu pa, kor pi, re kvi zi ta,
pe {a~ kih sta za, hi dra na ta i dru gih in sta -
la ci ja;

6. ko ri {}e we jav nih ze le nih po vr {i na
mi mo wi ho ve osnov ne na me ne i oba vqa we
bi lo ka kvih de lat no sti bez po seb nog odo -
bre wa;

7. osta vqa we ha va ri sa nih vo zi la, dru -
gih pred me ta i ma te ri ja la;

8. oba ra we i pre me {ta we klu pa, sto li -
ca, sport skih re kvi zi ta, ogra da i sli~ no;

9. ga ̀ e we tra ve i kre ta we van ozna ~e -
nih pe {a~ kih sta za;

10. is pu {ta we ot pad nih vo da;
11. neo vla {}e no ko {e we i ukla wa we tra -

ve;
12. uni {ta va we jav ne ze le ne po vr {i ne

vr {e wem sport skih ak tiv no sti;
13. po sta vqa we rin gi {pi la, cir ku ske

{a tre, au to dro ma i sli~ no;
14. na pa sa we i ~u va we sto ke i `i vi ne;
15. ba ca we le {e va ugi nu lih `i vo ti wa,

`i vi ne i ra znog ot pa da;
16. uni {ta va we ze le nih po vr {i na sport -

skim ak tiv no sti ma i
17. vr {e we dru gih rad wi ko je do vo de do

o{te }e wa jav nih ze le nih po vr {i na.
Za rad we iz sta va 1. ovog ~la na od go vor -

no je li ce ko je je rad wu iz vr {i lo, od no sno
vla snik vo zi la ili stva ri, ako li ce ko je je
rad wu iz vr {i lo ni je za te ~e no u vr {e wu
rad we.
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^lan 25.

U slu ~a ju za u ze }a jav nih ze le nih po vr -
{i na ra di ogra |i va wa gra di li {ta oba ve -
zno je pri ba vqa we odo bre wa or ga ni za ci o ne
je di ni ce Grad ske upra ve nad le ̀ ne za ko mu -
nal ne po slo ve.

Uz zah tev za iz da va we odo bre wa na ro ~i -
to se do sta vqa:

- re {e we o odo bre wu za grad wu, re kon -
struk ci ju...;

- si tu a ci o no re {e we tra se; 
- ugo vor sa Jav nim ko mu nal nim pred u ze -

}em „^i sto }a“ Kra qe vo o vra }a wu jav ne ze -
le ne po vr {i ne u pr vo bit no sta we, sa oba ve -
znim ro kom od 15 da na od da na za vr {et ka ra -
do va;

- do kaz o upla ti od go va ra ju }ih tak si od -
no sno na kna da.

Or ga ni za ci o na je di ni ca Grad ske upra -
ve nad le ̀ na za ko mu nal ne po slo ve du ̀ na je
do sta vi ti je dan pri me rak iz da tog odo bre wa
or ga ni za ci o noj je di ni ci Grad ske upra ve
nad le ̀ noj za in spek cij ske po slo ve i po slo -
ve ko mu nal ne po li ci je.

Za bra we no je za u ze }e jav ne po vr {i ne iz
sta va 1. ovog ~la na bez odo bre wa or ga ni za -
ci o ne je di ni ce Grad ske upra ve nad le ̀ ne za
ko mu nal ne po slo ve i su prot no uslo vi ma
utvr |e nim odo bre wem.

Za u ze }e jav nih po vr {i na

^lan 26.

Pri vre me no za u ze }e jav ne po vr {i ne
odo bra va se na de lu uli ce ko ja se ne ko ri sti
za sa o bra }aj mo tor nih vo zi la, na de lu tro to -
a ra ili tr ga i na dru gim jav nim po vr {i na -
ma (osim jav nih ze le nih po vr {i na), uko li -
ko ne ome ta kre ta we pe {a ka, i to ra di:

1. pri re |i va wa sport skih i kul tur nih
ma ni fe sta ci ja, pre zen ta ci ja od re |e nih
pro iz vo da, pri re |i va we saj mo va, iz lo ̀ bi
ra znih pred me ta i sl;

2. pri re |i va wa de~ je za ba ve pu tem za -
bav nih au to ma ta, au to mo bi li ~i }a, tram bo -
li ne i sl. na pri god nim lo ka ci ja ma osim na
Tr gu Srp skih Rat ni ka, Tr gu Sve tog Sa ve i
Tr gu Jo va na Sa ri }a;

3. sme {ta ja gra |e vin skog i dru gog ma te -
ri ja la;

4. po sta vqa wa kli za li {ta na otvo re -
nom, cir ku sa, lu na par ko va, rin gi {pi la i
sli~ no na lo ka ci ja ma i u pe ri o du ko je svo -
jom od lu kom od re di Grad sko ve }e gra da Kra -
qe va;

5. sme {ta ja ogre va; 
6. oba vqa wa de lat no sti ka da se za u ze }e

jav ne po vr {i ne vr {i pre ma Pro gra mu ko je
do no si Grad sko ve }e, osim za u ze }a jav ne po -
vr {i ne ko ja se vr {e pre ma Pro gra mu ko ji
se do no si na osno vu dru gih od lu ka Skup -
{ti ne gra da Kra qe va.

Pri vre me no za u ze }e jav ne po vr {i ne iz
sta va 1. ovog ~la na od ta~ ke 1. do ta~ ke 5.
odo bra va se ne po sred nim pu tem, osim uko li -
ko Grad sko ve }e svo jom od lu kom ne od lu ~i
da se za za u ze }e jav ne po vr {i ne do no si Pro -
gram i jav na po vr {i na ko ri sti na osno vu
odo bre wa do ne tog u skla du sa do ne tim pro -
gra mom.

Za pri vre me no za u ze }e jav ne po vr {i ne
ko je ni je ob u hva }e nom ovim ~la nom, sa gla -
snost i uslo ve pro pi su je Grad sko ve }e gra da
Kra qe va.

^lan 27.

Uz zah tev za ne po sred no za u ze }e jav ne
po vr {i ne na ro ~i to se pod no si:

- do kaz o osni va wu rad we za oba vqa we
od go va ra ju }e de lat no sti-pre te ̀ na de lat -
nost, od no sno re {e we Agen ci je za pri vred -
ne re gi stre;

- ski ca za u ze }a;
- do kaz o upla ti pri pa da ju }ih tak si, od -

no sno na kna da;
- ugo vor sa Jav nim ko mu nal nim pred u ze -

}em „^i sto }a“ Kra qe vo o odr ̀ a va wu ~i sto -
}e;
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- do kaz o utvr |e nim me ra ma za {ti te od
bu ke (uko li ko se ko ri ste mu zi~ ki sa dr ̀ a ji
ili dru gi iz vo ri bu ke);

- dru gi po treb ni do ka zi ko je od re di or -
ga ni za ci o na je di ni ca Grad ske upra ve nad -
le ̀ na za ko mu nal ne po slo ve, u za vi sno sti
od vr ste zah te va, a uko li ko ovom od lu kom
ni je dru ga ~i je pred vi |e no.

^lan 28.

Zah te vi za za u ze }e jav nih po vr {i na iz
~la na 26. stav 1. ta~ ke od 1. do 5. ove od lu ke,
pod no se se naj ma we 5 da na pre po ~et ka ko ri -
{}e wa (za u ze }a) jav ne po vr {i ne.

Pri vre me no za u ze }e jav ne po vr {i ne iz
~la na 26. ove od lu ke odo bra va or ga ni za ci o -
na je di ni ca Grad ske upra ve nad le ̀ na za ko -
mu nal ne po slo ve, a pri me rak re {e wa o za u -
ze }u po vr {i na jav ne na me ne do sta vqa se or -
ga ni za ci o noj je di ni ci Grad ske upra ve nad -
le ̀ noj za in spek cij ske po slo ve i po slo ve
ko mu nal ne po li ci je.

Za bra we no je pri vre me no za u ze }e jav ne
po vr {i ne iz ~la na 26. ove od lu ke bez odo -
bre wa or ga ni za ci o ne je di ni ce Grad ske
upra ve nad le ̀ ne za ko mu nal ne po slo ve i su -
prot no uslo vi ma pred vi |e nim re {e wem.

^lan 29.

Pri vre me no za u ze }e jav ne po vr {i ne iz
~la na 26. stav 1. ta~ ka 1. ove od lu ke mo ̀ e se
odo bri ti prav nim li ci ma ili pred u zet ni -
ci ma naj vi {e 3 da na me se~ no, osim za sport -
ske i kul tur ne ma ni fe sta ci je, saj mo ve i iz -
lo ̀ be ko je or ga ni zu je grad, jav na usta no va
ili or ga ni za ci ja ~i ji je osni va~ grad. 

Uko li ko se pri vre me no za u ze }e jav ne
po vr {i ne iz ~la na 26. stav 1. ta~ ka 1. ove
od lu ke vr {i na Tr gu srp skih rat ni ka, do -
zvo qe no je za u ze }e u obod nom pr ste nu unu -
tra {weg de la Tr ga srp skih rat ni ka u mak -
si mal noj {i ri ni od 3m, osim uko li ko se vr -
{i u or ga ni za ci ji gra da Kra qe va, ka da se
mo ̀ e za u ze ti i ve }a po vr {i na Tr ga srp skih
rat ni ka. 

^lan 30.

Za u ze }e jav ne po vr {i ne iz ~la na 26.
stav 1. ta~ ka 5. ove od lu ke mo ̀ e se odo bri ti
prav nim li ci ma ili pred u zet ni ci ma ~i ja
je de lat nost ve za na za stal no ko ri {}e we,
od no sno pre voz ogre va, kao i vla sni ci ma
ili ko ri sni ci ma stam be nog ili po slov nog
pr o sto ra ko ji se gre ju na ~vr sto go ri vo.

Za u ze }e iz sta va 1. ovog ~la na mo ̀ e tra -
ja ti naj du ̀ e 48 ~a sa od da na is to va ra ogre va.

Za iz da va we odo bre wa uz zah tev na ro ~i -
to se pod no si:

- uko li ko je pod no si lac prav no li ce
ili pred u zet nik ~i ja je de lat nost ve za na za
stal no ko ri {}e we od no sno pre voz ogre va,
do kaz o oba vqa wu ta kve de lat no sti-pre te -
`na de la nost;

- ski ca za u ze }a jav ne po vr {i ne;
- do kaz o upla ti od go va ra ju }ih tak si i

na kna da.

^lan 31.

Za u ze }e jav nih po vr {i na iz ~la na 26.
stav 1. ta~ ka 6. ove od lu ke vr {i se na osno -
vu od lu ke Grad skog ve }a pre ma Pr o gra mu ko -
ji do no si Grad sko ve }e gra da Kra qe va.

Pr o gra mom se na ro ~i to od re |u je ras po -
red, me sta, broj, vr sta, ve li ~i na, vre me, na -
me na, po stu pak, uslo vi i po stu pak do de le
me sta za za u ze }e jav ne po vr {i ne i sl.

Pro gram pri pre ma pe to ~la na stru~ na
ko mi si ja ko ju ime nu je gra do na ~el nik gra da
Kra qe va. 

^lan 32.

U ci qu ne sme ta nog ko ri {}e wa jav ne po -
vr {i ne za bra we no je za u ze }e:

- na uli~ nim {ah ta ma vo do vo da i ka na -
li za ci je i jav nim hi dran ti ma;

- na ure |e nim jav nim ze le nim po vr {i -
na ma;
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- na po vr {i na ma ko je pred sta vqa ju pro -
tiv po ̀ ar ni put;

- u pa sa ̀ i ma zgra da, na par ki ra li {ti -
ma i ste pe ni {ti ma ko ja po ve zu ju jav ne po -
vr {i ne;

- na tro to a ru i dru gim po vr {i na ma gde se
ne mo ̀ e obez be di ti mi ni mal na slo bod na po -
vr {i na od naj ma we 2,20m za pro laz pe {a ka;

- u tro u glu pre gled no sti na ras kr sni ci -
ma i

- na dru gim jav nim po vr {i na ma gde se
po oce ni nad le ̀ nog or ga na ome ta nor mal no
ko ri {}e we jav nih po vr {i na, pro laz pe {a -
ka, pri laz iz lo zi ma, pro laz vo zi li ma za ko -
mu nal no odr ̀ a va we gra da i dru gim vo zi li -
ma za hit ne in ter ven ci je.

^lan 33.

Uko li ko se iz vr {i za u ze }e jav ne po vr -
{i ne bez odo bre wa nad le ̀ nog or ga na, od no -
sno uko li ko se za u ze }e iz vr {i pro tiv no iz -
da tom odo bre wu (ve }e za u ze }e, ne na men sko
ko ri {}e we po vr {i ne jav ne na me ne i sl.),
nad le ̀ na or ga ni za ci o na je di ni ca Grad ske
upra ve za in spek cij ske po slo ve i po slo ve
ko mu nal ne po li ci je }e pred u ze ti me re iz
svo je nad le ̀ no sti.

Uko li ko se ne po stu pi po iz re ~e nim me -
ra ma, pri stu pi }e se we go vom pri nud nom iz -
vr {e wu na te ret vla sni ka - ko ri sni ka.

IV NA ̂ IN PO STU PA WA I 
OVLA []E WA GRAD SKE UPRA VE 
U SLU ̂ A JU PRE KI DA U 
OBA VQA WU PO SLO VA IZ 
KO MU NAL NE DE LAT NO STI 
U VAN RED NIM USLO VI MA

^lan 34.

Jav no ko mu nal no pred u ze }e „^i sto }a“
Kra qe vo du ̀ no je da u slu ~a ju pre ki da u
oba vqa wu po slo va odr ̀ a va wa ~i sto }e na -
sta log u slu ~a ju ne pred vi |e nih okol no sti
(ha va ri ja, ele men tar ne ne po go de i dr), kao i
ka da usled vi {e si le do |e do sma we nog obi -

ma u pru ̀ a wu uslu ga, od mah pre du zme me re
na ot kla wa wu uzro ka po re me }a ja i to:

- od re di red pr ven stva i na ~in pru ̀ a wa
uslu ge onim ko ri sni ci ma kod ko jih bi usled
ne bla go vre me nog pru ̀ a wa uslu ge na sta la ve -
li ka, od no sno ne na dok na di va {te ta;

- pre du zme me re za {ti te ko mu nal nih
obje ka ta ko ji su ugro ̀ e ni kao i dru ge imo -
vi ne;

- pred u zi ma me re za ot kla wa we na sta -
lih po sle di ca i dru ge po treb ne me re za pru -
`a we uslu ga;

- oba ve sti or ga ni za ci o nu je di ni cu
Grad ske upra ve nad le ̀ nu za ko mu nal ne po -
slo ve.

^lan 35.

U slu ~a ju na stan ka ne pred vi |e nih
okol no sti, ele men tar ne ne po go de, van red nog
do ga |a ja ili van red ne si tu a ci je, osim okol -
no sti pred vi |e nih ~la nom 34. ove od lu ke,
Jav no ko mu nal no pred u ze }e „^i sto }a“ Kra -
qe vo du ̀ no je da po na lo gu Grad skog {ta ba
za van red ne si tu a ci je ili Grad skog ve }a u
okvi ru svo je de lat no sti, spro ve de na lo ̀ e ne
ak tiv no sti i me re, u skla du sa Za ko nom o
van red nim si tu a ci ja ma.

Sred stva za spro vo |e we na lo ̀ e nih ak -
tiv no sti iz sta va 1. ovog ~la na i me ra obez -
be |u ju se u bu xe tu gra da Kra qe va, a tro {ko -
vi na sta li spro ve de nim ak tiv no sti ma i me -
ra ma is pla }u ju se Jav nom ko mu nal nom pred -
u ze }u „^i sto }a“ Kra qe vo na osno vu re {e wa
Grad skog ve }a, u po stup ku i ro ko vi ma pro -
pi sa nim za ko nom.

V OP [TE URE \E WE I
ODR @A VA WE GRA DA

Ure |e we spoq nih de lo va zgra da

^lan 36.

Fa sa de, bal ko ni i iz lo zi, vra ta, pro zo -
ri, olu ci iz lo ̀ be ne vi tri ne, ogra de, te ra se
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i dru gi de lo vi zgra da i obje ka ta vi dqi vi sa
jav ne po vr {i ne, kao i oku} ni ce i de lo vi
dvo ri {ta, mo ra ju se odr ̀ a va ti u ~i stom,
estet ski ure |e nom i teh ni~ ki is prav nom
sta wu, o ~e mu su du ̀ ni da se sta ra ju wi ho -
vi vla sni ci, od no sno ko ri sni ci.

De lo vi ne iz gra |e nog ze mqi {ta ko ji se
gra ni ~e sa jav nim po vr {i na ma mo ra ju bi ti
ured ni (po ko {e ni od ra sti wa) i ~i sti od od -
pad nih ma te ri ja, o ~e mu su du ̀ ni da se sta -
ra ju wi ho vi vla sni ci, od no sno ko ri sni ci.

Uko li ko vla sni ci, od no sno ko ri sni ci
ze mqi {ta ne po stu pe u skla du sa od red ba ma
pret hod nog sta va, ko {e we i ~i {}e we }e
spro ve sti po na lo gu or ga ni za ci o ne je di ni ce
Grad ske upra ve nad le ̀ ne za in spek cij ske
po slo ve Jav no ko mu nal no pred u ze }e „^i sto -
}a“ Kra qe vo, a o tro {ku vla sni ka od no sno
ko ri sni ka ze mqi {ta od no sno objek ta.

^lan 37.

Na fa sa da ma zgra da (stam be nih, po slov -
nih obe ka ta) mo gu se po sta vqa ti: ban ko ma -
ti, au to ma ti za pro da ju ci ga re ta i sl. 

Za po sta vqa we ban ko ma ta, au to ma ta za
pro da ju ci ga re ta i sli~ no ko ji se na la ze
pod za {ti tom ili po seb nim nad zo rom Za vo -
da za za {ti tu spo me ni ka, po treb na je pret -
hod na sa gla snost ovog za vo da.

^lan 38.

Na fa sa da ma zgra da (stam be nih, po slov -
nih obe ka ta...) mo gu se po sta vqa ti kli ma
ure |a ji.

Pri li kom po sta vqa wa kli ma ure |a ja
mo ra se re gu li sa ti od vo |e we vo de iz spoq ne
je di ni ce kli ma ure |a ja u olu~ ne ce vi, ta ko
da se vo da ne iz li va na jav nu po vr {i nu i ne
ome ta pro laz pe {a ka.

Za bra we no je po sta vqa we spoq nih je di -
ni ca kli ma ure |a ja i sa te lit skih an te na na
fa sa da ma gra |e vi na ko je su pod za {ti tom
ili po seb nim nad zo rom Za vo da za za {ti tu

spo me ni ka, pre ma jav nim po vr {i na ma. Ako
se spoq na jed ni ca kli ma ure |a ja na la zi na
fa sa di pre ma jav noj po vr {i ni, or ga ni za ci -
o na je di ni ca Grad ske upra ve nad le ̀ na za
in spek cij ske po slo ve, od no sno ko mu nal ne
po li ci je }e na lo ̀ i ti dis lo ci ra we iste na
ne ku od bo~ nih ili zad wu fa sa du, pod uslo -
vom da ove fa sa de ni su or jen ti sa ne pre ma
jav noj po vr {i ni.

Uko li ko obje kat ima po tre be za kli ma
ure |a jem, a ne ma mo gu} no sti da we nu spoq -
nu je di ni cu po sta vi pre ma uslo vi ma iz sta -
va 2. ovog ~la na, oba ve zno je in sta li ra we
ras hlad nog ure |a ja ko ji ne sa dr ̀ i spoq nu
je di ni cu.

^lan 39.

Na pr o zo ri ma, te ra sa ma i bal ko ni ma
(stam be nih, po slov nih obje ka ta...) za bra we -
no je dr ̀ a ti pred me te ko ji na ru {a va ju
spoq ni iz gled zgra de ili bi usled pa da mo -
gli po vre di ti i na ru {i ti si gur nost pr o la -
zni ka i imo vi ne.

Za bra we no je sa pro zo ra od no sno te ra sa,
bal ko na pr o si pa ti i od vo di ti te~ nost pu -
tem otvo ra na jav ne po vr {i ne.

Cve }e u sak si ja ma mo ̀ e se dr ̀ a ti na
pr o zo ri ma, te ra sa ma, bal ko ni ma ili na ivi -
ca ma istih, sa mo u estet ski ob li ko va nim
sak si ja ma, osi gu ra nim od pa da i iz li va wa
vo de na fa sa du objek ta i jav nu po vr {i nu. 

Za bra we no je na pr o zo ri ma, bal ko ni ma,
ogra da ma i dru gim de lo vi ma zgra de okre nu -
tim ne po sred no ka jav nim po vr {i na ma ve -
{a ti i iz la ga ti ru bqe, po ste qi nu, te pi he
i dru ge pred me te ko ji na ru {a va ju spoq ni
iz gled.

Ure |e we iz lo ga

^lan 40.

Vla sni ci i ko ri sni ci po slov nih pr o -
sto ra du ̀ ni su da iz lo ge, ko ji su okre nu ti
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pre ma jav noj po vr {i ni, iz ra de ta ko da bu du
uskla |e ni sa iz gle dom zgra de i oko li ne.

Za iz lo ge obje ka ta ko ji se na la ze pod za -
{ti tom ili po seb nim nad zo rom Za vo da za
za {ti tu spo me ni ka, po treb na je pret hod na
sa gla snost ovog za vo da.

^lan 41.

Vla sni ci od no sno ko ri sni ci po slov nog
pr o sto ra du ̀ ni su da iz lo ge re dov no ~i ste
i odr ̀ a va ju i osve tqa va ju u pe ri o du tra ja -
we jav ne ra sve te.

Za bra we no je ka ~e we ro be na vra ta, pro -
zo re ili na fa sa du po slov nih pr o sto ri ja,
le pqe we po iz lo zi ma ogla sa ili dru gih
oba ve {te wa.

^lan 42.

Vla snik, od no sno ko ri snik po slov nog
pro sto ra ko ji iz vo di re kon struk ci ju ili
adap ta ci ju po slov nog pro sto ra ili iz lo ga
(pre ma odo bre wu nad le ̀ ne or ga ni za ci o ne
je di ni ce Grad ske upra ve), du ̀ an je da istu
iz ve de na na ~in ko ji ne na ru {a va re ̀ im
ko ri {}e wa su sed nih obje ka ta.

Ure |e we dvo ri {ta i ba {ta

^lan 43.

Vla sni ci od no sno ko ri sni ci ba {te,
dvo ri {ta, vo} wa ka i dru ge sli~ ne po vr {i -
ne, kao i ne iz gra |e nog gra |e vin skog ze mqi -
{ta ko ja se gra ni ~e sa jav nom po vr {i nom,
du ̀ ni su da istu odr ̀ a va ju u ured nom sta -
wu (ore za no ze le ni lo, po ko {e na tra va i {i -
bqe, po ku pqen ot pad i dr.). Ogra du od ukra -
snog ze le ni la, kao i dr vo re de (sta bla), vla -
sni ci od no sno ko ri sni ci su du ̀ ni ore zi -

va ti ta ko da ne pre la ze re gu la ci o nu li ni ju
i ne ome ta ju kre ta we pe {a ka i mo tor nih vo -
zi la.

Ba {te, dvo ri {ta i sli~ ne po vr {i ne ko -
je se gra ni ~e sa jav nim po vr {i na ma, gde se
fi zi~ ka li ca usled bo le sti i sta ro sti ne
mo gu sta ra ti o istim, kao i kod ne na se qe -
nih zgra da, odr ̀ a va Jav no ko mu nal no pred -
u ze }e „^i sto }a“ Kra qe vo po re {e wu or ga -
ni za ci o ne je di ni ce Grad ske upra ve za in -
spek cij ske po slo ve.

^lan 44.

Ogra de ko je zbog do tra ja lo sti ili o{te -
}e wa na ru {a va ju estet ski iz gled gra da ili
ugro ̀ a va ju bez bed nost pro la zni ka, vla sni -
ci su du ̀ ni po pra vi ti, od no sno uklo ni ti u
ro ku ko ji od re di or ga ni za ci o na je di ni ca
Grad ske upra ve nad le ̀ na za in spek cij ske
po slo ve.

^lan 45.

Ne iz gra |e ne par ce le kao i gra |e vin ske
par ce le na ko ji ma je za po ~e ta iz grad wa mo -
ra ju se odr ̀ a va ti ured no i ~i sto.

Za bra we no je de po no va we gra |e vin skog,
ot pad nog i dru gog ma te ri ja la, osta vqa we
ha va ri sa nih i do tra ja lih vo zi la, la kih
mon ta ̀ nih obje ka ta i sl., na ne iz gra |e nim
par ce la ma.

^lan 46.

Na gra |e vin skim par ce la ma na ko ji ma
je u to ku iz grad wa, od no sno gde su ra do vi za -
u sta vqe ni (hi po te ka, ste ~aj...), gra |e vin ski
ma te ri jal mo ra bi ti pro pi sno skla di {ten,
ta ko da se spre ~i ra si pa we ma te ri ja la i di -
za we pra {i ne po jav nim po vr {i na ma i su -
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sed nim par ce la ma, a ze mqa iz is ko pa od ve -
`e na ili ras pla ni ra na.

Iz vo |a~ ra do va je u to ku iz grad we du -
`an da:

- ~i sti i pe re jav ne po vr {i ne is pred
gra di li {ta do kle do pi re ras tu ra we pra -
{i ne i gra |e vin skog ma te ri ja la;

- kva si ras tre si ti ma te ri jal za vre me
ru {e wa i tran spor ta, kao i pri stup ne pu te -
ve, da bi se spre ~i lo po di za we pra {i ne van
gra di li {ta;

- uklo ni ostat ke ze mqe sa to~ ko va vo zi -
la pre wi ho vog iz la ska sa gra di li {ta, od -
no sno o~i sti od bla ta za pr qa nu jav nu po vr -
{i nu;

- za pr qa nu jav nu po vr {i nu do ve de u is -
prav no sta we, a naj ka sni je u ro ku od 4 sa ta
po za vr {et ku ra do va u to ku da na;

- ma te ri jal ko ji osta je po sle ru {e wa
zgra de od ve ze na grad sku de po ni ju u ro ku od
24 sa ta po za vr {et ku ra do va.

Gra di li {te mo ra bi ti pro pi sno ogra |e -
no na istom se mo ra ju pred u ze ti me re odr ̀ a -
va wa i pred u ze te sve me re ko je omo gu }a va ju
bez bed no od vi ja we sa o bra }a ja, pe {a~ kog i
mo tor nog.

U slu ~a ju ne po stu pa wa po ovom ~la nu
or ga ni za ci o na je di ni ca Grad ske upra ve
nad le ̀ na za in spek cij ske po slo ve i ko mu -
nal ne po li ci je na lo ̀ i }e od go va ra ju }e me re
ko je }e u skla du sa istim, iz vr {i ti Jav no
ko mu nal no pred u ze }e „^i sto }a“ Kra qe vo, a
na te ret iz vr {e ni ka. 

De ko ra ci ja gra da

^lan 47.

De ko ra ci jom gra da na pri go dan na ~in
se obe le ̀ a va ju zna ~aj ni da ni u go di ni ko ji
se or ga ni zu ju u gra du ili ko je or ga ni zu je
Grad.

U da ne dr ̀ av nih pra zni ka, kao i u slu -
~a ju odr ̀ a va wa ma ni fe sta ci ja pod po kro -
vi teq svom gra da Kra qe va, de ko ra ci ju gra da

vr {i Jav no ko mu nal no pred u ze }e „^i sto }a“
Kra qe vo. 

^lan 48.

U da ne dr ̀ av nih pra zni ka na jav nim
objek ti ma is ti ~u se dr ̀ av ni sim bo li, na
na ~in i po pra vi li ma utvr |e nim po seb nim
pro pi si ma.

U skla du sa pro pi si ma iz sta va 1. ovog
~la na, sim bo le mo gu is ta }i i dru ga li ca,
ali ta ko da ne ugro ̀ a va ju sa o bra }aj, ne sme -
tan pro laz pe {a ka i objek te.

^lan 49.

Kul tur ne, za bav ne, tu ri sti~ ke i sli~ ne
ma ni fe sta ci je u gra du obe le ̀ a va ju se po -
seb nom de ko ra ci jom o ko joj se sta ra or ga ni -
za tor ma ni fe sta ci je, osim u slu ~a je vi ma
pred vi |e nim ~la nom 47. stav 2. ove od lu ke.

De ko ra ci ja ob u hva ta za sta ve, nat pi se,
do dat no osve tqe we, ukra sno ze le ni lo, po -
seb no opre mqe ne iz lo ge i sl.

^lan 50.

Odo bre we za de ko ra ci ju, osim u slu ~a ju
ka da je vr {i Jav no ko mu nal no pred u ze }e
„^i sto }a“ Kra qe vo, iz da je or ga ni za ci o na
je di ni ca Grad ske upra ve nad le ̀ na za ko mu -
nal ne po slo ve.

De ko ra ci ja mo ra bi ti teh ni~ ki is prav -
na, si gur na i ne sme ugro ̀ a va ti sa o bra }aj,
pro la zni ke i objek te.

Sred stva za de ko ra ci ju ko ja se od no se na
~lan 47. stav 2. ove od lu ke, obez be |u ju se iz
bu xe ta gra da Kra qe vo i u skla du sa Pro gra -
mom iz ~la na 3. ove od lu ke, od no sno or ga ni -
za tor ma ni fe sta ci je.

Za bra we no je vr {i ti de ko ra ci ju gra da
bez pret hod no pri ba vqe nog odo bre wa or ga -
ni za ci o ne je di ni ce Grad ske upra ve nad le -
`ne za ko mu nal ne po slo ve i su prot no uslo -
vi ma utvr |e nim odo bre wem.
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^lan 51.

Za iz da va we odo bre wa uz zah tev se pod -
no si:

- akt o oba vqa wu de lat no sti, osim ka da
je pod no si lac zah te va grad Kra qe vo od no sno
jav no pred u ze }e ili jav na usta no va ~i ji je
osni va~ grad Kra qe vo;

- teh ni~ ki opis pla ni ra nih ra do va sa
ski com za u ze }a jav ne po vr {i ne (lo ka ci ja,
kva dra tu ra....);

- sa gla snost JP za ure |i va we gra |e vin -
skog ze mqi {ta „Kra qe vo“ Kra qe vo za teh -
ni~ ki opis pla ni ra nih ra do va sa ski com
za u ze }a jav ne po vr {i ne

- do kaz o upla ti od go va ra ju }ih tak si i
na kna da i

- dru gi do ka zi ko je od re di or ga ni za ci o -
na je di ni ca Grad ske upra ve nad le ̀ na za ko -
mu nal ne po slo ve.

Ozna ~a va we na zi va na se qe nih me sta,
uli ca i tr go va 

^lan 52.

Ozna ~a va we na zi va na se qe nih me sta,
uli ca i tr go va vr {i se u skla du sa za ko nom
i pod za kon skim ak ti ma ko ji ma se isto ure -
|u je.

Tr o {ko vi ozna ~a va wa na se qe nih me sta,
uli ca i tr go va obez be |u ju se iz bu xe ta gra da
Kra qe va.

Grad ski sa to vi

^lan 53.

Grad ski sa to vi mo gu se po sta vqa ti na
jav nim po vr {i na ma i objek ti ma. 

Grad ske sa to ve na jav nim po vr {i na ma
po sta vqa Jav no pred u ze }e za ure |i va we gra -
|e vin skog ze mqi {ta „Kra qe vo“ Kra qe vo.

Po lo ̀ aj, ve li ~i na i ob lik grad skog sa -
ta iz pret hod nog sta va od re |u ju se teh ni~ -
kom do ku men ta ci jom na ko ju odo bre we da je
or ga ni za ci o na je di ni ca Grad ske upra ve
nad le ̀ na za po slo ve ur ba ni zma i gra |e vi -
nar stva.

^lan 54.

Jav no pred u ze }e za ure |i va we gra |e vin -
skog ze mqi {ta „Kra qe vo“ Kra qe vo je du -
`no da obez be di da grad ski sa to vi iz ~la na
53. stav 2. ove od lu ke bu du is prav ni i da po -
ka zu ju ta~ no vre me.

Jav no ko mu nal no pred u ze }e „^i sto }a“
Kra qe vo je du ̀ no da odr ̀ a va grad ske sa to -
ve iz ~la na 53. stav 2. ove od lu ke ~i stim i
ured nim.

Za bra we no je uni {ta va we i pr qa we
grad skih sa to va iz ~la na 53. stav 2. ove od -
lu ke.

^lan 55.

Sa to vi ko ji su po sta vqe ni na po slov -
nim, stam be nim i dru gim objek ti ma, mo ra ju
se odr ̀ a va ti, a odr ̀ a va we istih vr {i vla -
snik objek ta, od no sno sa ta.

Odr ̀ a va we stal nih i po vre me nih vo -
do to ko va

^lan 56.

Za bra we no je u re~ na ko ri ta, na oba le
re~ nih ko ri ta i na dru ga me sta ko ja za to
ni su od re |e na, ba ca we sme }a i dru gih ot -
pad nih ma te ri ja i stva ra we di vqih de po -
ni ja, ba ca we le {e va ugi nu lih `i vo ti wa,
kao i is pu {ta we ot pad nih fe kal nih vo da.

Jav no pred u ze }e za ure |i va we gra |e vin -
skog ze mqi {ta „Kra qe vo“ Kra qe vo du ̀ no
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je da se u skla du sa za ko nom sta ra o odr ̀ a va -
wu stal nih i po vre me nih vo do to ko va.

Ure |e we grad skih uli ca, tr go va, {e ta -
li {ta i ste pe ni {ta

^lan 57.

Na uli ca ma, tr go vi ma i par ko vi ma po -
sta vqa ju se kor pe za ot pat ke.

Sred stva za na bav ku i odr ̀ a va we kor pi
iz sta va 1. ovog ~la na obez be |u ju se iz Pro -
gra ma ure |i va wa gra |e vin skog ze mqi {ta, a
kor pe po sta vqa Jav no ko mu nal no pred u ze }e
„^i sto }a“ Kra qe vo.

Jav no ko mu nal no pred u ze }e „^i sto }a“
Kra qe vo re dov no pra zni kor pe iz sta va 1.
ovog ~la na, u skla du sa di na mi kom utvr |e -
nom ak tom ovog jav nog pred u ze }a.

Na osta lim jav nim po vr {i na ma, kor pe
za ot pat ke su du ̀ ni da po sta ve i da ih odr -
`a va ju pri vred ni su bjek ti ko ji upra vqa ju
tim jav nim po vr {i na ma.

Grad ski tr go vi, {e ta li {ta, ste pe ni -
{ta, pod zem ni pro la zi i pa sa re le mo ra ju se
odr ̀ a va ti u teh ni~ ki is prav nom sta wu.

O{te }e wa kor pi za ot pat ke ko ja na mer -
no ili ne na mer no pro u zro ku je fi zi~ ko ili
prav no li ce ot klo ni }e Jav no ko mu nal no
pred u ze }e „^i sto }a“ Kra qe vo o tro {ku po -
~i ni o ca o{te }e wa.

Uko li ko se po ~i ni lac ne mo ̀ e utvr di -
ti, utvr |e ne ne do stat ke }e ot klo ni ti Jav no
ko mu nal no pred u ze }e „^i sto }a“ Kra qe vo iz
sred sta va pred vi |e nih pro gra mom ure |i va -
wa gra |e vin skog ze mqi {ta.

Or ga ni za ci o na je di ni ca Grad ske upra -
ve gra da Kra qe va nad le ̀ na za po slo ve ko mu -
nal ne in spek ci je i ko mu nal ne po li ci je mo -
`e na lo ̀ i ti po sta vqa we do dat nih kor pi
za ot pat ke.

Za bra we no je uni {ta va we i o{te }i va -
we kor pi za ot pat ke, grad skih tr go va, {e ta -
li {ta, ste pe ni {ta, pod zem nih pro la za i
pa sa re la. 

Jav na ku pa li {ta i te re ni za sport i
za ba vu

^lan 58.

Jav na ku pa li {ta (pla ̀ e) i jav ni te re -
ni za sport i za ba vu (sta di o ni, sport ska i
de~ ja igra li {ta, stre li {ta, trim sta ze,
kli za li {ta, iz le ti {ta i sl.), mo ra ju se
odr ̀ a va ti u ured nom sta wu.

O odr ̀ a va wu obje ka ta iz sta va 1. ovog
~la na sta ra se Jav no ko mu nal no pred u ze }e
„^i sto }a“ Kra qe vo, od no sno dru go prav no
li ce ili pred u zet nik od no sno li ca ko ji ma
su objek ti da ti na upra vqa we i ko ri {}e we. 

^lan 59.

Na jav nim ku pa li {ti ma i te re ni ma za
sport i za ba vu mo ra ju na vid nom me stu bi ti
is tak nu ta uput stva o ko ri {}e wu ovih obje -
ka ta.

Ko ri sni ci uslu ga du ̀ ni su da se pri dr -
`a va ju uput sta va iz sta va 1. ovog ~la na, kao
i pro pi sa o odr ̀ a va wu ~i sto }e i za {ti ti
jav ne po vr {i ne.

VI ODR @A VA WE KO MU NAL NIH 
OBJE KA TA

Iz grad wa i odr ̀ a va we jav nih bu na ra,
iz vo ra, ~e smi i fon ta na

^lan 60.

Jav ni bu na ri, kap ti ra ni iz vo ri i ~e -
sme su objek ti vo do snab de va wa za jav nu upo -
tre bu, ko ji su ak tom Grad skog ve }a gra da
Kra qe va pro gla {e ni kao al ter na tiv ni iz -
vo ri vo dosnbde va wa, na pred log or ga ni za ci -
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o ne je di ni ce Grad ske upra ve nad le ̀ ne za
po slo ve ur ba ni zma i gra |e vi nar stva.

Iz grad wa i re kon struk ci ja iz vo ra, jav -
nih ~e smi i bu na ra i fon ta na vr {i se na
osno vu odo bre wa or ga ni za ci o ne je di ni ce
Grad ske upra ve nad le ̀ ne za po slo ve ur ba ni -
zma i gra |e vi nar stva, na lo ka ci ja ma pred -
vi |e nim plan skom do ku men ta ci jom i u
skla du sa pro pi sa nim ur ba ni sti~ ko-teh -
ni~ kim uslo vi ma i uslo vi ma za {ti te spo -
me ni ka kul tu re i am bi jen tal nih vred no sti.

Pred log za re kon struk ci ju ili iz grad -
wu iz vo ra, jav nih ~e smi i bu na ra i fon ta na
mo ra se jav no iz lo ̀ i ti naj ma we 15 da na pre
we go vog usva ja wa na pod ru~ ju na ko me se
pla ni ra re kon struk ci ja (iz grad wa). Tro -
{ko vi iz grad we i re kon struk ci je ovih
obje ka ta fi nan si ra ju se iz bu xe ta gra da
Kra qe va.

^lan 61.

Jav ni bu na ri, ~e sme, iz vo ri i fon ta ne
mo ra ju se odr ̀ a va ti u ured nom, ~i stom i
estet ski is prav nom sta wu.

O odr ̀ a va wu is prav no sti obje ka ta iz
sta va 1. ovog ~la na sta ra se Jav no ko mu nal -
no pred u ze }e „Vo do vod“ Kra qe vo.

Jav no ko mu nal no pred u ze }e „Vo do vod“
Kra qe vo je oba ve zno da obez be di stal nu kon -
tro lu he mij ske i bak te ri o lo {ke is prav no -
sti vo de na jav nim iz vo ri ma vo do snab de va -
wa, od stra ne ovla {}e ne or ga ni za ci je. Iz -
ve {taj o to me se me se~ no do sta vqa Grad skom
ve }u, or ga ni za ci o noj je di ni ci Grad ske
upra ve za za {ti tu `i vot ne sre di ne i oba ve -
{ta va se jav nost pu tem sred sta va jav nog in -
for mi sa wa.

U slu ~a ju utvr |e ne he mij ske i bak te ri o -
lo {ke ne is prav no sti vo de za pi }e na jav nim
iz vo ri ma vo do snab de va wa, Jav no ko mu nal no
pred u ze }e „Vo do vod“ Kra qe vo je u oba ve zi da
od mah po sta vi ta ble sa upo zo re wem o ne is -
prav no sti vo de, oba ve sti jav nost pu tem me di -
ja, a nad le ̀ noj zdrav stve noj slu ̀ bi da na log
za dez in fek ci ju objek ta vo do snab de va wa.

Fon ta ne po sta vqe ne u dvo ri {ti ma i ba -
{ta ma stam be nih i po slov nih zgra da, u
ured nom i funk ci o nal nom sta wu su du ̀ ni
da odr ̀ a va ju vla sni ci ili ko ri sni ci zgra -
da (stam be nih, po slov nih obje ka ta).

^lan 62.

Za bra we no je u ne po sred noj bli zi ni jav -
nih bu na ra, iz vo ra i ~e smi, po sta vqa we
sep ti~ kih ja ma na uda qe no sti ma woj od
20m, kao i iz li va we ot pad nih i fe kal nih
vo da. 

Za bra we no je sa iz vo ra, jav nih ~e sa ma i
fon ta na ko ri sti ti vo du za za li va we ba {ta,
pra we uli ca, dvo ri {ta i po slov nih pro sto -
ri ja, pra we vo zi la, ru bqa i dru gih pred me -
ta i stva ri, kao i za spra vqa we gra |e vin -
skog ma te ri ja la.

Za bra we no je neo vla {}e no di za ti po -
klop ce na kap ti ra nim iz vo ri ma, uni {ta va -
ti ure |a je na vod nim objek ti ma i vr {i ti
bi lo ka kve rad we na vod nom objek tu od stra -
ne neo vla {}e nog li ca.

Za bra we no je o{te }i va we i uni {ta va -
we jav nih bu na ra, iz vo ra, ~e smi i fon ta na.

^lan 63.

Utro {ak vo de na jav nim ~e sma ma i fon -
ta na ma ob ra ~u na va se kao gu bi tak vo de u in -
sta la ci ja ma.

Za utro {e nu vo du sa fon ta na po sta vqe -
nih u dvo ri {ti ma i ba {ta ma stam be nih i
po slov nih zgra da na kna du pla }a ju vla sni ci
ili ko ri sni ci zgra da.

^lan 64.

Pr o tiv po ̀ ar ni hi dran ti mo ra ju se
odr ̀ a va ti u is prav nom sta wu. O odr ̀ a va wu
pr o tiv po ̀ ar nih hi dra na ta sta ra se Jav no
ko mu nal no pred u ze }e „Vo do vod“ Kra qe vo.
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Za bra we no je ko ri {}e we pr o tiv po ̀ ar -
nih hi dra na ta za pra we i za li va we jav nih
po vr {i na.

Pra we i za li va we jav nih po vr {i na vr -
{i se teh ni~ kom vo dom.

Iz u ze tak od sta va 3. ovog ~la na je pra we
i za li va we jav nih po vr {i na pre ko hi dra -
na ta (to ~e }ih me sta) ko ji se pri kqu ~u ju na
jav nu vo do vod nu mre ̀ u.

Po seb nim ak tom ko ji do no si or ga ni za ci -
o na je di ni ca Grad ske upra ve nad le ̀ na za po -
slo ve ur ba ni zma, a na pred log Jav nog pred u -
ze }a za ure |i va we gra |e vin skog ze mqi {ta
„Kra qe vo“ Kra qe vo, bli ̀ e se ure |u ju lo ka -
ci je, broj, uslo vi ko ri {}e wa hi dra na ta iz
sta va 4. ovog ~la na, kao i uslo vi i na ~in pla -
}a wa.

Jav no ko mu nal no pred u ze }e „Vo do vod“
Kra qe vo da je pret hod nu sa gla snost za po sta -
vqa we hi dra na ta za pra we i za li va we. Pra -
vo na pri kqu ~ak se ostva ru je na osno vu teh -
ni~ kih uslo va ko je iz da je Jav no ko mu nal no
pred u ze }e „Vo do vod“ Kra qe vo, u skla du sa
od lu kom ko jom se ure |u ju uslo vi i na ~in
pri kqu ~e wa na vo do vod nu mre ̀ u. Pri kqu -
~ak mo ra bi ti opre mqen me ra ~em pro to ka
vo de na osno vu ko jeg }e Jav no ko mu nal no
pred u ze }e „Vo do vod“ Kra qe vo vr {i ti ob ra -
~un na kna de za utro {e nu vo du.

O odr ̀ a va wu hi dra na ta za pra we i za -
li va we jav nih po vr {i na sta ra se Jav no ko -
mu nal no pred u ze }e „Vo do vod“ Kra qe vo.

Za bra we no je uni {ta va we, o{te }i va we
i neo vla {}e no ko ri {}e we hi dra na ta za
pra we i za li va we jav nih po vr {i na.

Objek ti jav nog osve tqe wa

^lan 65.

Jav no osve tqe we osve tqa va grad ske uli -
ce i dru ge sa o bra }aj ni ce, pe {a~ ke sta ze,
ste pe ni {ta, tr go ve, na se qa, na se qe na me sta,
par ko ve, spo me ni ke, fa sa de po je di nih zgra -
da i sl. Iz grad wa obje ka ta i in sta la ci ja

jav nog osve tqe wa iz vo di se na osno vu teh -
ni~ ke do ku men ta ci je, a u skla du sa ur ba ni -
sti~ kim pla no vi ma.

Jav no osve tqe we tre ba bi ti iz ve de no u
skla du sa sa vre me nim teh ni~ kim re {e wi ma
ener get ske efi ka sno sti, uzi ma ju }i u ob zir
zna ~aj po je di nih de lo va gra da i po je di nih
jav nih po vr {i na, fre kven ci ju sa o bra }a ja i
po tre be gra |a na. Ja ~i na sve tla i ras po red
si ja li~ nih me sta mo ra da omo gu }i ne sme ta -
no kre ta we ce lom po vr {i nom uli ce, od no -
sno sta ze.

Ra svet na te la mo ra ju bi ti funk ci o -
nal na i estet ski ob li ko va na

^lan 66.

Pod odr ̀ a va wem obje ka ta jav nog osve -
tqe wa, uli~ nog i par kov skog, sma tra se ~i -
{}e we i za me na o{te }e nih stu bo va sve tle -
}ih te la, ~i {}e we i bo je we stu bo va, kao i
dru gi ra do vi na ure |a ji ma, in sta la ci ja ma i
objek ti ma jav nog osve tqe wa.

Odr ̀ a va we obje ka ta iz sta va 1. ovog ~la -
na spro vo di se u skla du sa za kqu ~e nim ugo -
vo rom iz ~la na 3. ove od lu ke. 

No vo i zgra |e ne objek te jav nog osve tqe -
wa, in ve sti tor je du ̀ an da pre da na odr ̀ a -
va we Jav nom pred u ze }u za ure |i va we gra |e -
vin skog ze mqi {ta „Kra qe vo“ Kra qe vo, naj -
ka sni je u ro ku od 15 da na od do bi ja wa odo -
bre wa za upo tre bu objek ta.

Odr ̀ a va we jav ne ra sve te oba vqa se u
skla du sa Pro gra mom odr ̀ a va wa jav nog
osve tqe wa, ko ji do no si Jav no pred u ze }e za
ure |i va we gra |e vin skog ze mqi {ta „Kra qe -
vo“ Kra qe vo, a na ko ji sa gla snost da je Grad -
sko ve }e.

Tro {ko vi po sta vqa wa i odr ̀ a va wa
obje ka ta i in sta la ci je jav nog osve tqe wa i
utro {e ne elek tri~ ne ener gi je za jav no osve -
tqe we obez be |u ju se iz Pro gra ma ure |i va wa
gra |e vin skog ze mqi {ta.

Tro {ko ve ko ji na sta ju za po je di ne jav ne
objek te (ho te li i sl.) i objek te u pri vat nom
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vla sni {tvu za ko ji ne po sto ji po se ban in te -
res gra da sno se sa mi vla sni ci - ko ri sni ci
objek ta.

^lan 67.

Pro gram iz ~la na 66. ove od lu ke sa dr ̀ i
di na mi ku odr ̀ a va wa jav ne ra sve te i pri o -
ri te te grad skih uli ca i kvar to va na ko ji ma
}e se vr {i ti odr ̀ a va we jav ne ra sve te.

Pri li kom od re |i va wa pri o ri te ta mo -
ra ju se uze ti u ob zir cen tral ne grad ske sa o -
bra }aj ni ce, sa o bra }aj ni ce po red ko jih se
na la ze de~ je usta no ve, {ko le, zdrav stve ne
usta no ve, cen tri za snab de va we i sl.

Jav no osve tqe we se mo ra odr ̀ a va ti u
obi mu ko ji gra |a ni ma i dru gim su bjek ti ma
obez be |u je mi ni mum li~ ne i imo vin ske si -
gur no sti.

^lan 68.

Ras po red, ja ~i na i vr sta osve tqe wa, ob -
lik ra svet nih stu bo va i sve tle }ih te la na
te ri to ri ji gra da ure |u ju se pro jekt nom do -
ku men ta ci jom ura |e nom od stra ne ovla {}e -
ne or ga ni za ci je za tu vr stu po slo va.

^lan 69.

Za bra we no je o{te }i va we i uni {ta va -
we stu bo va jav ne osve tqe wa i sve tle }ih
te la.

Za bra we no je po sta vqa we ogla sa, re kla -
ma, oba ve {te wa, te le ko mu ni ka ci o ne opre me
i dr. na ove objek te bez odo bre wa nad le ̀ nog
or ga na i su prot no uslo vi ma utvr |e nim odo -
bre wem.

Kod o{te }e wa obje ka ta jav nog osve tqe -
wa usled sa o bra }aj nih ne zgo da ili dru gih
fi zi~ kih o{te }e wa, po prav ka istih vr {i
se na na ~in i u skla du sa za kqu ~e nim ugo vo -

rom iz ~la na 3. ove od lu ke na te ret iz vr {e -
ni ka, a uko li ko je po ~i ni lac o{te }e wa ne -
po znat, po prav ka se vr {i iz sred sta va pred -
vi |e nih Pro gra mom ure |i va wa gra |e vin -
skog ze mqi {ta.

Na objek te iz sta va 1. ovog ~la na mo gu se
iz u zet no po sta vqa ti ukra sne za sta vi ce i
pri god ni ukra si, uz odo bre we or ga ni za ci o -
ne je di ni ce Grad ske upra ve nad le ̀ ne za ko -
mu nal ne po slo ve, u skla du sa od red ba ma ove
od lu ke ko je se od no se na de ko ra ci ju gra da.

Te le fon ske go vor ni ce i po {tan ski
san du ~i }i

^lan 70.

Jav ne te le fon ske go vor ni ce i po {tan -
ske san du ~i }e na jav nim po vr {i na ma po sta -
vqa ju pred u ze }a ko ja wi ma upra vqa ju o
svom tro {ku, a na osno vu odo bre wa or ga ni -
za ci o ne je di ni ce Grad ske upra ve nad le ̀ ne
za ko mu nal ne po slo ve. 

Ko mu nal ni objek ti iz sta va 1. ovog ~la -
na mo ra ju se odr ̀ a va ti u ured nom i is prav -
nom sta wu, a kva ro vi mo ra ju bi ti ot klo we -
ni u ro ku od tri da na.

O odr ̀ a va wu istih sta ra ju se pred u ze }a
iz sta va 1. ovog ~la na.

Uko li ko se jav ne go vor ni ce i po {tan -
ski san du ~i }i po sta vqa ju na fa sad ni zid
objek ta, neo p hod no je pri lo ̀ i ti pi sme nu
sa gla snost vla sni ka objek ta na ~i ju fa sa du
}e bi ti po sta vqe na go vor ni ca ili po {tan -
sko san du ~e.

Za bra we no je po sta vqa ti jav ne te le fon -
ske go vor ni ce i po {tan ske san du ~i }e na
jav nim po vr {i na ma bez odo bre wa or ga ni za -
ci o ne je di ni ce Grad ske upra ve nad le ̀ ne za
ko mu nal ne po slo ve i su prot no uslo vi ma
utvr |e nim odo bre we.

Za bra we no je raz bi ja we ili na ma ko ji
na ~in o{te }i va we te le fon skih go vor ni ca
i po {tan skih san du ~i }a.
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^lan 71.

Za iz da va we odo bre wa iz ~la na 70. ove
od lu ke, uz zah tev se na ro ~i to pod no si:

- akt o oba vqa wu de lat no sti; 
- idej ni pro je kat;
- ski ca za u ze }a, lo ka ci ja;
- do kaz o upla ti od go va ra ju }ih tak si i

na kna da i
- dru gi do ka zi ko je od re di or ga ni za ci o -

na je di ni ca Grad ske upra ve nad le ̀ na za ko -
mu nal ne po slo ve.

Iz grad wa i odr ̀ a va we jav nih WC-a

^lan 72.

Jav ni WC-i od go va ra ju }eg ka pa ci te ta,
gra de se - po sta vqa ju na jav nim po vr {i na ma
u skla du sa plan skim ak tom. Jav ni WC-i mo -
gu se gra di ti sa mo uz po {to va we sa ni tar no-
teh ni~ kih pro pi sa, a na osno vu odo bre wa
or ga ni za ci o ne je di ni ce Grad ske upra ve
nad le ̀ ne za po slo ve ur ba ni zma i gra |e vi -
nar stva.

Pri li kom or ga ni zo va wa ma ni fe sta ci -
ja-va {a ra, cir ku sa i sl., or ga ni za tor je du -
`an da obez be di i po sta vi do vo qan broj po -
kret nih WC-a u skla du sa za ko nom.

^lan 73.

Jav ni WC-imo ra ju bi ti opre mqe ni sa -
vre me nom opre mom, a mo ra ju se odr ̀ a va ti u
bes pre kor nom hi gi jen skom sta wu i bi ti is -
prav ni.

Ovi objek ti mo ra ju bi ti po ve za ni na
grad sku ka na li za ci o nu mre ̀ u, osim jav nih
WC-a ko ji se pra zne na dru gi na ~in, a sve u
skla du sa za ko nom.

^lan 74.

Iz grad wu i odr ̀ a va we jav nih WC-a vr -
{i jav no pred u ze }e shod no de lat no sti ma za
ko je je osno va no od no sno dru go prav no li ce
ili pred u zet nik ko me je po ve re no vr {e we
ko mu nal ne de lat no sti. 

Za bra we no je bi lo ka kvo o{te }i va we
jav nih WC-a i opre me.

Po klop ci na {ah to vi ma i sliv ni ci ma

^lan 75.

Po klop ci na {ah to vi ma i sliv ni ci ma
mo ra ju bi ti po sta vqe ni u rav ni pr o hod ne
po vr {i ne ka ko ne bi ome ta li bez bed no kre -
ta we.

Po klop ci na {ah to vi ma i sliv ni ci ma
su deo in fra struk tur nog objek ta na ko me se
na la ze i o wi ma se sta ra pred u ze }e ko je
upra vqa pred met nim objek tom in fra struk -
tu re i to za po klop ce na {ah to vi ma i sliv -
ni ke ko ji su deo jav ne ka na li za ci je za ot -
pad ne i upo tre bqe ne vo de sta ra se Jav no ko -
mu nal no pred u ze }e „Vo do vod“ Kra qe vo, a za
po klop ce na {ah to vi ma i sliv ni ke ko ji su
deo jav ne at mos fer ske ka na li za ci je sta ra se
Jav no pred u ze }e za ure |i va we gra |e vin skog
ze mqi {ta „Kra qe vo“.

Pred u ze }e ko je upra vqa pred met nim
objek tom in fra struk tu re du ̀ no je da re dov no
kon tro li {e i pro ve ra va is prav nost po klo pa -
ca na {ah to vi ma i sliv ni ci ma i od mah pre -
du zme me re na ot kla wa wu ne do sta ta ka.

Do tra ja li, o{te }e ni i po klop ci ko ji
ne do sta ju mo ra ju se za me ni ti u naj kra }em
ro ku ko ji }e od re di ti or ga ni za ci o na je di -
ni ca Grad ske upra ve nad le ̀ ne za in spek -
cij ske po slo ve. Uko li ko iz oprav da nog raz -
lo ga ni je mo gu }e u osta vqe nom ro ku na ba vi -
ti no vi po klo pac, otvor {ah ta mo ra bi ti
ogra |en i pro pi sno ozna ~en ka ko bi se obez -
be di la si gur nost pe {a ka i vo zi la. 
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Za bra we no je uni {ta va we, o{te }e we i
po me ra we po klo pa ca na {ah to vi ma i sliv -
ni ci ma.

Ur ba ni mo bi li jar

^lan 76.

Deo jav ne po vr {i na mo ̀ e se pri vre me no
za u ze ti po sta vqa wem ur ba nog mo bi li ja ra
(`ar di we ra, za {tit no-ukra snih stu bi }a,
za {tit nih ogra da, klu pa, opre me za de~ ja
igra li {ta, ram pi, blo ke ra stu bi }a, la na ca,
jar bo la i sl.), na osno vu odo bre wa or ga ni za -
ci o ne je di ni ce Grad ske upra ve nad le ̀ ne za
ko mu nal ne po slo ve, od no sno za po slo ve sa o -
bra }a ja, uz pret hod nu sa gla snost Jav nog
pred u ze }a za ure |i va we gra |e vin skog ze -
mqi {ta „Kra qe vo“ Kra qe vo.

Ur ba ni mo bi li jar mo ra se odr ̀ a va ti u
teh ni~ kom i estet ski is prav nom i ured nom
sta wu.

O odr ̀ a va wu ur ba nog mo bi li ja ra na jav -
nim po vr {i na ma sta ra se Jav no pred u ze }e
za ure |i va we gra |e vin skog ze mqi {ta „Kra -
qe vo“ Kra qe vo, a na dru gim po vr {i na ma
vla sni ci ili ko ri sni ci po vr {i na na ko ji -
ma je po sta vqen ur ba ni mo bi li jar, uko li ko
ovom od lu kom ni je dru ga ~i je pred vi |e no.

Za bra we no je sva ko uni {ta va we, o{te -
}e we i po me ra we ur ba nog mo bi li ja ra.

Za bra we no je za u ze ti jav nu po vr {i nu
po sta vqa wem ur ba nog mo bi li ja ra bez odo -
bre wa or ga ni za ci o ne je di ni ce Grad ske
upra ve nad le ̀ ne za ko mu nal ne po slo ve i su -
prot no uslo vi ma utr |e nim odo bre wem.

^lan 77.

@ar di we ra ma se ople me wu je pro stor i
obez be |u je do dat no ze le ni lo na jav nim po vr -
{i na ma. Ob lik, ve li ~i na i ma te ri jal mo ra
od go va ra ti ne po sred noj oko li ni i funk ci -
ji `ar di we ra.

@ar di we re se mo gu po sta vi ti na tro to -
a ru ili dru goj jav noj po vr {i ni osim ko lo -
vo za, s tim da se obez be di naj ma we 2,20m za
ne sme tan pro laz pe {a ka. 

Ze le ni lo u `ar di we ra ma se mo ra re dov -
no ga ji ti, a `ar di we re odr ̀ a va ti u ured -
nom i is prav nom sta wu.

O odr ̀ a va wu `ar di we ra ko je je po sta -
vio grad i ze le ni la du ̀ no je da se sta ra Jav -
no ko mu nal no pred u ze }e „^i sto }a“ Kra qe -
vo, a u osta lim slu ~a je vi ma li ce ko je je pod -
ne lo zah tev za wi ho vo po sta vqa we. 

^lan 78.

Za iz da va we odo bre wa iz ~la na 77. ove
od lu ke, uz zah tev se na ro ~i to pod no si:

- ski ca za u ze }a, lo ka ci ja,
- pri kaz iz gle da `ar di we ra sa ta~ nim

de men zi ja ma i ukup nim bro jem,
- do kaz o upla ti od go va ra ju }ih tak si i

na kna da i
- dru gi do ka zi ko je od re di or ga ni za ci o -

na je di ni ca Grad ske upra ve nad le ̀ na za ko -
mu nal ne po slo ve.

^lan 79.

Jav ne klu pe po sta vqa ju se u par ko vi ma,
du` pe {a~ kih sa o bra }aj ni ca, na tr go vi ma
i sl.

Me sto, ob lik i ve li ~i nu klu pa od re |u je
i po sta vqa Jav nog pred u ze }a za ure |i va we
gra |e vin skog ze mqi {ta „Kra qe vo“ Kra qe -
vo. Ma te ri jal klu pa mo ra bi ti uklo pqen u
am bi jen tal nu ce li nu i ta kav da obez be di
svr sis hod no ko ri {}e we, traj nost i jed no -
stav no odr ̀ a va we.

^lan 80.

Ogra de, ram pe, za {ti ti ni stu bi }i, blo -
ke ri, lan ci i sli~ no slu ̀ e da obez be de si -
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gur no ko ri {}e we sta za, ste pe ni {ta, pro la -
za, mo sto va i sl. 

Po sta vqa we ogra da vr {i se pre ma odo -
bre noj teh ni~ koj do ku men ta ci ji za iz grad -
wu, od no sno re kon struk ci ju objek ta na ko ji
se po sta vqa ogra da.

Pri li kom iz grad we i po sta vqa wa ogra -
de mo ra ju se po {to va ti od red be za ko na ko ji
re gu li {e pi ta we bez bed no sti sa o bra }a ja.

Po sta vqa wem mo bi li ja ra iz sta va 1. ovog
~la na ne sme se su ̀ a va ti pe {a~ ka sta za ili
ste pe ni {te, osim ka da je mo gu }e obez be di ti
da {i ri na slo bod nog pro la za osta ne naj ma we
2,20 m ili iz bez be do no snih raz lo ga.

Za bra we no je po sta vqa we ogra da, ram pi,
za {tit nih stu bi }a, blo ke ra la na ca i sl. na
jav nim po vr {i na ma i par kin zi ma oko stam -
be nih zgra da bez odo bre wa or ga ni za ci o ne je -
di ni ce Grad ske upra ve nad le ̀ ne za po slo ve
sa o bra }a ja i su prot no uslo vi ma utvr |e nim
odo bre wem.

^lan 81.

Za iz da va we odo bre wa iz ~la na 80. ove
od lu ke, uz zah tev se pod no si:

- ski ca za u ze }a, lo ka ci ja;
- pri kaz iz gle da ogra de, ram pe, za {ti -

ti nih stu bi }a, blo ke ra, la na ca i sli~ no sa
ta~ nim de men zi ja ma i ukup nim bro jem;

- do kaz o upla ti od go va ra ju }ih tak si i
na kna da i

- dru gi do ka zi ko je od re di or ga ni za ci o -
na je di ni ca Grad ske upra ve nad le ̀ na za ko -
mu nal ne po slo ve.

VII KO MU NAL NO URE \E WE 
SE O SKOG POD RU^ JA

^lan 82.

Od red be ove od lu ke ko je se od no se na ko -
mu nal no ure |e we gra da Kra qe va pri me wi -

va }e se i na ko mu nal no ure |e we osta lih na -
se qe nih me sta na te ri to ri ji gra da u za vi -
sno sti od pri ro de po slo va.

^lan 83.

Vla sni ci od no sno ko ri sni ci dvo ri {ta
i osta log ne iz gra |e nog ze mqi {ta su du ̀ ni
da odr ̀ a va ju ~i sto }u u svo jim dvo ri {ti ma
i na osta lom ne iz gra |e nom ze mqi {tu, u ci -
qu za {ti te i una pre |e wa `i vot ne sre di ne.

Ka na li za od vo |e we at mos fer skih vo da
po red dvo ri {ta iz sta va 1. ovog ~la na mo ra -
ju se odr ̀ a va ti u ~i stom i ured nom sta wu. 

^lan 84.

Eko nom ski objek ti se mo ra ju odr ̀ a va ti
u ured nom i ~i stom sta wu i mo ra se na pro -
pi san i hi gi jen ski na ~in obez be di ti od vo -
|e we ot pad nih vo da, u skla du sa od lu kom ko -
ja ure |u je od vo |e we ot pad nih vo da na se o -
skom pod ru~ ju gra da Kra qe va, i staj skog |u -
bri va iz istih.

^lan 85.

Staj sko |u bri vo se od la ̀ e na |u bra ne
ko je mo ra ju bi ti iz gra |e ne od be to na i vo do -
ne pro pu snog ma te ri ja la, od go va ra ju }e za -
pre mi ne ta ko da se staj sko |u bri vo ne ras tu -
ra pre ko vi si ne pa ra pe ta. \u bra ne se mo ra -
ju re dov no ~i sti ti i pra zni ti.

\u bra ne mo ra ju da bu de uda qe no od naj -
bli ̀ eg stam be nog ili po slov nog objek ta na
is toj par ce li naj ma we 10m, a od naj bli ̀ eg
stam be nog ili po slov nog objek ta na su sed noj
par ce li naj ma we 20m.
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^lan 86.

Ot pad ne vo de - oso ka iz eko nom skih obje -
ka ta se od vo de u ja mu za oso ku. Ja ma za oso ku
mo ra da bu de iz gra |e na od be to na i vo do ne -
pro pu snog dna i sa od go va ra ju }im po klop -
cem. Ja ma za oso ku mo ra re dov no da se pra -
zni.

Ja ma za oso ku mo ra da bu de uda qe na od
~e sme, bu na ra ili dru gog iz vo ra vo do snab de -
va wa naj ma we 20m, a od naj bli ̀ eg stam be nog
ili po slov nog objek ta na su sed noj par ce li
naj ma we 15m.

Ja ma za oso ku ne mo ̀ e da se pri kqu ~i
na jav nu ka na li za ci ju.

^lan 87.

Pri li kom pra ̀ we wa sep ti~ kih i ja ma
za oso ku, kao i ras tu ra wa staj skog |u bri va
na ob ra di ve po vr {i ne ra di |u bre wa, rok za
wi ho vo za o ra va we je 24 ~a sa od mo men ta ras -
tu ra wa.

^lan 88.

U ci qu odr ̀ a va wa hi gi je ne na se o skom
pod ru~ ju za bra we no je:

1. de po no va ti sme }e i dru gi ot pad ni ma -
te ri jal i pra vi ti di vqe de po ni je na me sti -
ma gde to ni je od re |e no;

2. de po no va ti sme }e i dru gi ot pad ni ma -
te ri jal u ko ri ti ma re ka i po to ka, u ka na li -
ma po red pu te va i na dru gim po vr {i na ma
jav ne na me ne;

3. is pu {ta we ot pad nih vo da u ka na le,
re ke i po to ke, na pu te ve i dru ge po vr {i ne
jav ne na me ne;

4. o{te }e we ko mu nal nih obje ka ta i sl;
5. za u ze }e po vr {i na jav ne na me ne bez

odo bre wa nad le ̀ nog or ga na;
6. vr {e we dru gih rad wi ko ji ma se na ru -

{a va ko mu nal ni red.

VIII NAD ZOR

^lan 89.

Po slo ve in spek cij skog nad zo ra nad
pri me nom ove od lu ke vr {i or ga ni za ci o na
je di ni ca Grad ske upra ve nad le ̀ na za po slo -
ve in spek ci je u skla du sa svo jim nad le ̀ no -
sti ma i ovla {}e wi ma.

Ko mu nal no-po li cij ske po slo ve na odr -
`a va wu ko mu nal nog re da ure |e nog ovom od -
lu kom vr {i or ga ni za ci o na je di ni ca Grad -
ske upra ve nad le ̀ na za po slo ve ko mu nal ne
po li ci je.

^lan 90.

Prav na li ca, pred u zet ni ci i fi zi~ ka
li ca su du ̀ na da u skla du sa od red ba ma ove
od lu ke omo gu }e ko mu nal noj in spek ci ji i
ko mu nal noj po li ci ji oba vqa we kon tro le,
kao i da po stu pe po do ne tom re {e wu.

IX KA ZNE NE OD RED BE 

^lan 91.

Nov ~a nom ka znom u fik snom iz no su od
100.000,00 di na ra ka zni }e se iz da va wem
pre kr {aj nog na lo ga prav no li ce, ako po stu -
pi su prot no od red ba ma ~la na 9. stav 1; ~la -
na 10. stav 3; ~la na 24. stav 1. ta~ ka 3, 5, 6, 7,
8, 10, 13. i 15; ~la na 34; ~la na 56; ~la na 61.
stav 4; ~la na 62. stav 1. i stav 4; ~la na 64.
stav 1, stav 2, stav 3, stav 6. i stav 7; ~la na
86; ~la na 88. stav 1. ta~ ka 1, ta~ ka 2. i ta~ -
ka 3. 

Nov ~a nom ka znom u fik snom iz no su od
20.000,00 di na ra ka zni }e se iz da va wem pre -
kr {aj nog na lo ga od go vor no li ce u prav nom
li cu, za pre kr {aj iz ovog ~la na.
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^lan 92.

Nov ~a nom ka znom u fik snom iz no su od
50.000,00 di na ra ka zni }e se iz da va wem pre -
kr {aj nog na lo ga prav no li ce, ako po stu pi
su prot no od red ba ma ~la na 9. stav 2. i stav 5;
~la na 10. stav 1; ~la na 11. stav 2. i stav 3;
~la na 12; ~la na 13. stav 1. i stav 3; ~la na 19;
~la na 20; ~la na 21. stav 4; ~la na 22. stav 2. i
stav 4; ~la na 24. stav 1. ta~ ka 1, 4, 12. i 14;
~la na 25; ~la na 32; ~la na 40; ~la na 46. stav
2. i stav 3; ~la na 57. stav 2, stav 3, stav 4,
stav 6, stav 7. i stav 9; ~la na 58. stav 2; ~la -
na 61. stav 2; ~la na 62. stav 3; ~la na 69; ~la -
na 70. stav 5. i stav 6; ~la na 72. stav 2; ~la -
na 74; ~la na 84; ~la na 85; ~la na 87; ~la na 88.
stav 1, 4, 5. i 6. 

Nov ~a nom ka znom u fik snom iz no su od
15.000,00 di na ra ka zni }e se iz da va wem pre -
kr {aj nog na lo ga od go vor no li ce u prav nom
li cu, za pre kr {aj iz ovog ~la na.

^lan 93.

Nov ~a nom ka znom u fik snom iz no su od
30.000,00 di na ra ka zni }e se iz da va wem pre -
kr {aj nog na lo ga prav no li ce, ako po stu pi
su prot no od red ba ma ~la na 14; ~la na 15; ~la -
na 24. stav 1. ta~ ka 2, 9,16. i 17; ~la na 28;
~la na 36; ~la na 45; ~la na 62. stav 2; ~la na
76; ~la na 80. 

Nov ~a nom ka znom u fik snom iz no su od
10.000,00 di na ra ka zni }e se iz da va wem pre -
kr {aj nog na lo ga od go vor no li ce u prav nom
li cu, za pre kr {aj iz ovog ~la na.

^lan 94.

Nov ~a nom ka znom u fik snom iz no su od
20.000,00 di na ra ka zni }e se iz da va wem pre -
kr {aj nog na lo ga prav no li ce, ako po stu pi
su prot no od red ba ma ~la na 38; ~la na 39. stav
2, stav 3. i stav 4; ~la na 41. stav 2; ~la na 42;

~la na 43. stav 1; ~la na 44; ~la na 50. stav 4;
~la na 66. stav 3; ~la na 69. stav 2; ~la na 83. 

Nov ~a nom ka znom u fik snom iz no su od
5.000,00 di na ra ka zni }e se iz da va wem pre -
kr {aj nog na lo ga od go vor no li ce u prav nom
li cu, za pre kr {aj iz ovog ~la na.

^lan 95.

Nov ~a nom ka znom u fik snom iz no su od
10.000,00 di na ra ka zni }e se iz da va wem pre -
kr {aj nog na lo ga prav no li ce, ako po stu pi
su prot no od red ba ma ~la na 54. stav 1. i stav
2; ~la na 55. 

Nov ~a nom ka znom u fik snom iz no su od
3.000,00 di na ra ka zni }e se iz da va wem pre -
kr {aj nog na lo ga od go vor no li ce u prav nom
li cu, za pre kr {aj iz ovog ~la na.

^lan 96.

Nov ~a nom ka znom u fik snom iz no su od
50.000,00 di na ra ka zni }e se iz da va wem pre -
kr {aj nog na lo ga pred u zet nik, ako po stu pi
su prot no od red ba ma ~la na 9. stav 1; ~la na
56. stav 1; ~la na 62. stav 1; ~la na 64. stav 3;
~la na 75; ~la na 76. stav 4. i stav 5; ~la na 86;
~la na 88. stav 1. ta~ ka 1, 2. i 3. 

Nov ~a nom ka znom u fik snom iz no su od
40.000,00 di na ra ka zni }e se iz da va wem pre -
kr {aj nog na lo ga pred u zet nik, ako po stu pi
su prot no od red ba ma ~la na 24. stav 1. ta~ ka
3, 5, 6, 7, 8, 10, 13. i 15. 

Nov ~a nom ka znom u fik snom iz no su od
30.000,00 di na ra ka zni }e se iz da va wem pre -
kr {aj nog na lo ga pred u zet nik, ako po stu pi
su prot no od red ba ma ~la na 9. stav 4. i stav 5;
~la na 25; ~la na 42; ~la na 69. stav 1; ~la na 70.
stav 5. i stav 6; ~la na 73. stav 2; ~la na 74;
~la na 84; ~la na 85; ~la na 87; ~la na 88; ~la na
24. stav 1. ta~ ka 3, 5, 6, 7, 8, 10, 13. i 15. 

Nov ~a nom ka znom u fik snom iz no su od
20.000,00 di na ra ka zni }e se iz da va wem pre -
kr {aj nog na lo ga pred u zet nik, ako po stu pi
su prot no od red ba ma ~la na 13. stav 1. i stav
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3; ~la na 19; ~la na 20; ~la na 21. stav 4; ~la na
24. stav 1. ta~ ka 1, 4, 12. i 14; ~la na 32; ~la -
na 39. stav 2, stav 3. i stav 4; ~la na 45; ~la -
na 46. stav 2. i stav 3; ~la na 57. stav 4, stav
6, stav 7. i stav 9; ~la na 58. stav 2; ~la na 62.
stav 3. i stav 4; ~la na 69. stav 2; ~la na 80.
stav 5; ~la na 83.

Nov ~a nom ka znom u fik snom iz no su od
15.000,00 di na ra ka zni }e se iz da va wem pre -
kr {aj nog na lo ga pred u zet nik, ako po stu pi
su prot no od red ba ma ~la na 14 ; ~la na 15; ~la -
na 28. stav 3.

Nov ~a nom ka znom u fik snom iz no su od
10.000,00 di na ra ka zni }e se iz da va wem pre -
kr {aj nog na lo ga pred u zet nik, ako po stu pi
su prot no od red ba ma ~la na 24. stav 1. ta~ ka
2, 9, 16. i 17; ~la na 38. stav 2; ~la na 40. stav
1; ~la na 41. stav 2; ~la na 50. stav 4; ~la na
61.stav 5; ~la na 62. stav 2; ~la na 66. stav 3.

^lan 97.

Nov ~a nom ka znom u fik snom iz no su od
20.000,00 di na ra ka zni }e se iz da va wem pre -
kr {aj nog na lo ga fi zi~ ko li ce, ako po stu pi
su prot no od red ba ma ~la na 24. stav 1. ta~ ka
3, 5, 6, 7, 8, 10,13. i 15; ~la na 56. stav 1; ~la -
na 62. stav 1; ~la na 64. stav 3; ~la na 69. stav
1; ~la na 75. stav 5; ~la na 86; ~la na 88. stav
1. ta~ ka 1, 2. i 3. 

Nov ~a nom ka znom u fik snom iz no su od
15.000,00 di na ra ka zni }e se iz da va wem pre -
kr {aj nog na lo ga fi zi~ ko li ce, ako po stu pi
su prot no od red ba ma ~la na 70. stav 5. i stav
6; ~la na 72. stav 2; ~la na 74. stav 2; ~la na 84;
~la na 85; ~la na 87. 

Nov ~a nom ka znom u fik snom iz no su od
10.000,00 di na ra ka zni }e se iz da va wem pre -
kr {aj nog na lo ga fi zi~ ko li ce, ako po stu pi
su prot no od red ba ma ~la na 14; ~la na 15; ~la -
na 19; ~la na 20; ~la na 21. stav 4; ~la na 24.
stav 1. ta~ ka 1, 4, 12. i 14; ~la na 25; ~la na
32; ~la na 39. stav 2. i stav 3; ~la na 42; ~la -
na 45; ~la na 46. stav 2. i stav 3; ~la na 62.
stav 3. i stav 4; ~la na 76. stav 4. i stav 5;
~la na 80. stav 5; ~la na 83; ~la na 88. stav 1.
ta~ ka 4, 5. i 6.

Nov ~a nom ka znom u fik snom iz no su od
8.000,00 di na ra ka zni }e se iz da va wem pre -
kr {aj nog na lo ga fi zi~ ko li ce, ako po stu pi
su prot no od red ba ma ~la na 13. stav 1. i stav
3; ~la na 28. stav 3.

Nov ~a nom ka znom u fik snom iz no su od
5.000,00 di na ra ka zni }e se iz da va wem pre -
kr {aj nog na lo ga fi zi~ ko li ce, ako po stu pi
su prot no od red ba ma ~la na 24. stav 1. ta~ ka
2, 9, 16. i 17; ~la na 36. stav 1. i stav 2; ~la -
na 38. stav 2; ~la na 44; ~la na 50. stav 4; ~la -
na 54. stav 3; ~la na 57. stav 9; ~la na 59. stav
2; ~la na 61. stav 5; ~la na 62. stav 2; ~la na 66.
stav 3; ~la na 69. stav 2.

Nov ~a nom ka znom u fik snom iz no su od
3.000,00 di na ra ka zni }e se iz da va wem pre -
kr {aj nog na lo ga fi zi~ ko li ce, ako po stu pi
su prot no od red ba ma ~la na 39. stav 4; ~la na
41. stav 2; ~la na 43. stav 1; ~la na 55.

H PRE LA ZNE I ZA VR [NE OD RED BE

^lan 98.

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.

Stu pa wem na sna gu ove od lu ke pre sta je
da va ̀ i Od lu ka o ko mu nal nom ure |e wu
(„Slu ̀ be ni list op {ti ne Kra qe vo“, broj
10/98, 21/98, 15/99 i „Slu ̀ be ni list gra da
Kra qe va“, broj 10/09, 17/09, 12,10 i 16/10). 

Do do no {e wa Pro gra ma iz ~la na 3. ove
od lu ke pri me wi va }e se pr o gra mi do ne ti za
te ku }u go di nu. 

Skup{tina gra da Kra qe va
Broj: 011-265/2017-I
Da na: 20. septembra 2017. go di ne 

Predsednik 
Skup{tine grada Kraqeva

Nenad Markovi}, dipl. in`. saobra}aja, s.r.___________________________________________
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274.

Na osno vu ~la na 20. stav 1. ta~ ka 39. i
~la na 32. stav 1. ta~ ka 6. Za ko na o lo kal noj
sa mo u pra vi („Slu ̀ be ni gla snik RS“, broj
129/2007, 83/2014 - dr. za kon i 101/2016 - dr.
za kon), ~la na 167. stav 5. i 171. Za ko na o
pla ni ra wu i iz grad wi („Slu ̀ be ni gla snik
RS“ broj 72/09 i 81/09 - ispr, 64/10 - odluka
US, 24/11, 121/12, 42/13 - odluka US, 50/13 -
odluka US, 98/13 - odluka US, 132/14 i
145/14), ~la na 35. i 39. Za ko na o pre kr {a ji -
ma („Slu ̀ be ni gla snik RS“, broj 65/13,
13/16 i 98/16 - odluka US), ~la na 16. stav 1.
ta~ ka 32. i 45. i ~la na 26. stav 1. ta~ ka 9.
Sta tu ta gra da Kra qe va („Slu ̀ be ni list
gra da Kra qe va“, broj 15/2013 - pre~i {}en
tekst), 

Skup {ti na gra da Kra qe va, na sed ni ci
odr ̀ a noj 20. sep tem bra 2017. go di ne, do ne la je 

O D L U K U

O USLO VI MA I ME RI LI MA ZA 
UKLA WA WE GRA \E VIN SKIH 

OBJE KA TA 

I OP [TE OD RED BE

^lan 1.

Ovom od lu kom bli ̀ e se pr o pi su ju uslo -
vi i me re ko je je po treb no spro ve sti i obez -
be di ti u to ku ukla wa wa obje ka ta na te ri to -
ri ji gra da Kra qe va.

Ovom od lu kom ure |u je se po stu pa we i
nad le ̀ nost po je di nih unu tra {wih or ga ni -
za ci o nih je di ni ca u okvi ru Grad ske upra ve
gra da Kra qe va i jav nih i jav nih ko mu nal -
nih pred u ze }a ~i ji je osni va~ grad Kra qe vo
(u da qem tek stu: JP/JKP), za do no {e we i
spro vo |e we re {e wa o ukla wa wu objek ta na
zah tev stran ke i po slu ̀ be noj du ̀ no sti, i
to za ukla wa we:

1. po sto je }eg le gal no iz gra |e nog objek -
ta, od no sno we go vog kon struk tiv nog i funk -
ci o nal nog de la za ko ji se utvr di da je usled
do tra ja lo sti ili ve }ih o{te }e wa ugro ̀ e na
we go va sta bil nost, pa zbog to ga pred sta vqa
ne po sred nu opa snost za `i vot i zdra vqe qu -
di, za su sed ne objek te i za bez bed nost sa o bra -
}a ja, kao i po sto je }eg le gal no iz gra |e nog
objek ta za ko ji je utvr |e no da se ne po sred na
opa snost ne mo ̀ e ot klo ni ti re kon struk ci -
jom objek ta, od no sno u slu ~a ju da na lo ̀ e na
re kon struk ci ja ni je za vr {e na u utvr |e nom
ro ku;

2. po sto je }eg objek ta ra di iz grad we no -
vog objek ta;

3. bes prav no, od no sno ne za ko ni to iz gra -
|e nog objek ta;

4. objek ta ko ji je iz gra |en na osno vu
pri vre me ne gra |e vin ske do zvo le (u da qem
tek stu: pri vre me ni obje kat), ra di pri vo |e -
wa ze mqi {ta pla ni ra noj na me ni i 

5. pri vre me nog objek ta na kon is te ka ro -
ka va ̀ e wa pri vre me ne gra |e vin ske do zvo le.

^lan 2.

Ukla wa we objek ta iz ~la na 1. stav 2.
ta~ ka 1. i 2. ove od lu ke odo bri }e, od no sno
na lo ̀ i }e re {e wem or ga ni za ci o na je di ni -
ca u okvi ru Grad ske upra ve gra da Kra qe va
nad le ̀ na za po slo ve gra |e vi nar stva (u da -
qem tek stu: 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),
na zah tev za in te re so va nog li ca, od no sno po
slu ̀ be noj du ̀ no sti. 

Ukla wa we objek ta iz ~la na 1. stav 2.
ta~ ka 3. i 5. ove od lu ke, na lo ̀ i }e re {e wem
or ga ni za ci o na je di ni ca u okvi ru Grad ske
upra ve gra da Kra qe va nad le ̀ na po slo ve
gra |e vin ske in spek ci je (u da qem tek stu:
gra |e vin ski in spek tor), po slu ̀ be noj du -
`no sti ili na zah tev za in te re so va nog li ca.

Ukla wa we objek ta iz ~la na 1. stav 2.
ta~ ka 4. ove od lu ke na lo ̀ i }e re {e wem gra -
|e vin ski in spek tor po slu ̀ be noj du ̀ no -
sti. Po stu pak ukla wa wa objek ta iz ovog sta -
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va, po zah te vu za in te re so va nog li ca
(JP/JKP, grad skog pra vo bra ni la {tva, or ga -
na Gra da, MZ i dr.), po kre }e 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, oba ve {ta va wem vla sni ka
objek ta o po tre bi ukla wa wa pri vre me nog
objek ta ra di pri vo |e wa ze mqi {ta pla ni ra -
noj na me ni.

^lan 3.

Re {e we iz ~la na 1. stav 2. ta~ ka 1. 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 mo ̀ e iz da ti
ako je nad le ̀ ni gra |e vin ski in spek tor
pret hod no do neo re {e we o za bra ni ko ri -
{}e wa, od no sno upo tre be objek ta, a iz vr {i -
ti ako su pret hod no re {e na pi ta wa sme {ta -
ja ko ri sni ka objek ta, osim u slu ~a ju ka da se
ukla wa we objek ta odo bra va na zah tev vla -
sni ka ko ji taj obje kat ko ri sti. 

Sme {taj ko ri sni ka objek ta obez be |u je
vla snik objek ta. 

Pi ta we sme {ta ja ko ri sni ka objek ta je
re {e no obez be |i va wem nu ̀ nog sme {ta ja
(kon tej ne ri za pri vre me ni sme {taj, jed na
ili vi {e pro sto ri ja ko je su po god ne za sta -
no va we ili sme {taj po ku} stva ili opre me i
sl.).

^lan 4.

@al ba na re {e we o ukla wa wu objek ta,
od no sno we go vog kon struk tiv nog i funk ci -
o nal nog de la iz ~la na 3. ove od lu ke, ne za dr -
`a va iz vr {e we re {e wa. 

^lan 5.

Sred stva za iz ra du pro jek ta ru {e wa sa
teh ni~ kom kon tro lom, kao i sred stva za
ukla wa we obje ka ta iz ~la na 1. stav 2. ove od -
lu ke, obez be |u je vla snik objek ta. U slu ~a je -

vi ma iz vr {e wa re {e wa o ukla wa wu objek ta
pri nud nim pu tem sred stva za iz vr {e wa re -
{e wa se pred vi |a ju bu xe tom gra da Kra qe vo,
a na te ret vla sni ka objek ta.

Sred stva za iz vr {e wa re {e wa o ukla -
wa wu pri nud nim pu tem se pred vi |a ju, pre -
ma Pro gra mu ukla wa wa obje ka ta gra |e vin -
ske in spek ci je, iz ra |e nom u skla du sa po -
seb nim pro pi som.

Pro gram ukla wa wa obje ka ta sa dr ̀ i: 
- plan ukla wa wa obje ka ta, od no sno de lo -

va obje ka ta,
- ope ra tiv ni plan i
- pred ra ~un tro {ko va ukla wa wa (u da -

qem tek stu: Pro gram).
Plan ukla wa wa obje ka ta, od no sno de lo -

va obje ka ta se sa ~i wa va na osno vu sle de }ih
kri te ri ju ma: 

1) za {ti te jav nog in te re sa; 
2) za {ti te su sed skih pra va; 
3) po {to va wa vre men skog re do sle da po -

kre ta wa uprav nog po stup ka.

II PO SEB NE OD RED BE 

A. UKLA WA WE OBJEK TA 
KO JI ZBOG DO TRA JA LO STI 
PRED STA VQA OPA SNOST ZA 
@I VOT I ZDRA VQE QU DI, ZA 
SU SED NE OBJEK TE I BEZ BED NOST 
SA O BRA ]A JA

a. Ukla wa we objek ta po zah te vu za in -
te re so va nog li ca 

^lan 6.

Ukla wa wu objek ta iz ~la na 1. stav 2.
ta~ ka 1. ove od lu ke, od no sno we go vog kon -
struk tiv nog i funk ci o nal nog de la, mo ̀ e se
pri stu pi ti sa mo na osno vu do zvo le o ukla -
wa wu objek ta, od no sno we go vog kon struk -
tiv nog i funk ci o nal nog de la. 
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Uz zah tev za iz da va we do zvo le o ukla wa -
wu pod no si se sle de }a do ku men ta ci ja: 

1. pro je kat ru {e wa objek ta ili we go vog
de la sa teh ni~ kom kon tro lom (u tri pri -
mer ka), ura |en u skla du sa Za ko nom o pla ni -
ra wu i iz grad wi (u da qem tek stu: Za kon) i
pod za kon skim ak ti ma;

2. ko pi ja pla na par ce le na ko joj je iz -
gra |en obje kat ko ji je pred met ukla wa wa, ne
sta ri ja od 6 me se ci (iz da ta od stra ne nad le -
`nog or ga na);

3. do kaz o svo ji ni na objek tu (iz vod iz
li sta ne po kret no sti, ugo vor o ku po pro da ji
ili dru gi od go va ra ju }i do kaz ili is pra va o
svo ji ni na objek tu, iz dat ili ove ren od
stra ne nad le ̀ nog or ga na u skla du sa Za ko -
nom);

4. po seb ni uslo vi za {ti te jav nog in te -
re sa, iz da ti o stra ne ima o ca jav nih ovla -
{}e wa, ako se ra di o objek tu ~i jim ru {e -
wem bi bi la ugro ̀ e na po sto je }a ko mu nal na
i dru ge in fra struk tu ra, kul tur na do bra,
`i vot na sre di na i sl;

5. pro je kat pri vre me ne sa o bra }aj ne sig -
na li za ci je u ne po sred nom okru ̀ e wu objek -
ta, od no sno we go vog de la ko ji se ukla wa, iz -
ra |en u skla du sa Za ko nom;

6. do kaz o upla ti grad ske tak se i na kna -
de za iz da va we re {e wa. 

^lan 7.

Pro je kat ru {e wa objek ta, od no sno we go -
vog kon struk tiv nog i funk ci o nal nog de la i
teh ni~ ku kon tro lu pro jek ta iz ra |u je ovla -
{}e no pri vred no dru {tvo, od no sno dru go
prav no li ce ili pred u zet nik, ko ji su upi -
sa ni u od go va ra ju }i re gi star za pro jek to va -
we obje ka ta ko ji po vr sti od go va ra ju objek tu
~i je se ukla wa we zah te va, od no sno na la ̀ e. 

Po red sa dr ̀ a ja (op {te, tek stu al ne, nu -
me ri~ ke i gra fi~ ke do ku me n ta ci je), utvr -
|e nog Za ko nom i pod za kon skim ak ti ma, pro -
je kat iz pret hod nog sta va oba ve zno sa dr ̀ i
i: de taq no da te me re i na ~in obez be |e wa za -
{ti te `i vo ta i zdra vqa qu di, uslo ve i me -

re za za {ti tu su sed nih i okol nih obje ka ta,
za {ti tu po sto je }e ko mu nal ne i dru ge in -
fra struk tu re i in fra struk tur nih obje ka -
ta, me re i na ~in obez be |e wa pro la zni ka i
sa o bra }a ja, na ~in is kqu ~e wa objek ta sa
mre ̀ e ko mu nal ne in fra struk tu re, me re i
na ~in obez be |e wa za {ti te `i vot ne sre di ne,
pri vre me ne iz me ne re ̀ i ma sa o bra }a ja, kao
i rok u ko me se ukla wa we mo ra spro ve sti.

Sa gla snost na pro je kat iz ~la na 6. stav
2. ta~ ka 5. ove od lu ke da je or gan Grad ske
upra ve nad le ̀ an za po slo ve sa o bra }a ja.

Iz u zet no, uko li ko se ra do vi na ukla wa -
wu objek ta iz vo de isto vre me no sa ra do vi ma
na iz grad wi no vog objek ta za ko ji je iz da ta
gra |e vin ska do zvo la, pro je kat ru {e wa je sa -
stav ni deo pro jekt no-teh ni~ ke do ku men ta -
ci je za iz grad wu no vog objek ta. 

^lan 8.

Re {e we o do zvo li ukla wa wa objek ta iz
~la na 1. stav 2. ta~ ka 1. ove od lu ke, od no sno
we go vog kon struk tiv nog i funk ci o nal nog
de la, iz da je se u ro ku od 8 da na od da na do -
sta vqa wa ured ne do ku men ta ci je, a po red
osta log sa dr ̀ i i rok u ko me se ukla wa we
mo ra spro ve sti.

Na re {e we iz sta va 1. ovog ~la na mo ̀ e
se iz ja vi ti `al ba u ro ku od 15 da na od da na
do sta vqa wa re {e wa.

Pri me rak re {e wa iz sta va 1. ovog ~la na
se do sta vqa gra |e vin skom in spek to ru. 

Re {e we iz sta va 1. ovog ~la na oba ve zno
sa dr ̀ i i upo zo re we da }e se u slu ~a ju ne po -
{to va wa od re |e nog ro ka, ukla wa we spro ve -
sti pri nud nim pu tem, na te ret vla sni ka
objek ta - iz vr {e ni ka.

^lan 9.

Vla snik objek ta po do bi ja wu do zvo le za
ukla wa we objek ta, u skla du sa ovom od lu -
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kom, pod no si pri ja vu ra do va na ru {e wu
objek ta Ode qe wu za ur ba ni zam, gra |e vi nar -
stvo i stam be no ko mu nal ne de lat no sti naj -
ka sni je 8 da na pre po ~et ka ru {e wa objek ta,
od no sno we go vog de la. 

U pri ja vi iz sta va 1. ovog ~la na vla snik
objek ta je du ̀ an da na ve de iz vo |a ~a ra do va,
ime i pre zi me od go vor nog iz vo |a ~a ra do va,
da tum po ~et ka ru {e wa objek ta i da tum za vr -
{et ka ru {e wa objek ta, po dat ke o bro ju i da -
tu mu iz da va wa re {e wa o ukla wa wu i dr. 

Uz pri ja vu iz sta va 1. ovog ~la na vla -
snik objek ta pod no si re {e we o do zvo li
ukla wa wa objek ta, od no sno we go vog de la,
ugo vor o iz vo |e wu ra do va na ukla wa wu
objek ta i do kaz da je re {e no pi ta we sme {ta -
ja ko ri sni ka objek ta, iz u zev u slu ~a ju ka da
se ukla wa we objek ta odo bra va na zah tev vla -
sni ka ko ji taj obje kat ko ri sti. 

Kao re {e no pi ta we sme {ta ja ko ri sni ka
objek ta sma tra se obez be |i va we nu ̀ nog sme -
{ta ja (kon tej ne ri za pri vre me ni sme {taj,
jed na ili vi {e pro sto ri ja ko je su po god ne
za sta no va we ili sme {taj po ku} stva ili
opre me i sl.). Tro {ko ve ko ri {}e wa - za ku pa
pro sto ra za nu ̀ ni sme {taj mo ̀ e sno si ti i
grad Kra qe vo i to naj du ̀ e dve go di ne od da -
na sme {ta ja, pod uslo vom da ko ri snik objek -
ta ko ji se ru {i do ka ̀ e da ni je u mo gu} no sti
da te tro {ko ve sno si. Od lu ku o obez be |i va -
wu nu ̀ nog sme {ta ja o tro {ku gra da do no si
Grad sko ve }e gra da Kra qe va. Tro {ko ve ko -
mu nal nih uslu ga u pe ri o du ko ri {}e wa nu -
`nog sme {ta ja sno si ko ri snik. U nu ̀ ni
sme {taj ne mo gu se sme {ta ti de ca uz ra sta
do 7 go di ne ili de ca ome te na u psi ho - fi -
zi~ kom i/ili fi zi~ kom raz vo ju, trud ni ce,
te {ko bo le sni ko ri sni ci, ko ji ma bi po na -
la zu le kar ske ko mi si je, zbog ta kvog, nu ̀ nog
sme {ta ja znat no po gor {a lo zdra vqe.

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 o pod ne toj
pri ja vi ra do va na ukla wa wu objek ta oba ve -
{ta va gra |e vin skog in spek to ra.

Gra |e vin ski in spek tor vr {i in spek -
cij ski nad zor nad spro vo |e wem do zvo le o
ukla wa wu, o ~e mu sa ~i wa va za pi snik o
pred u ze tim me ra ma. 

Uko li ko vla snik objek ta ne po stu pi po
do zvo li o ukla wa wu, gra |e vin ski in spek -
tor do sta vqa na ve de ni za pi snik Ode qe wu
za ur ba ni zam, gra |e vi nar stvo i stam be no-
ko mu nal ne de lat no sti, ra di po kre ta wa po -
stup ka o ukla wa wu objek ta, po slu ̀ be noj
du ̀ no sti.

^lan 10.

Ukla wa we objek ta iz ~la na 1. stav 2.
ta~ ka 1. ove od lu ke, od no sno we go vog kon -
struk tiv nog i funk ci o nal nog de la mo ̀ e da
vr {i pri vred no dru {tvo, od no sno dru go
prav no li ce i pred u zet nik, ko ji su upi sa ni
u od go va ra ju }i re gi star za gra |e we objek ta,
od no sno za iz vo |e we ra do va (u da qem tek stu:
iz vo |a~ ra do va).

Ukla wa wem objek ta ru ko vo di od go vor ni
iz vo |a~ ra do va.

Pri spro vo |e wu ukla wa wa objek ta vla -
snik objek ta i iz vo |a~ ra do va du ̀ ni su da: 

- ogra de i vid no obe le ̀ e pro stor na ko -
me se iz vo de ra do vi na ukla wa wu; 

- uklo ne sa par ce le gra |e vin ski i dru gi
ot pad ni ma te ri jal i pre du zmu me re na ure -
|e wu ze mqi {ta na ko joj se na la zio obje kat
ko ji je sru {en;

- okol ni pro stor do ve du u ured no sta we;
- gra |e vin ski i dru gi ot pad na stao ru -

{e wem bez bed no tran spor tu ju i od lo ̀ e na
pro pi sa no me sto (de po ni ju); 

- ot klo ne sva o{te }e wa ko ja su na sta la
na jav noj po vr {i ni i in fra struk tu ri;

- spro ve du sve me re na za {ti ti su sed nih
obje ka ta i obez be de uslo ve za ne sme ta no ko -
ri {}e we su sed nih par ce la; 

- spro ve du me re za {ti te po sto je }e ko mu -
nal ne i dru ge in fra struk tu re i in fra -
struk tur nih obje ka ta; 

- bez bed no is kqu ~e obje kat ko ji se ukla -
wa sa mre ̀ e ko mu nal ne i dru ge in fra struk -
tu re;

- obez be de ured no od vi ja we pe {a~ kog i
dru gog sa o bra }a ja i po sta vqa we pro pi sa ne
sig na li za ci je i zna ko va upo zo re wa u skla -
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du sa pro jek tom pri vre me ne sa o bra }aj ne sig -
na li za ci je; 

- pre du zmu i spro ve du i sve dru ge po -
treb ne me re na ve de ne u pro jek tu ru {e wa
objek ta (u po gle du za {ti te `i vo ta i zdra -
vqa qu di, su sed nih obje ka ta i sa o bra }a ja). 

Ru {e we objek ta mo gu vr {i ti sa mo
stru~ no ospo so bqe ni i ob u ~e ni rad ni ci.

b. Ukla wa we objek ta po slu ̀ be noj du -
`no sti 

^lan 11.

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 odo bri }e
re {e wem po slu ̀ be noj du ̀ no sti ukla wa we
objek ta, od no sno we go vog kon struk tiv nog i
funk ci o nal nog de la, za ko ji se utvr di da je
usled do tra ja lo sti ili ve }ih o{te }e wa
ugro ̀ e na we go va sta bil nost i da pred sta -
vqa ne po sred nu opa snost za `i vot i zdra -
vqe qu di, za su sed ne objek te i za bez bed nost
sa o bra }a ja, pod uslo vom da je gra |e vin ski
in spek tor pret hod no do neo re {e we o za bra -
ni ko ri {}e wa, od no sno upo tre be objek ta. 

U re {e wu o za bra ni ko ri {}e wa, od no -
sno upo tre be objek ta, po red utvr |i va wa ~i -
we ni~ nog sta wa, utvr |u je se i rok u ko me je
vla snik objek ta du ̀ an da pred Ode qe wem za
ur ba ni zam, gra |e vi nar stvo i stam be no ko -
mu nal ne de lat no sti po kre ne po stu pak za iz -
da va we do zvo le o ukla wa wu objek ta, od no sno
we go vog kon struk tiv nog i funk ci o nal nog
de la, ko ji ne mo ̀ e bi ti du ̀ i od 15 da na od
da na pri je ma re {e wa o za bra ni ko ri {}e wa,
od no sno upo tre be objek ta.

Uko li ko vla snik objek ta sma tra da je
po treb no po nov no utvr |i va we ~i we ni~ nog
sta wa, od no sno po na vqa we po stup ka do no -
{e wa re {e wa gra |e vin skog in spek to ra iz
sta va 2. ovog ~la na, to mo ̀ e u~i ni ti o svom
tro {ku, an ga ̀ o va wem sud skog ve {ta ka gra -
|e vin ske stru ke, ko ji }e svo jim na la zom i
mi {qe wem ne dvo smi sle no kon sta to va ti da

li je obje kat, od no sno we gov kon struk tiv ni
i funk ci o nal ni deo za ukla wa we ili re -
kon struk ci ju. Na ve de ni na laz i mi {qe we
se do sta vqa ju i Ode qe wu za ur ba ni zam, gra -
|e vi nar stvo i stam be no-ko mu nal ne de lat no -
sti.

Uko li ko se za pi snik gra |e vin skog in -
spek to ra i na laz i mi {qe we sud skog ve {ta -
ka gra |e vin ske stru ke bit no raz li ku ju, mo -
`e se za tra ̀ i ti i ve {ta ~e we od stra ne na -
u~ ne ili stru~ ne or ga ni za ci je o tro {ku
vla sni ka objek ta - iz vr {e ni ka.

Ako vla snik objek ta u utvr |e nom ro ku
ne po kre ne po stu pak za iz da va we do zvo le o
ukla wa wu objek ta, od no sno we go vog kon -
struk tiv nog i funk ci o nal nog de la, po stu -
pak ukla wa wa objek ta }e se spro ve sti po
slu ̀ be noj du ̀ no sti, na te ret vla sni ka
objek ta - iz vr {e ni ka.

^lan 12.

Po stu pak ukla wa wa objek ta, od no sno
we go vog kon struk tiv nog i funk ci o nal nog
de la, po kre }e po slu ̀ be noj du ̀ no sti gra |e -
vin ski in spek tor, ko ji, uz re {e we o za bra -
ni ko ri {}e wa, od no sno upo tre be objek ta,
Ode qe wu za ur ba ni zam, gra |e vi nar stvo i
stam be no-ko mu nal ne de lat no sti do sta vqa i
za pi snik o sta wu objek ta iz ~la na 11. stav 1.
ove od lu ke.

Ako je gra |e vin ski in spek tor za pi -
sni~ ki utvr dio da se ne po sred na opa snost
za `i vot i zdra vqe qu di, za su sed ne objek te
i za bez bed nost sa o bra }a ja, mo ̀ e ot klo ni ti
i re kon struk ci jom objek ta, od no sno we go vog
de la, 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 o to -
me oba ve {ta va vla sni ka objek ta, ko ji je du -
`an da u ro ku, ko ji ne mo ̀ e bi ti du ̀ i od 30
da na od da na do sta vqa wa oba ve {te wa, pre -
du zme po treb ne me re u skla du sa za ko nom. 

Vla snik objek ta je du ̀ an da u ro ku
utvr |e nom u oba ve {te wu iz pred hod nog sta -
va, pod ne se zah tev za re kon struk ci ju objek -
ta ili we go vog kon struk tiv nog i funk ci o -
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nal nog de la Ode qe wu za ur ba ni zam, gra |e -
vi nar stvo i stam be no-ko mu nal ne de lat no -
sti, u skla du sa Za ko nom i pod za kon skim ak -
ti ma ko ji re gu li {u ovu oblast.

Re {e wem Ode qe wa za ur ba ni zam, gra |e -
vi nar stvo i stam be no-ko mu nal ne de lat no -
sti, ko jim se, na zah tev vla sni ka objek ta,
odo bra va iz vo |e we ra do va na re kon struk ci -
ji, utvr |u je se i rok u ko jem se ra do vi na re -
kon struk ci ji mo ra ju za po ~e ti i za vr {i ti.

Gra |e vin ski in spek tor vr {i in spek -
cij ski nad zor nad spro vo |e wem re {e wa ko -
jim se odo bra va iz vo |e we ra do va na re kon -
struk ci ji iz pred hod nog sta va, o ~e mu sa ~i -
wa va za pi snik o pred u ze tim me ra ma. 

Uko li ko vla snik objek ta ne pre du zme
po treb ne me re iz sta va 2. i 3. ovog ~la na, od -
no sno ako se re kon struk ci ja objek ta ne za vr -
{i ro ku utvr |e nom u sta vu 4. ovog ~la na,
gra |e vin ski in spek tor do sta vqa za pi snik
iz pred hod nog sta va Ode qe wu za ur ba ni zam,
gra |e vi nar stvo i stam be no-ko mu nal ne de -
lat no sti, ra di po kre ta wa po stup ka o ukla -
wa wu objek ta, po slu ̀ be noj du ̀ no sti.

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 }e od mah,
po do sta vqa wu za pi sni ka iz pred hod nog
sta va, re {e wem po slu ̀ be noj du ̀ no sti, na -
lo ̀ i ti, od no sno na zah tev za in te re so va nog
li ca odo bri ti, ukla wa we objek ta, od no sno
we go vog kon struk tiv nog i funk ci o nal nog
de la na te ret vla sni ka objek ta-iz vr {e ni ka.

^lan 13.

Uko li ko vla snik objek ta ni je po stu pio
po do ne tom re {e wu o ukla wa wu objek ta iz
~la na 1. stav 2. ta~ ka 1. ove od lu ke, 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 do no si za kqu ~ak o
do zvo li iz vr {e wa re {e wa i do sta vqa ga
gra |e vin skom in spek to ru ra di sa ~i wa va wa
Pro gra ma ukla wa wa obje ka ta, iz ra |e nog u
skla du sa po seb nim pro pi si ma.

Na kon spro vo |e wa re {e wa pri nud nim
pu tem, od no sno ukla wa wa objek ta iz pret -

hod nog sta va gra |e vin ski in spek tor o to me
oba ve {ta va 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 i
u`u unu tra {wu or ga ni za ci o nu je di ni cu
Grad ske upra ve gra da Kra qe va, nad le ̀ nu za
po slo ve iz vr {e wa re {e wa (u da qem tek stu:
Od sek za po slo ve iz vr {e wa re {e wa), ~i me
se po stu pak ukla wa wa objek ta okon ~a va.

^lan 14.

Uko li ko u po stup ku ukla wa wa objek ta
iz ~la na 1. stav 2. ta~ ka 1. ove od lu ke pri -
nud nim pu tem, ni je iz ra |en pro je kat ru {e -
wa sa teh ni~ kom kon tro lom i dru ga teh ni~ -
ka do ku men ta ci ja, neo p hod na za iz vr {e we
re {e wa pri nud nim pu tem, gra |e vin ski in -
spek tor po seb nim za kqu~ kom utvr |u je po -
tre bu wi ho vog pri ba vqa wa, ra di pla ni ra -
wa sred sta va za wi ho vu iz ra du. 

Uko li ko se obje kat iz ~la na 1. stav 2.
ta~ ka 1. ove od lu ke uvr sti u Pro gram ukla -
wa wa obje ka ta ne pri ba vqa se do ku men ta ci -
ja iz pret hod nog sta va.

Iz u zet no, ako se ra di o zah tev nim objek -
ti ma (zgra da ma V i in ̀ e wer skim objek ti ma
G ka te go ri je), objek ti ma iz gra |e nim u gu sto
na se qe nom pod ru~ ju, objek ti ma iz gra |e nim
na ne pri stu pa~ nim lo ka ci ja ma i sl, pro je -
kat ru {e wa sa teh ni~ kom kon tro lom i dru -
ga teh ni~ ka do ku men ta ci ja se obez be |u je bu -
xe tom gra da Kra qe va, na te ret vla sni ka
objek ta - iz vr {e ni ka.

Pro je kat ru {e wa i teh ni~ ku kon tro lu
pro jek ta mo ̀ e da iz ra |u je ovla {}e no pri -
vred no dru {tvo, od no sno dru go prav no li ce
ili pred u zet nik, ko ji su upi sa ni u od go va -
ra ju }i re gi star za pro jek to va we obje ka ta
ko ji po vr sti od go va ra ju objek tu ~i je se
ukla wa we iz vr {a va pri nud nim pu tem.

Svi tro {ko vi iz vr {e wa re {e wa o
ukla wa wu objek ta ili we go vog kon struk -
tiv nog i funk ci o nal nog de la pri nud nim
pu tem, ko je spro vo di gra |e vin ski in spek -
tor ili Od sek za po slo ve iz vr {e wa re {e wa,
a pre ma sa ~i we nom Pro gra mu ukla wa wa
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obje ka ta, pa da ju na te ret vla sni ka objek ta -
iz vr {e ni ka, o ~e mu se sa ~i wa va po se ban za -
kqu ~ak.

^lan 15.

Ukla wa we objek ta iz ~la na 1. stav 2.
ta~ ka 1. ove od lu ke pri nud nim pu tem, vr {i
iz vo |a~ ra do va iz ~la na 10. stav 1. ove od lu -
ke, an ga ̀ o van od stra ne gra da Kra qe va, na
te ret vla sni ka objek ta - iz vr {e ni ka. 

Ukla wa wem objek ta iz sta va 1. ovog ~la -
na ru ko vo di od go vor ni iz vo |a~ ra do va. 

Iz vo |a~ ra do va je du ̀ an da pri spro vo -
|e wu ukla wa wa objek ta spro ve de sve rad we
pred vi |e ne ~la nom 10. ove od lu ke.

B. UKLA WA WE PO STO JE ]EG 
OBJEK TA RA DI IZ GRAD WE 
NO VOG OBJEK TA

^lan 16. 

Ako je pre po ~et ka gra |e wa objek ta na
gra |e vin skoj par ce li po treb no uklo ni ti
po sto je }i obje kat ili we gov kon struk tiv ni
i funk ci o nal ni deo, ukla wa we se pro pi su -
je iz da tom gra |e vin skom do zvo lom.

Ukla wa wu po sto je }eg objek ta iz pret -
hod nog sta va mo ̀ e se pri stu pi ti sa mo na
osno vu gra |e vin ske do zvo le, ko jom je pred -
vi |e no i ukla wa we.

Sa stav ni deo gra |e vin ske do zvo le ko jom
se odo bra va, od no sno na la ̀ e ukla wa we po -
sto je }eg objek ta ra di iz grad we no vog, u po -
stup ku ob je di we ne pro ce du re je teh ni~ ka
do ku men ta ci ja pro pi sa na Za ko nom i pod za -
kon skim ak ti ma, ~i ji je oba ve zni deo i pro -
je kat pri prem nih ra do va ko ji ob u hva ta i
ukla wa we, od no sno ru {e we po sto je }eg
objek ta.

V. UKLA WA WE BES PRAV NO 
IZ GRA \E NOG OBJEK TA

^lan 17.

Ukla wa we obje ka ta ko ji su iz gra |e ni,
od no sno re kon stru i sa ni ili do gra |e ni bez
gra |e vin ske do zvo le, od no sno odo bre wa za
iz grad wu do 26. no vem bra 2015. go di ne, a za
ko je je vla snik objek ta pod neo zah tev za le -
ga li za ci ju u za ko nom pro pi sa nom ro ku i ko -
ji je vi dqiv na sa te lit skom snim ku pri ba -
vqe nim za po tre be oza ko we we obje ka ta, ne }e
se iz vr {a va ti do prav no sna ̀ nog okon ~a wa
po stup ka oza ko we wa obje ka ta. 

Ne za ko ni to iz gra |en obje kat iz ~la na 1.
stav 2. ta~ ka 3, od no sno we gov kon struk tiv -
ni i funk ci o nal ni deo sru {i }e se, uko li -
ko se prav no sna ̀ no okon ~a po stu pak ko jim
se od ba cu je ili od bi ja zah tev za oza ko we we
objek ta iz gra |e nog ili do gra |e nog bez gra -
|e vin ske do zvo le. 

Gra |e vin ski in spek tor je du ̀ an da od -
mah po pri je mu ak ta iz sta va 1. ovog ~la na, a
naj ka sni je u ro ku od tri da na, do ne se re {e -
we o ru {e wu ne za ko ni to iz gra |e nog objek -
ta, od no sno de la objek ta, ako ta kvo re {e we
ni je do ne to.

Uko li ko ne za ko ni to iz gra |en obje kat
ili we gov deo iz sta va 1. ovog ~la na ne bu de
oza ko wen, gra |e vin ski in spek tor je du ̀ an
i da bez od la ga wa, a naj ka sni je u ro ku od tri
da na po do bi ja wu ak ta iz sta va 1. ovog ~la na,
pri me rak tog ak ta do sta vi JP/JKP, ko je je
pri vre me no pri kqu ~i lo obje kat na svo ju
mre ̀ u, od no sno in fra struk tu ru sa na lo gom
za is kqu ~e we objek ta sa mre ̀ e, od no sno in -
fra struk tu re na ko ju je bio pri kqu ~en.

Ako nad le ̀ an gra |e vin ski in spek tor, u
to ku re dov nog in spek cij skog nad zo ra, utvr -
di da se obje kat gra di ili je we go vo gra |e we
za vr {e no bez gra |e vin ske do zvo le po sle 26.
no vem bra 2015. go di ne, bez od la ga wa }e do ne -
ti re {e we o ukla wa wu objek ta.
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^lan 18.

Uko li ko vla snik bes prav nog, od no sno
ne za ko ni to iz gra |e nog objek ta, ko me je gra -
|e vin ski in spek tor na lo ̀ io re {e wem
ukla wa we objek ta, ne uklo ni obje kat u ro ku
ko ji je utvr |en re {e wem, gra |e vin ski in -
spek tor, do no {e wem za kqu~ ka o do zvo li iz -
vr {e wa re {e wa, po kre }e po stu pak ru {e wa
objek ta pri nud nim pu tem.

Ru {e we obje ka ta iz pred hod nog sta va
spro vo di gra |e vin ski in spek tor kroz Pro -
gram ukla wa wa obje ka ta iz ~la na 5. ove od -
lu ke i od go va ra za iz vr {e we re {e wa, u
skla du sa za ko nom.

Di na mi ka ru {e wa bes prav no iz gra |e -
nih objek ta pri nud nim pu tem utvr |u je se
Pla nom ukla wa wa obje ka ta iz ~la na 5. ove
od lu ke. 

Tro {ko vi iz vr {e wa re {e wa pri nud -
nim pu tem pa da ju na te ret vla sni ka objek ta,
o ~e mu se sa ~i wa va po se ban za kqu ~ak. 

Ru {e we objek ta iz ~la na 1. stav 2. ta~ ka
3, spro vo di iz vo |a~ ra do va iz ~la na 15. stav
1. ove od lu ke.

Iz vo |a~ ra do va je du ̀ an da pri spro vo -
|e wu ukla wa wa bes prav nog, od no sno ne za ko -
ni to iz gra |e nog objek ta spro ve de sve rad we
pred vi |e ne ~la nom 10. ove od lu ke.

G. UKLA WA WE PRI VRE ME NOG 
OBJEK TA RA DI PRI VO \E WA 
ZE MQI [TA PLA NI RA NOJ 
NA ME NI

^lan 19. 

Uko li ko je obje kat ili we gov kon struk -
tiv ni i funk ci o nal ni deo iz gra |en na
osno vu pri vre me ne gra |e vin ske do zvo le na
ze mqi {tu ko ja je plan skim do ku men tom
pred vi |e na za gra |e we obje ka ta jav ne na me -
ne ili jav nih po vr {i na, pri vre me ni obje -
kat ili we gov kon struk tiv ni i funk ci o -

nal ni deo se ukla wa ra di pri vo |e wa ze mqi -
{ta jav noj na me ni, od no sno na kon is te ka ro -
ka va ̀ e wa pri vre me ne gra |e vin ske do zvo le. 

Zah tev za ukla wa we objek ta iz sta va 1.
ovog ~la na Ode qe wu za ur ba ni zam, gra |e vi -
nar stvo i stam be no-ko mu nal ne de lat no sti,
mo ̀ e pod ne ti za in te re so va no li ce (JP/JKP,
grad sko pra vo bra ni la {tvo, or ga ni Gra da,
MZ i dr.), za ~i je po tre be se ze mqi {te pri -
vo di jav noj na me ni. 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 po pri je mu zah te va oba ve {ta va
vla sni ka objek ta o po tre bi ukla wa wa objek -
ta ra di pri vo |e wa ze mqi {ta jav noj na me ni.
Uko li ko vla snik objek ta ne uklo ni obje kat
u ro ku da tom u oba ve {te wu, 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 o to me oba ve {ta va gra |e -
vin skog in spek to ra, ra di po kre ta wa po -
stup ka ukla wa wa objek ta pri nud nim pu tem. 

Gra |e vin ski in spek tor, po pri je mu oba -
ve {te wa iz pred hod nog sta va, po kre }e po stu -
pak ukla wa wa, od no sno do no si re {e we o
ukla wa wu objek ta ra di pri vo |e wa ze mqi -
{ta jav noj na me ni u in spek cij skom nad zo ru.

Uko li ko vla snik objek ta iz sta va 1.
ovog ~la na ne uklo ni obje kat u ro ku ko ji je
utvr |en re {e wem iz pred hod nog sta va, gra -
|e vin ski in spek tor do no si za kqu ~ak o do -
zvo li iz vr {e wa re {e wa i po kre }e po stu -
pak ru {e wa pri nud nim pu tem.

Ru {e we obje ka ta iz sta va 1. ovog ~la na
pri nud nim pu tem spro vo di gra |e vin ski in -
spek tor kroz Pro gram ukla wa wa obje ka ta iz
~la na 5. ove od lu ke i od go va ra za iz vr {e we
re {e wa, u skla du sa za ko nom.

Tro {ko vi iz vr {e wa re {e wa pri nud -
nim pu tem pa da ju na te ret vla sni ka objek ta,
o ~e mu se sa ~i wa va po se ban za kqu ~ak. 

Uko li ko re a li za ci ja jav nog in te re sa
uslo vqa va hit nost u po stu pa wu, za in te re so -
va na stra na iz sta va 2. ovog ~la na mo ̀ e obez -
be di ti tro {ko ve iz vr {e wa re {e wa pri nud -
nim pu tem do na pla te od stra ne iz vr {nog
du ̀ ni ka.

Uko li ko su iz vr {e wa re {e wa o ru {e wu
obje ka ta iz sta va 1. ovog ~la na pri nud nim
pu tem pred vi |e na kroz re a li za ci ju Pro gra -
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ma ukla wa wa obje ka ta iz ~la na 5. ove od lu -
ke, ne iz ra |u je se pro je kat ru {e wa objek ta
ili we go vog de la sa teh ni~ kom kon tro lom.

Uko li ko je ukla wa we obje ka ta iz sta va
1. ovog ~la na odo bre no gra |e vin skom do zvo -
lom iz ~la na 16. ove od lu ke, ne iz ra |u je se
pro je kat ru {e wa objek ta ili we go vog de la
sa teh ni~ kom kon tro lom, ob zi rom da teh -
ni~ ka do ku men ta ci ja ko ja je iz ra |e na za po -
tre be iz da va wa gra |e vin ske do zvo le, za iz -
grad wu obje ka ta jav ne na me ne, oba ve zno sa -
dr ̀ i i pro je kat pri prem nih ra do va ko ji
ob u hva ta i ukla wa we, od no sno ru {e we po -
sto je }eg objek ta objek ta ili we go vog de la sa
teh ni~ kom kon tro lom.

D. UKLA WA WE PRI VRE ME NOG 
OBJEK TA NA KON IS TE KA RO KA 
VA @E WA PRI VRE ME NE 
GRA \E VIN SKE DO ZVO LE 

^lan 20.

Uko li ko je za iz grad wu objek ta iz da ta
pri vre me na gra |e vin ska do zvo la, gra |e vin -
ski in spek tor }e na lo ̀ i ti re {e wem ukla -
wa we istog, na kon is te ka ro ka pro pi sa nog
pri vre me nom gra |e vin skom do zvo lom.

Pri vre me na gra |e vin ska do zvo la pre -
sta je da va ̀ i is te kom ro ka pro pi sa nog iz -
da tim re {e wem.

Po stu pak ukla wa wa obje ka ta iz sta va 1.
ovog ~la na po kre }e se da nom do sta vqa wa
oba ve {te wa od stra ne za in te re so va nog li ca
iz ~la na 19. stav 2. ove od lu ke Ode qe wa za
ur ba ni zam, gra |e vi nar stvo i stam be no-ko -
mu nal ne de lat no sti in ve sti to ru ko jem je
iz da ta pri vre me na gra |e vin ska do zvo la o
po tre bi ukla wa wa istog.

U slu ~a ju da in ve sti tor sam ne uklo ni
pri vre me ni obje kat u ro ku od re |e nom oba ve -
{te wem iz pret hod nog sta va, or gan ko ji je
do neo pri vre me nu gra |e vin sku do zvo lu, po
slu ̀ be noj du ̀ no sti do sta vqa zah tev gra |e -
vin skom in spek to ru za ukla wa we.

Gra |e vin ski in spek tor, po do sta vqa wu
oba ve {te wa, re {e wem na la ̀ e ukla wa we
pri vre me nog objek ta, zbog is te ka pro pi sa -
nog ro ka va ̀ e wa pri vre me ne gra |e vin ske
do zvo le.

Uko li ko vla snik pri vre me nog objek ta
ne uklo ni obje kat u ro ku ko ji je utvr |en re -
{e wem gra |e vin skog in spek to ra, ukla wa we
objek ta iz vr {a va gra |e vin ski in spek tor,
na osno vu re {e wa o ukla wa wu objek ta i za -
kqu~ ka o do zvo li iz vr {e wa re {e wa, a pre -
ma sa ~i we nom Pro gra mu ukla wa wa objek ta
i od go va ra za we go vo iz vr {e we. 

Tro {ko vi iz vr {e wa re {e wa pa da ju na
te ret in ve sti to ra iz grad we objek ta iz sta va
1. ovog ~la na. 

Ukla wa we objek ta iz sta va 1. ovog ~la na
pri nud nim pu tem, vr {i iz vo |a~ ra do va iz
~la na 10. stav 1. ove od lu ke, an ga ̀ o van od
stra ne gra da Kra qe va, na te ret in ve sti to ra
iz grad we objek ta - iz vr {e ni ka. 

III PRI NUD NO IZ VR [E WE 
RE [E WA

^lan 21.

Obje kat za ko ji je do ne to re {e we o ukla -
wa wu, a ni je uklo wen od stra ne vla sni ka, u
ro ku utvr |e nom re {e wem, bi }e uklo wen
pri nud nim pu tem u po stup ku pri nud nog iz -
vr {e wa re {e wa u skla du sa od red ba ma ove
od lu ke, Za ko na o op {tem uprav nom po stup -
ku i za ko na ko ji ure |u je po stu pak obez be |e -
wa po tra ̀ i va wa.

^lan 22.

Spro vo |e we iz vr {e wa re {e wa pri nud -
nim pu tem vr {i Od sek za po slo ve iz vr {e wa
re {e wa.

Or gan Grad ske upra ve gra da Kra qe va
nad le ̀ an za po slo ve jav nih na bav ki (u da -
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qem tek stu: Od sek za po slo ve jav nih na bav -
ki) spro vo di po stu pak iz bo ra iz vo |a ~a ra -
do va na ukla wa wu objek ta.

Na kon spro ve de nog po stup ka iz sta va 2.
ovog ~la na, na ~el nik Grad ske upra ve gra da
Kra qe va za kqu ~u je ugo vor sa oda bra nim iz -
vo |a ~em ra do va na iz vo |e wu ra do va na ukla -
wa wu objek ta i isti do sta vqa Od se ku za po -
slo ve iz vr {e wa re {e wa, ra di spro vo |e wa
istog.

Od sek za po slo ve iz vr {e wa re {e wa
obez be |u je ne sme ta no iz vr {e we re {e wa
pri nud nim pu tem: 

- an ga ̀ o va wem nad le ̀ ne Po li cij ske
upra ve ra di omo gu }a va wa iz vr {e wa re {e -
wa,

- bez bed nom is kqu ~e wu objek ta ko ji se
ukla wa sa mre ̀ e ko mu nal ne i dru ge in fra -
struk tu re,

- ra se qa va we ko ri sni ka u nu ̀ ni sme -
{taj,

- uvo di iz vo |a ~a ra do va u po sao, 
- pra ti tok iz vr {e wa re {e wa i sta ra se

o we go vom ne sme ta nom spro vo |e wu.

^lan 23.

Tr o {ko vi iz ra de pr o jek ta ru {e wa, teh -
ni~ ke kon tro le pr o jek ta i ru {e wa objek ta,
od no sno de la objek ta pa da ju na te ret vla sni -
ka objek ta.

O tr o {ko vi ma po stup ka pri nud nog iz -
vr {e wa re {e wa Od sek za po slo ve iz vr {e wa
re {e wa do ne }e Za kqu ~ak o tr o {ko vi ma,
shod no ~la nu 21. ove od lu ke.

Za kqu~ kom o tr o {ko vi ma }e se vla sni -
ku objek ta na lo ̀ i ti i da una pred po lo ̀ i
iz nos ko ji je po tre ban za pod mi re we tr o -
{ko va iz vr {e wa, kao i rok za po la ga we iz -
no sa. 

^lan 24.

U slu ~a je vi ma ka da je, ra di ot kla wa wa
po sle di ca ele men tar ne ne po go de, teh ni~ ko -

teh no lo {ke ne sre }e - ude sa i dru gih ne sre -
}a, po treb no uklo ni ti obje kat iz ~la na 1.
stav 2. ta~ ka 1. ove od lu ke, pr o je kat ru {e wa
sa teh ni~ kom kon tro lom i dru gu teh ni~ ku
do ku men ta ci ju po pra vi lu obez be |u je vla -
snik objek ta o{te }e nog dej stvom ele men tar -
ne ne po go de, teh ni~ ko - teh no lo {ke ne sre }e
- ude sa i dru gih ne sre }a. Po stu pak pri ba -
vqa wa pr o jek ta ru {e wa sa teh ni~ kom kon -
tro lom i dru ge teh ni~ ke do ku men ta ci je
spro vo di se u skla du sa od red ba ma ~la no va
od 6. do 10. ove od lu ke. 

Iz u zet no, ka da je zbog hit no sti po treb -
no uklo ni ti zah tev ne objek te (zgra de V ili
in ̀ e wer ske objek te G ka te go ri je), objek te
iz gra |e ne u gu sto na se qe nom pod ru~ ju,
objek te iz gra |e ne na ne pri stu pa~ nim lo ka -
ci ja ma i sl, pr o je kat ru {e wa sa teh ni~ kom
kon tro lom i dru gu teh ni~ ku do ku men ta ci ju
obez be |u je grad Kra qe vo, u skla du sa od red -
ba ma Za ko na ko ji ure |u ju po stu pak spro vo -
|e wa jav ne na bav ke ra di ot kla wa wa po sle -
di ca ele men tar ne ne po go de, teh ni~ ko - teh -
no lo {ke ne sre }e - ude sa i dru gih ne sre }a, uz
oba ve zno pri ba vqe no iz ja {we we - sa gla -
snost vla sni ka da pri hva ta da u we go vo ime
i za we gov ra ~un grad Kra qe vo iz ra di pro -
je kat ru {e wa.

Pro je kat ru {e wa obje ka ta iz pret hod -
nog sta va iz ra |u ju ovla {}e na li ca iz ~la na
14. stav 4. ove od lu ke. 

^lan 25.

Iz u zet no, ka da je ra di ot kla wa wa po -
sle di ca ele men tar ne ne po go de, teh ni~ ko -
teh no lo {ke ne sre }e - ude sa i dru gih ne sre -
}a, hit no po treb no uklo ni ti obje kat iz ~la -
na 1. stav 2. ta~ ka 1. ove od lu ke sred stva za
ukla wa we obez be |u je grad Kra qe vo, uz oba -
ve zno pri ba vqe no iz ja {we we - sa gla snost
vla sni ka da pri hva ta da u we go vo ime i za
we gov ra ~un grad Kra qe vo uklo ni obje kat. 

Po stu pa we i nad le ̀ no sti po je di nih
unu tra {wih or ga ni za ci o nih je di ni ca u
okvi ru Grad ske upra ve gra da Kra qe va,
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JP/JKP i du gih ospo so bqe nih prav nih li -
ca, u slu ~a je vi ma ru {e wa obje ka ta iz sta va 1.
ovog ~la na, utvr |u ju se u skla du sa po seb nim
pro pi si ma ko ji ure |u ju de lo va we u van red -
nim si tu a ci ja ma, od no sno po po seb nom Pro -
gra mu ukla wa wa obje ka ta iz ~la na 5. ove od -
lu ke, ko ji iz ra |u je or gan Grad ske upra ve
nad le ̀ an za po slo ve or ga ni zo va wa za {ti te
i ot kla wa we, od no sno ubla ̀ a va we po sle di -
ca od ele men tar nih i dru gih ve }ih ne po go da.

Po se ban Pro gram ukla wa wa obje ka ta iz
sta va 2. ovog ~la na, po hit nom po stup ku do -
no si Grad sko ve }e gra da Kra qe va.

Ukla wa we obje ka ta iz sta va 1. ovog ~la -
na mo ̀ e da vr {i iz vo |a~ ra do va iz ~la na
10. stav 1. ove od lu ke, an ga ̀ o van od stra ne
gra da Kra qe va, u skla du sa od red ba ma za ko -
na ko ji ure |u ju po stu pak spro vo |e wa jav ne
na bav ke ra di ot kla wa wa po sle di ca ele men -
tar ne ne po go de, teh ni~ ko - teh no lo {ke ne -
sre }e - ude sa i dru gih ne sre }a, od no sno ospo -
so bqe na prav na li ca od zna ~a ja za za {ti tu
i spa sa va we od re |e na u skla du sa pro pi si ma
ko ji ure |u ju de lo va we u van red nim si tu a -
ci ja ma.

IV NAD ZOR 

^lan 26.

Nad zor nad iz vr {a va wem od re da ba ove
od lu ke vr {i gra |e vin ski in spek tor, od no -
sno ko mu nal ni in spek tor ili in spek tor za
sa o bra }aj i pu te ve Ode qe wa za in spek cij -
ske po slo ve Grad ske upra ve gra da Kra qe va i
ko mu nal ni po li ca jac Ode qe wa ko mu nal ne
po li ci je gra da Kra qe va, u okvi ru svo jih
nad le ̀ no sti i ovla {}e wa.

^lan 27.

Gra |e vin ski in spek tor u vr {e wu in -
spek cij skog nad zo ra ima pra vo i du ̀ nost da
pro ve ra va: 

1. da li je vla snik objek ta u od re |e nom
ro ku pod neo zah tev za iz da va we do zvo le o

ukla wa wu objek ta, od no sno we go vog kon -
struk tiv nog i funk ci o nal nog de la; 

2. da li je vla snik objek ta u od re |e nom
ro ku pod neo zah tev za re kon struk ci ju objek -
ta, od no sno we go vog kon struk tiv nog i funk -
ci o nal nog de la;

3. da li je vla sni ku objek ta iz da to re {e -
we ko jim se do zvo qa va ukla wa we objek ta,
od no sno we go vog kon struk tiv nog i funk ci -
o nal nog de la; 

4. da li je vla sni ku objek ta iz da to re {e -
we ko jim se odo bra va re kon struk ci ja objek -
ta, od no sno we go vog kon struk tiv nog i funk -
ci o nal nog de la; 

5. da li je iz vr {e na pri ja va po ~et ka ra -
do va na ukla wa wu objek ta, od no sno we go vog
kon struk tiv nog i funk ci o nal nog de la; 

6. da li pri vred no dru {tvo, od no sno
dru go prav no li ce ili pred u zet nik, ko ji
vr {e ra do ve na ukla wa wu objek ta, od no sno
we go vog kon struk tiv nog i funk ci o nal nog
de la, is pu wa va ju pro pi sa ne uslo ve; 

7. da li ukla wa wem objek ta, od no sno we -
go vog kon struk tiv nog i funk ci o nal nog de -
la ru ko vo di od go vor ni iz vo |a~ ra do va; 

8. da li se ra do vi na ukla wa wu objek ta,
od no sno we go vog de la vr {e u skla du sa re -
{e wem i pro jek tom ru {e wa; 

9. da li je vla snik objek ta, od no sno iz -
vo |a~ ra do va spro veo me re pro pi sa ne od red -
bom ~la na 10. ove od lu ke; 

10. da li je vla snik u utvr |e nom ro ku
spro veo ukla wa we objek ta, od no sno we go vog
kon struk tiv nog i funk ci o nal nog de la; 

11. da li je vla snik u utvr |e nom ro ku
spro veo re kon struk ci ju objek ta, od no sno
we go vog kon struk tiv nog i funk ci o nal nog
de la.

^lan 28.

U vr {e wu in spek cij skog nad zo ra gra |e -
vin ski in spek tor je ovla {}en da: 

1. re {e wem za bra ni ko ri {}e we, od no -
sno upo tre bu objek ta, od no sno we go vog kon -
struk tiv nog i funk ci o nal nog de la za ko ji
se utvr di da je usled do tra ja lo sti ili ve }ih
o{te }e wa ugro ̀ e na we go va sta bil nost i da
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pred sta vqa ne po sred nu opa snost za `i vot i
zdra vqe qu di, za su sed ne objek te i za bez bed -
nost sa o bra }a ja; 

2. re {e wem za bra ni da qe ukla wa we
objek ta, od no sno we go vog kon struk tiv nog i
funk ci o nal nog de la, ako utvr di da se ukla -
wa we vr {i bez re {e wa o ukla wa wu objek ta,
od no sno we go vog de la i osta vi rok ko ji ne
mo ̀ e bi ti du ̀ i od 15 da na za ot kla wa we
uo ~e nih ne do sta ta ka; 

3. re {e wem za bra ni re kon struk ci ju
objek ta, od no sno kon struk tiv nog i funk ci -
o nal nog de la objek ta ako utvr di da se iz vo -
|e we ra do va na re kon struk ci ji vr {i bez re -
{e wa ko jim se odo bra va ta vr sta ra do va i
osta vi rok ko ji ne mo ̀ e bi ti du ̀ i od 15 da -
na za ot kla wa we uo ~e nih ne do sta ta ka; 

4. oba ve sti 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 da po slu ̀ be noj du ̀ no sti po kre ne po -
stu pak ukla wa wa objek ta, od no sno we go vog
kon struk tiv nog i funk ci o nal nog de la, ako
vla snik objek ta u utvr |e nom ro ku ni je po -
kre nuo po stu pak za iz da va we do zvo le o
ukla wa wu objek ta, od no sno we go vog de la; 

5. oba ve sti 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 da po slu ̀ be noj du ̀ no sti po kre ne po -
stu pak ukla wa wa objek ta, od no sno we go vog
kon struk tiv nog i funk ci o nal nog de la, ako
vla snik objek ta u utvr |e nom ro ku ni je po -
kre nuo po stu pak za do bi ja we re {e wa ko jim
se odo bra va re kon struk ci ja objek ta; 

6. oba ve sti 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 da po slu ̀ be noj du ̀ no sti po kre ne
po stu pak ukla wa wa objek ta, od no sno we go -
vog kon struk tiv nog i funk ci o nal nog de la,
ako vla snik objek ta u utvr |e nom ro ku ni je
spro veo ukla wa we objek ta, od no sno we go vog
de la; 

7. oba ve sti 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 da po slu ̀ be noj du ̀ no sti po kre ne po -
stu pak ukla wa wa objek ta, od no sno we go vog
kon struk tiv nog i funk ci o nal nog de la, ako
vla snik objek ta u utvr |e nom ro ku ni je spro -
veo re kon struk ci ju objek ta, od no sno we go -
vog de la; 

8. re {e wem za bra ni da qe ukla wa we
objek ta, od no sno we go vog kon struk tiv nog i
funk ci o nal nog de la ako utvr di da vla snik
objek ta ni je za kqu ~io ugo vor o iz vo |e wu ra -
do va i osta vi rok ko ji ne mo ̀ e bi ti du ̀ i od
15 da na za ot kla wa we uo ~e nih ne do sta ta ka; 

9. re {e wem za bra ni da qe ukla wa we
objek ta, od no sno we go vog kon struk tiv nog i
funk ci o nal nog de la ako utvr di da vla snik
objek ta ni je pri ja vio po ~e tak ra do va na
ukla wa wu objek ta, od no sno we go vog de la i
osta vi rok ko ji ne mo ̀ e bi ti du ̀ i od 15 da -
na za ot kla wa we uo ~e nih ne do sta ta ka; 

10. re {e wem za bra ni da qe ukla wa we
objek ta, od no sno we go vog kon struk tiv nog i
funk ci o nal nog de la ako utvr di da se ukla -
wa we ne vr {i u skla du sa re {e wem i pro -
jek tom ru {e wa i osta vi rok ko ji ne mo ̀ e
bi ti du ̀ i od 15 da na za ot kla wa we uo ~e nih
ne do sta ta ka; 

11. re {e wem za bra ni da qe ukla wa we
objek ta, od no sno we go vog kon struk tiv nog i
funk ci o nal nog de la ako utvr di da vla snik
objek ta i iz vo |a~ ra do va ni su pred u ze li me -
re pro pi sa ne od red bom ~la na 10. ove od lu ke. 

V KA ZNE NE OD RED BE 

^lan 29.

Nov ~a nom ka znom u iz no su od 150.000,00
di na ra ka zni }e se za pre kr {aj prav no li ce
ko je je iz vo |a~ ra do va ako: 

- pri stu pi ukla wa wu objek ta bez odo bre -
wa nad le ̀ nog or ga na (~lan 2. Od lu ke); 

- pri stu pi ukla wa wu objek ta bez pret -
hod no za kqu ~e nog ugo vo ra o iz vo |e wu ra do -
va na ukla wa wu objek ta, od no sno we go vog
kon struk tiv nog i funk ci o nal nog de la
(~lan 9. i 24. Od lu ke);

- na sta vi sa iz vo |e wem ra do va na ukla -
wa wu objek ta, od no sno we go vog kon struk tiv -
nog i funk ci o nal nog de la i po sle do no {e wa
re {e wa ko jim se za bra wu je ukla wa we.

Nov ~a nom ka znom u iz no su od 100.000,00
di na ra ka zni }e se za pre kr {aj prav no li ce
ko je je iz vo |a~ ra do va ako: 
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- ne obez be di me re pred vi |e ne ovom od -
lu kom (~lan 10. Od lu ke); 

- ni je upi san u od go va ra ju }i re gi star
(~lan 10. stav 1. Od lu ke). 

Nov ~a nom ka znom u iz no su od 50.000,00
di na ra ka zni }e se za pre kr {aj prav no li ce
ko je je iz vo |a~ ra do va ako:

- ne ime nu je od go vor nog iz vo |a ~a ra do va
(~lan 10. stav 2. Od lu ke). 

Nov ~a nom ka znom u iz no su od 20.000,00
di na ra ka zni }e se za pre kr {aj od go vor no
li ce u prav nom li cu ako:

- pri stu pi ukla wa wu objek ta bez odo bre -
wa nad le ̀ nog or ga na (~lan 2. Od lu ke); 

- pri stu pi ukla wa wu objek ta bez pret -
hod no za kqu ~e nog ugo vo ra o iz vo |e wu ra do -
va na ukla wa wu objek ta, od no sno we go vog
kon struk tiv nog i funk ci o nal nog de la
(~lan 9. i 24. Od lu ke);

- na sta vi sa iz vo |e wem ra do va na ukla -
wa wu objek ta, od no sno we go vog kon struk tiv -
nog i funk ci o nal nog de la i po sle do no {e wa
re {e wa ko jim se za bra wu je ukla wa we.

Nov ~a nom ka znom u iz no su od 10.000,00
di na ra ka zni }e se za pre kr {aj od go vor no
li ce u prav nom li cu ako:

- ne obez be di me re pred vi |e ne ovom od -
lu kom (~lan 10. Od lu ke);

- ni je upi san u od go va ra ju }i re gi star
(~lan 10. stav 1. Od lu ke).

Nov ~a nom ka znom u iz no su od 5.000,00
di na ra ka zni }e se za pre kr {aj od go vor no
li ce u prav nom li cu ako:

- ne ime nu je od go vor nog iz vo |a ~a ra do va
(~lan 10. stav 2. Od lu ke). 

Nov ~a nom ka znom u iz no su od 75.000,00
di na ra ka zni }e se za pre kr {aj pred u zet nik
ako:

- pri stu pi ukla wa wu objek ta bez odo bre -
wa nad le ̀ nog or ga na (~lan 2. Od lu ke); 

- pri stu pi ukla wa wu objek ta bez pret -
hod no za kqu ~e nog ugo vo ra o iz vo |e wu ra do -
va na ukla wa wu objek ta, od no sno we go vog
kon struk tiv nog i funk ci o nal nog de la
(~lan 9. i 24. Od lu ke);

- na sta vi sa iz vo |e wem ra do va na ukla -
wa wu objek ta, od no sno we go vog kon struk tiv -
nog i funk ci o nal nog de la i po sle do no {e wa
re {e wa ko jim se za bra wu je ukla wa we.

Nov ~a nom ka znom u iz no su od 50.000,00
di na ra ka zni }e se za pre kr {aj pred u zet nik
ako:- ne obez be di me re pred vi |e ne ovom Od -
lu kom (~lan 10. Od lu ke); 

- ni je upi san u od go va ra ju }i re gi star
(~lan 10. stav 1. Od lu ke).

Nov ~a nom ka znom u iz no su od 30.000,00
di na ra ka zni }e se za pre kr {aj pred u zet nik
ako:

- ne ime nu je od go vor nog iz vo |a ~a ra do va
(~lan 10. stav 2. Od lu ke). 

Za nov ~a nu ka znu iz sta va 5, 6. i 9. ovog
~la na iz da je se pre kr {aj ni na log.

^lan 30.

Nov ~a nom ka znom u iz no su od 25.000,00
di na ra ka zni }e se fi zi~ ko li ce ko je ni je
pred u zet nik za pre kr {aj, ako pri stu pi
ukla wa wu objek ta, bez odo bre wa nad le ̀ nog
or ga na.

^lan 31.

Nov ~a nom ka znom u iz no su od 150.000,00
di na ra ka zni }e se za pre kr {aj prav no li ce
ko je je vla snik objek ta ako:

- pri stu pi ukla wa wu objek ta bez odo bre -
wa nad le ̀ nog or ga na (~lan 2. Od lu ke);

- na sta vi sa iz vo |e wem ra do va na ukla -
wa wu objek ta, od no sno we go vog de la i po sle
do no {e wa re {e wa ko jim se za bra wu je ukla -
wa we.

Nov ~a nom ka znom u iz no su od 100.000,00
di na ra ka zni }e se za pre kr {aj prav no li ce
ko je je vla snik objek ta ako:

- u utvr |e nom ro ku ne po kre ne po stu pak
za iz da va we do zvo le o ukla wa wu objek ta, od -
no sno we go vog de la (~lan 6. Od lu ke);

- u utvr |e nom ro ku ne za vr {i ra do ve na
re kon struk ci ji objek ta (~lan 11. od lu ke) i

- ne obez be di me re pred vi |e ne ovom od -
lu kom (~lan 10. Od lu ke).

Nov ~a nom ka znom u iz no su od 25.000,00
di na ra ka zni }e se i od go vo r no li ce u prav -
nom li cu ko je je vla snik objek ta ako:
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- pri stu pi ukla wa wu objek ta bez odo bre -
wa nad le ̀ nog or ga na (~lan 2. Od lu ke) i

- na sta vi sa iz vo |e wem ra do va na ukla -
wa wu objek ta, od no sno we go vog de la i po sle
do no {e wa re {e wa ko jim se za bra wu je ukla -
wa we.

Nov ~a nom ka znom u iz no su od 20.000,00
di na ra ka zni }e se i od go vor no li ce u prav -
nom li cu ko je je vla snik objek ta ako:

- u utvr |e nom ro ku ne po kre ne po stu pak
za iz da va we do zvo le o ukla wa wu objek ta, od -
no sno we go vog de la (~lan 6. Od lu ke);

- u utvr |e nom ro ku ne za vr {i ra do ve na
re kon struk ci ji objek ta (~lan 11. Od lu ke) i

- ne obez be di me re pred vi |e ne ovom od -
lu kom (~lan 10. Od lu ke).

Nov ~a nom ka znom u iz no su od 75.000,00
di na ra ka zni }e se pred u zet nik ko ji je vla -
snik objek ta ako:

- pri stu pi ukla wa wu objek ta bez odo bre -
wa nad le ̀ nog or ga na (~lan 2. Od lu ke) i

- na sta vi sa iz vo |e wem ra do va na ukla -
wa wu objek ta, od no sno we go vog de la i po sle
do no {e wa re {e wa ko jim se za bra wu je ukla -
wa we.

Nov ~a nom ka znom u iz no su od 50.000,00
di na ra ka zni }e se pred u zet nik ko ji je vla -
snik objek ta ako:

- u utvr |e nom ro ku ne po kre ne po stu pak
za iz da va we do zvo le o ukla wa wu objek ta, od -
no sno we go vog de la (~lan 6. Od lu ke);

- u utvr |e nom ro ku ne za vr {i ra do ve na
re kon struk ci ji objek ta (~lan 11. Od lu ke) i

- ne obez be di me re pred vi |e ne ovom od -
lu kom (~lan 10. Od lu ke).

Za nov ~a nu ka znu iz sta va 4. ali ne ja 3.
ovog ~la na, iz da je se pre kr {aj ni na log. 

^lan 32.

Nov ~a nom ka znom u iz no su od 25.000,00
di na ra ka zni }e se fi zi~ ko li ce ko je je vla -
snik objek ta za pre kr {aj ako: 

- pri stu pi ukla wa wu objek ta bez odo bre -
wa nad le ̀ nog or ga na (~lan 2. Od lu ke) i 

- na sta vi sa iz vo |e wem ra do va na ukla -
wa wu objek ta, od no sno we go vog de la i po sle

do no {e wa re {e wa ko jim se za bra wu je ukla -
wa we.

Nov ~a nom ka znom u iz no su od 15.000,00
di na ra ka zni }e se fi zi~ ko li ce ko je je vla -
snik objek ta za pre kr {aj ako: 

- u utvr |e nom ro ku ne po kre ne po stu pak
za iz da va we do zvo le o ukla wa wu objek ta, od -
no sno we go vog de la (~lan 6. Od lu ke) i 

- u utvr |e nom ro ku ne za vr {i ra do ve na
re kon struk ci ji objek ta (~lan 11. Od lu ke).

Nov ~a nom ka znom u iz no su od 10.000,00
di na ra ka zni }e se fi zi~ ko li ce ko je je vla -
snik objek ta za pre kr {aj ako: 

- ne obez be di me re pred vi |e ne ovom od -
lu kom (~lan 10. Od lu ke).

Za nov ~a nu ka znu iz sta va 3. ovog ~la na,
iz da je se pre kr {aj ni na log. 

VI PRE LA ZNE I ZA VR [NE OD RED BE

^lan 33.

Po stup ci za ukla wa we obje ka ta za po ~e -
ti do da na stu pa wa na sna gu ove od lu ke,
okon ~a }e se u skla du sa pr o pi si ma ko ji su
pri me we ni pri li kom do no {e wa re {e wa o
wi ho vom ukla wa wu. 

^lan 34.

Ova od lu ka stu pa na sna gu osmog da na od
da na ob ja vqi va wa u „Slu ̀ be nom li stu gra -
da Kra qe va“. 

Skup{tina gra da Kra qe va
Broj: 011-266/2017-I
Da na: 20. septembra 2017. go di ne 

Predsednik 
Skup{tine grada Kraqeva

Nenad Markovi}, dipl. in`. saobra}aja, s.r.___________________________________________
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275.

Na osno vu ~la na 20. ta~ ka 14. Za ko na o
lo kal noj sa mo u pra vi („Slu ̀ be ni gla snik
RS“, broj 129/07, 83/14 - dr. za kon i 101/16 -
dr. za kon), ~la na 146. stav 1. Za ko na o pla ni -
ra wu i iz grad wi („Slu ̀ be ni gla snik RS“,
broj 72/09, 81/09 - ispr, 64/10 - odluka US,
24/11,121/12, 42/13 - odluka US, 50/13 - odluka
US, 98/13 - odluka US, 132/14 i 145/14), ~la na
2. i 46. Za ko na o in spek cij skom nad zo ru
(„Slu ̀ be ni gla snik RS“, broj 36/15), Za ko na
o ko mu nal noj po li ci ji („Slu ̀ be ni gla snik
RS“, broj 51/09), ~la na 35. stav 2. i ~la na 39.
Za ko na o pre kr {a ji ma („Slu ̀ be ni gla snik
RS“, broj 65/13, 13/16 i 98/16 - od lu ka US), i
~la na 26. stav 1. ta~ ka 5. i 9. Sta tu ta gra da
Kra qe va („Slu ̀ be ni list gra da Kra qe va“,
broj 15/13 - pre~i {}en tekst), 

Skup {ti na gra da Kra qe va, na sed ni ci
odr ̀ a noj da na 20. septem bra 2017. go di ne,
do ne la je

O D  L U  K U

O PO STA VQA WU PLO VI LA NA DE LU
OBA LE I VOD NOG PR O STO RA NA 
TE RI TO RI JI GRA DA KRA QE VA

I OSNOV NE OD RED BE

^lan 1.

Ovom od lu kom ure |u ju se na ~in od re |i -
va wa de lo va oba le i vod nog pr o sto ra na te -
ri to ri ji gra da Kra qe va, na ko ji ma se mo gu
po sta vqa ti plo vi la, uslo vi i na ~in po sta -
vqa wa i ukla wa wa plo vi la, oba ve ze vla sni -
ka plo vi la, kao i vr {e we nad zo ra nad pri -
me nom od re da ba ove od lu ke.

^lan 2.

Plo vi lo je brod, teh ni~ ki plov ni obje -
kat, jah ta, ~a mac, plo ve }e te lo, plu ta ju }i
obje kat, plo vi lo ko je oba vqa ri bo lov i dru -

gi obje kat ko ji je ospo so bqen za plo vid bu i
ko ji u~e stvu je u plo vid bi.

Plu ta ju }i obje kat je plo vi lo bez sop stve -
nog po go na, ko je po pra vi lu ni je pred vi |e no
za pre me {ta we ni ti za oba vqa we po seb nih
ra do va na unu tra {wim vo da ma (han gar, vo de -
ni ca, ku }a za od mor, pon ton, pon ton ski most,
stam be na la |a, ugo sti teq ski obje kat, splav
ku }i ca, plu ta ju }a ra di o ni ca i sl).

De lo vi oba le i vod nog pro sto ra na te ri -
to ri ji gra da Kra qe va kao i vr sta plo vi la
ko ja se u skla du sa ovom od lu kom mo gu po sta -
vqa ti od re |u ju se Pro gra mom o po sta vqa wu
plo vi la na de lo vi ma oba le i vod nog pro sto -
ra na te ri to ri ji gra da Kra qe va (u da qem
tek stu: Pro gram), a u skla du sa ur ba ni sti~ -
kim pla no vi ma, na pe riod od 5 (pet) go di na.

II PO STA VQA WE PLO VI LA

^lan 3.

Plo vi la, osim plu ta ju }ih obje ka ta, po -
sta vqa ju se na osno vu odo bre wa ko je iz da je
or ga ni za ci o na je di ni ca Grad ske upra ve
nad le ̀ na za po slo ve ur ba ni zma i gra |e vi -
nar stva, po zah te vu vla sni ka plo vi la, a po
spro ve de nom po stup ku do de le lo ka ci je po
Pro gra mu.

Uz zah tev za iz da va we odo bre wa za po -
sta vqa we plo vi la, osim plu ta ju }ih obje ka -
ta, pod no si se:

- plo vid be na do zvo la ko ju iz da je nad le -
`na lu~ ka ka pe ta ni ja ili dru gi akt ko jim
se do ka zu je da je plo vi lo re gi stro va no u
skla du sa za ko nom;

- do kaz da je na tra ̀ e noj lo ka ci ji do zvo -
qe no po sta vqa we plo vi la u skla du sa ur ba -
ni sti~ kim pla nom, a ko ji iz da je or ga ni za -
ci o na je di ni ca Grad ske upra ve nad le ̀ na za
po slo ve ur ba ni zma.

^lan 4.

Plu ta ju }i objek ti po sta vqa ju se na
osno vu odo bre wa ko je iz da je or ga ni za ci o na
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je di ni ca Grad ske upra ve nad le ̀ na za po slo -
ve ur ba ni zma i gra |e vi nar stva, po spro ve de -
nom po stup ku do de le lo ka ci ja, a po zah te vu
vla sni ka plu ta ju }eg objek ta ko ji je do bio
lo ka ci ju po Pro gra mu za do de lu lo ka ci ja. 

Pro gram do no si Grad sko ve }e na pred log
or ga ni za ci o ne je di ni ce Grad ske upra ve
nad le ̀ ne za po slo ve ur ba ni zma i gra |e vi -
nar stva. Pro gram sa dr ̀ i lo ka ci je ko je se
do de qu ju, uslo ve, na ~in i po stu pak do de le
lo ka ci ja i vi si nu iz no sa za ku pa lo ka ci je. 

Vi si na iz no sa za ku pa za plo vi la iz ~la -
na 19. ove od lu ke, ko ja }e se pri me wi va ti do
do no {e wa Pro gra ma i spro vo |e wa istog,
utvr |u je se u vi si ni iz no sa ko mu nal ne tak -
se za za u ze }e jav ne po vr {i ne utvr |e ne Od lu -
kom o lo kal nim ko mu nal nim tak sa ma, po ta -
rif nom bro ju 7. za Kra qe vo-pr va zo na. 

Po do bi ja wu lo ka ci je, uz zah tev za iz da -
va we odo bre wa za po sta vqa we plu ta ju }eg
objek ta pod no si se:

-do zvo la nad le ̀ nog jav nog vo do pri vred -
nog pred u ze }a;

- re {e we nad le ̀ nog jav nog vo do pri -
vred nog pred u ze }a o utvr |i va wu na kna de za
ko ri {}e we vod nog ze mqi {ta;

- uslo vi pri kqu ~e wa na ko mu nal nu in -
fra struk tu ru;

- pro je kat sa svim sa gla sno sti ma pro pi -
san po seb nim za ko ni ma;

- po tvr da o iz vr {e noj upla ti za za kup
jav ne po vr {i ne oba le ra di po sta vqe wa.

^lan 5.

Or ga ni za ci o na je di ni ca Grad ske upra -
ve ko joj je pod net zah tev do no si re {e we ko -
jim se odo bra va po sta vqa we plo vi la u ro -
ku od 8 da na od da na pod no {e wa ured nog
zah te va.

Re {e we iz sta va 1. ovog ~la na sa dr ̀ i
po dat ke o li cu ko me se iz da je odo bre we i
plo vi lu ko je se po sta vqa.

Pro je kat na osno vu ko ga je iz da to odo bre -
we za po sta vqa we plu ta ju }eg objek ta ~i ni
sa stav ni deo re {e wa iz sta va 1. ovog ~la na.

Odo bre we za po sta vqa we plo vi la, osim
plu ta ju }eg objek ta, iz da je se sa ro kom va ̀ e -
wa naj du ̀ e do da tu ma va ̀ e wa plo vid be ne
do zvo le ili dru gog ak ta ko jim se do ka zu je da
je plo vi lo re gi stro va no u skla du sa za ko -
nom.

Odo bre we za po sta vqa we plu ta ju }eg
objek ta iz da je se sa ro kom va ̀ e wa do is te ka
va ̀ no sti Pro gra ma za po sta vqa we.

Or ga ni za ci o na je di ni ca Grad ske upra -
ve nad le ̀ na za po slo ve sa o bra }a ja i gra |e -
vin ske po slo ve vo di evi den ci ju o do ne tim
re {e wi ma ko jim se odo bra va po sta vqa we
plo vi la i du ̀ no je da je dan pri me rak re {e -
wa do sta vi nad le ̀ nim in spek ci ja ma, ko mu -
nal noj po li ci ji, vo do pri vred nom pred u ze -
}u, a za plu ta ju }e objek te po slov ne na me ne i
Mi ni star stvu fi nan si ja, Po re ska upra va
Re pu bli ke Sr bi je, Fi li ja la Kra qe vo.

III OBA VE ZE VLA SNI KA PLO VI LA

^lan 6.

Vla snik plu ta ju }eg objek ta je du ̀ an da
po za vr {et ku po sta vqa wa plu ta ju }eg objek -
ta, u ro ku od 3 me se ca od da na po sta vqa wa,
od or ga ni za ci o ne je di ni ce Grad ske upra ve
nad le ̀ ne za po slo ve ur ba ni zma i gra |e vi -
nar stva pri ba vi do zvo lu za ko ri {}e we. Uz
zah tev za pri ba vqa we do zvo le za ko ri {}e -
we pod no si lac zah te va pod no si sle de }e do -
ka ze:

- da je pri kqu ~io plu ta ju }i obje kat na
elek tro di stri bu tiv nu mre ̀ u, u skla du sa
ak tom nad le ̀ nog pri vred nog dru {tva;

- da je pri kqu ~io plu ta ju }i obje kat na
vo do vod nu mre ̀ u, u skla du sa ak tom nad le -
`nog jav nog pred u ze }a;

- da je obez be dio kon tej ner za ~vr ste ot -
pat ke i za kqu ~io ugo vor sa nad le ̀ nim ko -
mu nal nim pred u ze }em za od no {e we ot pa da -
ka;
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- da je obez be dio pro pi sa ni tank za ot -
pad ne vo de i za kqu ~io ugo vor sa nad le ̀ nim
ko mu nal nim pred u ze }em za we go vo re dov no
pra ̀ we we;

- da je za kqu ~io ugo vor o osi gu ra wu od
po ̀ a ra i osi gu ra wu od od go vor no sti pre ma
tre }im li ci ma i stva ri ma;

- da je pri ba vio plu ta ju }u do zvo lu sa re -
gi stra ci o nim bro jem za re gi stra ci ju.

Nad le ̀ no pri vred no dru {tvo, od no sno
jav no pred u ze }e ne mo ̀ e da pri kqu ~i plu -
ta ju }i obje kat na od go va ra ju }u in fra struk -
tur nu mre ̀ u, ako je isto po sta vqe no bez re -
{e wa ko jim se odo bra va po sta vqa we plu ta -
ju }eg objek ta.

^lan 7.

Vla snik plo vi la, od no sno plu ta ju }eg
objek ta, oba ve zan je da plo vi lo re dov no odr -
`a va u is prav nom i ured nom sta wu, da ga bo -
ji i za {ti }u je od vla ge i vo de, da ukla wa ot -
pat ke oko plo vi la i na nos re ke na plo vi lo,
da odr ̀ a va i da se sta ra o bez bed no sti pri -
la za plo vi lu.

Vla snik plu ta ju }eg objek ta je du ̀ an da
kod sva kog pra ̀ we wa tan ka za ot pad ne vo de
obez be di pri su stvo in spek to ra za za {ti tu
`i vot ne sre di ne Grad ske upra ve, ko ji o
istom sa ~i wa va po se ban za pi snik.

U slu ~a ju na stan ka van red nih okol no sti
(po pla ve, su {a...) vla snik plu ta ju }eg objek ta
du ̀ an je da an ga ̀ u je ovla {}e no li ce, ko je }e
o we go vom tro {ku, uklo ni ti i o~i sti ti na -
no se ot pa da, dr ve }a i mu qa, na sta le oko
objek ta, sa vo de ne po vr {i ne i oba le.

^lan 8.

Vla snik plo vi la je du ̀ an da naj ka sni je
u ro ku od 30 da na od da na pre stan ka va ̀ e wa
re {e wa iz ~la na 5. stav 1. ove od lu ke uklo -
ni plo vi lo sa me sta na ko jem je bi lo odo bre -
no we go vo po sta vqa we i deo oba le i vod nog

pro sto ra o~i sti, od no sno do ve de u pr vo bit -
no sta we.

Uko li ko vla snik plo vi la, osim plu ta -
ju }eg objek ta, ne uklo ni svo je plo vi lo u ro -
ku iz sta va 1. ovog ~la na, or ga ni za ci o na je -
di ni ca Grad ske upra ve nad le ̀ na za po slo ve
in spek ci je za sa o bra }aj i pu te ve, do ne }e re -
{e we o ukla wa wu plo vi la.

Uko li ko vla snik plu ta ju }eg objek ta ne
uklo ni plu ta ju }i obje kat u ro ku iz sta va 1.
ovog ~la na, or ga ni za ci o na je di ni ca Grad -
ske upra ve nad le ̀ na za po slo ve ko mu nal ne
in spek ci je do ne }e re {e we o ukla wa wu plu -
ta ju }eg objek ta.

Uko li ko vla snik plu ta ju }eg objek ta ne
pri ba vi do zvo lu za ko ri {}e we u ro ku iz
~la na 6. ove od lu ke, or ga ni za ci o na je di ni -
ca Grad ske upra ve nad le ̀ na za po slo ve gra -
|e vin ske in spek ci je do ne }e re {e we ko jim
}e na re di ti vla sni ku da pri ba vi do zvo lu za
ko ri {}e we u ro ku od 30 da na, a ako je vla -
snik ne pri ba vi u utvr |e nom ro ku, do ne }e
re {e we o za bra ni ko ri {}e wa / upo tre be
objek ta.

Iz vr {e we re {e wa o za bra ni upo tre be
objek ta iz vr {i }e se ne po sred nom pri nu dom:
pe ~a }e wem objek ta, pro sto ri ja, ma {i na i
opre me, pri bi ja wem re {e wa ko jim je od re -
|e na me ra za bra ne na vid nom me stu na objek -
tu, za tva ra wem pred me ta pe ~a }e wa i uti -
ski va wem oti ska pe ~a ta na cr ve nom te~ nom
pe ~at nom vos ku ta ko da se za hva ti tra ka za
pe ~a }e we i na taj na ~in one mo gu }i upo tre ba
pred me ta pe ~a }e wa.

^lan 9.

Uko li ko se pri vre me no iz vo de neo d lo -
`ni ra do vi na de lu oba le i vod nog pro sto ra
na ko me se na la zi plo vi lo za ko je je iz da to
odo bre we za po sta vqa we, or ga ni za ci o na je -
di ni ca Grad ske upra ve nad le ̀ na za po slo ve
in spek ci je za sa o bra }aj i pu te ve, od no sno
ko mu nal ne in spek ci je do ne }e re {e we o
pri vre me nom iz me {ta wu tog plo vi la.
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IV PRE STA NAK VA @E WA 
ODO BRE WA

^lan 10.

Re {e we o odo bre wu za po sta vqa we plo -
vi la pre sta je da va ̀ i:

- uko li ko se iz me na ma ili do pu na ma ur -
ba ni sti~ kog pla na pro me ni na me na pro sto -
ra na ko jem je re {e wem odo bre no po sta vqa -
we plo vi la;

- uko li ko pre sta ne da va ̀ i ne ki od
uslo va od no sno do ka za na osno vu ko jih je iz -
da to odo bre we;

- uko li ko se plu ta ju }i obje kat ne po sta -
vi u ro ku od 3 me se ci od da na pri je ma re {e -
wa o odo bre wu za we go vo po sta vqa we;

- u dru gim slu ~a je vi ma pro pi sa nim za -
ko nom.

V UKLA WA WE PLO VI LA

^lan 11.

Re {e we o ukla wa wu do ne }e se za:
- plo vi lo po sta vqe no bez odo bre wa za

po sta vqa we;
- plo vi lo ko je se ko ri sti su prot no re {e -

wu ko jim je odo bre no po sta vqa we plo vi la;
- ha va ri sa no i na pu {te no plo vi lo i de -

lo ve plo vi la;
- plo vi lo ko je je po sta vqe no pre stu pa -

wa na sna gu ove od lu ke, a za ko je ni je pri ba -
vqe no odo bre we za po sta vqa we u skla du sa
~la nom 20. ove od lu ke.

^lan 12.

Uko li ko vla snik plo vi la isto ne uklo -
ni po do ne tom re {e wu o ukla wa wu ukla wa -
we plo vi la ili de la plo vi la spro ve {}e or -

ga ni za ci o na je di ni ca Grad ske upra ve nad -
le ̀ na za po slo ve in spek ci je za sa o bra }aj i
pu te ve, od no sno ko mu nal ne in spek ci je, pre -
ko dru gog li ca, o tro {ku we go vog vla sni ka.

Uko li ko se ne mo ̀ e utvr di ti vla snik
plo vi la, ukla wa we plo vi la ili de la plo -
vi la iz vr {i }e se na na ~in utvr |en u sta vu
1. ovog ~la na, o tro {ku gra da Kra qe va.

Prav no li ce ili pred u zet nik ko me se
do de li ukla wa we plo vi la ili de la plo vi -
la, spro vo di po slo ve ukla wa wa, ~u va wa i
ra sta vqa wa pri nud no uklo we nog plo vi la,
sa mo stal no ili pre ko dru gog li ca ovla {}e -
nog za oba vqa we tih po slo va.

Tro {ko vi pri nud nog ukla wa wa na pla -
}u ju se od vla sni ka plo vi la pu tem za kqu~ -
ka o tro {ko vi ma kao iz vr {nom is pra vom u
po stup ku pro pi sa nim za ko nom.

Vla snik pri nud no uklo we nog plo vi la du -
`an je da ga pre u zme u ro ku od 120 da na od da -
na ukla wa wa, uz pla }a we na kna de za ~u va we.

Uko li ko vla snik ne pre u zme pri nud no
uklo we no plo vi lo, u ro ku iz sta va 5. ovog
~la na, prav no li ce ili pred u zet nik ko me se
do de li ukla wa we plo vi la ili de la plo vi -
la, or ga ni zo va }e pro da ju plo vi la na jav noj
li ci ta ci ji.

Od sred sta va do bi je nih pro da jom plo vi -
la na jav noj li ci ta ci ji, naj pre se na mi ru ju
tro {ko vi na kna de za ~u va we plo vi la, a pre -
o sta la sred stva se upla }u ju na ra ~un vla -
sni ka plo vi la, a uko li ko je vla snik ne po -
znat, ta sred stva pri pa da ju bu xe tu gra da
Kra qe va.

Uko li ko se pri nud no uklo we no plo vi lo
ne pro da na dve uza stop ne jav ne li ci ta ci je,
ta kav obje kat se ra sta vqa i pro da je kao ot -
pad.

VI ZA BRA NE

^lan 13.

Za bra we no je:
- pr qa we de la oba le oko plo vi la i vo do -

to ka;
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- is pu {ta we ot pad ne (teh no lo {ke) vo de
u re ku;

- pri ve zi va we plo vi la za ka men, dr vo,
klu pu i sl;

- o{te }e we oba le is pred plo vi la;
- po sta vqa we do dat ne opre me i stva ri

na oba li (sto lo va i sto li ca, le ̀ aq ki, sun -
co bra na, dr va za lo ̀ e we, am ba la ̀ e i sl. ).

Iz u zet no, mo ̀ e se iz vr {i ti za u ze }e jav -
ne po vr {i ne oba le, sa odo bre wem or ga ni za -
ci o ne je di ni ce Grad ske upra ve nad le ̀ ne za
po slo ve ur ba ni zma i gra |e vi nar stva, u
skla du sa dru gim od lu ka ma ko je re gu li {u
ovu oblast.

VII NAD ZOR

^lan 14.

Nad zor nad pri me nom od re da ba ove od lu -
ke vr {e nad le ̀ ne or ga ni za ci o ne je di ni ce
Grad ske upra ve.

Po slo ve in spek cij skog nad zo ra nad
pri me nom ove od lu ke vr {i or ga ni za ci o na
je di ni ca Grad ske upra ve nad le ̀ na za in -
spek cij ske po slo ve, pre ma utvr |e nim nad le -
`no sti ma.

Ko mu nal no-po li cij ske i dru ge po slo ve
na odr ̀ a va wu ko mu nal nog re da ure |e nog
ovom od lu kom i kon tro lu pri me ne od lu ke u
skla du sa Za ko nom o ko mu nal noj po li ci ji i
dru gim pro pi si ma, vr {i ko mu nal na po li -
ci ja.

VIII NAD LE @NOST OR GA NA ZA 
RE [A VA WE PO @AL BI

^lan 15.

Pro tiv aka ta ko ja se do no se na osno vu
ove od lu ke mo ̀ e se iz ja vi ti `al ba Grad -
skom ve }u gra da Kra qe va u ro ku od 15 (pet -
na est) da na od da na pri je ma ak ta.

@al ba iz ja vqe na na re {e we o ukla wa -
wu i pri vre me nom iz me {ta wu plo vi la ne
za dr ̀ a va iz vr {e we re {e wa.

IX KA ZNE NE OD RED BE

^lan 16.

Nov ~a nom ka znom u fik snom iz no su od
150.000,00 di na ra iz da va wem pre kr {aj nog
na lo ga ka zni }e se pri vred no dru {tvo, od no -
sno dru go prav no li ce za pre kr {aj ako:

1. po sta vi plo vi lo, osim plu ta ju }eg
objek ta, bez odo bre wa za po sta vqa we (~lan 3.
stav 1. ove od lu ke);

2. po sta vi plu ta ju }i obje kat bez odo bre -
wa za po sta vqa we (~lan 4. stav 1. ove od lu -
ke);

3. po stu pa su prot no ili ne iz vr {i oba -
ve ze pro pi sa ne ~la nom 6. ove od lu ke;

4. po stu pa su prot no ili ne iz vr {i oba -
ve ze pro pi sa ne ~la nom 8. ove od lu ke;

Nov ~a nom ka znom za pre kr {aj iz sta va
1. ovog ~la na ka zni }e se u fik snom iz no su
od 75.000,00 di na ra iz da va wem pre kr {aj nog
na lo ga pred u zet nik.

Nov ~a nom ka znom za pre kr {aj iz sta va
1. ovog ~la na ka zni }e se u fik snom iz no su
od 25.000,00 di na ra iz da va wem pre kr {aj nog
na lo ga od go vor no li ce u pri vred nom dru -
{tvu, od no sno dru gom prav nom li cu i fi -
zi~ ko li ce.

^lan 17.

Nov ~a nom ka znom u u fik snom iz no su od
150.000,00 di na ra iz da va wem pre kr {aj nog
na lo ga ka zni }e se nad le ̀ no pri vred no dru -
{tvo, od no sno jav no pred u ze }e ko je pri kqu -
~i plu ta ju }i obje kat na od go va ra ju }u in -
fra struk tur nu mre ̀ u, ako ni je iz da to re -
{e we ko jim se odo bra va we go vo po sta vqa we
(~lan 6. stav 2. ove od lu ke).
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Nov ~a nom ka znom za pre kr {aj iz sta va 1.
ovog ~la na ka zni }e se u fik snom iz no su od
25.000,00 di na ra iz da va wem pre kr {aj nog na -
lo ga od go vor no li ce u nad le ̀ nom pri vred -
nom dru {tvu, od no sno jav nom pred u ze }u. 

^lan 18.

Nov ~a nom ka znom u fik snom iz no su od
70.000,00 di na ra ka zni }e se iz da va wem pre -
kr {aj nog na lo ga pri vred no dru {tvo, od no -
sno dru go prav no li ce, za pre kr {aj ako:

1. po stu pa su prot no ~la nu 7. ove od lu ke;
2. pri vre me no ne iz me sti plo vi lo sa de -

la oba le na ko jem se pri vre me no iz vo de neo -
p hod ni ra do vi (~lan 9. ove od lu ke);

3. po stu pa su prot no za bra ni iz ~lana 13.
ove od lu ke;

4. ne po stu pa po re {e wu in spek ci je.
Nov ~a nom ka znom za pre kr {aj iz sta va

1. ovog ~la na ka zni }e se u fik snom iz no su
od 40.000,00 di na ra iz da va wem pre kr {aj nog
na lo ga pred u zet nik.

Nov ~a nom ka znom za pre kr {aj iz sta va
1. ovog ~la na ka zni }e se u fik snom iz no su
od 15.000,00 di na ra iz da va wem pre kr {aj nog
na lo ga od go vor no li ce u pri vred nom dru -
{tvu, od no sno dru gom prav nom li cu i fi -
zi~ ko li ce.

H PRE LA ZNE I ZA VR [NE OD RED BE

^lan 19.

Plo vi la ko ja su po sta vqe na do da na stu -
pa wa na sna gu ove od lu ke, mo gu pri vre me no,
do re a li za ci je Pr o gra ma, osta ti na me stu
na ko jem su po sta vqe na, sa mo ako je vla sni -
ku tog plo vi la, po spro ve de nom po stup ku iz
~la no va 3, 4. i 5. ove od lu ke, odo bre no po sta -
vqa we plo vi la, uz pla }a we utvr |e ne vi si ne
iz no sa za kup ni ne iz ove od lu ke.

Vla snik plo vi la iz sta va 1. ovog ~la na
je du ̀ an da u u ro ku od 3 me se ca od da na stu -
pa wa na sna gu ove od lu ke pri ba vi do zvo lu za
ko ri {}e we i is po {tu je sve od red be ove od -
lu ke. 

Ako vla snik plo vi la ko ja su po sta vqe -
na do da na stu pa wa na sna gu ove od lu ke ne
pri ba vi do zvo lu za ko ri {}e we u ro ku iz
sta va 2. ovog ~la na, od no sno ako zah tev bu de
od bi jen, du ̀ an je da uklo ni plo vi lo i da
ko ri {}e ni deo oba le, vod nog pro sto ra i
okol no vod no ze mqi {te o~i sti, sa ni ra
o{te }e wa na oba lo u tvr di, od no sno vra ti u
pr vo bit no sta we o svom tro {ku.

^lan 20.

Stu pa wem na sna gu ove od lu ke pre sta ju
da va ̀ e od red be po gla vqa 5. Spla vo vi i re -
sto ra ni na vo di od ~la na 63. za kqu~ no sa
~la nom 65. Od lu ke o po sta vqa wu ma wih
mon ta ̀ nih obje ka ta na jav nim po vr {i na ma
(„Slu ̀ be ni list gra da Kra qe va“ broj 17/09
i 7/11).

^lan 21.

Ova od lu ka stu pa na sna gu osmog da na od
da na ob ja vqi va wa u „Slu ̀ be nom li stu gra -
da Kra qe va“.

Skup{tina gra da Kra qe va
Broj: 011-267/2017-I
Da na: 20. septembra 2017. go di ne 

Predsednik 
Skup{tine grada Kraqeva

Nenad Markovi}, dipl. in`. saobra}aja, s.r.___________________________________________
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276.

Na osno vu ~la na 20. stav 1. ta~ ka 26, ~la -
na 32. stav 1. ta~ ka 6. Za ko na o lo kal noj sa -
mo u pra vi („Slu ̀ be ni gla snik RS“, broj
129/07, 83/14- dr. za kon, 101/16 - dr. za kon),
~la na 54. Za ko na o do bro bi ti `i vo ti wa
(„Slu ̀ be ni gla snik RS“, broj 41/09), ~la na
46. Za ko na o ve te ri nar stvu („Slu ̀ be ni gla -
snik RS“, broj 91/05, 30/10 i 93/12), ~la na 39.
Za ko na o pre kr {a ji ma („Slu ̀ be ni gla snik
RS’’, broj 65/13 i 13/16) i ~la na 16. stav 1.
ta~ ka 25. i ~lan 26. stav 1. ta~ ka 9. Sta tu ta
gra da Kra qe va („Slu ̀ be ni list gra da Kra -
qe va’’, broj 15/13 - pre~i {}en tekst),

Skup {ti na gra da Kra qe va, na sed ni ci
odr ̀ a noj da na 20. sep tem bra 2017. go di ne,
do ne la je

O D  L U  K U 

O USLO VI MA I NA ̂ I NU DR @A WA
DO MA ]IH @I VO TI WA 

I OP [TE OD RED BE

^lan 1.

Ovom od lu kom ure |u ju se bli ̀ i uslo vi
za dr ̀ a we i za {ti tu do ma }ih `i vo ti wa na
te ri to rij i gra da Kra qe va. 

^lan 2.

Do ma }im `i vo ti wa ma u smi slu ove od -
lu ke (u da qem tek stu: do ma }e `i vo ti we)
sma tra ju se: 

1. ko pi ta ri (ko wi, ma gar ci, ma zge i mu -
le), 

2. pap ka ri (go ve da, ov ce, ko ze i svi we), 

3. ku} ni qu bim ci (psi i ma~ ke),
4. ku ni }i (ze ~e vi),
5. per na te `i vo ti we (ko ko {ke, }ur ke,

gu ske, pat ke i dru ge per na te `i vo ti we), 
6. p~e le, 
7. go lu bo vi i 
8. ukra sne i eg zo ti~ ne `i vo ti we.
Dr ̀ a lac do ma }ih `i vo ti wa je sva ko

prav no ili fi zi~ ko li ce, od no sno pred u -
zet nik, ko je ima pra vo ~u va wa, dr ̀ a wa, uz -
go ja, ga je wa, re pro duk ci je, tran spor ta, ko -
ri {}e wa, pro da je na osno vu pi sme nog odo -
bre wa vla sni ka `i vo ti we i ko je je od go vor -
no za `i vot, za {ti tu zdra vqa i do bro bit
`i vo ti we.

^lan 3.

Dr ̀ a lac do ma }ih `i vo ti wa du ̀ an je
da obez be di od go va ra ju }e uslo ve, od no sno od -
go va ra ju }u ne gu, is hra nu, hi gi jen ske uslo ve
i le ~e we do ma }ih `i vo ti wa, kao i da obez -
be di da se dr ̀ a wem `i vo ti wa ne za ga |u je
oko li na i ne uz ne mi ra va ju tre }a li ca.

^lan 4.

Dr ̀ a lac do ma }ih `i vo ti wa du ̀ an je
da od mah pri ja vi ugi nu }e do ma }e `i vo ti we
ili sum wu da je `i vo ti wa obo le la od ne ke
za ra zne bo le sti naj bli ̀ oj ve te ri nar skoj
slu ̀ bi ili nad le ̀ noj ve te ri nar skoj in -
spek ci ji u skla du sa po seb nim pro pi si ma.

Dr ̀ a lac do ma }ih `i vo ti wa mo ra da
po se du je po tvr du ovla {}e ne ve te ri nar ske
slu ̀ be o re dov noj vak ci na ci ji do ma }ih
`i vo ti wa u skla du sa po seb nim pro pi som.

^lan 5.

Uslo vi i na ~in dr ̀ a wa do ma }ih `i vo -
ti wa iz ~la na 1. ove od lu ke de fi ni {u se u
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od no su na pod ru~ ja-zo ne gra da Kra qe va
utvr |e ne po seb nom od lu kom ko jom se od re |u -
ju ele men ti po re za na imo vi nu, a u ko joj se
na la zi obje kat u ko jem se dr ̀ e do ma }e `i vo -
ti we i u od no su na vr stu objek ta. 

Objek tom iz sta va 1. ovog ~la na sma tra
se: 

1. obje kat po ro di~ nog sta no va wa, 
2. obje kat vi {e po ro di~ nog sta no va wa, 
3. osta li objek ti u ko ji ma se dr ̀ e do ma -

}e `i vo ti we (po mo} ni objek ti, ogra |e ni
pro sto ri, ka ve zi, ko {ni ce i sl).

^lan 6.

Od red be ove od lu ke ne pri me wu ju se na
prav na i fi zi~ ka li ca ko ja u vr {e wu svo je
re dov ne de lat no sti, za ko ju su re gi stro va na
u skla du sa za ko nom, ko ri ste `i vo ti we
(slu ̀ be ni psi) i ko ji ma je pred met po slo va -
wa ~u va we ili uz goj `i vo ti wa (far me i od -
ga ji va~ ni ce pa sa) shod no od red ba ma za ko na
iz obla sti ve te ri ne, za ko na iz obla sti ure -
|i va wa do bro bi ti `i vo ti wa i za ko na iz
obla sti za {ti te `i vot ne sre di ne.

II DR @A WE DO MA ]IH @I VO TI WA

^lan 7.

U objek ti ma po ro di~ nog sta no va wa i vi -
{e po ro di~ nog sta no va wa, u smi slu ~la na 5.
ove od lu ke, do zvo qe no je dr ̀ a we ku} nih
qu bi ma ca (pa sa i ma ~a ka), ku ni }a (ze ~e va) i
ukra snih i eg zo ti~ nih `i vo ti wa.

U osta lim objek ti ma se mo gu dr ̀ a ti do -
ma }e `i vo ti we u skla du sa uslo vi ma i na -
~i nom utvr |e nim ovom od lu kom.

Vla sni ci, od no sno ko ri sni ci obje ka ta
u jav noj upo tre bi, u smi slu ove od lu ke, du -
`ni su da na vid nom me stu is tak nu oba ve -
{te we o slo bod nom uvo |e wu, od no sno za bra -
ni uvo |e wa do ma }ih `i vo ti wa u obje kat.

III DR @A WE PA SA I MA ̂ A KA

^lan 8.

Na te ri to ri ji gra da Kra qe va mo gu se, u
skla du sa od red ba ma ove od lu ke, dr ̀ a ti psi
i ma~ ke u sta nu, zgra di ko lek tiv nog sta no -
va wa, po ro di~ noj ku }i. 

U jed nom sta nu zgra de ko lek tiv nog sta -
no va wa mo gu se dr ̀ a ti naj vi {e dva psa ili
dve ma~ ke.

Pod mla dak `i vo ti wa iz sta va 2. ovog
~la na mo ̀ e se dr ̀ a ti u sta nu naj du ̀ e do 3
me se ca.

Za dr ̀ a we vi {e `i vo ti wa od bro ja
pred vi |e nog sta vom 2. ovog ~la na po treb na
je pi sa na sa gla snost ve }i ne vla sni ka sta no -
va u zgra da ma ko lek tiv nog sta no va wa.

Iz u zet no, psi i ma~ ke se mo gu dr ̀ a ti u
za jed ni~ kim pro sto ri ja ma stam be ne zgra de
(pe ri o ni ca, pro sto ri ja za su {e we ve {a,
pro sto ri ja za rad or ga na upra vqa wa zgra -
dom, pro sto ri ja za sme {taj opre me za te ku }e
odr ̀ a va we zgra de), po pret hod no pri ba vqe -
noj sa gla sno sti stam be ne za jed ni ce, na na -
~in ko jim se obez be |u je wi ho va do bro bit, u
skla du sa za ko nom ko jim se ure |u je do bro bit
`i vo ti wa.

Psi i ma~ ke se mo gu dr ̀ a ti u od go va ra -
ju }em objek tu i u dvo ri {tu zgra de ko lek tiv -
nog sta no va wa, dvo ri {tu po slov nog objek ta,
dvo ri {tu po ro di~ ne ku }e, za jed ni~ kom dvo -
ri {tu po ro di~ ne ku }e i u dvo ri {tu sa ve -
}im bro jem po ro di~ nih ku }a u po seb nom
objek tu, po pret hod noj pri ba vqe noj pi sa noj
sa gla sno sti svih vla sni ka sta no va i po seb -
nih de lo va stam be ne zgra de, su vla sni ka po -
ro di~ ne ku }e, od no sno sa gla sno sti svih vla -
sni ka po ro di~ nih ku }a.

U za jed ni~ kom sta nu psi i ma~ ke se mo -
gu dr ̀ a ti uko li ko po sto ji pi sa na sa gla -
snost svih su vla sni ka. 

Do zvo qe no je uvo |e we pa sa i ma ~a ka u
lift zgra de ko lek tiv nog sta no va wa uko li -
ko je pra zan. Pri li kom ko ri {}e wa lif ta,
ste pe ni {ta i hod ni ka stam be ne zgra de, pas
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mo ra bi ti na po vo cu pod ne po sred nom kon -
tro lom vla sni ka od no sno dr ̀ a o ca.

^lan 9.

Obje kat za dr ̀ a we pa sa  iz ~la na 8.  stav
3.  ove od lu ke  mo ra bi ti uda qen naj ma we 5m
od naj bli ̀ e stam be ne zgra de ili po slov nog
objek ta na su sed noj par ce li, od no sno ku }a u
dvo ri {tu sa ve }im bro jem po ro di~ nih ku }a. 

^lan 10.

Psi i ma~ ke mo gu se dr ̀ a ti pod uslo vi -
ma i na na ~in da se ne uz ne mi ra va ju tre }a
li ca pre ko me re ko ja je uo bi ~a je na, s ob zi -
rom na pri ro du i na me nu ne po kret no sti u
ko joj tre }a li ca bo ra ve, kao i da se obez be di
si gur nost i hi gi je na.

^lan 11.

Pro stor u ko me se dr ̀ e psi i ma~ ke iz
~la na 8. ove od lu ke mo ra se re dov no ~i sti ti
i odr ̀ a va ti, a po vre me no i dez in fi ko va ti.

^lan 12.

Psi ko ji se dr ̀ e kao ku} ni qu bim ci, a
ko ji pred sta vqa ju opa snost po oko li nu, dr -
`e se u skla du sa po seb nim pro pi si ma ko jim
se ure |u je na ~in dr ̀ a wa pa sa ko ji mo gu
pred sta vqa ti opa snost po oko li nu (opa sni
psi).

^lan 13.

Ula zna ka pi ja dvo ri {ta stam be ne zgra -
de, dvo ri {ta po ro di~ ne ku }e, za jed ni~ kog

dvo ri {ta po ro di~ ne ku }e, dvo ri {ta sa ve -
}im bro jem po ro di~ nih ku }a, ula zna vra ta
sta na u zgra di ko lek tiv nog sta no va wa u ko -
jem se dr ̀ i pas, mo ra bi ti vid no ozna ~e na
ta blom i cr te ̀ om i nat pi som ko ji uka zu je
na pri su stvo psa. 

IV IZ VO \E WE PA SA I MA ̂ A KA 

^lan 14.

Po vr {i ne jav ne na me ne i po vr {i ne u
jav nom ko ri {}e wu (u da qem tek stu: jav ne
po vr {i ne), u smi slu od re da ba ove od lu ke su:
jav ne sa o bra }aj ne po vr {i ne, jav ne ze le ne
po vr {i ne, po vr {i ne oko objek ta jav ne na -
me ne i ne iz gra |e no gra |e vin sko ze mqi {te
na me we no za ure |e we ili iz grad wu obje ka ta
jav ne na me ne ili jav nih po vr {i na i po vr -
{i ne ko je plan skim do ku men tom ni su od re -
|e ne kao po vr {i ne jav ne na me ne, a do stup ne
su ve }em bro ju gra |a na, kao {to su iz gra |e -
ne i ure |e ne sa o bra }aj ne i ze le ne po vr {i ne
unu tar i iz me |u blo ko va zgra da, iz me |u
zgra da, unu tar otvo re nih tr ̀ nih cen ta ra,
ko lo na da, pa sa ̀ a i sl. 

Vla snik, od no sno dr ̀ a lac psa je du ̀ an
da psa iz vo di na po vo cu i sa pri bo rom za sa -
ni tar no ~i {}e we za ga |e ne po vr {i ne.

Vla snik, od no sno dr ̀ a lac psa i ma~ ke
ko ji ih iz vo di sno si pu nu od go vor nost za
wi ho vo po na {a we na jav noj po vr {i ni.

^lan 15.

Psi i ma~ ke se mo gu iz vo di ti sa mo uko -
li ko su vak ci ni sa ni pro tiv be sni la i traj -
no obe le ̀ e ni u skla du sa za ko nom ko jim se
ure |u je ve te ri nar stvo.

Pri li kom iz vo |e wa pa sa vla snik ili
dr ̀ a lac du ̀ an je da kod se be ima po tvr de o
iz vr {e nom obe le ̀ a va wu i o vak ci na ci ji za
te ku }u go di nu.
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^lan 16.

Opa snog psa iz ~la na 12. ove od lu ke na
jav nu po vr {i nu mo gu iz vo di ti sa mo  pu no -
let na li ca i to sa za {tit nom kor pom i na
po vo cu, u skla du sa po seb nim pro pi si ma.

Iz u zet no, pas sred weg ra sta i ve li ki
pas (vi si ne  55cm me re no u vi si ni gre be na)
mo ̀ e se iz vo di ti  bez za {tit ne kor pe i po -
vo ca, uko li ko is pu wa va uslo ve ko ji ma se
ure |u je na ~in i dr ̀ a we pa sa ko ji mo gu
pred sta vqa ti opa snost za oko li nu, tj. uko -
li ko je vla snik od no sno dr ̀ a lac psa za jed -
no sa psom pro {ao pred vi |e nu obu ku uz pro -
ve ru ste pe na so ci ja li za ci je, o ~e mu mo ra da
po se du je do kaz.

Pri li kom iz vo |e wa opa snog psa na jav -
ne po vr {i ne, li ce ko je ga iz vo di du ̀ no je
da sa so bom no si po tvr du za psa, iz da tu u
skla du sa po seb nim  pro pi sim.

^lan 17.

Psi se mo gu iz vo di ti i pu {ta ti da se
slo bod no kre }u na sle de }im jav nim po vr {i -
na ma:

KRA QE VO
- po jas tro to a ra Do si te je ve uli ce (le va

stra na uli ce po sma tra no od Au to-mo to dru -
{tva Kra qe vo pre ma Mag no hro mu i to od
ugqa re „Ogrev“ do Ma {in skog fa kul te ta);

- le vom stra nom oba le re ke Ibar (po ~ev
od pro sto ra pi ja ce niz vod no);

- be de mom de sne stra ne oba le re ke Ibar
(po ~ev od mo sta na re ci Ibar kod par ka
„Pqa kin {a nac“ niz vod no);

- na ze le noj po vr {i ni-pa di na ma Ra tar -
skog ima wa;

- deo par ka kod Do ma dru {tve nih or ga -
ni za ci ja (ogra |en za tvo ren pro stor od 20-
30m2).

U[]E
- le vom stra nom uz vod no uz re ku ibar po -

~ev od Ibar skog mo sta do za se o ka Xe le pi.

MA TA RU [KA BA WA
- de sna oba la re ke Ibar po ~ev od mo sta

na re ci Ibar niz vod no (do wi deo be de ma).
Jav ne po vr {i ne iz sta va 1. ovog ~la na

mo ra ju se dez in fi ko va ti na sva ka 3 me se ca. 
Or ga ni za ci ja po slo va dez in fek ci je iz

pret hod nog sta va po ve ra va se JKP „^i sto -
}a“ iz Kra qe va.

Unu tra {wa or ga ni za ci o na je di ni ca
Grad ske upra ve nad le ̀ na za ko mu nal ne po -
slo ve }e do ne ti re {e we o po sta vqa wu ta bli
za za bra we no slo bod no kre ta we pa sa i po sta -
vqa we kan ti za od la ga we pse }eg i ma ~i jeg
iz me ta na jav nim po vr {i na ma na osno vu
pred lo ga pred u ze }a ko je oba vqa de lat nost
odr ̀ a va wa jav nih ze le nih po vr {i na o lo -
ka ci ja ma za po sta vqa we ta bli sa nat pi som,
od no sno ozna kom za bra we no slo bod no kre ta -
we pa sa i pred lo gom lo ka ci ja za po sta vqa -
we kan ti za od la ga we pse }eg i ma ~i jeg iz me -
ta, a uz pret hod nu sa gla snost JP za ure |i va -
we gra |e vin skog ze mqi {ta „Kra qe vo“.

^lan 18.

Uko li ko pas ili ma~ ka pri li kom iz vo -
|e wa i kre ta wa za ga de jav nu po vr {i nu, vla -
snik ili dr ̀ a lac je du ̀ an da je bez od la ga -
wa o~i sti.

Uko li ko pas ili ma~ ka pri li kom iz vo -
|e wa iz sta na za ga de za jed ni~ ke pro sto ri je
stam be ne zgra de, dvo ri {te zgra de ko lek tiv -
nog sta no va wa, dvo ri {te zgra de ko lek tiv -
nog sta no va wa, za jed ni~ ko dvo ri {te po ro -
di~ ne ku }e i  dvo ri {te sa ve }im bro jem po -
ro di~ nih ku }a, dr ̀ a lac je du ̀ an da za ga |e -
nu po vr {i nu o~i sti i ope re, a po po tre bi i
dez in fi ku je.

^lan 19.

Ako pas ili ma~ ka ozle de ne ko li ce,
vla snik, od no sno dr ̀ a lac `i vo ti wa du ̀ an
je da o to me od mah oba ve sti or gan dr ̀ av ne
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upra ve nad le ̀ an za po slo ve ve te ri nar ske
in spek ci je.

V DR @A WE OSTA LIH DO MA ]IH 
@I VO TI WA

Ku ni }i (ze ~e vi)

^lan 20.

U objek ti ma po ro di~ nog i vi {e po ro di~ -
nog sta no va wa, kao i osta lim objek ti ma u
smi slu ove od lu ke, mo gu se dr ̀ a ti naj vi {e
dva ku ni }a (ze ca) i to u pr voj i dru goj zo ni. 

Osta li objek ti iz sta va 1. ovog ~la na, u
smi slu ove od lu ke mo ra ju da bu du iz gra |e ni
od tvr dog ma te ri ja la, a uko li ko su objek ti
ogra |e ni pro stor, ka vez ili sl, pod mo ra da
bu de iz gra |en od tvr dog ma te ri ja la ko ji mo -
`e da se ~i sti i dez in fi ku je.

U objek ti ma iz ~la na 5. ove od lu ke u
osta lim zo na ma na te ri to ri ji gra da Kra qe -
va, ku ni }i se mo gu dr ̀ a ti na sle de }i na ~in:

Uko li ko se u we mu na la zi do 100 ku ni }a
(ze ~e va), mo ra da bu de uda qen 7 me ta ra od naj -
bli ̀ eg stam be nog ili po slov nog objek ta, 30
me ta ra uko li ko se u we mu na la zi od 100 do
1000 ku ni }a (ze ~e va) i 50 me ta ra uko li ko se
u we mu na la zi pre ko 1000 ku ni }a (ze ~e va).

Uko li ko se osta li objek ti u ko ji ma se
dr ̀ e ku ni }i (ze ~e vi) na la ze na po vr {i na -
ma ko je ko ri sti vi {e vla sni ka od no sno ko -
ri sni ka obje ka ta po ro di~ nog i vi {e po ro -
di~ nog sta no va wa na tim po vr {i na ma, dr -
`a lac ku ni }a (ze ~e va) je u oba ve zi da pri ba -
vi wi ho vu pi sa nu sa gla snost. 

Per na ta `i vi na

^lan 21.

U objek ti ma u smi slu ove od lu ke za bra -
we no je dr ̀ a we per na te `i vi ne u pr voj i

dru goj zo ni, a u osta lim zo na ma u objek ti ma
po ro di~ nog i vi {e po ro di~ nog sta no va wa.

U osta lim objek ti ma u osta lim zo na ma u
smi slu ove od lu ke, do zvo qe no je dr ̀ a we per -
na te `i vi ne, pod uslo vi ma da je po mo} ni
obje kat, kao i pod u ogra |e nom pr o sto ru ili
ka ve zu, iz gra |en od tvr dog ma te ri ja la ko ji
se mo ̀ e la ko ~i sti ti i dez in fi ko va ti.

Pod u osta lim objek ti ma u smi slu ove
od lu ke mo ra da bu de od vo do ne pro pu snog ma -
te ri ja la, sa na gi bom pre ma ka na lu za od vo -
|e we vo de i ne ~i sto }a u ja mu za od la ga we
staj skog |u bri va. 

Osta li objek ti u smi slu ove od lu ke ko ji
sa dr ̀ e do 100 je din ki vr ste, mo ra ju bi ti
uda qe ni naj ma we 7 me ta ra od naj bli ̀ eg
stam be nog ili po slov nog objek ta.

Osta li objek ti u smi slu ove od lu ke ko ji
sa dr ̀ e pre ko 100 je din ki vr ste, mo ra ju bi -
ti uda qen naj ma we 30 me ta ra od naj bli ̀ eg
stam be nog ili po slov nog objek ta.

U osta lim objek ti ma u smi slu ove od lu -
ke mo ̀ e se dr ̀ a ti per na ta `i vi na, pod
uslo vom da ne ugro ̀ a va ju tre }a li ca.

Uko li ko se osta li objek ti u ko ji ma se
dr ̀ i per na ta `i vi na na la ze na po vr {i na -
ma ko je ko ri sti vi {e vla sni ka od no sno ko -
ri sni ka obje ka ta po ro di~ nog i vi {e po ro -
di~ nog sta no va wa na tim po vr {i na ma, dr -
`a lac per na te `i vi ne je u oba ve zi da pri -
ba vi wi ho vu pi sa nu sa gla snost. 

Go lu bo vi

^lan 22.

U objek ti ma u smi slu ove od lu ke za bra -
we no je dr ̀ a we go lu bo va u pr voj zo ni, a u
osta lim zo na ma u objek ti ma po ro di~ nog i
vi {e po ro di~ nog sta no va wa.

U osta lim objek ti ma u smi slu ove od lu -
ke do zvo qe no je dr ̀ a we go lu bo va, u osta lim
zo na ma pod uslo vi ma da je po mo} ni obje kat,
kao i pod u ogra |e nom pr o sto ru ili ka ve zu
iz gra |en od tvr dog ma te ri ja la ko ji se mo ̀ e
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la ko ~i sti ti i dez in fi ko va ti, kao i da je
uda qen naj ma we 10m od naj bli ̀ eg stam be nog
ili po slov nog objek ta.

Pod u osta lim objek ti ma u smi slu ove
od lu ke mo ra da bu de od vo do ne pro pu snog ma -
te ri ja la, sa na gi bom pre ma ka na lu za od vo -
|e we vo de i ne ~i sto }a u ja mu za od la ga we
staj skog |u bri va. 

^lan 23.

Osta li objek ti u smi slu ove od lu ke u ko -
ji ma se dr ̀ e go lu bo vi iz ~la na 22. ove od lu -
ke, mo ra ju re dov no da se ~i ste i naj ma we dva
pu ta go di {we dez in fi ku ju.

Dr ̀ a lac go lu bo va mo ra da po se du je po -
tvr du ovla {}e ne ve te ri nar ske slu ̀ be o re -
dov noj vak ci na ci ji go lu bo va u skla du sa po -
seb nim pro pi som.

U osta lim objek ti ma u smi slu ove od lu -
ke mo gu se dr ̀ a ti go lu bo vi pod uslo vom da
ne ugro ̀ a va ju tre }a li ca.

Uko li ko se osta li objek ti u ko ji ma se
dr ̀ e go lu bo vi na la ze na po vr {i na ma ko je
ko ri sti vi {e vla sni ka od no sno ko ri sni ka
obje ka ta po ro di~ nog i vi {e po ro di~ nog sta -
no va wa na tim po vr {i na ma, dr ̀ a lac go lu -
bo va je u oba ve zi da pri ba vi wi ho vu pi sa nu
sa gla snost. 

P~e le

^lan 24.

Za bra we no je dr ̀ a we p~e la u pr voj zo -
ni.

U dru goj zo ni do zvo qe no je dr ̀ a we p~e -
la pod uslo vi ma da je p~e li wak do 10 ko -
{ni ca uda qen naj ma we 10m od naj bli ̀ eg
stam be nog ili po slov nog objek ta i obje ka ta
za snab de va we vo dom.

U tre }oj zo ni i osta lim zo na ma do zvo qe -
no je dr ̀ a we p~e la pod uslo vi ma da je p~e -

li wak pre ko 10 ko {ni ca uda qen naj ma we
50m od naj bli ̀ eg stam be nog ili po slov nog
objek ta, objek ta za snab de va we vo dom i od
jav nih pu te va.

Uko li ko se p~e li wak iz sta va 2. ovog
~la na na la zi na po vr {i na ma ko je ko ri sti
vi {e vla sni ka od no sno ko ri sni ka obje ka ta
po ro di~ nog i vi {e po ro di~ nog sta no va wa na
tim po vr {i na ma, dr ̀ a lac ko {ni ca je u
oba ve zi da pri ba vi wi ho vu pi sa nu sa gla -
snost. 

Ukra sne i eg zo ti~ ne `i vo ti we

^lan 25.

U objek ti ma po ro di~ nog i vi {e po ro -
di~ nog sta no va wa, kao i osta lim objek ti ma
u smi slu ove od lu ke, mo gu se dr ̀ a ti ukra sne
i eg zo ti~ ne pti ce (ka na rin ci, pa pa ga ji, se -
ni ce i sl.) u bro ju i na na ~in ko jim se ne
ugro ̀ a va ju tre }a li ca.

U objek ti ma po ro di~ nog sta no va wa, kao
i osta lim objek ti ma u smi slu ove od lu ke a u
ci qu raz mno ̀ a va wa i pro da je, mo gu se dr -
`a ti ukra sne i eg zo ti~ ne pti ce, sa mo pod
uslo vom da se pret hod no pri ba vi sa gla snost
or ga na upra ve nad le ̀ nog za po slo ve ve te ri -
nar ske in spek ci je.

Ko pi ta ri i pap ka ri

^lan 26.

Za bra we no je dr ̀ a we ko pi ta ra i pap ka -
ra u objek ti ma u smi slu ove od lu ke u pr voj i
dru goj zo ni, a osta lim zo na ma u objek ti ma
po ro di~ nog i vi {e po ro di~ nog sta no va wa.

U osta lim objek ti ma u smi slu ove od lu -
ke, ko pi ta ri i pap ka ri mo gu se dr ̀ a ti u
osta lim zo na ma pod uslo vom:

- da je obje kat za sme {taj ko pi ta ra i
pap ka ra sa gra |en od tvr dog ma te ri ja la, sa
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po do vi ma od ne pro pu stqi vog ma te ri ja la i
na gi bom pre ma ka na lu za od vo |e we ne ~i sto -
}e u pri hvat nu ja mu ili |u bri {te,

- da je osve tqen, 
- da je sa pri rod nom ven ti la ci jom i vra -

ti ma okre nu tim pre ma dvo ri {tu dr ̀ a o ca,
- da je |u bri {te za ~vrst staj wak iz gra -

|e no od tvr dog gra |e vin skog ma te ri ja la ta -
ko da ne  do zvo qa va pro pu {ta we i oti ca we
ne ~i sto }e i za ga |i va we oko li ne,

- da je pri hvat na ja ma za oso ku iz gra |e -
na od ~vr stog ne pro pu sti vog gra |e vin skog
ma te ri ja la, ot por nog na dej stvo ot pad nih
ma te ri ja, sa po klop cem, ta ko da spre ~a va
pro pu {ta we i iz li va we oso ke,

- da se |u bri {te i pri hvat na ja ma re dov -
no pra zne, a sa dr ̀ aj pre vo zi tran sport nim
sred stvi ma ko ja one mo gu }a va ju pro si pa we i
za ga |i va we oko li ne.

^lan 27.

U osta lim objek ti ma - u ogra |e nom pro -
sto ru, mo ̀ e se dr ̀ a ti od re |en broj ko pi ta -
ra i pap ka ra za vi sno od po vr {i ne objek ta i
to:

1. go ve da, ko wi, ma gar ci, ma zge i mu le -
po jed na `i vo ti wa na pr vih 10 m2, a na sva -
kih sle de }ih 5 m2 jo{ po jed na `i vo ti wa,

2. ov ce, ko ze i svi we - po jed na `i vo ti -
wa na sva ka 2 m2. 

^lan 28.

Osta li objek ti u smi slu ove od lu ke za
dr ̀ a we `i vo ti wa iz ~la na 27. stav 1.ta~ ka
1. ove od lu ke mo ra ju bi ti uda qe ni od stam -
be nog ili po slov nog objek ta na su sed noj par -
ce li naj ma we 20 me ta ra.

Objek ti za dr ̀ a we `i vo ti wa iz ~la na
27. stav 1. ta~ ka 2. ove od lu ke mo ra ju bi ti
uda qe ni od stam be nog ili po slov nog objek ta
na su sed noj par ce li naj ma we 20 me ta ra.

Pri hvat na ja ma ili |u bri {te iz ~la na
26. ove od lu ke mo ra ju bi ti uda qe ni od stam -

be nog ili po slov nog objek ta na su sed noj par -
ce li naj ma we 15 me ta ra, a od ~e sme, bu na ra
ili dru gog iz vo ra vo do snab de va wa naj ma we
20 me ta ra.

Pri hvat na ja ma ili |u bri {te ne sme
bi ti na vi {oj ko ti od ~e sme, bu na ra ili
dru gog iz vo ra vo do snab de va wa.

^lan 29.

U za jed ni~ kom dvo ri {tu ko pi ta ri i
pap ka ri mo gu se dr ̀ a ti pod uslo vi ma pro -
pi sa nim ~la no vi ma ove od lu ke, sa mo ako po -
sto ji sa gla snost svih ko ri sni ka za jed ni~ -
kog dvo ri {ta.

VI HVA TA WE I OD U ZI MA WE 
DO MA ]IH @I VO TI WA I 
NE [KO DQI VO UKLA WA WE 
UGI NU LIH DO MA ]IH
@I VO TI WA

^lan 30.

Do ma }e `i vo ti we iz ~la no va 1. i 2. ove
od lu ke ko je se dr ̀ e i ga je na na ~in i na pod -
ru~ ji ma su prot no od red ba ma ove od lu ke od u -
zi ma ju se i sme {ta ju na po seb no ure |e nom
pro sto ru (u da qem tek stu: pri vre me no pri -
hva ti li {te za `i vo ti we).

Po slo ve hva ta wa i od u zi ma wa do ma }ih
`i vo ti wa oba vqa pred u ze }e ili pred u zet -
nik ko me je po ve re no oba vqa we tih po slo va
u skla du sa za ko nom.

Tro {ko vi hva ta wa i od u zi ma wa do ma -
}ih `i vo ti wa, pre vo za i sme {ta ja `i vo ti -
wa, le ~e we, is hra na, vak ci ni sa we i ne {ko -
dqi vo ukla wa we iz sta va 1. ovog ~la na pa da -
ju na te ret dr ̀ a o ca uhva }e ne i od u ze te `i -
vo ti we, ako je isti po znat.

Ako je dr ̀ a lac `i vo ti we iz sta va 1.
ovog ~la na ne po znat, tro {ko vi iz sta va 3.
ovog ~la na obez be |u ju se iz sred sta va bu xe ta
gra da.
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Uhva }e ne i od u ze te `i vo ti we iz sta va 1.
ovog ~la na ~u va ju se u pri vre me nom pri hva -
ti li {tu tri da na i du ̀ e, uko li ko to zah te -
va ju ve te ri nar sko - sa ni tar ni raz lo zi.

Nad `i vo ti wa ma ko je se sta vqa ju u pri -
vre me no pri hva ti li {te mo ra se iz vr {i ti
dez in sek ci ja i de hel min ti za ci ja (~i {}e we
crev nih pa ra zi ta) pri li kom pri je ma u isto.

@i vo ti we sme {te ne u pri vre me no pri -
hva ti li {te mo ra ju se re dov no hra ni ti i po -
ji ti.

Pri vre me no pri hva ti li {te mo ra ima -
ti do voq no od go va ra ju }eg pro sto ra za sme -
{taj `i vo ti wa, i mo ra se re dov no hi gi jen -
ski odr ̀ a va ti i dez in fi ko va ti.

@i vo ti we ko je se sme {ta ju u pri vre me -
no pri hva ti li {te mo ra ju bi ti obe le ̀ e ne,
sva ka po seb no na od go va ra ju }i na ~in - red -
nim bro je vi ma, a mo ra se vo di ti po seb na
evi den ci ja za sva ku `i vo ti wu o da tu mu i
me stu hva ta wa i od u zi ma wa, zdrav stve nom
sta wu i ko na~ nom po stup ku sa wom (traj no
obe le ̀ a va we, ste ri li za ci ja, udo mqa va we,
ne {ko dqi vo ukla wa we itd.)

O uhva }e nim i od u ze tim `i vo ti wa ma
od mah, a naj ka sni je u ro ku od 24 ~a sa oba ve -
{ta va se ve te ri nar ska in spek ci ja i ko mu -
nal na in spek ci ja, a po zna ti vla snik, od no -
sno dr ̀ a lac ovih `i vo ti wa naj ka sni je u
ro ku od 3 da na od da na wi ho vog hva ta wa.

Uko li ko `i vo ti we obo le u pri vre me -
nom pri hva ti li {tu, mo ra ju se sme sti ti u
po se ban obje kat i le ~i ti, a ako obo le od za -
ra znih bo le sti, na ~in le ~e wa od re |u je ve te -
ri nar ska or ga ni za ci ja.

Uko li ko `i vo ti we ugi nu u pri vre me -
nom pri hva ti li {tu, nad le ̀ na ve te ri nar -
ska slu ̀ ba oba ve zno utvr |u je uzrok ugi nu -
}a, a le {e vi ugi nu lih `i vo ti wa uni {ta va -
ju se na ne {ko dqiv na ~in.

Ako vla snik, od no sno dr ̀ a lac ne pre u -
zme `i vo ti wu iz pri vre me nog pri hva ti li -
{ta ili je isti ne po znat, ta kva `i vo ti wa
mo ̀ e bi ti ustu pqe na na u~ no - is tra ̀ i va~ -
koj i dru gim sli~ nim usta no va ma, ili bi ti
ustu pqe na (udo mqe na) prav nom ili fi zi~ -
kom li cu, od no sno mo ̀ e bi ti uni {te na sa -
vre me nim me to da ma na hu man na ~in. 

Ne {ko dqi vo ukla wa we le {e va `i vo ti -
wa iz obje ka ta za uz goj i dr ̀ a we, u smi slu
ove od lu ke, vr {i se u skla du sa za ko nom.

VII ME RE ZA BRA NE

^lan 31.

Za bra we no je:
1. dr ̀ a we do ma }ih `i vo ti wa i iz vo |e -

we pa sa i ma ~a ka u smi slu ove od lu ke, su -
prot no uslo vi ma i na ~i nu pro pi sa nim ovom
od lu kom;

2. na pu {ta we do ma }ih `i vo ti wa;
3. hva ta we i ukla wa we do ma }ih `i vo -

ti wa, osim od stra ne ovla {}e ne or ga ni za -
ci je ili slu ̀ be u skla du sa po stup kom i na -
~i nom pro pi sa nim ovom od lu kom;

4. osta vqa we le {e va ugi nu lih `i vo ti -
wa i wi ho vih de lo va na jav nim po vr {i na ma;

5. sa hra wi va we ugi nu lih `i vo ti wa i
wi ho vih de lo va van me sta od re |e nog za tu
svr hu;

6. uvo |e we do ma }ih `i vo ti wa u sve
objek te za jav nu upo tre bu tj. ko je ko ri ste or -
ga ni dr ̀ av ne upra ve i lo kal ne sa mo u pra ve;
objek te i pro sto ri je za zdrav stve nu za {ti tu
gra |a na; objek te i dvo ri {te obje ka ta i pro -
sto ri je u ko jim se oba vqa vas pit no-obra zov -
na de lat nost i obez be |u je sme {taj, bo ra vak
i is hra na de ce, u~e ni ka i stu de na ta; objek -
te za pro iz vod wu, kon tro lu i pro met le ko -
va; objek te za pro iz vod wu, sme {taj i pro met
`i vot nih na mir ni ca; ver ske objek te, jav na
ku pa li {ta i na dru ga jav na me sta gde se oku -
pqa ve }i broj gra |a na, osim pa sa vo di ~a za
sle pa i sla bo vi da li ca;

7. iz vo |e we do ma }ih `i vo ti wa na jav ne
po vr {i ne ra di is pa {e;

8. po je we do ma }ih `i vo ti wa na jav nim
~e sma ma i bu na ri ma na me we nim za vo do -
snab de va we gra |a na;

9. dr ̀ a we pa sa ko ji la ja wem ili za vi ja -
wem ome ta ju mir u stam be noj zgra di i su sed -
stvu;
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10. dr ̀ a we pa sa i ma ~a ka  i osta vqa we
istih bez nad zo ra vla sni ka od no sno dr ̀ a o -
ca na bal ko ni ma, te ra sa ma, lo |a ma ko je pri -
pa da ju sta nu, za jed ni~ kim dvo ri {ti ma i
pro sto ri ja ma (ta va ni ma, po dru mi ma, ve {er -
ni ca ma i sl.) stam be nih zgra da;

11. hra we we `i vo ti we neo bra |e nim kla -
ni~ nim ot pa ci ma i dru gim ot pa dom or gan -
skog po re kla ko ji mo ̀ e bi ti iz vor hra ne
glo da ri ma (mi{, pa cov i sl.) na jav nim po -
vr {i na ma i me sti ma za od la ga we ko mu nal -
nog ot pa da.

VIII NAD ZOR

^lan 32.

Nad zor nad spro vo |e wem ove od lu ke vr -
{i Grad ska upra va pre ko unu tra {we or ga -
ni za ci o ne je di ni ce nad le ̀ ne za po slo ve
in spek ci je i ko mu nal no-po li cij ske po slo -
ve, u skla du sa ovla {}e wi ma za sno va nim za
za ko nu.

IX KA ZNE NE OD RED BE

^lan 33.

Za pre kr {aj iz ~la na 3. ove od lu ke ka -
zni }e se prav no li ce nov ~a nom ka znom u iz -
no su od 150.000,00 di na ra, pred u zet nik nov -
~a nom ka znom u iz no su od 30.000,00 di na ra i
fi zi~ ko li ce i od go vo r no li ce u prav nom
li cu u iz no su od 15.000,00 di na ra.

Za pre kr {aj iz ~la na 7, 20, 21, 22, 23, 24,
25, 26, 27, 28. i 31. stav 1. ta~ ka 1. i ta~ ka 2.
ove od lu ke ka zni }e se prav no li ce nov ~a nom
ka znom u iz no su od 75.000,00 di na ra, pred u -
zet nik nov ~a nom ka znom u iz no su od 50.000,00
di na ra i fi zi~ ko li ce i od go vor no li ce u
prav nom li cu u iz no su od 20.000,00 di na ra.

Za pre kr {aj iz ~la na 8. stav 2, ~la na 12,
~la na 16. stav 1. i 2, ~la na 31. stav 1. ta~ ka 4.

ove od lu ke ka zni }e se prav no li ce nov ~a nom
ka znom u iz no su od 150.000,00 di na ra, pred u -
zet nik nov ~a nom ka znom u iz no su od 75.000,00
di na ra i fi zi~ ko li ce i od go vor no li ce u
prav nom li cu u iz no su od 25.000,00 di na ra.

Za pre kr {aj iz ~la na 7, ~la na 8. stav 3,
4, 7. i 8, ~la na 31. stav 1. ta~ ka 5. i 9. ove od -
lu ke, ka zni }e se prav no li ce nov ~a nom ka -
znom u iz no su od 20.000,00 di na ra, pred u zet -
nik nov ~a nom ka znom u iz no su od 50.000,00
di na ra i fi zi~ ko li ce i od go vor no li ce u
prav nom li cu u iz no su od 10.000,00 di na ra.

Za pre kr {aj iz ~la na 8. stav 5. i 6, ~la -
na 9, ~la na 10, ~la na 11, ~la na 14. stav 2,
~la na 15. stav 1. i 2, ~la na 16. stav 3, ~la na
17. stav 2, 3. i 4, ~la na 29. ove od lu ke ka zni -
}e se prav no li ce nov ~a nom ka znom u iz no su
od 50.000,00 di na ra, pred u zet nik nov ~a nom
ka znom u iz no su od 20.000,00 di na ra i fi -
zi~ ko li ce i od go vor no li ce u prav nom li -
cu u iz no su od 10.000,00 di na ra.

Za pre kr {aj iz ~la na 18. i ~la na 19,
~la na 31. stav 1. ta~ ka 6, 10. i 11. ove od lu -
ke, ka zni }e se prav no li ce nov ~a nom ka znom
u iz no su od 30.000,00 di na ra, pred u zet nik
nov ~a nom ka znom u iz no su od 15.000,00 di na -
ra i fi zi~ ko li ce i od go vo r no li ce u prav -
nom li cu u iz no su od 5.000,00 di na ra.

Za pre kr {aj iz ~la na 31.stav 1. ta~ ka 3,
7. i 8. ove od lu ke, ka zni }e se prav no li ce
nov ~a nom ka znom u iz no su od 100.000,00 di -
na ra, pred u zet nik nov ~a nom ka znom u iz no -
su od 75.000,00 di na ra i fi zi~ ko li ce i od -
go vor no li ce u prav nom li cu u iz no su od
20.000,00 di na ra.

H PRE LA ZNE I ZA VR [NE OD RED BE

^lan 34.

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“.

Stu pa wem na sna gu ove od lu ke pre sta je
da va ̀ i Od lu ka o dr ̀ a wu pa sa i ma ~a ka na
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te ri to ri ji gra da Kra qe va („Slu ̀ be ni list
gra da Kra qe va“, broj 22/15) i od red be ~la na
104, 105, 106, 107. i 108. Od lu ke o ko mu nal -
nom ure |e wu („Slu ̀ be ni list op {ti ne Kra -
qe vo“, broj 10/98, 21/98 i 15/99 i „Slu ̀ be ni
list gra da Kra qe va“ broj 10/09, 17/09, 12/10
i 16/10).

Skup{tina gra da Kra qe va
Broj: 011-268/2017-I
Da na: 20. septembra 2017. go di ne 

Predsednik 
Skup{tine grada Kraqeva

Nenad Markovi}, dipl. in`. saobra}aja, s.r.___________________________________________

277.

Na osno vu ~la na 20. stav 1. ta~ ka 5. i
~la na 32. stav 1. ta~ ka 6. Za ko na o lo kal noj
sa mo u pra vi („Slu ̀ be ni gla snik RS“, broj
129/07, 83/14 - dr. za kon i 101/16 - dr. za kon),
~la na 3. Za ko na o ko mu nal nim de lat no sti ma
(„Slu ̀ be ni gla snik RS“, broj 88/11 i
104/16), ~la na 35. stav 2. i ~la na 39. sta vo vi
1. i 3. Za ko na o pre kr {a ji ma („Slu ̀ be ni
gla snik RS“, broj 65/13, 13/16 i 98/16 - od lu -
ka US), ~la na 16. stav 1. ta~ ke 32. i 45. i ~la -
na 26. stav 1. ta~ ka 9. Sta tu ta gra da Kra qe -
va („Slu ̀ be ni list gra da Kra qe va“, broj
15/13 - pre ~i {}en tekst),

Skup {ti na gra da Kra qe va, na sed ni ci
odr ̀ a noj da na 20. sep tem bra 2017. 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 ^I []E WU SNE GA I LE DA

NA TE RI TO RI JI GRA DA KRA QE VA

^lan 1.

U Od lu ci o ~i {}e wu sne ga i le da na te -
ri to ri ji gra da Kra qe va (u da qem tek stu:

Od lu ka) („Slu ̀ be ni list gra da Kra qe va“,
broj 17/2015), ~lan 4. stav 1. me wa se ta ko da
gla si: 

„Grad sko ve }e gra da Kra qe va, u okvi ru
sred sta va obez be |e nih go di {wim Pro gra -
mom ure |i va wa gra |e vin skog ze mqi {ta, na
pred log JP za ure |i va we gra |e vin skog ze -
mqi {ta „Kra qe vo“, do no si Pro gram zim -
skog odr ̀ a va wa jav nih po vr {i na, a ra di
re a li za ci je Pro gra ma, JP za ure |i va we
gra |e vin skog ze mqi {ta „Kra qe vo“, sa JKP
„Pu te vi“ i JKP „^i sto }a“, za kqu ~u je ugo -
vor o ure |i va wu me |u sob nih pra va, oba ve za
i od go vor no sti“. 

^lan 2.

U ~la nu 5. stav 5. Od lu ke se bri {e.

^lan 3.

U ~la nu 6. Od lu ke po sle sta va 1. do da je
se stav 2. ko ji gla si: 

„Uprav nik stam be ne za jed ni ce zgra de za
ko lek tiv no sta no va we je u oba ve zi da or ga -
ni zu je po slo ve iz sta va 1. ovog ~la na“. 

^lan 4.

U ~la nu 7. Od lu ke me wa se stav 2. ta ko
da gla si: 

„O ukla wa wu sne ga i le da sa kro vo va
stam be nih zgra da za ko lek tiv no sta no va we,
ako sneg pred sta vqa opa snost po pr o la zni -
ke, bez bed nost sta na ra i dru gih li ca ili sa -
me zgra de, sta ra se stam be na za jed ni ca pre ko
svo jih or ga na, od no sno skup {ti ne stam be ne
za jed ni ce i uprav ni ka stam be ne za jed ni ce,
od no sno sta na ri stam be ne zgra de, uko li ko
skup {ti na stam be ne za jed ni ce ni je for mi -
ra na“.
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^lan 5.

U ~la nu 10. Od lu ke me wa se stav 1. ta ko
da gla si: 

„Nov ~a nom ka znom u iz no su od
100.000,00 di na ra ka zni }e se za pre kr {aj
jav no ko mu nal no pred u ze }e ili dru go prav -
no li ce ko me su po ve re ni po slo vi, ako ne iz -
vr {i oba ve ze ili po stu pi su prot no od red -
ba ma ~la na 3, 4. i 5. ove od lu ke“. 

U ~la nu 10. od lu ke me wa se stav 2. ta ko
da gla si: 

„Nov ~a nom ka znom od 20.000,00 di na ra
ka zni }e se za pre kr {aj i od go vor no li ce u
jav nom ko mu nal nom pred u ze }u ili dru gom
prav nom li cu ko me su po ve re ni po slo vi,
ako ne iz vr {i oba ve ze ili po stu pi su prot -
no od red ba ma ~la na 3, 4. i 5. ove od lu ke“.

U ~la nu 10. Od lu ke do da je se stav 3. ko ji
gla si: 

„Za nov ~a ne ka zne iz sta va 1. i 2. ovog
~la na iz da je se pre kr {aj ni na log“.

^lan 6.

U osta lom de lu Od lu ka o ~i {}e wu sne ga
i le da na te ri to ri ji gra da Kra qe va („Slu -
`be ni list gra da Kra qe va“, broj 17/2015),
osta je ne pro me we na.

^lan 7.

Ova od lu ka stu pa na sna gu osmog da na od
da na ob ja vqi va wa u „Slu ̀ be nom li stu gra -
da Kra qe va“.

Skup{tina gra da Kra qe va
Broj: 011-269/2017-I
Da na: 20. septembra 2017. go di ne 

Predsednik 
Skup{tine grada Kraqeva

Nenad Markovi}, dipl. in`. saobra}aja, s.r.___________________________________________

278.

Na osno vu ~la na 20. stav 1. ta~ ka 24, 35.
i 39. i ~la na 32. stav 1. ta~ ka 6. Za ko na o lo -
kal noj sa mo u pra vi („Slu ̀ be ni gla snik
RS“, broj 129/07, 83/14 - dr. za kon i 101/16 -
dr. za kon), ~la na 146. Za ko na o pla ni ra wu i
iz grad wi („Slu ̀ be ni gla snik RS“, broj
72/09, 81/09 - ispr, 64/10 - odluka US, 24/11,
121/12, 42/13 - odluka US, 50/13 - odluka US,
98/13 - odluka US, 132/14 i 145/14), ~la na 6.
stav 1. ta~ ka 3, 9. i 10, a u ve zi sa ~la nom 60.
Za ko na o fi nan si ra wu lo kal ne sa mo u pra ve
(„Slu ̀ be ni gla snik RS“, broj 62/06, 47/11,
93/12, 99/13 - uskla |e ni din. izn., 125/14 -
uskla |e ni din. izn, 95/15 - uskla |e ni din.
izn, 83/16, 91/16 - uskla |e ni din. izn. i
104/16 - dr. za kon), ~la na 2. i 46. Za ko na o
in spek cij skom nad zo ru („Slu ̀ be ni gla -
snik RS“ broj 36/15), ~la na 9. stav 2. i ~la na
16. Za ko na o ko mu nal noj po li ci ji („Slu -
`be ni gla snik RS“ broj 51/09), ~la na 35. i
39. Za ko na o pre kr {a ji ma („Slu ̀ be ni gla -
snik RS“, broj 65/13, 13/16 i 98/16 - od lu ka
US), ~la na 16. stav 1. ta~ ka 22, 32. i 45, ~la -
na 26. stav 1. ta~ ka 9. i 16. i ~la na 121. stav
2. Sta tu ta gra da Kra qe va („Slu ̀ be ni list
gra da Kra qe va“, broj 15/13 - pre~i {}en
tekst), 

Skup {ti na gra da Kra qe va, na sed ni ci
odr ̀ a noj da na 20. sep tem bra 2017. 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 PO STA VQA WU KI O SKA NA JAV NIM

PO VR [I NA MA

^lan 1.

U Od lu ci o po sta vqa wu ki o ska na jav -
nim po vr {i na ma („Slu ̀ be ni list gra da
Kra qe va“, broj 20/10), ~lan 3. me wa se ta ko
da se po sle sta va do da je stav 2. ko ji gla si:
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„Za za u ze }e jav ne po vr {i ne za po sta vqa -
we ras hlad nih ure |a ja po red ki o ska pla }a
se lo kal na ko mu nal na tak sa u ko rist bu xe ta
gra da Kra qe va u skla du sa po seb nom od lu -
kom“.

^lan 2.

U ~la nu 4. po sle sta va 3. do da ju se no vi
sta vo vi od 4. do 9. ta ko da gla se:

„U za vi sno sti od ve li ~i ne pro sto ra ne -
po sred no uz, od no sno po red ki o ska (iza gra -
|e vin ske li ni je na ko joj su isti po sta vqe -
ni), mo gu se po sta vi ti naj vi {e 2 ras hlad na
ure |a ja za pro da ju in du strij ski pa ko va nog
sla do le da, od no sno pro da ju in du strij ski
pa ko va nih na pi ta ka.

Ras hlad ni ure |a ji mo gu bi ti ver ti kal -
nog („du be }eg“) i ho ri zon tal nog („le ̀ e }eg“)
ti pa, ~i ji ga ba ri ti (po je di na~ no) u osno vi
mo gu za u ze ti naj vi {e 1,0 m2 jav ne po vr {i ne.
Ukup na za u ze tost jav ne po vr {i ne po sta vqa -
wem ras hlad nih ure |a ja ver ti kal nog („du -
be }eg“) ti pa mo ̀ e bi ti naj vi {e 1,0m2, a za
ure |a je ho ri zon tal nog („le ̀ e }eg“) ti pa naj -
vi {e 1,5 m2. 

Ras hlad ni ure |a ji po sta vqe ni po red
ki o ska ne sme ju da ome ta ju po slo va we osta -
lih su bje ka ta u ne po sred noj oko li ni, pe -
{a~ ki sa o bra }aj, pri stup in ter vent nih vo -
zi la i vo zi la za snab de va we, pre gled nost
od vi ja wa kol skog i bi ci kli sti~ kog sa o bra -
}a ja.

Kod po sta vqa wa ras hlad nih ure |a ja mo -
ra se obez be di ti slo bod na {i ri na tro to a ra
od naj ma we 2,20 m za neo me tan pro laz pe {a -
ka.

Ras hlad ni ure |a ji, pri pa da ju }e in sta -
la ci je i pro stor oko ure |a ja i ki o ska mo ra -
ju se odr ̀ a va ti u is prav nom i ured nom sta -
wu, uz obez be |e we od go va ra ju }e opre me za
pri ku pqa we i od no {e we ot pa da ka.

Ras hlad ni ure |a ji se po sta vqa ju uz, od -
no sno po red ki o ska, na pe riod do 1 go di ne,
uz mo gu} nost pro du ̀ e wa na isti pe riod, a
naj du ̀ e do is te ka za kup ni ne jav ne po vr {i -

ne za po sta vqa we ki o ska, od no sno is te ka
odo bre wa za po sta vqa we ki o ska“.

^lan 3.

U ~la nu 18. stav 3. bri {e se.
Do sa da {wi stav 3. po sta je stav 2.

^lan 4.

U ~la nu 21. po sle sta va 3. do da je se no vi
stav 4. ta ko da gla si:

„Rok za za u ze }e jav ne po vr {i ne na do de -
qe nom me stu za po sta vqa we ki o ska mo ̀ e se
pro du ̀ i ti na do dat ni pe riod, do no ve do de -
le me sta, pu tem jav nog ogla {a va wa, ali ne
du ̀ e od 5 go di na“.

^lan 5.

U ~la nu 23. po sle sta va 1. do da je se no vi
stav 2. ta ko da gla si:

„Gra do na ~el nik gra da Kra qe va za kqu -
~u je u ime gra da Kra qe va aneks ugo vo ra o za -
ku pu jav ne po vr {i ne ra di pro du ̀ e wa pe ri -
o da za u ze }a po sta vqa wem ki o ska u slu ~a je -
vi ma utvr |e nim ~la nom 21. stav 4. ove od lu -
ke, u ro ku od 15 da na pre is te ka pe ri o da za -
u ze }a utvr |e nog ugo vo rom iz ~la na 25. ove
od lu ke“.

^lan 6.

U ~la nu 27. po sle sta va 2. do da ju se no vi
sta vo vi 3. i 4. ko ji gla se:

„Odo bre we za po sta vqa we ras hlad nih
ure |a ja na jav nim po vr {i na ma po red ki o -
ska iz da je or ga ni za ci o na je di ni ca Grad ske
upra ve nad le ̀ na za ko mu nal ne po slo ve.

Uz zah tev za iz da va we odo bre wa za po -
sta vqa we ras hlad nih ure |a ja pod no si se:
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- odo bre we za po sta vqa we ki o ska;
- do kaz o oba vqa wu de lat no sti;
- si tu a ci o na ski ca jav ne po vr {i ne ko ja

se za u zi ma po sta vqa wem ras hlad nih ure |a -
ja (sa ta~ nim me ra ma i po da ci ma ko je de fi -
ni {u pro stor na ko joj se po sta vqa ras hlad -
ni ure |aj: po lo ̀ aj i osnov ni ga ba rit ki o -
ska, po lo ̀ aj ko lo vo za - uli ce, {i ri na tro -
to a ra i dr.), ura |e na u od go va ra ju }oj raz me -
ri, ove re na li cen cnim pe ~a tom i pot pi sa na
od stra ne li ca od go va ra ju }e stru~ ne spre me
teh ni~ ke stru ke i pod no si o ca zah te va;

- do kaz o upla ti nov ~a nih oba ve za ko je
pret ho de iz da va wu odo bre wa i dru ge po treb -
ne do ka ze.“

^lan 7.

U ~la nu 28. po sle sta va 4. do da je se no vi
stav 5. ta ko da gla si:

„Odo bre we za po sta vqa we ras hlad nih
ure |a ja po red ki o ska sa dr ̀ i: po dat ke o
ima o cu odo bre wa za po sta vqa we ras hlad nih
ure |a ja po red ki o ska, lo ka ci ju (broj ka ta -
star ske par ce le, uli cu i dru ge po dat ke ko ji
bli ̀ e od re |u ju me sto po sta vqa wa ras hlad -
nih ure |a ja), ve li ~i nu ras hlad nih ure |a ja
i rok za u ze }a jav ne po vr {i ne, po ~e tak pla -
}a wa za u ze }a, uslo ve po sta vqa wa ras hlad -
nih ure |a ja i oba ve zu da vla snik uklo ni
ras hlad ne ure |a je pre is te ka odo bre nog ro -
ka (u slu ~a je vi ma ka da to zah te va iz vo |e we
gra |e vin skih ili dru gih ra do va na jav noj
po vr {i ni ili su sed nim objek ti ma, u slu ~a -
je vi ma ka da to zah te va jav ni in te res, po po -
seb nom na lo gu nad le ̀ ne in spek ci je ili ko -
mu nal ne po li ci je, kao i dru ge uslo ve za po -
sta vqa we ras hlad nih ure |a ja)“.

^lan 8.

U ~la nu 29. po sle sta va 1. do da je se no vi
stav 2. ko ji gla si:

„Sta vqa wem van sna ge odo bre wa za po -
sta vqa we ki o ska sta vqa se van sna ge i odo -

bre we za po sta vqa we ras hlad nih ure |a ja
po red ki o ska“.

^lan 9.

U ~la nu 31. stav 1. ali ne ja 4. me wa se ta -
ko da gla si:

„- pro {i re we ga ba ri ta ki o ska, po sta vqa -
we nad stre {ni ca, dru gih ure |a ja (osim ras -
hlad nih) ili stva ri is pred i oko ki o ska ili
pred u zi ma we dru gih rad wi ko je me wa ju iz -
gled ki o ska bez odo bre wa nad le ̀ nog or ga na“.

^lan 10.

^lan 32. me wa se ta ko da gla si:
„Nad le ̀ na in spek ci ja }e na lo ̀ i ti

ukla wa we ki o ska ili ras hlad nih ure |a ja
po sta vqe nih po red ki o ska o tro {ku vla sni -
ka ako:

- po sta vi ki osk ili ras hlad ne ure |a je
bez odo bre wa nad le ̀ ne or ga ni za ci o ne je di -
ni ce Grad ske upra ve, kao i u slu ~a ju ka da je
odo bre we is te klo;

- ki osk ili ras hlad ni ure |a ji u to ku
upo tre be iz gu be upo treb nu i estet sku vred -
nost;

- ki osk ili ras hlad ni ure |a ji ugro ̀ a -
va ju bez bed nost sa o bra }a ja, ili pro tiv po -
`ar ni put;

- pro {i ri ga ba rit ki o ska, po sta vi nad -
stre {ni cu, dru ge ure |a je ili stva ri i pre du -
zme dru ge rad we ko je me wa ju iz gled ki o ska;

- se ras ki ne ugo vor o za ku pu jav ne po vr -
{i ne;

- po sta vqa wem ras hlad nih ure |a ja za u -
zme ve }u jav nu po vr {i nu od po vr {i ne utvr -
|e ne ~la nom 4. ove od lu ke“.

^lan 11.

^lan 34. me wa se ta ko da gla si:
„U vr {e wu in spek cij skog nad zo ra nad -
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le ̀ ni in spek tor du ̀ an je da vla sni ku ki o -
ska re {e wem na re di ukla wa we ki o ska, ako
su po sta vqe ni bez odo bre wa ili su prot no
iz da tom odo bre wu i od red ba ma ove od lu ke.

Nad le ̀ ni in spek tor na re di }e vla sni -
ku, od no sno ko ri sni ku ki o ska da od mah
uklo ni ki osk i stva ri ko je se na la ze u we mu
pod pret wom pri nud nog iz vr {e wa.

Ako se li ce iz sta va 2. ovog ~la na ne na -
la zi na li cu me sta, nad le ̀ ni in spek tor }e,
bez sa slu {a wa stran ke, do ne ti re {e we ko -
jim }e se na lo ̀ i ti da se ki osk, kao i stva -
ri ko je se na la ze u ili is pred ki o ska, uklo -
ne u od re |e nom ro ku, ko ji se mo ̀ e od re di ti
i na ~a so ve. Re {e we se pri bi ja, od no sno le -
pi na ki osk, od no sno na stva ri ko je se na la -
ze is pred ki o ska, kao i na ogla snu ta blu
Grad ske upra ve, uz na zna ~e we da na i ~a sa
ka da je pri bi je no, od no sno na le pqe no i ti -
me se sma tra da je do sta vqa we iz vr {e no.
Ukla wa we ili uni {te we re {e wa ne uti ~e
na va qa nost do sta vqa wa.

Pro tiv re {e wa ko mu nal nog in spek to ra
o ukla wa wu objek ta mo ̀ e se pod ne ti `al ba
Grad skom ve }u gra da Kra qe va u ro ku od 8 da -
na od da na do sta vqa wa re {e wa. @al ba na
re {e we iz sta va 1. ovog ~la na ne od la ̀ e we -
go vo iz vr {e we.

Ako li ce ne po stu pi po da tom na lo gu,
nad le ̀ ni in spek tor iz vr {i }e ukla wa we
ki o ska na te ret vla sni ka, od no sno ko ri sni -
ka, pre ko dru gog li ca.“

^lan 12.

^lan 35. me wa se ta ko da gla si:
„Uko li ko vla snik ki o ska ne po stu pi po

re {e wu iz ~la na 34. ove od lu ke, do no si se za -
kqu ~ak o do zvo li iz vr {e wa ko ji se do sta vqa
kao i re {e we i ko ji se spro vo di pri nud nim
pu tem u ro ku utvr |e nim za kqu~ kom.“

^lan 13.

^lan 36. me wa se ta ko da gla si:
„Ukla wa we ki o ska iz ~la na 35. ove od -

lu ke iz vr {i }e se pri nud nim pu tem na te ret
vla sni ka ki o ska.

Pri li kom spro vo |e wa pri nud nog iz vr -
{e wa, ki osk se pe ~a ti i ukla wa za jed no sa
stva ri ma i ro bom ko ja se u we mu na la zi,
uko li ko vla snik ki o ska ni je is pra znio ki -
osk. Za za te ~e ne stva ri ro bu u ki o sku grad
Kra qe vo ne sno si od go vor nost.

Uko li ko je obje kat ko ji je se ukla wa
pri nud nim pu tem pri kqu ~en na ko mu nal nu
in fra struk tu ru, upra vqa~ te in fra struk -
tu re je du ̀ an da, na na log ko mu nal nog in -
spek to ra, od no sno or ga ni za ci o ne je di ni ce
Grad ske upra ve nad le ̀ ne za po slo ve iz vr -
{e wa re {e wa, one mo gu }i we no da qe ko ri -
{}e we, od no sno is kqu ~i ki osk sa iste.“

^lan 14.

^lan 37. stav 3. ali ne ja 4. me wa se ta ko
da gla si:

„Ukla wa we ki o ska ~i ji je vla snik ne -
po znat, a isti je o{te }en ili ru i ni ran vr -
{i se na te ret jav nog pred u ze }a ko je upra -
vqa ili se sta ra o odr ̀ a va wu jav ne po vr {i -
ne sa ko je je ki osk uklo wen, ili na te ret
gra da Kra qe va, ili na te ret li ca ko me su
po ve re ni ovi po slo vi.“

^lan 15.

U ~la nu 40. stav 2. ume sto re ~i: „ko ju
spro vo di or gan nad le ̀ an za iz vr {e we“,
tre ba da sto ji: „JKP „^i sto }a“ Kra qe vo
ili li ce ko me su po ve re ni ovi po slo vi, uz
sa gla snost or ga ni za ci o ne je di ni ce Grad ske
upra ve nad le ̀ ne za iz vr {e we re {e wa.“

U ~la nu 40. po sle sta va 3. do da ju se no vi
sta vo vi 4. i 5. ta ko da gla se:

„Ako pri nud no uklo we ni ki osk ni je
mo gao bi ti pro dat na odr ̀ a noj jav noj li ci -
ta ci ji ili je o~i gled no da }e tro {ko vi li -
ci ta ci je bi ti ne sra zmer ni sa o~e ki va nim
iz no som do bi je nim pro da jom ili po sto ji
opa snost od pro pa da wa ki o ska, pri nud no
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uklo we ni ki osk }e se pro da ti u slo bod noj
pro da ji. 

Ako se ku pac ne mo ̀ e pro na }i u ro ku od
6 me se ci od da na ukla wa wa ki o ska, a vla -
snik ni je pre u zeo ki osk, pri nud no uklo we -
ni ki osk mo ̀ e da se upo tre bi kao op {te do -
bro, mo ̀ e da se pre da u vla sni {tvo pred u ze -
}u ili li cu ko me je obje kat po ve ren na ~u va -
we ili se mo ̀ e uni {ti ti.“

^lan 16.

^lan 41. me wa se ta ko da gla si:
„Nad zor nad spro vo |e wem ove od lu ke vr -

{i Grad ska upra va gra da Kra qe va pre ko ko -
mu nal ne in spek ci je i ko mu nal ne po li ci je.

U vr {e wu po slo va in spek cij skog nad zo -
ra ko mu nal ni in spek tor i ko mu nal ni po li -
ca jac ima pra vo i du ̀ nost da po stu pa u
skla du sa za kon skim ovla {}e wi ma i ovla -
{}e wi ma iz ove od lu ke“.

^lan 17.

U ~la nu 42. stav 1. ume sto re ~i: „od
50.000 do 1.000.000 di na ra“, tre ba da sto ji:
“30.000,00 di na ra“, a u sta vu 1. ta~ ka 4) ume -
sto re ~i: „po sta vi dru ge ure |a je“, tre ba da
sto ji: „po sta vi ras hlad ne ure |u je bez odo -
bre wa nad le ̀ ne or ga ni za ci o ne je di ni ce
Grad ske upra ve“.

U ~la nu 42. stav 2. ume sto re ~i: „od 2.500
do 75.000 di na ra“ tre ba da sto ji: “15.000,00
di na ra“.

U ~la nu 42. po sle sta va 2. do da ju se no vi
sta vo vi 3. i 4. ta ko da gla se:

„Za nov ~a nu ka znu iz sta va 1. ta~ ka 4.
ovog ~la na, iz da je se pre kr {aj ni na log.

Za nov ~a nu ka znu iz sta va 3. ovog ~la na,
iz da je se pre kr {aj ni na log“.

^lan 18.

U ~la nu 43. ume sto re ~i: „od 5.000 do
250.000 di na ra“, tre ba da sto ji: “30.000,00 di -

na ra“, a u sta vu 1. ta~ ka 4) ume sto re ~i: „po -
sta vi dru ge ure |a je“, tre ba da sto ji: „po sta vi
ras hlad ne ure |a je bez odo bre wa nad le ̀ ne or -
ga ni za ci o ne je di ni ce Grad ske upra ve“.

U ~la nu 43. po sle sta va 1. do da je se no vi
stav 2. ta ko da gla si:

„Za nov ~a nu ka znu iz sta va 1. ta~ ka 4.
ovog ~la na, iz da je se pre kr {aj ni na log“.

^lan 19.

U ~la nu 44. stav 1. ume sto re ~i: „od 2.500
do 75.000 di na ra“, tre ba da sto ji: “20.000,00
di na ra“, a u sta vu 1. ta~ ka 3) ume sto re ~i: „po -
sta vi dru ge ure |a je“, tre ba da sto ji: „po sta vi
ras hlad ne ure |a je bez odo bre wa nad le ̀ ne or -
ga ni za ci o ne je di ni ce Grad ske upra ve“.

U ~la nu 44. po sle sta va 1. do da je se no vi
stav 2. ta ko da gla si:

„Za nov ~a nu ka znu iz sta va 1. ta~ ka 3.
ovog ~la na iz da je se pre kr {aj ni na log“.

^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 gra da Kra qe va
Broj: 011-270/2017-I
Da na: 20. septembra 2017. go di ne 

Predsednik 
Skup{tine grada Kraqeva

Nenad Markovi}, dipl. in`. saobra}aja, s.r.___________________________________________

279.

Na osno vu ~la na 20. stav 1. ta~ ka 18. i
~la na 32. stav 1. ta~ ka 6. Za ko na o lo kal noj
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sa mo u pra vi („Slu ̀ be ni gla snik RS“, broj
129/07, 83/2014 - dr. za kon i 101/2016 - dr. za -
kon), ~la na 146. stav 3. Za ko na o pla ni ra wu
i iz grad wi („Slu ̀ be ni. gla snik RS“, broj
72/09, 81/09 - isprav ka, 64/10-US, 24/11 i
121/12, 42/13 - od lu ka US, 50/13 - od lu ka US,
98/13 - od lu ka US, 132/14 i 145/14), ~la na 2.
i 46. Za ko na o in spek cij skom nad zo ru
(„Slu ̀ be ni gla snik RS, broj 36/15), ~la na 9.
stav 1. ta~ ka 4. i ~la na 16. Za ko na o ko mu -
nal noj po li ci ji („Slu ̀ be ni gla snik RS,
broj 51/09), ~la na 35. i 39. Za ko na o pre kr -
{a ji ma („Slu ̀ be ni gla snik RS“, broj 65/13,
13/16 i 98/16 - od lu ka US) i ~la na 16. stav 1.
ta~ ka 18. i 32. i ~la na 26. stav 1. 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 15/13 - pre ~i -
{}en tekst),

Skup {ti na gra da Kra qe va, na sed ni ci
odr ̀ a noj da na 20. sep tem bra 2017. go di ne,
do ne la je

O D  L U  K U

O PO STA VQA WU I ODR @A VA WU 
SPO ME NI KA NA TE RI TO RI JI GRA DA

KRA QE VA

I OP [TE OD RED BE

^lan 1.

Ovom od lu kom ure |u je se iz grad wa, od -
no sno po sta vqa we i odr ̀ a va we spo me ni ka
i po sta vqa we i odr ̀ a va we skulp tu ral nih
de la i de la vi zu el ne umet no sti na jav nim
po vr {i na ma na te ri to ri ji gra da Kra qe va,
kao i uslo vi i na ~in obez be |i va wa sred sta -
va za wi ho vo po sta vqa we i odr ̀ a va we. 

^lan 2.

Spo me nik u smi slu ove od lu ke je de lo
li kov ne ili pri me we ne umet no sti (fi gu ra,

po pr sje, bi sta, re qef i sl.), spo men plo ~a
ili dru go spo men obe le` je ko je obe le ̀ a va
do ga |aj ili li~ nost zna ~aj nu za grad Kra qe -
vo, na ci o nal nu isto ri ju i kul tu ru ili
svet sku isto ri ju i kul tu ru.

Skulp tu ral no de lo u smi slu ove od lu ke
je de lo ko je se zbog svo je umet ni~ ke vred no -
sti po sta vqa na po vr {i na ma jav ne na me ne.

^lan 3.

Po vr {i ne jav ne na me ne (u da qem tek stu:
jav ne po vr {i ne) u smi slu ove od lu ke su uli -
ce, tr go vi, skve ro vi, ure |e ne re~ ne oba le,
mo sto vi, pa sa re le, nad vo ̀ wa ci, pod vo ̀ wa -
ci, jav ne ze le ne po vr {i ne, par ko vi, objek ti
jav ne na me ne (u jav noj i osta lim ob li ci ma
svo ji ne), kao i ze mqi {te u jav noj svo ji ni
oko ovih obje ka ta, pa sa ̀ i i fa sa de osta lih
obje ka ta ko ji se na la ze ili su ori jen ti sa ni
pre ma re gu la ci o noj li ni ji, od no sno jav noj
po vr {i ni.

^lan 4.

Spo me nik, skulp tu ral no de lo ili de lo
vi zu el ne umet no sti (u da qem tek stu: spo me -
nik) se po di ̀ e, od no sno po sta vqa (u da qem
tek stu: po sta vqa we) na osno vu od lu ke Skup -
{ti ne gra da Kra qe va (u da qem tek stu Skup -
{ti na gra da), u skla du sa od red ba ma ove od -
lu ke. 

II PO STA VQA WE SPO ME NI KA

^lan 5.

Ini ci ja ti vu za po sta vqa we spo me ni ka
mo ̀ e pod ne ti fi zi~ ko ili prav no li ce,
udru ̀ e wa gra |a na, or ga ni za ci je i dr.

Ini ci ja ti va iz sta va 1. ovog ~la na pod -
no si se u pi sa nom ob li ku i mo ra bi ti obra -
zlo ̀ e na.
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Ini ci ja ti va se pod no si Grad skom ve }u
gra da Kra qe va (u da qem tek stu: Grad sko ve -
}e), od no sno Sa ve tu za o~u va we kul tur nog i
isto rij skog na sle |a gra da Kra qe va (u da -
qem tek stu: Sa vet).

Sa vet se obra zu je re {e wem Grad skog ve -
}a, ko jim se utvr |u je nad le ̀ nost, sa stav, na -
~in ra da, broj ~la no va, man dat i dr. ^la no -
vi Sa ve ta bi ra ju se iz re da stru~ wa ka iz
obla sti kul tu re, umet no sti, ar hi tek tu re,
ur ba ni zma, isto ri je i sl. Pred sed nik Sa ve -
ta po pra vi lu je ~lan Grad skog ve }a po je di -
na~ no re sor no za du ̀ en za po slo ve kul tu re,
od no sno po slo ve ur ba ni zma.

Ini ci ja ti va iz sta va 1. ovog ~la na mo ̀ e
da sa dr ̀ i i pred lo ge: lo ka ci je za po sta vqa -
we spo me ni ka, iz gled, tekst ili ozna ku, na -
~in fi nan si ra wa i dru ge pred lo ge i po dat -
ke od zna ~a ja za re a li za ci ju ini ci ja ti ve.

U slu ~a je vi ma ka da se ini ci ja ti vom iz
sta va 1. ovog ~la na za lo ka ci ju za spo me nik
pred lo ̀ i pa sa` ili fa sa da (osta lih obje -
ka ta ko ji se na la ze ili su ori jen ti sa ni pre -
ma re gu la ci o noj li ni ji, od no sno jav noj po -
vr {i ni), oba ve zno se pri ba vqa, od no sno
pri la ̀ e i sa gla snost vla sni ka objek ta.

^lan 6.

Sa vet u po stup ku raz ma tra wa ini ci ja -
ti ve za po sta vqa we spo me ni ka pri ba vqa
stru~ na mi {qe wa or ga ni za ci o nih je di ni -
ca Grad ske upra ve nad le ̀ nih za po slo ve ur -
ba ni zma, za po slo ve fi nan si ja i po slo ve or -
ga na Gra da, kao i stru~ na mi {qe wa JP za
ure |i va we gra |e vin skog ze mqi {ta „Kra qe -
vo“, Za vo da za za {ti tu spo me ni ka kul tu re
Kra qe vo, Na rod nog mu ze ja Kra qe vo, a po po -
tre bi i dru gih usta no va iz obla sti kul tu re
~i ji je osni va~ grad Kra qe vo, cr kvi ili
ver skih za jed ni ca, a sve u svr hu utvr |i va wa
oprav da no sti ini ci ja ti ve, na ~i na fi nan si -
ra wa, lo ka ci je i uslo va za po sta vqa we spo -
me ni ka i ure |e we pro sto ra oko spo me ni ka.

Na osno vu mi {qe wa stru~ nih i dru gih
slu ̀ bi iz sta va 1. ovog ~la na, Sa vet da je mi -
{qe we o oprav da no sti ini ci ja ti ve o po sta -

vqa wu spo me ni ka i upu }u je ga or ga ni za ci o -
noj je di ni ci Grad ske upra ve nad le ̀ noj za
po slo ve ur ba ni zma ra di sa ~i wa va wa na cr ta
od lu ke o po sta vqa wu spo me ni ka, od no sno
na cr ta od lu ke da se ini ci ja ti va ne pri hva -
ta i do sta vqa wa Grad skom ve }u gra da Kra -
qe va na raz ma tra we.

Stru~ nu po mo} i ad mi ni stra tiv no-teh -
ni~ ke po slo ve za po tre be Sa ve ta oba vqa or -
ga ni za ci o na je di ni ca Grad ske upra ve nad -
le ̀ na za po slo ve ur ba ni zma.

Na crt od lu ke iz sta va 2. ovog ~la na na -
ro ~i to sa dr ̀ i:

- po dat ke o isto rij skom do ga |a ju ili
li~ no sti po vo dom ko jeg/ko je se po di ̀ e spo -
me nik,

- lo ka ci ju, od no sno pro stor za po sta -
vqa we spo me ni ka,

- po dat ke o li ci ma, or ga nu, or ga ni za ci -
ji, JP ili dru gom prav nom li cu nad le ̀ nom
za re a li za ci ju po sta vqa wa spo me ni ka,

- po dat ke o or ga nu, or ga ni za ci ji, JP
ili dru gom prav nom li cu ko joj se po ve ra va
ko ri {}e we, od no sno upra vqa we i odr ̀ a va -
we spo me ni ka, 

- na ~in fi nan si ra wa i
- dru ge po dat ke od zna ~a ja za re a li za ci -

ju od lu ke. 
Grad sko ve }e utvr |u je pred log od lu ke iz

sta va 2. i 5. ovog ~la na i do sta vqa ga mi ni -
star stvu nad le ̀ nom za po slo ve kul tu re ra -
di pri ba vqa wa sa gla sno sti.

Grad sko ve }e, pre ko Sa ve ta, od no sno or -
ga ni za ci o ne je di ni ce Grad ske upra ve nad -
le ̀ ne za po slo ve ur ba ni zma, oba ve {ta va
pod no si o ca ini ci ja ti ve za po sta vqa we spo -
me ni ka o is ho du ini ci ja ti ve.

^lan 7.

Skup {ti na gra da Kra qe va, na pred log
Grad skog ve }a i po pri ba vqe noj sa gla sno sti
mi ni star stva nad le ̀ nog za po slo ve kul tu -
re, do no si od lu ku o po sta vqa wu spo me ni ka.

Isto vre me no sa do no {e wem od lu ke o po -
sta vqa wu spo me ni ka, obra zu je se Od bor za
spro vo |e we od lu ke (u da qem tek stu: Od bor). 
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U Od bor se ime nu ju stru~ wa ci iz obla -
sti kul tu re, isto ri je i ur ba ni zma - isto ri -
~a ri umet no sti, aka dem ski sli ka ri, va ja ri,
kwi ̀ ev ni ci, ar hi tek te, ur ba ni sti, kao i
pred stav ni ci Za vo da za za {ti tu spo me ni ka
kul tu re Kra qe vo, Na rod nog mu ze ja Kra qe vo
i dru gih usta no va iz obla sti kul tu re, pred -
stav ni ci cr kvi ili ver skih za jed ni ca, ~la -
no vi Grad skog ve }a i dr.

Od bor ~i ni naj ma we 7 ~la no va, od ~e ga
ve }i nu ~i ne stru~ wa ci iz obla sti kul tu re
i ur ba ni zma.

U Od bor se ime nu je i li ce (ili we gov
pred stav nik) ko je je obez be di lo naj ma we
50% po treb nih sred sta va za po sta vqa we spo -
me ni ka. 

Ak tom o obra zo va wu Od bo ra utvr |u je se
za da tak Od bo ra, broj ~la no va Od bo ra i dru ga
pi ta wa od zna ~a ja za rad Od bo ra.

U slu ~a je vi ma ka da se do no si od lu ka o
po sta vqa wu spo men plo ~e ili dru gog sli~ -
nog spo men obe le` ja, Skup {ti na gra da Kra -
qe va mo ̀ e do ne ti od lu ku i da po slo ve ve za -
ne za po sta vqa we spo men plo ~e ili dru gog
sli~ nog spo men obe le` ja spro ve de JP za ure -
|i va we gra |e vin skog ze mqi {ta „Kra qe vo“.

^lan 8.

Iz bor idej nog re {e wa za spo me nik mo -
`e da se vr {i na osno vu kon kur sa, an ga ̀ o -
va wem au to ra po po zi vu ili ko ri {}e wem
ve} po sto je }eg de la li kov ne ili pri me we ne
umet no sti u skla du sa za ko nom. 

Od bor do no si od lu ku o na ~i nu iz bo ra
idej nog re {e wa i spro vo di po stu pak iz bo ra
idej nog re {e wa za spo me nik na je dan od na -
~i na utvr |e nih u sta vu 1. ovog ~la na.

^lan 9.

Uko li ko se spro vo di kon kurs za iz bor
idej nog re {e wa za spo me ni ke, kon kurs se
ob ja vqu je u sred stvi ma jav nog in for mi sa -

wa, od no sno u naj ma we jed nom dnev nom li -
stu, ko ji se di stri bu i ra na te ri to ri ji Re -
pu bli ke Sr bi je, kao i elek tron skom ob li ku
na in ter net stra ni ci gra da Kra qe va. 

Ra di utvr |i va wa bli ̀ ih uslo va kon -
kur sa iz sta va 1. ovog ~la na, kon kurs ne do -
ku men ta ci je i kri te ri ju ma iz bo ra, Od bor
mo ̀ e pri ba vi ti i mi {qe we stru~ nih udru -
`e wa i or ga ni za ci ja. 

Od bor mo ̀ e ime no va ti ne za vi sni,
stru~ ni `i ri za iz bor idej nog re {e wa, od
ko jih naj ma we po lo vi na mo ra ju bi ti stru~ -
na li ca ko ja po se du ju od go va ra ju }e kva li -
fi ka ci je, od no sno is ku stvo.

@i ri je sa mo sta lan u od lu ~i va wu.
Od bor sa mo stal no, od no sno na pred log

`i ri ja (ako je ime no van), vr {i iz bor idej -
nog re {e wa za spo me nik i utvr |u je okvir ni
iz nos sred sta va po tre ban za po sta vqa we
spo me ni ka, ukqu ~u ju }i i okvir ni iz nos
sred sta va neo p hod nih za iz vo |e we ra do va iz
~la na 12. stav 3. ove od lu ke. Po da tak o
okvir nom iz no su sred sta va neo p hod nih za
iz vo |e we ra do va iz ~la na 12. stav 3. ove od -
lu ke pri ba vqa se od JP za ure |i va we gra |e -
vin skog ze mqi {ta „Kra qe vo“.

Uko li ko Od bor ne iz vr {i iz bor idej nog
re {e wa za po sta vqa we spo me ni ka na je dan
od na ~i na utvr |e nih u ~la nu 9. stav 1. ove
od lu ke, po stu pak se po na vqa. 

Uko li ko ni u po no vqe nom po stup ku ne
iz vr {i iz bor idej nog re {e wa, Od bor mo ̀ e
do ne ti od lu ku o pro me ni uslo va kon kur sa i
po no vi ti pro ce du ru iz bo ra, utvr |e nu ovim
~la nom, kao i ~la nom 9. ove od lu ke, ili do -
ne ti od lu ku o ko ri {}e wu ve} po sto je }eg de -
la li kov ne ili pri me we ne umet no sti, od no -
sno re pli ke ve} po sto je }eg spo me ni ka.

Grad sko ve }e da je sa gla snost na od lu ke
Od bo ra iz sta va 5. i 7. ovog ~la na.

Stru~ ne i ad mi ni stra tiv no-teh ni~ ke
po slo ve za po tre be Od bo ra oba vqa JP za ure -
|i va we gra |e vin skog ze mqi {ta „Kra qe vo“.

U slu ~a ju po sta vqa wu spo men plo ~e ili
dru gog sli~ nog spo men obe le` ja iz sta va 7.
~la na 8. ove od lu ke po stu pak iz bo ra au to ra
spro vo di JP za ure |i va we gra |e vin skog ze -
mqi {ta „Kra qe vo“.
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^lan 10.

Iz u zet no od od re da ba ove od lu ke, na te -
ri to ri ji Gra da Kra qe va mo ̀ e se po di }i re -
pli ka spo me ni ka zna ~aj ne umet ni~ ke i kul -
tur no isto rij ske vred no sti.

O po sta vqa wu re pli ke od lu ~u je Skup -
{ti na gra da, na pred log Grad skog ve }a, po
pro ce du ri i po stup ku utvr |e nom ~la no vi ma
6. i 8. ove od lu ke.

^lan 11.

Na osno vu od lu ke Od bo ra o iz bo ru au to -
ra spo me ni ka, od no sno idej nog re {e wa za
spo me nik iz ~la na 9. sta vo vi 5. i 7, grad
Kra qe vo za kqu ~u je ugo vor sa iza bra nim au -
to rom, ko jim se bli ̀ e de fi ni {u me |u sob ne
oba ve ze. 

Od lu ka o iz bo ru au to ra spo me ni ka, od -
no sno idej nog re {e wa za spo me nik do sta vqa
se or ga ni za ci o nim je di ni ca ma Grad ske
upra ve nad le ̀ nim za po slo ve: ur ba ni zma,
fi nan si ja i or ga na Gra da, JP za ure |i va we
gra |e vin skog ze mqi {ta „Kra qe vo“ i Za vo -
du za za {ti tu spo me ni ka kul tu re Kra qe vo.

Za iz vo |e we gra |e vin skih i gra |e vin -
sko-za nat skih ra do va, ra do va ugrad wi in -
sta la ci ja, po stro je wa i opre me spo me ni ka;
ure |e we lo ka ci je - pro sto ra oko spo me ni ka,
iz grad wi jav nog osve tqe wa i dru gih ra do va
oko spo me ni ka, iz ra |u je se teh ni~ ka do ku -
men ta ci ja i pri ba vqa re {e we za iz vo |e we
ra do va u skla du sa od red ba ma za ko na ko ji
ure |u je pla ni ra we i iz grad wu obje ka ta.

JP za ure |i va we gra |e vin skog ze mqi -
{ta „Kra qe vo“ po ve ra va ju se po slo vi na iz -
ra di, od no sno pri ba vqa wu in ve sti ci o no-
teh ni~ ke do ku men ta ci je i re {e wa iz sta va
3. ovog ~la na, kao i po slo vi an ga ̀ o va wa iz -
vo |a ~a ra do va i stru~ nog nad zo ra nad iz vo -
|e wem ra do va odo bre nih re {e wem iz sta va
3. ovog ~la na. 

^lan 12.

Spo me nik se mo ̀ e pre me sti ti, od no sno
uklo ni ti, ako za to po sto je oprav da ni raz -

lo zi (ukla wa wa objek ta na ko jem je spo me -
nik po sta vqen, iz vo |e wa gra |e vin skih ili
dru gih ra do va, pri vo |e wa jav ne po vr {i ne
na me ni i dr.).

Od lu ku o pre me {ta wu, od no sno ukla wa -
wu spo me ni ka, do no si Skup {ti na gra da, na
pred log Grad skog ve }a.

Od lu ka iz sta va 2. ovog ~la na, u svr hu
re a li za ci je, do sta vqa se or ga ni za ci o noj je -
di ni ci Grad ske upra ve nad le ̀ noj za po slo -
ve ur ba ni zma i in spek cij ske po slo ve, JP za
ure |i va we gra |e vin skog ze mqi {ta „Kra qe -
vo“ i Za vo du za za {ti tu spo me ni ka kul tu re
Kra qe vo.

Spro vo |e we od lu ke iz sta va 2. ovog ~la -
na po ve ra va se JP za ure |i va we gra |e vin -
skog ze mqi {ta „Kra qe vo“.

Nad zor nad spro vo |e wem od lu ke iz sta -
va 2. ovog ~la na vr {i Za vod za za {ti tu spo -
me ni ka kul tu re Kra qe vo.

^lan 13.

Za vod za za {ti tu spo me ni ka kul tu re u
Kra qe vu vo di evi den ci ju o po dig nu tim spo -
me ni ci ma na te ri to ri ji Gra da Kra qe va, po -
sta vqe nim u skla du sa ovom od lu kom.

JP za ure |i va we gra |e vin skog ze mqi -
{ta „Kra qe vo“ je du ̀ no da, naj ka sni je osam
da na pre ot po ~i wa wa ra do va na po sta vqa wu
spo me ni ka, o to me oba ve sti Za vod za za {ti -
tu spo me ni ka kul tu re Kra qe vo, kao i da
istom Za vo du pri ja vi da je spo me nik po dig -
nut, u ro ku od 15 da na od da na za vr {et ka ra -
do va na po sta vqa wu spo me ni ka, a u skla du
sa od red ba ma za ko na ko ji ure |u je pla ni ra we
i iz grad wu obje ka ta oba ve {ta va i gra |e vin -
sku in spek ci ju.

III FI NAN SI RA WE

^lan 14.

Na osno vu do ne tih od lu ka o po sta vqa wu
spo me ni ka iz ~la na 7. ove od lu ke; do ne tih
od lu ka o iz bo ru au to ra ili idej nog re {e wa
za spo me nik i okvir nog iz no sa sred sta va po -
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treb nih za po sta vqa we spo me ni ka iz ~la na
9. ove od lu ke; usvo je nih ini ci ja ti va za po -
di za we spo me ni ka i dru gih po da ta ka i mo -
gu} no sti za re a li za ci ju od lu ka o po sta vqa -
wu spo me ni ka, Grad sko ve }e, na pred log JP
za ure |i va we gra |e vin skog ze mqi {ta „Kra -
qe vo“ utvr |u je go di {wi pro gram po sta vqa -
wa spo me ni ka na te ri to ri ji gra da Kra qe va.

Sred stva za iz ra du idej nog re {e wa i
sred stva za po sta vqa we spo me ni ka se obez be -
|u ju u bu xe tu gra da Kra qe va, od no sno u pro -
gra mu ure |i va wa gra |e vin skog ze mqi {ta.

Sred stva za iz ra du idej nog re {e wa i
sred stva za po sta vqa we spo me ni ka, mo gu se
obez be di ti i iz pri lo ga, po klo na, do na ci ja
ili na dru gi, pri me ren na ~in u skla du sa
za ko nom.

^lan 15.

Go di {wi pro gram po sta vqa wa spo me ni -
ka na te ri to ri ji gra da Kra qe va je sa stav ni
deo pro gra ma ure |i va wa gra |e vin skog ze -
mqi {ta gra da Kra qe va.

^lan 16.

Prav na ili fi zi~ ka li ca, ko ja obez be de
vi {e od 50% po treb nih sred sta va za po sta -
vqa we spo me ni ka ima ju pra va da im se ime
upi {e na po sta ment ili po red spo me ni ka.
Bli ̀ e uslo ve oko upi sa ime na utvr |u je Od -
bor iz ~la na 8, od no sno Sa vet iz ~la na 5. ove
od lu ke.

Na zah tev li ca i or ga na iz sta va 1. ovog
~la na, Grad sko ve }e, od no sno Skup {ti na
gra da mo ̀ e odo bri ti i ko ri {}e we mar ke -
tin {kih pra va u ve zi sa spo me ni kom, o ~e -
mu se za kqu ~u je po se ban ugo vor.

IV ODR @A VA WE SPO ME NI KA

^lan 17.

O odr ̀ a va wu spo me ni ka po sta vqe nih
na te ri to ri ji gra da Kra qe va sta ra se grad

Kra qe vo, po pra vi lu pre ko JP za ure |i va we
gra |e vin skog ze mqi {ta „Kra qe vo“.

Spo me ni ci ko ji su pro gla {e ni za kul -
tur no do bro odr ̀ a va ju se po pro gra mu za -
{ti te ne po kret nih kul tur nih do ba ra.

^lan 18.

Grad sko ve }e, na pred log Za vo da za za -
{ti tu spo me ni ka kul tu re Kra qe vo, od no sno
JP za ure |i va we gra |e vin skog ze mqi {ta
„Kra qe vo“ mo ̀ e ~u va we i odr ̀ a va we jed nog
ili vi {e spo me ni ka, po ve ri ti {ko li, usta -
no vi ili dru gom prav nom li cu, or ga nu ili
or ga ni za ci ji, uz wi ho vu sa gla snost.

Sred stva za odr ̀ a va we spo me ni ka ko ja
su po ve re na li ci ma iz sta va 1. ovog ~la na
obez be |u ju li ca ko ji ma je po ve re no ~u va we i
odr ̀ a va we.

^lan 19.

Sred stva za odr ̀ a va we spo me ni ka se
obez be |u ju go di {wim pro gra mom odr ̀ a va -
wa jav nih po vr {i na i jav nih obje ka ta u svo -
ji ni gra da.

Grad sko ve }e na pred log JP za ure |i va -
we gra |e vin skog ze mqi {ta „Kra qe vo“ mo -
`e usvo ji ti i po se ban (go di {wi) pro gram
odr ̀ a va wa spo me ni ka na te ri to ri ji gra da
Kra qe va, naj ka sni je do 20. ja nu a ra te ku }e
go di ne.

^lan 20.

Odr ̀ a va we spo me ni ka i pro sto ra oko
spo me ni ka ob u hva ta re dov no odr ̀ a va we ~i -
sto }e, ne gu jav nih ze le nih po vr {i na, kon -
tro lu i odr ̀ a va we u is prav nom sta wu jav -
nog osve tqe wa i ra sve te spo me ni ka, po prav -
ku pri la znih sta za ili pu te va i po po tre bi,
spro vo |e we me ra kon zer va tor sko-re sta u ra -
tor ske za {ti te spo me ni ka.
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^lan 21.

Odr ̀ a va we spo me ni ka i pro sto ra oko
spo me ni ka vr {e nad le ̀ na jav na pred u ze }a,
u skla du sa za ko nom i de lat no {}u za ko ju su
osno va na. od no sno ko ja su po seb nom od lu kom
o ko mu nal nom ure |e wu gra da od re |e na za
oba vqa we po slo va odr ̀ a va wa jav nih po vr -
{i na, kao i li ca iz ~la na 18. ove od lu ke

Me re kon zer va tor sko-re sta u ra tor ske za -
{ti te spo me ni ka spro vo de se na osno vu
uslo va ko je utvr |u ju od go va ra ju }e stru~ ne
slu ̀ be Za vo da za za {ti tu spo me ni ka kul tu -
re Kra qe vo.

Nad zor nad spro vo |e wem me ra za {ti te
iz sta va 2. ovog ~la na vr {i Za vod za za {ti -
tu spo me ni ka kul tu re Kra qe vo.

^lan 22.

Fi zi~ ka li ca su du ̀ na da ~u va ju spo me -
ni ke i da se pre ma wi ma od no se sa du ̀ nom pa -
`wom. Spo me ni ci se ne sme ju skr na vi ti gra -
fi ti ma, pr qa ti, o{te ti ti ili uni {ti ti.

^lan 23.

Prav no li ce, pred u zet nik ili fi zi~ ko
li ce ko je neo vla {}e no po dig ne, pre me sti,
uklo ni, is pr qa, o{te ti ili uni {ti spo me -
nik, du ̀ no je da us po sta vi pre |a {we sta we
pod nad zo rom Za vo da za za {ti tu spo me ni ka
kul tu re Kra qe vo, od no sno uko li ko to ni je
mo gu }e, na dok na di na sta lu {te tu.

Uko li ko li ce iz sta va 1. ovog ~la na ne
us po sta vi pre |a {we sta we, to }e u~i ni ti
or ga ni za ci o na je di ni ca Grad ske upra ve
nad le ̀ na za spro vo |e we po stup ka ad mi ni -
stra-tiv nog iz vr {e wa re {e wa pri nud nim
pu tem, o tro {ku tog li ca.

V NAD ZOR

^lan 24.

Po slo ve in spek cij skog nad zo ra nad
pri me nom ove od lu ke vr {i or ga ni za ci o na

je di ni ca Grad ske upra ve nad le ̀ na za in -
spek cij ske po slo ve u skla du sa svo jim nad -
le ̀ no sti ma i ovla {}e wi ma.

Ko mu nal no-po li cij ske po slo ve na za -
{ti ti spo me ni ka po dig nu tih u skla du sa
ovom od lu kom vr {i or ga ni za ci o na je di ni -
ca Grad ske upra ve nad le ̀ na za po slo ve ko -
mu nal ne po li ci je.

VI KA ZNE NE OD RED BE

^lan 25.

Nov ~a nom ka znom u iz no su od 150.000,00
di na ra, iz da va wem pre kr {aj nog na lo ga, ka -
zni }e se za pre kr {aj prav no li ce, ako: 

- po dig ne, pre me sti, uklo ni, o{te ti ili
uni {ti spo me nik (~lan 23. stav 1).

Nov ~a nom ka znom u iz no su od 25.000,00
di na ra iz da va wem pre kr {aj nog na lo ga, ka -
zni }e se i od go vor no li ce u prav nom li cu za
pre kr {aj iz sta va 1. ovog ~la na.

Nov ~a nom ka znom u iz no su od 50.000,00
di na ra, ka zni }e se za pre kr {aj prav no li -
ce, ako: 

- ne do sta vi u ro ku evi den ci ju (~lan 26.
stav 1),

- ne odr ̀ a va spo me nik i pro stor oko
spo me ni ka (~lan 21. stav 1. i 23. stav 1),

- ne vo di evi den ci ju o po dig nu tim spo -
me ni ci ma (~lan 13. stav 1),

- ne oba ve sti nad le ̀ nu usta no vu o ot po -
~i wa wu i za vr {et ku ra do va (~lan 13. stav 2).

Nov ~a nom ka znom u iz no su od 20.000,00
di na ra iz da va wem pre kr {aj nog na lo ga, ka -
zni }e se i od go vor no li ce u prav nom li cu za
pre kr {aj iz sta va 3. ovog ~la na.

Nov ~a nom ka znom u iz no su od 75.000,00
di na ra iz da va wem pre kr {aj nog na lo ga, ka -
zni }e se za pre kr {aj pred u zet nik ako:

- po dig ne, pre me sti, uklo ni, is pr qa, o{te -
ti ili uni {ti spo me nik (~lan 23. stav 1).

Nov ~a nom ka znom u iz no su od 40.000,00
di na ra iz da va wem pre kr {aj nog na lo ga ka -
zni }e se za pre kr {aj fi zi~ ko li ce, ako: 
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- skr na vi gra fi ti ma, pr qa, o{te ti ili
uni {ti spo me nik (~lan 22),

- po dig ne, pre me sti ili uklo ni spo me -
nik (~lan 23. stav 1).

VII  PRE LA ZNE I ZA VR [NE OD RED BE

^lan 26.

Za vod za za {ti tu spo me ni ka kul tu re
Kra qe vo du ̀ an je da u ro ku od dva na est me -
se ci od da na stu pa wa na sna gu ove od lu ke do -
sta vi evi den ci ju spo me ni ka, po dig nu tih na
te ri to ri ji gra da Kra qe va, or ga ni za ci o noj
je di ni ci Grad ske upra ve nad le ̀ noj za po -
slo ve ur ba ni zma i po slo ve or ga na Gra da.

Or ga ni za ci o ne je di ni ce grad ske upra ve
nad le ̀ ne za po slo ve ur ba ni zma i po slo ve
or ga na Gra da, su du ̀ ne, da u ro ku od 30 da na
od da na do sta vqa wa evi den ci je iz sta va 1.
ovog ~la na, pri pre me na crt od lu ke o pro -
gla {e wu spo me ni ka od zna ~a ja za grad Kra -
qe vo i do sta ve ga Skup {ti ni gra da na usva -
ja we.

Na osno vu do sta vqe ne evi den ci je, Skup -
{ti na gra da ve ri fi ko va }e, po seb nom od lu -
kom, do sad po dig nu te spo me ni ke, kao spo me -
ni ke od zna ~a ja za grad Kra qe vo.

^lan 27.

Stu pa wem na sna gu ove od lu ke, pre sta ju
da va ̀ e ~lan 78. i ~lan 79, kao i od no sne od -
red be ~la na 122. i ~la na 123. Od lu ke o ko mu -
nal nom ure |e wu („Slu ̀ be ni list op {ti ne
Kra qe vo“, broj 10/98, 21/98, 15/99 i „Slu ̀ be -
ni list gra da Kra qe va“, broj 10/09, 17/09,
12,10 i 16/10).

^lan 28.

Ova od lu ka stu pa na sna gu osmog da na od

da na ob ja vqi va wa u „Slu ̀ be nom li stu gra -
da Kra qe va“.

Skup{tina gra da Kra qe va
Broj: 011-271/2017-I
Da na: 20. septembra 2017. go di ne 

Predsednik 
Skup{tine grada Kraqeva

Nenad Markovi}, dipl. in`. saobra}aja, s.r.___________________________________________

280.

Na osno vu ~la na 20. stav 1. ta~ ka 5. Za -
ko na o lo kal noj sa mo u pra vi („Slu ̀ be ni
gla snik RS“, broj 129/07, 83/14 - dr. za kon i
101/16 - dr. za kon), ~la no va 9. i 10. stav 1. i
2. Za ko na o {traj ku („Slu ̀ be ni list SRJ“,
broj 29/96 i „Slu ̀ be ni gla snik RS“, broj
101/05 - dr. za kon i 103/12 - od lu ka US), ~la -
na 39. Za ko na o pre kr {a ji ma („Slu ̀ be ni
gla snik RS“, broj 65/13, 13/16 i 98/16 - od lu -
ka US), ~la no va 16. stav 1. ta~ ka 7. i 26. stav
1. ta~ ka 9. Sta tu ta gra da Kra qe va („Slu ̀ be -
ni list gra da Kra qe va“, broj 15/13 - pre ~i -
{}en tekst),

Skup {ti na gra da Kra qe va, na sed ni ci
odr ̀ a noj da na 20. sep tem bra 2017. go di ne,
do ne la je

O D  L U  K U

O MI NI MU MU PRO CE SA RA DA ZA 
VRE ME [TRAJ KA U KO MU NAL NIM 

DE LAT NO STI MA

I OP [TE OD RED BE

^lan 1.

Ovom od lu kom utvr |u je se mi ni mum pro -
ce sa ra da za vre me {traj ka u jav nim pred u -
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ze }i ma ~i ji je osni va~ grad Kra qe vo ko ja
oba vqa ju ko mu nal nu de lat nost, kao i dru -
gim pri vred nim su bjek ti ma ko ji ma je, u
skla du sa za ko nom, po ve re no oba vqa we ko -
mu nal ne de lat no sti (u da qem tek stu: pri -
vred ni su bjek ti).

^lan 2.

Jav na pred u ze }a iz ~la na 1. ove od lu ke
su: Jav no ener get sko pred u ze }e „To pla na“
Kra qe vo, Jav no ko mu nal no pred u ze }e „^i -
sto }a“ Kra qe vo, Jav no ko mu nal no pred u ze }e
„Pu te vi“ Kra qe vo, Jav no ko mu nal no pred u -
ze }e „Pi ja ca“ Kra qe vo, Jav no ko mu nal no
pred u ze }e „Vo do vod“ Kra qe vo i Jav no pred -
u ze }e „Grad sko stam be no“ Kra qe vo.

^lan 3.

Mi ni mum pro ce sa ra da, u smi slu od re -
da ba ove od lu ke, je oba vqa we po slo va i za da -
ta ka u obi mu ko jim se obez be |u je vr {e we ko -
mu nal ne de lat no sti na na ~in ko jim se ne
ugro ̀ a va bez bed nost qu di i imo vi ne.

^lan 4.

Pri vred ni su bjek ti iz ~la na 1. ove od -
lu ke su u oba ve zi da obez be de mi ni mum pro -
ce sa ra da, u skla du sa od red ba ma ove od lu ke.

^lan 5.

Pri vred ni su bjek ti iz ~la na 1. ove od -
lu ke su u oba ve zi da ~u va ju imo vi nu ko ju
ko ri ste i obez be |u ju po treb na ma te ri jal -
no-teh ni~ ka sred stva za rad u me ri ko ja je
po treb na za odr ̀ a va we mi ni mu ma pro ce sa
ra da.

^lan 6.

Pri vred ni su bjek ti iz ~la na 1. ove od -
lu ke su u oba ve zi da po stu pa ju po na lo gu or -
ga ni za ci o nih je di ni ca Grad ske upra ve nad -
le ̀ nih za po slo ve in spek ci je i ko mu nal no
po li cij ske po slo ve ra di spre ~a va wa ugro -
`a va wa zdra vqa i `i vo ta qu di i ma te ri -
jal nih do ba ra, kao i po na lo gu or ga ni za ci o -
ne je di ni ce nad le ̀ ne za po slo ve sa o bra }a ja
za utvr |e ni obim pre vo za u vre me {traj ka.

II MI NI MUM PRO CE SA RA DA

^lan 7.

Kao mi ni mum pro ce sa ra da za vre me
{traj ka u Jav nom ener get skom pred u ze }u
„To pla na“ Kra qe vo pod ra zu me va se obez be -
|i va we tem pe ra tu re u grej nom pro sto ru od
19 (plus - mi nus 1) ste pe ni S.

Odr ̀ a va we to plo vod nog si ste ma i osta -
lih in sta la ci ja i ot kla wa wa kva ro va hit -
ne pri ro de vr {i se u me ri ko jom se obez be -
|u je tem pe ra tu ra pred vi |e na sta vom 1. ovog
~la na.

^lan 8.

Kao mi ni mum pro ce sa ra da za vre me
{traj ka u Jav nom ko mu nal nom pred u ze }u
„^i sto }a“ Kra qe vo pod ra zu me va se obez be -
|i va we sle de }ih po slo va i za da ta ka:

1) ~i {}e we, pra we i ukla wa we sne ga i
le da sa pro met nih po vr {i na jav ne na me ne,
dva pu ta ne deq no;

2) ~i {}e we, pra we i ukla wa we sne ga i
le da sa ne pro met nih po vr {i na jav ne na me ne
i po vr {i na u op {toj upo tre bi, jed nom u de -
set da na; 

3) iz no {e we i de po no va we sme }a kod
zdrav stve nih usta no va, {ko la i obje ka ta
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pred {kol skih usta no va, pred u ze }a, pri -
vred nih su bje ka ta ko ji se ba ve pro iz vod wom
`i vot nih na mir ni ca, dva pu ta ne deq no, a
iz no {e we i de po no va we sme }a iz do ma }in -
stva i dru gih obje ka ta je dan put ne deq no;

4) odr ̀ a va we jav nih ze le nih po vr {i na
i pro iz vod wa re pro duk ci o nog ma te ri ja la -
ra sa da u me ri u ko joj se ne iza zi va uni {ta -
va we ze le nih po vr {i na i ra sad nog ma te ri -
ja la.

Tran sport i pri jem po koj ni ka i sa hra -
wi va we oba vqa se bez za sto ja.

Odr ̀ a va we gro ba qa oba vqa se za po tre -
be po slo va iz sta va 2. ovog ~la na.

Po slo vi zo o hi gi je ne se oba vqa ju bez za -
sto ja.

^lan 9.

Kao mi ni mum pro ce sa ra da za vre me
{traj ka u Jav nom ko mu nal nom pred u ze }u
„Pu te vi“ Kra qe vo pod ra zu me va se obez be |i -
va we sle de }ih po slo va i za da ta ka:

1) odr ̀ a va we pu te va, uli ca i sa o bra }aj -
ni ca i pri pa da ju }ih in sta la ci ja na pri o -
ri tet nim put nim prav ci ma ra di pred u zi -
ma wa nu ̀ nih ra do va od zna ~a ja za bez bed -
nost sa o bra }a ja;

2) odr ̀ a va we pu te va, uli ca i sa o bra }aj -
ni ca i pri pa da ju }ih in sta la ci ja na osta -
lim put nim prav ci ma ra di pred u zi ma wa
nu ̀ nih ra do va od zna ~a ja za bez bed nost sa o -
bra }a ja, u pe ri o du po ja ~a nog in te zi te ta sa o -
bra }a ja;

3) odr ̀ a va we sve tlo sne sig na li za ci je u
pe ri o di ma po ja ~a nog in te zi te ta sa o bra }a ja;

4) ukla wa we sne ga i le da na pu te vi ma,
po si pa we so li, agre ga ta i pe ska, kao i ukla -
wa we bi lo ka kvog ma te ri ja la sa pu te va ra di
us po sta vqa wa mi ni mu ma sa o bra }a ja.

^lan 10.

Kao mi ni mum pro ce sa ra da za vre me
{traj ka u Jav nom ko mu nal nom pred u ze }u

„Pi ja ca“ Kra qe vo pod ra zu me va se obez be |i -
va we sle de }ih po slo va i za da ta ka: 

1) obez be |i va we pro sto ra i stva ra we
uslo va za re do van pro met na ve li koj pi ja ci,
a po seb no sa ni tar no - teh ni~ kih uslo va za
pro da ju na mle~ noj pi ja ci;

2) odr ̀ a va we sa ni tar no - hi gi jen skih
uslo va na pi ja~ nom pro sto ru i to: re dov no
pra we su do va za sme }e i pra we i de zi fin ko -
va we pi ja~ nog pro sto ra, a naj ka sni je u ro ku
od 6 sa ti po is te ku rad nog vre me na;

3) omo gu }a va we ne sme ta nog ra da dru gim
ko ri sni ci ma ko ji oba vqa ju de lat nost u po -
slov nom pro sto ru ko ji se na la zi unu tar pi -
ja~ nog pro sto ra.

^lan 11.

Kao mi ni mum pro ce sa ra da za vre me
{traj ka u Jav nom ko mu nal nom pred u ze }u
„Vo do vod“ Kra qe vo pod ra zu me va se obez be -
|i va we sle de }ih po slo va i za da ta ka:

1) snab de va we vo dom i pre ~i {}a va we i
od vo |e we ot pad nih vo da oba vqa se bez za sto -
ja, od no sno u ne sma we nom obi mu;

2) odr ̀ a va we fe kal ne i at mos fer ske
ka na li za ci o ne mre ̀ e oba vqa se za po tre be
hit nih in ter ven ci ja.

^lan 12.

Kao mi ni mum pro ce sa ra da za vre me
{traj ka u Jav nom pred u ze }u „Grad sko stam -
be no“ Kra qe vo pod ra zu me va se obez be |i va we
po slo va i za da ta ka:

1) u obi mu od 50% u od no su na obim i di -
na mi ku po slo va utvr |e nih od lu kom ko ja
ure |u je oba vqa we dim ni ~ar skih uslu ga,
osim u zdrav stve nim usta no va ma, de ~i jim
usta no va ma, {ko la ma i jav nim usta no va ma
gde se po slo vi i za da ci iz ove ta~ ke oba vqa -
ju bez za sto ja;

2) ne sme ta no i bez za sto ja oba vqa we po -
slo va na pla te ko mu nal nih uslu ga slu ̀ ba ma
ko je ko ri ste pro stor ovog jav nog pred u ze }a.
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^lan 13.

Kao mi ni mum pro ce sa ra da za vre me
{traj ka u pri vred nom su bjek tu ko ji oba vqa
po slo ve grad skog i pri grad skog pre vo za put -
ni ka na te ri to ri ji gra da Kra qe va, pod ra zu -
me va se obez be |i va we po slo va i za da ta ka:

1) u obi mu od 70% u od no su na ukup no
utvr |en pre voz. 

Or ga ni za ci o na je di ni ca Grad ske upra -
ve nad le ̀ na za po slo ve sa o bra }a ja }e sa ~i -
ni ti ta ~an broj i vre me po la za ka u od no su
na obim pre vo za utvr |en ta~ kom 1. ovog ~la -
na, u ro ku od naj ma we 2 da na pre po ~et ka
{traj ka, s tim da je {traj ka~ ki od bor du -
`an da ovu or ga ni za ci o nu je di ni cu oba ve -
sti o na ja vi {traj ka u za kon skom ro ku.

^lan 14.

Nad le ̀ ni or ga ni pri vred nih su bjek ta
iz ~la na 1. ove od lu ke su u oba ve zi da op -
{tim ak tom utvr de na ~in obez be |i va wa mi -
ni mu ma pro ce sa ra da u skla du sa Ko lek tiv -
nom ugo vo rom i isti do sta ve osni va ~u u ro -
ku od 30 da na od da na stu pa wa na sna gu ove
od lu ke.

^lan 15.

Za po sle ni u pri vred nim su bjek ti ma iz
~la na 1. ove od lu ke mo gu po ~e ti {trajk
obez be |i va wem mi ni mu ma pro ce sa ra da
utvr |e nim ovom od lu kom, u skla du sa za ko -
nom.

III NAD ZOR

^lan 16.

Nad zor nad pri me nom od re da ba ove od lu -
ke i aka ta za sno va nih na woj vr {i Grad ska
upra va gra da Kra qe va pre ko or ga ni za ci o ne
je di ni ca nad le ̀ ne za in spek cij ske po slo ve
i or ga ni za ci o ne je di ni ce nad le ̀ ne za ko -
mu nal no-po li cij ske po slo ve, u skla du sa za -
kon skim ovla {}e wi ma.

IV KA ZNE NE OD RED BE

^lan 17.

Nov ~a nom ka znom u iz no su od 150.000,00
di na ra, ka zni }e se za pre kr {aj prav no li ce
ako po stu pi su prot no od red ba ma ~la na 5, 6,
7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 i 14.

Nov ~a nom ka znom u iz no su od 25.000,00
di na ra ka zni }e se od go vor no li ce u prav nom
li cu za pre kr {aj iz ovog ~la na. 

Nov ~a nom ka znom u iz no su od 75.000,00
di na ra, ka zni }e se za pre kr {aj pred u zet nik
ako po stu pi su prot no od red ba ma ~la na 5, 6,
7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 i 14. 

V PRE LA ZNE I ZA VR [NE OD RED BE

^lan 18.

Stu pa wem na sna gu ove od lu ke pre sta je
da va ̀ i Od lu ka o mi ni mu mu pro ce sa ra da za
vre me {traj ka u ko mu nal nim de lat no sti ma
(„Slu ̀ be ni list op {ti ne Kra qe vo“, broj
10/98 i „Slu ̀ be ni list gra da Kra qe va“,
broj 10/09).

^lan 19.

Ova od lu ka stu pa na sna gu osmog da na od
da na ob ja vqi va wa u „Slu ̀ be nom li stu gra -
da Kra qe va“.

Skup{tina gra da Kra qe va
Broj: 011-272/2017-I
Da na: 20. septembra 2017. go di ne 

Predsednik 
Skup{tine grada Kraqeva

Nenad Markovi}, dipl. in`. saobra}aja, s.r.___________________________________________
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281.

Na osno vu ~la na 32. stav 1. ta~ ka 6. Za -
ko na o lo kal noj sa mo u pra vi („Slu ̀ be ni
gla snik RS“, broj 129/07, 83/14 - dr. za kon i
101/16 - dr. za kon), ~la na 209. Za ko na o so ci -
jal noj za {ti ti („Slu ̀ be ni gla snik RS“,
broj 24/11), Pra vil ni ka o bli ̀ im uslo vi ma
i stan dar di ma za pru ̀ a we uslu ga so ci jal ne
za {ti te („Slu ̀ be ni gla snik RS“, broj
42/13) i ~la na 26. stav 1. ta~ ka 9. Sta tu ta
gra da Kra qe va („Slu ̀ be ni list gra da Kra -
qe va“, broj 15/13 - pre~i {}en tekst), 

Skup {ti na gra da Kra qe va na sed ni ci
odr ̀ a noj da na 20. sep tem bra 2017. go di ne,
do ne la je

O D  L U  K U

O SO CI JAL NOJ ZA [TI TI GRA DA
KRA QE VA

DEO PR VI: UVOD NE OD RED BE 

^lan 1. 

Od lu kom o so ci jal noj za {ti ti utvr |u ju
se pra va gra |a na gra da Kra qe va na uslu ge
so ci jal ne za {ti te i me re ma te ri jal ne po dr -
{ke, po stup ci za ostva ri va we pra va, pra va
i oba ve ze ko ri sni ka so ci jal ne za {ti te, fi -
nan si ra we so ci jal ne za {ti te, kao i dru ga
pi ta wa od zna ~a ja za so ci jal nu za {ti tu na
ni vou lo kal ne za jed ni ce u skla du sa Za ko -
nom o so ci jal noj za {ti ti.

Svi poj mo vi u ovoj od lu ci upo tre bqe ni
u gra ma ti~ kom mu {kom ro du pod ra zu me va ju
mu {ki i `en ski pri rod ni rod li ca na ko je
se od no se.

^lan 2.

Sva ki po je di nac i po ro di ca ko ji ma je
neo p hod na dru {tve na po mo} i po dr {ka ra -

di sa vla da va wa so ci jal nih i `i vot nih te -
{ko }a u stva ra we uslo va za za do vo qe we
osnov nih `i vot nih po tre ba ima ju pra vo na
so ci jal nu za {ti tu u skla du sa za ko nom, u
vi si ni, pod uslo vi ma i na na ~in utvr |en
ovom od lu kom i u skla du sa ma te ri jal nim i
dru gim mo gu} no sti ma gra da.

Pra va na so ci jal nu za {ti tu obez be |u ju
se pru ̀ a wem uslu ga so ci jal ne za {ti te i
ma te ri jal nom po dr {kom.

Pra va utvr |e na ovom od lu kom ve za na su
za li~ nost i ne mo gu se pre no si ti.

^lan 3. 

Ko ri snik pra va na uslu ge so ci jal ne za -
{ti te i me re ma te ri jal ne po dr {ke je ste po -
je di nac, od no sno po ro di ca ko ja se su o ~a va s
pre pre ka ma u za do vo qa va wu po tre ba, usled
~e ga ne mo ̀ e da do stig ne ili da odr ̀ i kva -
li tet `i vo ta, ili ko ja ne ma do voq no sred -
sta va za pod mi re we osnov nih `i vot nih po -
tre ba, a ne mo ̀ e da ih ostva ri svo jim ra dom,
pri ho dom od imo vi ne ili iz dru gih iz vo ra.

Po ro di com u smi slu ostva ri va wa pra va
na me re ma te ri jal ne po dr {ke sma tra ju se
su pru ̀ ni ci i van bra~ ni part ne ri, de ca i
srod ni ci u pra voj li ni ji bez ob zi ra na ste -
pen srod stva, kao i srod ni ci u po bo~ noj li -
ni ji do dru gog ste pe na srod stva, pod uslo -
vom da `i ve u za jed ni~ kom do ma }in stvu.

Li ce ko je je za kqu ~i lo ugo vor o do ̀ i -
vot nom iz dr ̀ a va wu ne mo ̀ e da ostva ri pra -
va iz ove od lu ke, kao ni po je di nac, od no sno
~lan po ro di ce ko ji je spo so ban za rad, uko -
li ko od bi je po nu |e no za po sle we, rad no an -
ga ̀ o va we na pri vre me nim, po vre me nim i
se zon skim po slo vi ma, stru~ no ospo so bqa va -
we, pre kva li fi ka ci ju, do kva li fi ka ci ju.

Ko ri sni ci pra va na so ci jal nu za {ti tu
su gra |a ni ko ji ima ju pre bi va li {te na te -
ri to ri ji gra da Kra qe va.

Iz u zet no, pra vo na so ci jal nu za {ti tu u
skla du sa od red ba ma ove od lu ke pri zna je se i:

- li ci ma ko ja ima ju bo ra vi {te na te ri -
to ri ji gra da Kra qe va, ko ja se na |u u sta wu
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po tre be za uslu ga ma so ci jal ne za {ti te i me -
ra ma ma te ri jal ne po dr {ke,

- li ci ma ko ja se na |u u skit wi ili im
je iz dru gih raz lo ga po treb no obez be di ti
pra vo na so ci jal nu za {ti tu,

- ko ri sni ci ma so ci jal nih uslu ga ko ji
ima ju pre bi va li {te na te ri to ri ji dru gih
op {ti na, u skla du sa od red ba ma me |u op -
{tin skog spo ra zu ma o pru ̀ a wu uslu ga so -
ci jal ne za {ti te i

- stra nim dr ̀ a vqa ni ma i li ci ma bez
dr ̀ a vqan stva u po tre bi za so ci jal nom za -
{ti tom, u skla du sa za ko nom i me |u na rod -
nim ugo vo ri ma.

^lan 4. 

Sred stva za oba vqa we de lat no sti so ci -
jal ne za {ti te obez be |u ju se u bu xe tu gra da
Kra qe va.

Sred stva za obez be |i va we uslu ga so ci -
jal ne za {ti te mo gu se pri ba vqa ti i pu tem
do na ci ja, kao i ustu pa wem imo vi ne, osni va -
wem za du ̀ bi na i fon da ci ja, u skla du sa za -
ko nom.

Imo vi na na me we na so ci jal noj za {ti ti
mo ̀ e se ko ri sti ti is kqu ~i vo za obez be |e we
uslu ga so ci jal ne za {ti te.

Sred stva za obez be |i va we pra va na uslu -
ge so ci jal ne za {ti te pred vi |e ne ovom od lu -
kom obez be |u ju se i iz na men skih tran sfe ra
bu xe ta Re pu bli ke Sr bi je, u skla du sa ~la -
nom 207. Za ko na o so ci jal noj za {ti ti i
Ured bom o na men skim tran sfe ri ma.

U obez be |i va wu sred sta va za pru ̀ a we
uslu ga so ci jal ne za {ti te u~e stvu je i ko ri -
snik, u obi mu i na na ~in utvr |en za ko nom i
ovom od lu kom.

^lan 5. 

Na po stu pak za ostva ri va we pra va na
uslu ge so ci jal ne za {ti te i me re ma te ri jal -
ne po dr {ke pred vi |e ne ovom od lu kom, pri -
me wu ju se od red be za ko na ko jim se ure |u je
op {ti uprav ni po stu pak, ako Za ko nom o so -

ci jal noj za {ti ti ni je dru ga ~i je od re |e no.
Sred stva za po kri }e tro {ko va po stup ka

za ostva ri va we pra va iz ove od lu ke obez be -
|u ju se u bu xe tu gra da Kra qe va i te tro {ko -
ve ne sno se gra |a ni.

^lan 6. 

Grad Kra qe vo u obez be |i va wu pra va gra -
|a na na so ci jal nu za {ti tu sa ra |u je sa usta -
no va ma i dru gim ob li ci ma or ga ni zo va wa
utvr |e nim za ko nom, ko ji oba vqa ju de lat -
nost: pru ̀ a o ci ma uslu ga so ci jal ne za {ti -
te, usta no va ma pred {kol skog, osnov nog,
sred weg i vi so kog obra zo va wa, zdrav stve -
nim usta no va ma, po li ci jom, pra vo sud nim i
dru gim dr ̀ av nim or ga ni ma, udru ̀ e wi ma i
dru gim prav nim i fi zi~ kim li ci ma.

Sa rad wa u pru ̀ a wu uslu ga so ci jal ne
za {ti te ostva ru je se u okvi ri ma i na na ~in
utvr |en spo ra zu mi ma o sa rad wi.

DEO DRU GI: USLU GE SO CI JAL NE 
ZA [TI TE

GLA VA 1.
SVR HA, VR STE I KO RI SNI CI USLU GA

^lan 7. 

Uslu ge so ci jal ne za {ti te su ak tiv no -
sti pru ̀ a wa po dr {ke i po mo }i po je din cu
i po ro di ci ra di po boq {a wa, od no sno o~u -
va wa kva li te ta `i vo ta, ot kla wa wa ili
ubla ̀ a va wa ri zi ka ne po voq nih `i vot nih
okol no sti, kao i stva ra wa mo gu} no sti da sa -
mo stal no `i ve u dru {tvu.

^lan 8. 

U skla du sa Za ko nom o so ci jal noj za -
{ti ti grad Kra qe vo obez be |u je sle de }e gru -
pe uslu ga so ci jal ne za {ti te:
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1. dnev ne uslu ge u za jed ni ci,
2. uslu ge sme {ta ja,
3. uslu ge po dr {ke za sa mo sta lan `i vot,
4. uslu ge za o~u va we i una pre |e we `i vo -

ta po ro di ce,
5. ino va ci o ne i osta le uslu ge so ci jal ne

za {ti te u skla du sa po tre ba ma lo kal ne za -
jed ni ce.

^lan 9. 

Spe ci fi ka ci ja uslu ga u skla du sa Pra -
vil ni kom o bli ̀ im uslo vi ma i stan dar di -
ma za pru ̀ a we uslu ga so ci jal ne za {ti te,
obez be |i va we i pru ̀ a we uslu ga, kao i kri -
te ri ju mi za u~e {}e ko ri sni ka i wi ho vih
srod ni ka u ce ni uslu ge bi }e de fi ni sa ni
pra vil ni kom za sva ku od uslu ga pred vi |e -
nih ovom od lu kom, ko je na pred log Ode qe wa
za dru {tve ne de lat no sti Grad ske upra ve
gra da Kra qe va do no si Grad sko ve }e gra da
Kra qe va.

Sa gla snost na Od lu ku o ce na ma uslu ga
so ci jal ne za {ti te do no si Skup {ti na gra da
Kra qe va, na pred log nad le ̀ nog or ga na usta -
no ve.

ODE QAK 1. DNEV NE USLU GE U 
ZA JED NI CI

^lan 10. 

Dnev ne uslu ge u za jed ni ci ob u hva ta ju
ak tiv no sti ko je po dr ̀ a va ju bo ra vak ko ri -
sni ka u po ro di ci i ne po sred nom okru ̀ e wu.

^lan 11. 

Grad Kra qe vo obez be |u je pra vo na sle de -
}e dnev ne uslu ge u za jed ni ci:

1.1. po mo} u ku }i za od ra sla i sta ra li -
ca, za ko je, po pro ce ni stru~ nih rad ni ka

Cen tra za so ci jal ni rad, po sto ji po tre ba za
ostva ri va wem te uslu ge, u skla du sa pra vil -
ni kom,

1.2. dnev ni bo ra vak za de cu i mla de sa
smet wa ma u raz vo ju, za od ra sla i sta ri ja li -
ca i za de cu i mla de u su ko bu sa za ko nom.

PO MO] U KU ]I 

^lan 12. 

Po mo} u ku }i pru ̀ a se ka da je po ro di~ -
na po dr {ka ne do voq na ili ni je ras po lo ̀ i -
va, u skla du sa iden ti fi ko va nim in di vi du -
al nim po tre ba ma sta ri jih oso ba, ko je usled
ne mo }i ili sma we nih funk ci o nal nih spo -
sob no sti ni su u sta wu da `i ve bez po mo }i
dru gih li ca.

Uslu ga po mo }i u ku }i se pru ̀ a ko ri -
sni ci ma u ur ba nom i ru ral nom pod ru~ ju
gra da Kra qe va.

^lan 13. 

Ko ri sni ci pra va na uslu ge po mo }i u ku -
}i su od ra sla i sta ra li ca, za ko je, po pro -
ce ni stru~ nih rad ni ka Cen tra za so ci jal -
ni rad, po sto ji po tre ba za ostva ri va wem te
uslu ge, u skla du sa pra vil ni kom.

1.2. DNEV NI BO RA VAK

^lan 14. 

Svr ha uslu ge dnev nog bo rav ka sa sto ji se
u una pre |e wu kva li te ta `i vo ta ko ri sni ka
u vla sti toj so ci jal noj sre di ni, kroz odr ̀ a -
we i raz vi ja we so ci jal nih, psi ho lo {kih i
fi zi~ kih funk ci ja i ve {ti na, ka ko bi se u
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{to ve }oj me ri ospo so bi li sa sa mo sta lan
`i vot.

Kroz uslu gu dnev nog bo rav ka ko ri sni ci
u or ga ni zo va nom okru ̀ e wu, i uz po tre ban
nad zor, za do vo qa va ju raz voj ne po tre be, sti -
~u i raz vi ja ju `i vot ne ve {ti ne, li~ nu i
dru {tve nu od go vor nost ra di raz vo ja sa mo -
stal no sti, so ci jal nih, sa znaj nih i dru gih
va ̀ nih funk ci ja.

Uslu gom dnev nog bo rav ka re a li zu je se
po zi tiv no i kon struk tiv no is ku stvo bo rav -
ka iz van po ro di ce, a ~la no vi ma po ro di ce
slo bod no vre me za ba vqe we rad nim i dru gim
ak tiv no sti ma. Uslu ga dnev nog bo rav ka se
re a li zu je kroz osmi {qe ne pro gra me, u pla -
ni ra nim i ogra ni ~e nim vre men skim pe ri o -
di ma.

^lan 15. 

Uslu ge dnev nog bo rav ka do stup ne su de -
ci i mla di ma sa smet wa ma u raz vo ju, od ra -
slim i sta ri jim li ci ma i de ci i mla di ma u
su ko bu sa za ko nom. 

ODE QAK 2. USLU GE SME [TA JA

^lan 16. 

Uslu ge sme {ta ja obez be |u ju ko ri sni ku
krat ko traj ni sme {taj, osi gu ra va ju mu bez bed -
nost, za do vo qe we we go vih osnov nih po tre ba i
pri stup dru gim uslu ga ma i iz na la ̀ e we odr -
`i vih re {e wa za kri znu si tu a ci ju, dok se ne
utvr di od go va ra ju }i ob lik za {ti te ili obez -
be |i va we u me stu pre bi va li {ta.

^lan 17. 

Grad Kra qe vo obez be |u je sle de }e uslu ge
sme {ta ja:

2.1. pri vre me ni sme {taj u pri hva ti li -
{te za od ra sla i sta ri ja li ca,

2.2. pri vre me ni sme {taj u pri hva ti li -
{te za `r tve na si qa u po ro di ci,

2.3. pre dah sme {taj i
2.4. pri vre me ni sme {taj u kri znim si -

tu a ci ja ma.

2.1. PRI VRE ME NI SME [TAJ U 
PRI HVA TI LI [TE ZA OD RA SLA 

I STA RI JA LI CA

^lan 18.

Sme {ta jem u pri hva ti li {te za od ra sla
i sta ri ja li ca ko ri sni ku se obez be |u je
krat ko tra jan sme {taj i osi gu ra va bez bed -
nost, za do vo qe we we go vih osnov nih po tre -
ba, iz na la ̀ e we odr ̀ i vih re {e wa za kri -
zne si tu a ci je i pri stup dru gim uslu ga ma.

^lan 19. 

Ko ri sni ci uslu ge pri vre me nog sme {ta -
ja u pri hva ti li {te su od ra sla i sta ri ja li -
ca ko ja ima ju pre bi va li {te na te ri to ri ji
gra da Kra qe va.

Uslu ga pri vre me nog sme {ta ja u pri hva -
ti li {te za od ra sla i sta ri ja li ca do stup na
je ko ri sni ci ma ko ji ne ma ju pre bi va li {te
na te ri to ri ji gra da Kra qe va pod uslo vi ma
i na na ~in de fi ni sa nim spo ra zu mom o me -
|u op {tin skoj sa rad wi.

2.2. PRI VRE ME NI SME [TAJ U 
PRI HVA TI LI [TE ZA @R TVE NA SI QA

U PO RO DI CI

^lan 20.

Pri hva ti li {te za `r tve po ro di~ nog
na si qa obez be |u je sme {taj i is hra nu, pri -
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stup zdrav stve noj za {ti ti, prav nu po mo},
sa ve to va we i kon sul ta ci je, psi ho-so ci jal -
nu po dr {ku, upu }i va we na ospo so bqa va we
za rad, upu }i va we i po ve zi va we sa dru gim
slu ̀ ba ma u za jed ni ci.

Uslu ga iz sta va 1. ovog ~la na obez be |u je
se u si tu a ci ja ma akut nog sta wa na si qa u po -
ro di ci (na no {e we ili po ku {aj na no {e wa
te le sne po vre de, iza zi va we stra ha pret wom,
pri si qa va we ili na vo |e we na sek su al ni
od nos, ogra ni ~a va we slo bo de kre ta wa ili
ko mu ni ci ra wa sa tre }im li ci ma, vre |a we
kao i sva ko dru go dr sko, bez ob zir no i zlo na -
mer no po na {a we).

^lan 21.

Uslu ga pri vre me nog sme {ta ja u pri hva -
ti li {te za `r tve na si qa u po ro di ci obez -
be |u je se de ci i ne na sil nom ro di te qu, `r -
tva ma po ro di~ nog zlo sta vqa wa i za ne ma ri -
va wa, nad ko ji ma se na si qe vr {i.

Uslu ga pri vre me nog sme {ta ja u pri hva -
ti li {te za `r tve na si qa u po ro di ci do -
stup na je ko ri sni ci ma ko ji ne ma ju pre bi va -
li {te na te ri to ri ji gra da Kra qe va pod
uslo vi ma i na na ~in de fi ni sa nim spo ra zu -
mom o me |u op {tin skoj sa rad wi.

2.3. PRE DAH SME [TAJ

^lan 22.

Svr ha uslu ge pre da ha je krat ko ro~ no i
po vre me no pru ̀ a we po dr {ke i po mo }i ko -
ri sni ku uslu ge, tj. de ci sa smet wa ma u raz -
vo ju i wi ho vim po ro di ca ma tj. sta ra te qi ma
u odr ̀ a va wu i po di za wu kva li te ta wi ho -
vog `i vo ta.

Ovom uslu gom se obez be |u je ne ga de te ta
sa in va li di te tom, stva ra se mo gu} nost {i re
so ci ja li za ci je de te ta, una pre |u ju se i raz -
vi ja ju ve {ti ne sa mo stal nog `i vo ta i pro -

{i ru ju ak tiv no sti ko je od go va ra ju uz ra stu
i spo sob no sti ma de te ta. Po red to ga, ovom
uslu gom obez be |u je se ubla ̀ a va we stre sa u
po ro di ci sa ci qem o~u va wa i una pre |e wa
kva li tet nih in ter per so nal nih od no sa i
pre ven ci je kon fli ka ta unu tar po ro di ce.

^lan 23.

Uslu ga pre dah sme {ta ja do stup na je de -
ci sa smet wa ma u raz vo ju i wi ho vim po ro -
di ca ma tj. sta ra te qi ma ko ji ima ju pre bi va -
li {te na te ri to ri ji gra da Kra qe va.

Uslu ga pre dah sme {ta ja za de cu sa smet -
wa ma u raz vo ju do stup na je ko ri sni ci ma ko -
ji ne ma ju pre bi va li {te na te ri to ri ji gra -
da Kra qe va, pod uslo vi ma i na na ~in de fi -
ni sa nim spo ra zu mom o me |u op {tin skoj sa -
rad wi. 

2.4. PRI VRE ME NI SME [TAJ U 
KRI ZNIM SI TU A CI JA MA 

^lan 24.

Uslu ga pri vre me nog sme {ta ja u kri -
znim si tu a ci ja ma pru ̀ a se: `r tva ma na si -
qa, zlo sta vqa wa i za ne ma ri va wa u po ro di -
ci (de ca, od ra sli i sta ri), kao i sta rim li -
ci ma ko ja ne ma ju ade kvat nu po ro di~ nu bri -
gu i uslo ve za sta no va we, a ob ra |e ni su za
sme {taj u usta no vu so ci jal ne za {ti te i ~e -
ka ju na re a li za ci ju istog. 

^lan 25. 

U za vi sno sti od pro ce ne stru~ nih rad -
ni ka Cen tra za so ci jal ni rad, li ca iz pret -
hod nog ~la na mo gu se sme sti ti u usta no vu
so ci jal ne za {ti te ili u hra ni teq sku po ro -
di cu pri pre mqe nu za ur gent ni sme {taj.
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^lan 26. 

Sme {taj mo ̀ e tra ja ti do 7 da na, a u iz -
u zet no kom pli ko va nim si tu a ci ja ma po od -
lu ci Stru~ nog ko le gi ju ma Cen tra za so ci -
jal ni rad, mo ̀ e se pro du ̀ i ti za naj vi {e
jo{ se dam da na.

ODE QAK 3. USLU GE PO DR [KE ZA 
SA MO STA LAN @I VOT

^lan 27.

Uslu ge po dr {ke za sa mo sta lan `i vot
pru ̀ a ju se po je din cu, da bi se we go ve mo -
gu} no sti za za do vo qe we osnov nih po tre ba
iz jed na ~i le sa mo gu} no sti ma osta lih ~la -
no va dru {tva, da bi mu se po boq {ao kva li -
tet `i vo ta i da bi mo gao da vo di ak ti van i
sa mo sta lan `i vot u dru {tvu.

^lan 28.

Grad Kra qe vo obez be |u je sle de }e vr ste
uslu ga po dr {ke za sa mo sta lan `i vot:

3.1. sta no va we uz po dr {ku za mla de ko ji
se osa mo sta qu ju i

3.2. per so nal na asi sten ci ja.

3.1. STA NO VA WE UZ PO DR [KU ZA 
MLA DE KO JI SE OSA MO STA QU JU

^lan 29.

Svr ha uslu ge sta no va wa uz po dr {ku za
mla de ko ji se osa mo sta qu ju je po mo} i po dr -
{ka u sti ca wu sa mo stal no sti i in te gra ci -
je u za jed ni cu.

^lan 30. 

Uslu ga sta no va wa uz po dr {ku do stup na
je naj du ̀ e dve go di ne li ci ma uz ra sta iz me -
|u 15 i 26 go di na, ko ja ne ma ju mo gu} no sti da
i da qe `i ve u bi o lo {kim ili srod ni~ kim
po ro di ci ma, kao al ter na ti va sme {ta ju u
usta no vu so ci jal ne za {ti te ili hra ni teq -
sku po ro di cu, od no sno ra di ospo so bqa va wa
za sa mo sta lan `i vot.

Uslu ga sta no va wa uz po dr {ku za mla de
ko ji se osa mo sta qu ju do stup na je ko ri sni -
ci ma ko ji ne ma ju pre bi va li {te na te ri to -
ri ji gra da Kra qe va, pod uslo vi ma i na na -
~in de fi ni sa nim spo ra zu mom o me |u op -
{tin skoj sa rad wi. Uslu ga se obez be |u je u
tra ja wu od jed ne go di ne, uz mo gu} nost pro du -
`e wa za jo{ jed nu go di nu, pre ma pro ce ni
Cen tra za so ci jal ni rad.

3.2. PER SO NAL NA ASI STEN CI JA

^lan 31.

Svr ha uslu ge per so nal ne asi sten ci je je
pru ̀ a we od go va ra ju }e in di vi du al ne prak -
ti~ ne po dr {ke ko ja je ko ri sni ku neo p hod na
za za do vo qa va we li~ nih po tre ba i ukqu ~i -
va we u obra zov ne, rad ne i dru {tve ne ak tiv -
no sti u za jed ni ci, ra di us po sta vqa wa {to
ve }eg ni voa sa mo stal no sti.

^lan 32.

Uslu ge per so nal ne asi sten ci je do stup -
ne su pu no let nim li ci ma sa in va li di te -
tom, ko ji ma je utvr |e na po tre ba za pr vim
ili dru gim ste pe nom po dr {ke, ko ji ostva -
ru ju pra vo na uve }a ni do da tak na tu |u ne gu
i po mo}, ima ju spo sob nost za sa mo stal no do -
no {e we od lu ka, rad no su an ga ̀ o va ni ili
ak tiv no ukqu ~e ni u rad raz li ~i tih udru -

Broj 21 - Strana 18320. septembar 2017. godine SLU@BENI LIST GRADA KRAQEVA



`e wa gra |a na, sport skih dru {ta va, po li -
ti~ kih par ti ja i dru gih ob li ka dru {tve -
nog an ga ̀ ma na, od no sno, ukqu ~e ni su u re -
dov ni ili in di vi du al ni obra zov ni pro -
gram.

ODE QAK 4. USLU GE ZA O^U VA WE I
UNA PRE \E WE @I VO TA PO RO DI CE

^lan 33.

Sa ve to dav no-te ra pij ske i so ci jal no-edu -
ka tiv ne uslu ge pru ̀ a ju se kao vid po mo }i
po je din ci ma i po ro di ca ma, ra di una pre |i -
va wa po ro di~ nih od no sa, pre va zi la ̀ e wa
kri znih si tu a ci ja i sti ca wa ve {ti na za sa -
mo sta lan i pro duk ti van `i vot u dru {tvu.

^lan 34.

Grad Kra qe vo obez be |u je pra vo na sle de -
}e sa ve to dav no te ra pij ske i so ci jal no-edu -
ka tiv ne uslu ge:

4.1. so ci jal no-edu ka tiv ne uslu ge,
4.2. sa ve to dav no-te ra pij ske uslu ge,
4.3. me di ja ci ju,
4.4. mo bil ni tim za hit ne in ter ven ci je.

4.1. SO CI JAL NO EDU KA TIV NE USLU GE

^lan 35.

So ci jal no-edu ka tiv ne uslu ge su uslu ge
iz obla sti so ci jal ne za {ti te ko je ima ju,
pre sve ga, pre ven tiv ni ka rak ter i po dr ̀ a -
va ju gru pe u ri zi ku. Ciq wi ho vog spo ro vo -
|e wa je spre ~a va we raz vo ja bi lo kog ob li ka
so ci jal no ne pri hva tqi vog po na {a wa, kao i
una pre |e we kva li te ta `i vo ta po je din ca i
po ro di ce.

^lan 36.

Uslu ge se pru ̀ a ju u Cen tru za so ci jal -
ni rad, kroz struk tu ri ra ne te mat ske pro -
gra me sa ja sno de fi ni sa nim ciq nim gru pa -
ma, ci qe vi ma i me to do lo gi jom. 

4.2. SA VE TO DAV NO-TE RA PIJ SKE 
USLU GE

^lan 37.

Sa ve to dav no-te ra pij ske uslu ge pred sta -
vqa ju vid po mo }i po je din ci ma i po ro di ca -
ma u ci qu una pre |e wa po ro di~ nih od no sa,
pre va zi la ̀ e wa kri znih si tu a ci ja i sti ca -
wa ve {ti na i pod sti ca wa pra vil nog raz vo -
ja li~ no sti. 

Uslu ge se pru ̀ a ju li ci ma u Sa ve to va li -
{tu.

4.3. ME DI JA CI JA

^lan 38.

Me di ja ci ja je po stu pak pre go va ra wa uz
po mo} tre }e ne u tral ne stra ne, od no sno me -
di ja to ra. On olak {a va su prot sta vqe nim
stra na ma da pro na |u re {e we u sop stve nom
in te re su. Me di ja tor po ma ̀ e da se una pre di
ko mu ni ka ci ja i na |e re {e we za spor i da se
iz beg nu sud ski spo ro vi.

4.4. MO BIL NI TIM ZA HIT NE 
IN TER VEN CI JE

^lan 39. 

Mo bil ni tim za hit ne in ter ven ci je
pru ̀ a po mo} po ro di ci u raz re {e wu kri -
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znih si tu a ci ja. Mo bil ni tim za hit ne in -
ter ven ci je obez be |u je dva de set ~e tvo ro ~a sov -
nu do stup nost ko ri sni ci ma kroz pri prav -
nost dva stru~ na rad ni ka i vo za ~a Cen tra za
so ci jal ni rad.

ODE QAK 5. INO VA CI O NE I OSTA LE
USLU GE SO CI JAL NE ZA [TI TE 

^lan 40.

Grad Kra qe vo obez be |u je sle de }e ino va -
ci o ne i osta le uslu ge u skla du sa po tre ba ma
lo kal ne za jed ni ce:

5.1. so ci jal no sta no va we u za {ti }e nim
uslo vi ma i

5.2. dnev ni cen tar za sta re

5.1. SO CI JAL NO STA NO VA WE U 
ZA [TI ]E NIM USLO VI MA

^lan 41.

Uslu ga so ci jal nog sta no va wa u za {ti -
}e nim uslo vi ma se obez be |u je po je din cu ili
po ro di ci u sta wu so ci jal ne po tre be, ko ji
ne ma ju re {e no pi ta we sta no va wa i pru ̀ a
se u na men ski iz gra |e nom objek tu.

^lan 42.

Ko ri sni ci uslu ge iz pret hod nog ~la na
mo gu bi ti:

- ko ri sni ci nov ~a ne so ci jal ne po mo }i,
- sa mo hra ni ro di te qi,
- sta ra li ca,
- li ca ko ja su kao ma lo let na bi la pod

po seb nom za {ti tom dr ̀ a ve, (sta ra teq stvo,
hra ni teq stvo, sme {taj u usta no vu so ci jal -
ne za {ti te ili dru gu po ro di cu),

- oso be sa in va li di te tom,

- iz be gla i in ter no ra se qe na li ca,
- dru ga li ca po stru~ noj pro ce ni Cen -

tra za so ci jaln rad.

5.2. DNEV NI CEN TAR ZA STA RE 

^lan 43.

Uslu ga dnev nog cen tra obez be |u je se sta -
rim li ci ma ko ji ma je po treb na po mo} u ci -
qu {to du ̀ eg ostan ka u pri rod nom okru ̀ e -
wu i po di za wa kva li te ta `i vo ta u lo kal noj
za jed ni ci.

GLA VA 2. 
OBEZ BE \E WE USLU GA SO CI JAL NE 

ZA [TI TE

^lan 44.

Uslu ge so ci jal ne za {ti te mo gu se obez -
be di ti:

1. u usta no vi so ci jal ne za {ti te,
2. jav nom na bav kom,
3. na osno vu me |u grad skog spo ra zu ma (za -

jed ni~ ki po ziv) i 
4. jav nim kon kur som.

^lan 45.

Uslu ge so ci jal ne za {ti te iz ove od lu ke
ko je pru ̀ a grad Kra qe vo mo gu se obez be di ti
u usta no vi so ci jal ne za {ti te ~i ji je osni -
va~ lo kal na sa mo u pra va gra da Kra qe va.

^lan 46.

Pru ̀ a we uslu ga so ci jal ne za {ti te iz
ove od lu ke za ko je su Pra vil ni kom o bli -
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`im uslo vi ma i stan dar di ma za pru ̀ a wa
uslu ga so ci jal ne za {ti te, pro pi sa ni stan -
dar di za pru ̀ a we uslu ga, uko li ko se ne mo -
gu obez be di ti u po treb nom obi mu u usta no vi
so ci jal ne za {ti te ~i ji je grad Kra qe vo
osni va~, na ba vqa ju se od pru ̀ a o ca uslu ge
so ci jal ne za {ti te u skla du sa za ko nom ko -
jim se ure |u ju jav ne na bav ke, kroz po stu pak
jav ne na bav ke uslu ga so ci jal ne za {ti te, u
skla du sa Pra vil ni kom o bli ̀ im uslo vi ma
i stan dar di ma za pru ̀ a we uslu ga so ci jal ne
za {ti te.

Or gan je di ni ce lo kal ne sa mo u pra ve
nad le ̀ an za so ci jal nu za {ti tu, kao na ru -
~i lac uslu ge, po ziv za pod no {e we po nu da za
pru ̀ a we uslu ga so ci jal ne za {ti te ob ja -
vqu je u skla du sa za ko nom ko jim se ure |u ju
jav ne na bav ke.

^lan 47.

Ugo vor o jav noj na bav ci uslu ge za kqu ~u -
je se iz me |u na ru ~i o ca uslu ge i oda bra nog
ovla {}e nog pru ̀ a o ca uslu ge so ci jal ne za -
{ti te, i wi me se oba ve zno ure |u je na ~in
pla }a wa, pra }e we i tra ja we pru ̀ a wa uslu -
ge, kao i na ~in iz ve {ta va wa i uslo vi ras -
ki da ugo vo ra.

^lan 48.

U ci qu eko no mi~ ni jeg i efi ka sni jeg
obez be |i va we uslu ga so ci jal ne za {ti te,
nad le ̀ ni or gan Grad ske upra ve mo ̀ e, na
osno vu me |u op {tin skog (me |u grad skog) spo -
ra zu ma, ob ja vi ti za jed ni~ ki po ziv za pod no -
{e we po nu da za pru ̀ a we uslu ga.

^lan 49.

Uslu ge so ci jal ne za {ti te za ko je ni su
pro pi sa ni stan dar di obez be |u ju se pu tem

jav nog kon kur sa, a pra va i oba ve ze lo kal ne
sa mo u pra ve i iza bra nog pru ̀ a o ca uslu ge re -
gu li {u se ugo vo rom.

Oba ve zni ele men ti ugo vo ra se od no se na
de fi ni sa we sa dr ̀ i ne uslu ge, na ~i na i di -
na mi ke pla }a wa, tra ja we uslu ge, iz ve {ta -
va wa o pru ̀ e nim uslu ga ma i uslo vi za ras -
kid ugo vo ra.

GLA VA 3.
PO STU PAK ZA KO RI []E WE USLU GA

SO CI JAL NE ZA [TI TE

^lan 50.

Ini ci ja ti vu za po kre ta we po stup ka za
pri zna va we pra va na uslu ge so ci jal ne za -
{ti te mo ̀ e pod ne ti sva ko fi zi~ ko ili
prav no li ce.

Cen tar za so ci jal ni rad je nad le ̀ an za
po kre ta we po stup ka za ko ri {}e we uslu ge
li cu ko je se za te klo na te ri to ri ji gra da
Kra qe va u slu ~a ju po tre ba za neo d lo ̀ nom
in ter ven ci jom.

^lan 51.

Po stu pak za ko ri {}e we uslu ge iz ove
od lu ke ko ju obez be |u je grad Kra qe vo, spro -
vo di Cen tar za so ci jal ni rad, po slu ̀ be noj
du ̀ no sti ili na zah tev ko ri sni ka.

Cen tar za so ci jal ni rad je me sno nad le -
`an za spro vo |e we po stup ka za pri zna va we
pra va na uslu gu za ko ri sni ke ko ji ima ju pre -
bi va li {te na te ri to ri ji gra da Kra qe va.

Iz u zet no, Cen tar za so ci jal ni rad mo ̀ e
spro ve sti po stu pak za ko ri {}e we uslu ge iz
sta va 1. ovog ~la na u slu ~a ju da ko ri snik ima
bo ra vi {te na te ri to ri ji gra da Kra qe va.

Cen tar za so ci jal ni rad od lu ~u je o ko -
ri {}e wu uslu ga pred vi |e nih ovom od lu -
kom, pri me nom od re da ba za ko na ko jim se
ure |u je op {ti uprav ni po stu pak, ako Za ko -
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nom o so ci jal noj za {ti ti ni je dru ga ~i je od -
re |e no.

U po stup ku od lu ~i va wa o pri zna va wu
pra va na uslu ge so ci jal ne za {ti te ko je se
pru ̀ a ju de ci i mla di ma, a ko je su pri zna te
ovom od lu kom Cen tar za so ci jal ni rad, po
po tre bi, pri ba vqa mi {qe we In ter re sor ne
ko mi si je.

^lan 52.

Ako vo di teq slu ~a ja, od no sno, ka da je to
za ko nom i dru gim pro pi som od re |e no -
stru~ ni tim Cen tra za so ci jal ni rad, pro -
ce ni da ko ri snik ima po tre bu za uslu gom,
Cen tar za so ci jal ni rad do no si re {e we o
pri zna va wu pra va na ko ri {}e we uslu ge ko -
ju obez be |u je je di ni ca lo kal ne sa mo u pra ve
i upu }u je ko ri sni ka kod iza bra nog pru ̀ a o -
ca uslu ge.

^lan 53.

Cen tar za so ci jal ni rad upu }u je ko ri -
sni ka, ra di ko ri {}e wa uslu ge ko ju je grad
Kra qe vo obez be dio pu tem jav ne na bav ke,
ovla {}e nom pru ̀ a o cu uslu ge sa ko jim je za -
kqu ~en Ugo vor o pru ̀ a wu uslu ge.

^lan 54.

Ako vo di teq slu ~a ja, od no sno stru~ ni
tim Cen tra za so ci jal ni rad pro ce ni da ko -
ri snik ne ma po tre bu za uslu gom, zah tev za
ko ri {}e we tra ̀ e ne uslu ge so ci jal ne za -
{ti te od bi }e se re {e wem.

^lan 55. 

Pro tiv re {e wa ko jim se od bi ja zah tev
za ko ri {}e we uslu ge mo ̀ e se iz ja vi ti `al -
ba u ro ku od 15 da na.

@al ba iz sta va 1. ovog ~la na iz ja vqu je
se Grad skom ve }u kao nad le ̀ nom or ga nu je -
di ni ce lo kal ne sa mo u pra ve.

Od lu ka o `al bi iz sta va 1.ovog ~la na do -
no si se u ro ku od 30 da na.

^lan 56.

Ako ovla {}e ni pru ̀ a lac uslu ge od bi je
da ko ri sni ku pru ̀ i uslu gu pred vi |e nu re -
{e wem o pri zna va wu pra va, du ̀ an je da o
to me od mah, pi sa nim pu tem, oba ve sti Cen -
tar za so ci jal ni rad i ko ri sni ka, i da za to
na ve de raz lo ge.

Po vo dom oba ve {te wa iz sta va 1. ovog
~la na, ko ri snik u ro ku od osam da na od pri -
je ma oba ve {te wa, mo ̀ e upu ti ti pri tu ̀ bu
Cen tru za so ci jal ni rad.

Cen tar za so ci jal ni rad }e, po {to raz -
mo tri pri tu ̀ bu iz sta va 2. ovog ~la na, upu -
ti ti ko ri sni ka dru gom ovla {}e nom pru ̀ a -
o cu sa spi ska ovla {}e nih pru ̀ a la ca uslu -
ge, ako ovla {}e ni pru ̀ a lac uslu ge iz sta va
1. ovog ~la na upu }e nom ko ri sni ku ne mo ̀ e
pru ̀ i ti uslu gu.

O od bi ja wu pru ̀ a wa uslu ge Cen tar za
so ci jal ni rad od mah oba ve {ta va nad le ̀ no
ode qe we Grad ske upra ve, or gan nad le ̀ an za
iz da va we li cen ce pru ̀ a o ci ma uslu ga so ci -
jal ne za {ti te i in spek ci ju so ci jal ne za -
{ti te.

^lan 57.

O re a li zo va nim upu ti ma, od no sno za -
kqu ~e nim ugo vo ri ma o pru ̀ a wu uslu ge so -
ci jal ne za {ti te iz sta va 1. pret hod nog ~la -
na, Cen tar za so ci jal ni rad iz ve {ta va nad -
le ̀ no ode qe we Grad ske upra ve o ne po sred -
nom ugo va ra wu ko ri {}e wa uslu ge od mah po
ot po ~i wa wu pru ̀ a wa uslu ge.

Cen tar za so ci jal ni rad pod no si go di -
{wi iz ve {taj o od bi ja wu pru ̀ a wa uslu ga
so ci jal ne nad le ̀ nom ode qe wu Grad ske
upra ve i Za vo du za so ci jal nu za {ti tu.
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^lan 58.

Ko ri snik, od no sno za kon ski za stup nik
ko ri sni ka, mo ̀ e ne po sred no oda bra ti uslu -
gu so ci jal ne za {ti te ni usta no vu, od no sno
pru ̀ a o ca uslu ge so ci jal ne za {ti te i za kqu -
~i ti ugo vor o ko ri {}e wu uslu ge sa iza bra -
nim pru ̀ a o cem uslu ge so ci jal ne za {ti te.

U slu ~a ju iz sta va 1. ovog ~la na ko ri -
sni ku se ne iz da je uput za ko ri {}e we uslu -
ge, a pro ce nu po tre be ko ri sni ka za uslu gom
vr {i usta no va so ci jal ne za {ti te ko ja pru -
`a uslu gu, od no sno pru ̀ a lac uslu ge so ci -
jal ne za {ti te, u skla du sa ovom od lu kom.

GLA VA 4.
FI NAN SI RA WE USLU GA SO CI JAL NE

ZA [TI TE

^lan 59.

Sred stva za pru ̀ a we uslu ga so ci jal ne
za {ti te obez be |u ju se:

- iz bu xe ta gra da Kra qe va za ko ri sni ke
ko ji ima ju pre bi va li {te na te ri to ri ji gra -
da Kra qe va,

- iz sred stva ko ri sni ka i u~e {}a ko ri -
sni ka u tro {ko vi ma uslu ge,

- iz bu xe ta dru gih lo kal nih sa mo u pra va
na ~i joj te ri to ri ji ko ri sni ci uslu ge ima ju
pre bi va li {te u skla du sa me |u op {tin skim
spo ra zu mom o pru ̀ a weu uslu ge,

- iz na men skih tran sfe ra obez be |e nih u
skla du sa ~la nom 207. Za ko na o so ci jal noj
za {ti ti i Ured bom o na men skim tran sfe ri -
ma, i

- iz dru gih iz vo ra (part ner stva sa na ci -
o nal nim i me |u na rod nim or ga ni za ci ja ma,
do na ci ja, do bro voq nih pri lo ga i sl.).

^lan 60.

U za vi sno sti od so ci jal no-eko nom skog
sta tu sa ko ri sni ka, pla }a we uslu ge mo ̀ e bi -
ti:

- u ce lo sti iz sred sta va ko ri sni ka, we -
go vog srod ni ka ili tre }eg li ca,

- uz de li mi~ no u~e {}e ko ri sni ka, we go -
vog srod ni ka, tre }eg li ca ili bu xe ta je di -
ni ce lo kal ne sa mo u pra ve i

- u ce lo sti iz bu xe ta je di ni ce lo kal ne
sa mo u pra ve.

^lan 61.

Ko ri snik u~e stvu je u pla }a wu uslu ge u
skla du sa Pra vil ni kom o kri te ri ju mi ma za
u~e {}e ko ri sni ka u ce ni uslu ge.
Pra vil nik do no si Grad sko ve }e gra da Kra -

qe va na pred log nad le ̀ nog ode qe wa Grad -
ske upra ve.

Sa gla snost na Od lu ku o ce na ma uslu ga
so ci jal ne za {ti te do no si Skup {ti na gra da
Kra qe va, na pred log nad le ̀ nog or ga na usta -
no ve.

DEO TRE ]I: MA TE RI JAL NA 
PO DR [KA

GLA VA 1.
VR STE ME RA MA TE RI JAL NE 

PO DR [KE

^lan 62.

Pra vo na ma te ri jal nu po dr {ku ostva ru -
je se ra di obez be |e wa eg zi sten ci jal nog mi -
ni mu ma i po dr {ke so ci jal noj ukqu ~e no sti
ko ri sni ka.

Grad Kra qe vo obez be |u je pra vo na sle de -
}e vr ste ma te ri jal ne po mo }i:

1. ma te ri jal na po dr {ka u nov cu
1.1. jed no krat na nov ~a na po mo}
1.2. van red na nov ~a na po mo}
1.3. so ci jal no ukqu ~i va we ko ri sni ka

jed no krat ne nov ~a ne po mo }i
2. ma te ri jal na po dr {ka u na tu ri
2.1. bes pla tan obro ku u Na rod noj ku hi wi
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2.2. opre ma we ko ri sni ka za sme {taj u
usta no vu so ci jal ne za {ti te ili dru gu po ro -
di cu

2.3. dru ge me re u skla du sa po tre ba ma lo -
kal ne za jed ni ce.

^lan 63. 

Kri te ri ju mi za ostva ri va we pra va na
me re ma te ri jal ne po dr {ke, nad le ̀ nost i
po stu pak za ostva ri va we pra va i dru ga pi -
ta wa od zna ~a ja za obez be |i va we pra va bi }e
de fi ni sa na po seb nim pra vil ni kom za sva ku
od me ra ma te ri jal ne po dr {ke pred vi |e no
ovom od lu kom.

Pra vil ni ke iz sta va 1. ovog ~la na, na
pred log nad le ̀ nog ode qe wa Grad ske upra -
ve, do no si Grad sko ve }e 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.

1. MA TE RI JAL NA PO DR [KA U NOV CU

1.1. JED NO KRAT NA NOV ̂ A NA PO MO]

^lan 64.

Jed no krat nu nov ~a nu po mo} kao vid ma -
te ri jal ne po dr {ke mo gu ko ri sti ti po je di -
nac i po ro di ca, ko ji se na |u u sta wu so ci -
jal ne po tre be, u slu ~a je vi ma ve za nim za za -
do vo qe we osnov nih `i vot nih po tre ba, ot -
kla wa we po sle di ca ele men tar nih ne po go da,
te {ku bo lest, pri hvat po pre stan ku sme -
{ta ja u usta no vu, kao i u dru gim van red nim
pri li ka ma ko je ne mo gu sa mo stal no pre va -
zi }i, a na ro ~i to ka da ne ma ju ni ka kvih pri -
ho da i ne mo gu, iz za ko nom pred vi |e nih raz -
lo ga, da ostva re pra vo na re dov nu nov ~a nu
so ci jal nu po mo}.

Vi si na jed no krat ne po mo }i u nov cu
utvr |u je se u za vi sno sti od po tre ba ko ri -

sni ka i ras po lo ̀ i vih bu xet skih sred sta va,
i mo ̀ e se odo bri ti naj vi {e do iz no sa nov -
~a ne so ci jal ne po mo }i za po je din ca, ko ja se
fi nan si ra iz bu xe ta Re pu bli ke Sr bi je, pre -
ma po sled wem ob ja vqe nom po dat ku.

Jed no krat na nov ~a na po mo} mo ̀ e se odo -
bri ti istom ko ri sni ku naj vi {e tri pu ta u
to ku go di ne, a sa mo iz u zet no vi {e pu ta u to -
ku go di ne, uko li ko ukup na sred stva pri -
mqe na po ovom osno vu ne pre la ze iz nos pro -
se~ ne ne to za ra de po za po sle nom u Re pu bli -
ci Sr bi ji pre ma po sled wem ob ja vqe nom po -
dat ku u mo men tu pod no {e wa zah te va.

Re {e we o pri zna va wu pra va na jed no -
krat nu nov ~a nu po mo} do no si Cen tar za so -
ci jal ni rad u skla du sa Pra vil ni kom o do -
de li jed no krat ne po mo }i.

Is pla tu jed no krat nih nov ~a nih po mo }i
vr {i Cen tar za so ci jal ni rad iz sred sta va
bu xe ta lo kal ne sa mo u pra ve.

1.2. VAN RED NA NOV ̂ A NA PO MO]

^lan 65.

Pra vo na van red nu nov ~a nu po mo} mo gu
ostva ri ti:

- po ro di ce u ko ji ma ne sre} nim slu ~a jem
na stu pi smrt jed nog ili vi {e ~la no va po ro -
di~ nog do ma }in stva;

- po je di nac ko ji se raz bo li od te {ke bo -
le sti, od no sno po ro di ce ~i ji se ~lan raz bo -
li od te {ke bo le sti;

- po je din ci i po ro di ce u dru gim iz u zet -
no te {kim si tu a ci ja ma po oce ni stru~ nog
ti ma Cen tra.

^lan 66.

Uslov za ostva ri va we pra va na van red nu
nov ~a nu po mo} je da pro se~ ni me se~ ni pri -
hod po ro di ce u pret hod na tri me se ca, u od -
no su na me sec u ko me je pod net zah tev, ne
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pre la zi iz nos pro se~ ne ne to za ra de u Re pu -
bli ci Sr bi ji pre ma po sled wim ob ja vqe nim
po da ci ma or ga na nad le ̀ nog za po slo ve sta -
ti sti ke.

^lan 67.

Van red na po mo} mo ̀ e se is pla ti ti naj -
vi {e u iz no su do jed ne i po pro se~ ne ne to
za ra de u Re pu bli ci Sr bi ji pre ma po sled -
wem ob ja vqe nom po dat ku u mo men tu pod no -
{e wa zah te va.

^lan 68.

Pra vo na van red nu nov ~a nu po mo} mo ̀ e
se ostva ri ti sa mo jed nom u to ku go di ne, bez
ob zi ra na osnov.

Re {e we o pri zna va wu pra va na jed no -
krat nu nov ~a nu po mo} do no si Cen tar za so -
ci jal ni rad u skla du sa Pra vil ni kom o do -
de li jed no krat ne po mo }i.

Is pla tu jed no krat nih nov ~a nih po mo }i
vr {i Cen tar za so ci jal ni rad iz sred sta va
bu xe ta lo kal ne sa mo u pra ve.

1.3. SO CI JAL NO UKQU ̂ I VA WE 
KO RI SNI KA NOV ̂ A NE SO CI JAL NE

PO MO ]I

^lan 69.

Rad no spo sob ni ko ri sni ci nov ~a ne so -
ci jal ne po mo }i, u skla du sa Za ko nom o so ci -
jal noj za {ti ti i Ured bom o me ra ma so ci jal -
ne ukqu ~e no sti ko ri sni ka nov ~a ne so ci jal -
ne po mo }i, mo gu bi ti upu }e ni u jav no pred -
u ze }e, usta no vu ili dru gu jav nu slu ̀ bu ~i ji
je osni va~ Grad Kra qe vo, ra di oba vqa wa od -
re |e nog bro ja sa ti dru {tve no ko ri snog ra da
sra zmer no vi si ni nov ~a ne po mo }i.

Cen tar za so ci jal ni rad za kqu ~u je spo -
ra zum sa ko ri sni kom nov ~a ne po mo }i o ak -
tiv nom pre va zi la ̀ e wu we go ve ne po voq ne
so ci jal ne si tu a ci je, ko ji sa dr ̀ i ak tiv no -
sti i oba ve ze ko ri sni ka, kao i mo gu} nost
uma we wa i pre stan ka pra va na ma te ri jal nu
po dr {ku u slu ~a ju neo prav da nog ne iz vr {a -
va wa oba ve za iz spo ra zu ma (in di vi du al ni
plan ak ti va ci je).

Na kna da za je dan sat dru {tve no ko ri -
snog ra da utvr |u je se u vi si ni mi ni mal ne
ne to za ra de po rad nom ~a su u mo men tu upu -
}i va wa ko ri sni ka na rad.

Nov ~a nu so ci jal nu po mo} odo bra va i is -
pla }u je Cen tar za so ci jal ni rad, u part ner -
stvu sa Grad skom upra vom (ode qe wem/slu -
`bom za dru {tve ne de lat no sti).

2. MA TE RI JAL NA PO DR [KA 
U NA TU RI

2.1. BES PLA TAN OBROK U NA ROD NOJ
KU HI WI

^lan 70.

Pra vo na bes pla tan obrok ima li ce ko je
je ko ri snik pra va na nov ~a nu so ci jal nu po -
mo}, kao i dru ga li ca u sta wu so ci jal ne po -
tre be, po stru~ noj pro ce ni Cen tra za so ci -
jal ni rad.

Po stu pak pri pre me i po de le bes plat -
nih obro ka or ga ni zu je i spro vo di Cr ve ni
krst, od no sno dru go prav no i fi zi~ ko li ce
sa ko jim grad/op {ti na za kqu ~i ugo vor po
okon ~a nom po stup ku jav ne na bav ke za iz bor
pru ̀ a o ca ove uslu ge.

Pra vil ni kom o pra vu na bes pla tan
obrok de fi ni {e se nad le ̀ nost Cen tra za
so ci jal ni rad za pri zna va we pra va na bes -
pla tan obrok, kri te ri ju mi za pri zna va we
pra va, po stu pak za ko ri {}e we pra va na bes -
pla tan obrok u na rod noj ku hi wi.
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2.2. OPRE MA WE KO RI SNI KA ZA 
SME [TAJ U USTA NO VU SO CI JAL NE

ZA [TI TE ILI DRU GU PO RO DI CU

^lan 71.

Pra vo na ovu vr stu po mo }i ima ko ri -
snik ko ji stek ne uslo ve za sme {taj u usta no -
vu so ci jal ne za {ti te ili u dru gu po ro di cu.
Po treb no je tom pri li kom da ko ri snik ras -
po la ̀ e sa po treb nom ode }om, obu }om i osta -
lim li~ nim po trep {ti na ma. Uko li ko ko -
ri snik ni je u mo gu} no sti da na ve de no obez -
be di iz li~ nih pri ma wa, to je Cen tar za so -
ci jal ni rad u oba ve zi da opre mi ko ri sni ka,
u skla du sa stan dar di ma ko je je pro pi sa lo
nad le ̀ no mi ni star stvo, tj. usta no va u ko ju
se vr {i sme {taj. 

2.3. DRU GE ME RE U SKLA DU SA 
PO TRE BA MA LO KAL NE ZA JED NI CE

^lan 72.

Pra vo na ovu vr stu ma te ri jal nih da va -
wa Cen tar za so ci jal ni rad mo ̀ e obez be di -
ti uko li ko za tim po sto ji po tre ba i uko li -
ko se obez be de neo p hod na sred stva. Na ve de no
pod ra zu me va na tu ral na da va wa u vi du pa ke -
ta hra ne, pa ke ta hi gi jen skog ma te ri ja la i
sli~ no.

GLA VA 2.
PO STU PAK ZA OSTVA RI VA WE PRA VA

NA ME RE MA TE RI JAL NE PO DR [KE

^lan 73.

Po stu pak za ostva ri va we pra va na me re

ma te ri jal ne po dr {ke po kre }e se na zah tev
ko ri sni ka ili po slu ̀ be noj du ̀ no sti.

Po zah te vi ma za ko ri {}e we pra va na
me re ma te ri jal ne po dr {ke iz ove od lu ke, u
pr vom ste pe nu re {a va Cen tar za so ci jal ni
rad.

^lan 74.

Ko ri snik ko me ni je pri zna to pra vo na
me re ma te ri jal ne po dr {ke iz ove od lu ke
ima pra vo `al be u ro ku od 15 da na.

Po `al ba ma na pr vo ste pe ne od lu ke u
dru gom ste pe nu od lu ~u je Grad sko ve }e gra da
Kra qe va u skla du sa ~la nom 63. stav 1. ta~ -
ka 5. Sta tu ta gra da Kra qe va.

GLA VA 3. 
FI NAN SI RA WE PRA VA NA ME RE 

MA TE RI JAL NE PO DR [KE

^lan 75.

Sred stva za ostva ri va we pra va na me re
ma te ri jal ne po dr {ke u so ci jal noj za {ti ti
pred vi |e ne ovom od lu kom obez be |u ju se:

- iz bu xe ta gra da Kra qe va,
- iz dru gih iz vo ra (part ner stvo sa na ci -

o nal nim i me |u na rod nim or ga ni za ci ja ma,
do na ci je, do bro voq ni pri lo zi i sl.).

^lan 76.

Od lu kom o bu xe tu gra da Kra qe va se
opre de qu ju i sred stva za ma te ri jal ne tro -
{ko ve i za ra de za po sle nih ko ji oba vqa ju
po slo ve ve za ne za re a li za ci ju ma te ri jal ne
po dr {ke.
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DEO ^E TVR TI: UNA PRE \E WA 
SO CI JAL NE ZA [TI TE

^lan 77.

Grad Kra qe vo utvr |u je pro gram me ra i
ak tiv no sti za pod sti caj i raz voj po sto je }ih
i no vih uslu ga so ci jal ne za {ti te u skla du
sa stra te gi jom ko ju do no si Vla da Re pu bli ke
Sr bi je i re le van tim stra te {kim do ku men -
ti ma Gra da.

^lan 78.

Za po tre be una pre |e wa so ci jal ne za -
{ti te gra da Kra qe va, Skup {ti na gra da
Kra qe va, u skla du sa Sta tu tom gra da Kra qe -
va, osni va Sa vet za so ci jal nu za {ti tu, kao
me |u sek tor sko sa ve to dav no te lo.

Sa stav, nad le ̀ nost, pra va i oba ve ze ~la -
no va Sa ve ta de fi ni {u se Pra vil ni kom o
ra du ko ji usva ja Grad sko ve }e.

^lan 79.

Pro gram una pre |e wa so ci jal ne za {ti te
usva ja Skup {ti na gra da Kra qe va na pred -
log Sa ve ta za so ci jal nu za {ti tu.

^lan 80.

Sred stva za fi na si ra we pro gra ma una -
pre |e wa so ci jal ne za {ti te, ukqu ~u ju }i i
sred stva za pri me nu, pra }e we i pro ce nu
efe ka ta pro gra ma obez be |u ju se u bu xe tu gra -
da Kra qe va.

^lan 81.

Po stu pak pra }e wa i pro ce ne kva li te ta
uslu ga i ostva ri va wa ma te ri jal ne po dr {ke

po ve ra va se nad le ̀ nom ode qe wu Grad ske
upra ve u ~i joj su nad le ̀ no sti po slo vi iz
obla sti so ci jal ne za {ti te.

DEO PE TI: PRE LA ZNE I ZA VR [NE 
OD RED BE

^lan 82.

Po stu pak za ko ri {}e we uslu ga i ostva -
ri va we ma te ri jal ne po dr {ke vo di se po od -
red ba ma Za ko na o op {tem uprav nom po stup -
ku, ako Za ko nom o so ci jal noj za {ti ti ni je
dru ga ~i je od re |e no.

^lan 83.

Po stup ci za ostva ri va we pra va i pru -
`a wa uslu ga so ci jal ne za {ti te ko ji su za -
po ~e ti, a ni su okon ~a ni do ot po ~i wa wa
pri me ne ove od lu ke, okon ~a }e se po od red ba -
ma Od lu ke o pra vi ma i uslu ga ma u so ci jal -
noj za {ti ti gra da Kra qe va („Slu ̀ be ni
list gra da Kra qe va“, broj 12/11, 28/12, 1/13 -
ispr. i 30/14).

^lan 84.

Od lu ka o pra vi ma i uslu ga ma u so ci jal -
noj za {ti ti gra da Kra qe va („Slu ̀ be ni
list gra da Kra qe va“, broj 12/11, 28/12, 1/13 -
ispr. i 30/14) pre sta je da va ̀ i od da na ot po -
~i wa wa pri me ne ove od lu ke.

^lan 85.

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“ i pri me wi va }e se od da na for -
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mi ra wa Cen tra lo kal nih uslu ga gra da Kra -
qe va.

Skup{tina gra da Kra qe va
Broj: 011-273/2017-I
Da na: 20. septembra 2017. go di ne 

Predsednik 
Skup{tine grada Kraqeva

Nenad Markovi}, dipl. in`. saobra}aja, s.r.___________________________________________

282.

Na osno vu ~la na 32. ta~ ka 6. 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,
83/14 - dr. za kon, 101/16 - dr. za kon), ~la na
26. ta~ ka 9. i ~la na 121. stav 1. Sta tu ta gra -
da Kra qe va („Slu ̀ be ni list gra da Kra qe -
va“, broj 15/13 - pre ~i {}en tekst),

Skup {ti na gra da Kra qe va, na sed ni ci
odr ̀ a noj da na 20. sep tem bra 2017. go di ne,
do ne la je

O D  L U  K U

O USVA JA WU LO KAL NOG AK CI O NOG
PLA NA ZA UNA PRE \E WE PO LO @A JA

RO MA NA TE RI TO RI JI GRA DA 
KRA QE VA ZA PE RIOD 

2017- 2025. GO DI NE

^lan 1.

Usva ja se Lo kal ni ak ci o ni plan za una -
pre |e we po lo ̀ a ja Ro ma na te ri to ri ji gra da
Kra qe va za pe riod 2017- 2025. go di ne.

^lan 2.

Sa stav ni deo ove od lu ke je Lo kal ni ak -
ci o ni plan za una pre |e we po lo ̀ a ja Ro ma
na te ri to ri ji gra da Kra qe va za pe riod
2017- 2025. go di ne.

^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 gra da Kra qe va
Broj: 011-274/2017-I
Da na: 20. septembra 2017. go di ne 

Predsednik 
Skup{tine grada Kraqeva

Nenad Markovi}, dipl. in`. saobra}aja, s.r.___________________________________________

283.

Na osno vu ~la no va 27, 28, 35, 46. i 48. Za -
ko na o pla ni ra wu i iz grad wi („Slu ̀ be ni
gla snik RS“, broj 72/09, 81/09 - ispr, 64/10 -
odluka US, 24/11, 121/12, 42/13 - odluka US,
50/13 - odluka US, 98/13 - od lu ka US, 132/14
i 145/14), ~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, 83/14 - dr. za kon i 101/16 - dr. za -
kon), ~la na 16. i 26. ta~ ka 9. Sta tu ta gra da
Kra qe va („Slu ̀ be ni list gra da Kra qe va“,
broj 15/13 - pre ~i {}en tekst),

Skup {ti na gra da Kra qe va, na sed ni ci
odr ̀ a noj da na 20. sep tem bra 2017. go di ne,
do ne la je 

O D  L U  K U

O IZ RA DI PLA NA DE TAQ NE 
RE GU LA CI JE „GRO BQE U 

KO VAN LU KU“

^lan 1.

Pri stu pa se iz ra di Pla na de taq ne re -
gu la ci je „Gro bqe u Ko van lu ku“ (u da qem
tek stu: PDR „Gro bqe u Ko van lu ku“).
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^lan 2.

PDR-om „Gro bqe u Ko van lu ku“ bi }e ob u -
hva }e no pod ru~ je de la KO Ko van luk u po vr -
{i ni od 1,75ha. 

Pod ru~ je ko je }e ob u hva ti ti PDR „Gro -
bqe u Ko van lu ku“ na la zi se u ob u hva tu PGR
„Be ra no vac-Ko van luk“ („Slu ̀ be ni list
gra da Kra qe va“, broj 13/13 i 24/13).

Pre li mi nar na gra ni ca PDR-a „Gro bqe u
Ko van lu ku“ po la zi od kraj we se ver ne ta~ ke,
~e tvo ro me |e k.p. br. 255/6, 255/43, 255/10 i
255/7 KO Ko van luk i ide pre ma ju go i sto ku
pra te }i gra ni ce k.p. br. 255/7, 255/8 i 246 KO
Ko van luk i do la zi do pu ta k.p. br. 247/2 i we -
go vom de snom stra nom skre }e pre ma ju go za pa -
du i de snom stra nom pu ta k.p. br. 2053 do la zi
do tro me |e k.p. br. 2053, 255/36 i 255/34 KO
Ko van luk. Od tro me |e gra ni ca pla na skre }e
pre ma se ve ru pra te }i gra ni ce k.p. br. 255/36,
255/35 KO Ko van luk i do la zi do tro me |e k.p.
br. 255/35, 255/46 i 255/45 gde skre }e pre ma
za pa du pra te }i k.p. br.255/45 i do la zi do tro -
me |e k.p. br.255/45, 255/46 i 255/27 KO Ko van -
luk. Od tro me |e gra ni ca skre }e pre ma se ve ru
pra te }i k.p. br.255/45 i 255/7 gde do la zi do
po ~et ne ta~ ke opi sa pla na.

Ko na~ na gra ni ca PDR „Gro bqe u Ko van -
lu ku“ bi }e de fi ni sa na Na cr tom ovog Pla na. 

^lan 3.

Pro stor ob u hva }en PDR-om „Gro bqe u
Ko van lu ku“, pred vi |en je i pla nom vi {eg
re da PGR-om „Be ra no vac-Ko van luk“.

^lan 4.

Prin ci pi pla ni ra wa, ko ri {}e wa, ure -
|e wa i za {ti te pro sto ra PDR „Gro bqa u Ko -
van lu ku“, za sni va ju se na od re |i va wu po -
ten ci ja la, ogra ni ~e wa i raz voj nih pri o ri -
te ta po sma tra nog pod ru~ ja, ra di de fi ni sa -

wa jav nog in te re sa, una pre |e wa po sto je }ih
i no vih ur ba nih vred no sti i o~u va wa pri -
rod nih vred no sti pro sto ra. 

^lan 5.

Ci qe vi pla ni ra wa, ko ri {}e wa, ure |e -
wa i za {ti te plan skog pod ru~ ja na ovom
pro sto ru za sni va ju se na de fi ni sa wu jav nog
in te re sa i obez be |i va wu uslo va za ure |e we
pro sto ra ko ji }e za do vo qi ti po ve }a ne po -
tre be za ovom vr stom ko mu nal ne de lat no sti,
uz op ti mal nu is ko ri {}e nost pro sto ra za
sa hra wi va we i po di za we ni voa neo p hod ne
in fra struk tur ne opre mqe no sti.

^lan 6.

Kon cep tu al ni okvir pla ni ra wa sa sto ji
se u de fi ni sa wu pro sto ra u gra ni ca ma
PDR-a u smi slu de taq ne na me ne ze mqi {ta,
re gu la ci o nih li ni ja uli ca i jav nih po vr -
{i na, ni ve la ci o nih ko ta uli ca i jav nih
po vr {i na, po pi sa par ce la i opi sa lo ka ci ja
za jav ne po vr {i ne, ko ri do ra i ka pa ci te ta
za sa o bra }aj nu i ko mu nal nu in fra struk tu -
ru, kao i dru gih ele me na ta zna ~aj nih za
spro vo |e we pla na de taq ne re gu la ci je.

^lan 7.

Rok za iz ra du Na cr ta PDR-a „Gro bqe u
Ko van lu ku“ iz no si 12 me se ci od da na stu pa -
wa na sna gu ove od lu ke.

^lan 8.

Fi nan si ra we iz ra de plan skog do ku men -
ta obez be |e no je iz bu xe ta gra da Kra qe va,
kroz Pro gram za ure |i va we gra |e vin skog ze -
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mqi {ta. Pro ce we na fi nan sij ska sred stva
po treb na za iz ra du pla na iz no se 980.000,00
di na ra.

^lan 9.

Na crt PDR-a „Gro bqe u Ko van lu ku“ bi -
}e iz lo ̀ en na jav ni uvid u ho lu zgra de
Grad ske upra ve-pr vi ulaz, Trg Jo va na Sa ri -
}a broj 1. Pri med be na na crt pla na pre da ju
se u pi sa nom ob li ku na pi sar ni ci Grad ske
upra ve.

^lan 10.

Stra te {ka pro ce na uti ca ja na `i vot nu
sre di nu za na ve de ni PDR ne }e se iz ra |i va -
ti.

^lan 11.

Mi {qe we Ko mi si je za pla no ve gra da Kra -
qe va, da to na sed ni ci odr ̀ a noj 21.07.2017. go -
di ne je sa stav ni deo ove od lu ke.

^lan 12.

Ova od lu ka stu pa na sna gu osmog da na od
da na ob ja vqi va wa u „Slu ̀ be nom li stu gra -
da Kra qe va“.

Skup{tina gra da Kra qe va
Broj: 011-275/2017-I
Da na: 20. septembra 2017. go di ne 

Predsednik 
Skup{tine grada Kraqeva

Nenad Markovi}, dipl. in`. saobra}aja, s.r.___________________________________________

284.

Na osno vu ~la na 46. u ve zi sa ~la no vi ma
27. i 28. Za ko na o pla ni ra wu i iz grad wi
(„Slu ̀ be ni gla snik RS“, broj 72/09, 81/09 -
ispr, 64/10 - odluka US, 24/11, 121/12, 42/13 -
odluka US, 50/13 - odluka US, 98/13 - od lu ka
US, 132/14 i 145/14), ~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, 83/14 - dr. za kon i
101/16 - dr. za kon), ~la na 16. i 26. ta~ ka 9.
Sta tu ta gra da Kra qe va („Slu ̀ be ni list
gra da Kra qe va“, broj 15/13 - pre ~i {}en
tekst),

Skup {ti na gra da Kra qe va, na sed ni ci
odr ̀ a noj da na 20. sep tem bra 2017. go di ne,
do ne la je 

O D L U K U

O IZ RA DI PLA NA DE TAQ NE 
RE GU LA CI JE ZA DE NI VE LI SA NU
RAS KR SNI CU DR @AV NOG PU TA IB 
RE DA BROJ 23 I DRU GOG GRAD SKOG 

PR STE NA

^lan 1.

Pri stu pa se iz ra di Pla na de taq ne re -
gu la ci je za de ni ve li sa nu ras kr sni cu dr -
`av nog pu ta IB re da broj 23 i dru gog grad -
skog pr ste na.

^lan 2.

Pla nom de taq ne re gu la ci je za de ni ve -
li sa nu ras kr sni cu dr ̀ av nog pu ta IB re da
broj 23 i dru gog grad skog pr ste na (u da qem
tek stu: PDR), bi }e ob u hva }en deo KO Kra qe -
vo u po vr {i ni od oko 2,8ha. 

Pre li mi nar na gra ni ca PDR-a po ~i we
od tro me |e k.p. br. 5296/1, 6044 i 6052/1 KO
Kra qe vo i ide u du ̀ i ni od 69 me ta ra pre ma
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is to ku gde skre }e pre ma ju gu pre se ca ju }i
uli cu Do si te je vu k.p. br. 6044, pra ti k.p. br.
5171/1 i do la zi do tro me |e k.p. br. 5171/1,
5178/1 i 5167 KO Kra qe vo. Od tro me |e gra -
ni ca skre }e pre ma is to ku do tro me |e k.p. br.
5167, 5178/1 i 5178/2 KO Kra qe vo da qe skre -
}e pre ma ju gu do tro me |e k.p. br. 5178/1,
5178/2 i 5180, a od tro me |e skre }e ka ju go za -
pa du do tro me |e k.p. br. 5178/1, 5180 i 5188/2
pa skre }e pre ma ju gu pra te }i k.p. br. 5188/2,
5187/4, 5187/5, 5187/6 KO Kra qe vo i do la zi
do tro me |e k.p. br. 5187/6, 5179/3 i 5181 KO
Kra qe vo gde skre }e pre ma ju go za pa du pra te -
}i k.p. br. 5187/6, pre se ca k.p. br. 4989/3 i
do la zi do tro me |e k.p. br. 4989/3, 5184/1 i
5187/1 KO Kra qe vo. Gra ni ca pla na od tro me -
|e skre }e pre ma se ve ro za pa du pra te }i le vu
stra nu k.p. br. 4989/3 i do la zi do tro me |e
k.p. br. 4989/3, 5192/1 i 5191/4 KO Kra qe vo
gde pro du ̀ a va istim sme rom pra te }i gra ni -
cu k.p. br. 5191/4, 5191/5 KO Kra qe vo i do la -
zi do tro me |e k.p. br. 5193/1, 5173/2 i 6044
KO Kra qe vo. Od tro me |e gra ni ca skre }e
pre ma za pa du do tro me |e k.p. br. 5195/10,
6044 i 5196/3 a od tro me |e pre ma se ve ru pre -
se ca k.p. br. 6044 i we nom le vom stra nom do -
la zi do po ~et ka opi sa pla na.

^lan 3.

Pro stor ob u hva }en PDR-om, ta ko |e je u
ob u hva tu i pla no va vi {eg re da GUP Kra qe -
vo 2020 („Slu ̀ be ni list gra da Kra qe va“,
broj 13/13 i 24/13) i Iz me na PGR „Si ja }e po -
qe“ („Slu ̀ be ni list gra da Kra qe va“, broj
35/16 i 3/17). 

Za iz ra du PDR-a ko ri sti ti pod lo ge ko -
je se pri ba vqa ju od RGZ, SKN - Kra qe vo u
skla du sa ~la nom 40. Za ko na o pla ni ra wu i
iz grad wi, do pu we ne sa po treb nim ge o det -
skim sni ma wi ma.

^lan 4.

Prin ci pi pla ni ra wa, ko ri {}e wa, ure -
|e wa i za {ti te pro sto ra PDR-a za sni va ju se

na: od re |i va wu po ten ci ja la, ogra ni ~e wa i
raz voj nih pri o ri te ta po sma tra nog pod ru~ -
ja, de fi ni sa wu jav nog in te re sa, pre ci znom
de fi ni sa wu po lo ̀ a ja no vih li nij skih in -
fra struk tur nih obje ka ta i ko mu nal ne in -
fra struk tu re, una pre |e wa po sto je }ih i no -
vih ur ba nih vred no sti, mo gu} no sti uskla -
|i va wa fak ti~ kog sta wa iz gra |e no sti sa
pla nom. 

^lan 5.

Vi zi ja i ciq pla ni ra wa na ovom pro -
sto ru za sni va se na una pre |e wu kva li te ta
`i vqe wa, kroz svr sis hod no i or ga ni zo va no
ko ri {}e we pri rod nih i iz gra |e nih po ten -
ci ja la, ogra ni ~e we {i re wa ne plan ske
grad we, raz voj mre ̀ e in fra struk tu re i
otvo re nih pro sto ra i una pre |e we ele me na ta
ur ba ne struk tu re.

^lan 6.

Kon cep tu al ni okvir pla ni ra wa sa sto ji
se u sle de }em:

- De fi ni sa wu jav nog in te re sa;
- Ure |e wu jav nih sa o bra }aj nih po vr {i na;
- Re gu la ci ji po sto je }ih i stva ra wu no -

vih ur ba nih sa dr ̀ a ja, u ska du sa smer ni ca -
ma da tim Pla no vi ma vi {eg re da.

^lan 7.

Rok za iz ra du Na cr ta PDR-a iz no si 12
me se ci od da na stu pa wa na sna gu ove od lu ke.

^lan 8.

Fi nan si ra we iz ra de plan skog do ku men -
ta obez be |e no je iz bu xe ta gra da Kra qe va,
kroz Pro gram za ure |i va we gra |e vin skog ze -
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mqi {ta. Pro ce we na fi nan sij ska sred stva
po treb na za iz ra du pla na iz no se 724.500,00
di na ra.

^lan 9.

Na crt PDR-a bi }e iz lo ̀ en na jav ni
uvid u ho lu zgra de Grad ske upra ve-pr vi
ulaz, Trg Jo va na Sa ri }a broj 1. Pri med be na
na crt PDR-a pre da ju se u pi sa nom ob li ku na
pi sar ni ci Grad ske upra ve.

^lan 10.

Stra te {ka pro ce na uti ca ja na `i vot nu
sre di nu za na ve de ni PDR ne }e se iz ra |i va -
ti.

^lan 11.

Mi {qe we Ko mi si je za pla no ve gra da
Kra qe va, da to na sed ni ci odr ̀ a noj
21.07.2017. go di ne je sa stav ni deo ove od lu ke.

^lan 12.

Ova od lu ka stu pa na sna gu osmog da na od
da na ob ja vqi va wa u „Slu ̀ be nom li stu gra -
da Kra qe va“.

Skup{tina gra da Kra qe va
Broj: 011-276/2017-I
Da na: 20. septembra 2017. go di ne 

Predsednik 
Skup{tine grada Kraqeva

Nenad Markovi}, dipl. in`. saobra}aja, s.r.___________________________________________

285.

Na osno vu ~la na 35. Za ko na o pla ni ra wu
i iz grad wi („Slu ̀ be ni gla snik RS“, broj
72/09, 81/09 - ispr, 64/10 - odluka US, 24/11,
121/12, 42/13 - odluka US, 50/13 - odluka US,
98/13 - od lu ka US, 132/14 i 145/14), ~la na 20.
stav 1. ta~ ka 2, ~la na 32. stav 1. ta~ ka 5. i
~la na 66. stav 3. Za ko na o lo kal noj sa mo u -
pra vi („Slu ̀ be ni gla snik RS“, broj 129/07,
83/14 - dr. za kon i 101/16 - dr. za kon) i ~la na
26. stav 1. ta~ ka 7. 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 20. sep tem bra 2017. go di ne,
do ne la je

O D L U K U 

O DO NO [E WU IZ ME NE PLA NA 
DE TAQ NE RE GU LA CI JE „CEN TAR

GRA DA KRA QE VA“

^lan 1. 

Do no si se Iz me na Pla na de taq ne re gu la -
ci je „Cen tar gra da Kra qe va“ (u da qem tek -
stu: Iz me na PDR-a „Cen tar gra da Kra qe va“)
ko ju je iz ra di lo JP za ure |i va we gra |e vin -
skog ze mqi {ta „Kra qe vo“ iz Kra qe va. 

Iz me na PDR-a „Cen tar gra da Kra qe va“
ob u hva ta deo K.O. Kra qe vo u po vr {i ni od
14ha 66ari 54m2.

Gra ni ce lo ka ci ja ob u hva }e nih Iz me -
nom PDR-a „Cen tar gra da Kra qe va“ da te su
u Odeq ku: TEK STU AL NI DEO - 1. OPIS
GRA NI CE PLAN SKOG DO KU MEN TA, Iz -
me ne PDR-a „Cen tar gra da Kra qe va“.

^lan 2. 

Iz me na PDR-a „Cen tar gra da Kra qe va“
sa sto ji se iz uvo da, tek stu al nog de la, gra -
fi~ kog de la i do ku men ta ci je pla na. 
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1. U V O D
2. TEK STU AL NI DEO
2.1. OP [TE OD RED BE PLA NA
2.1.1. Po la zne osno ve Iz me ne PDR-a -

Kon cept Iz me ne PDR-a „Cen tar gra da Kra -
qe va“

2.1.2. Prav ni i plan ski osnov za iz ra du
Iz me ne PDR-a „Cen tar gra da Kra qe va“

2.1.3. Po lo ̀ aj i gra ni ca pod ru~ ja ko je
se ure |u je Iz me nom PDR-a „Cen tar gra da
Kra qe va“

2.1.4. Ste ~e ne ur ba ni sti~ ke oba ve ze 
2.1.5. Sta tus ze mqi {ta i vla sni {tvo 
2.2. PRA VI LA URE \E WA
2.2.1. Po sto je }e sta we (sta we iz gra |e no -

sti pr o sto ra) 
2.2.2. Re ̀ im ko ri {}e wa ze mqi {ta 
2.2.3. Po de la ze mqi {ta na gra |e vin sko

ze mqi {te za po vr {i ne jav ne na me ne i gra -
|e vin sko ze mqi {te za osta le na me ne 

2.2.4. Ur ba ni sti~ ke zo ne, ce li ne i pod -
ce li ne od re |e ne pla nom

2.2.5. Ur ba ni sti~ ki uslo vi za jav ne po -
vr {i ne i jav ne objek te

2.2.6. Objek ti i mre ̀ e sa o bra }aj ne, ko -
mu nal ne i ener get ske in fra struk tu re, kao
i uslo vi pri kqu ~e wa no vih obje ka ta 

2.2.7. Am bi jen tal ne ce li ne i o~u va we
kul tur nih vred no sti 

2.2.8. Uslo vi o za {ti ti `i vot ne sre di -
ne, za {ti te od po ̀ a ra, ne po go da i uni {ta -
va wa 

2.2.9. Lo ka ci je za iz ra du Ur ba ni sti~ -
kog pro jek ta, pri o ri te ti u spro vo |e wu Pla -
na 

2.3.10. Eko nom ska ana li za i pro ce na
ula ga wa iz jav nog sek to ra - ure |i va we gra -
|e vin skog ze mqi {ta za jav ne na me ne i iz -
grad wa in fra struk tu re 

2.3. PRA VI LA GRA \E WA
2.3.1. Vr sta i na me na obje ka ta ko ji se

mo gu gra di ti po ur ba ni sti~ kim ce li na i
pod ce li na ma

2.3.2. Uslo vi za obra zo va we gra |e vin ske
par ce le 

2.3.3. Po lo ̀ aj obje ka ta u od no su na re gu -
la ci ju i na gra |e vin ske par ce le 

2.3.4. Ur ba ni sti~ ki po ka za te qi 

2.3.5. Do zvo qe na sprat nost i vi si na
objek ta

2.3.6. Me |u sob na uda qe nost obje ka ta
2.3.7. Uslo vi za iz grad wu dru gih obje ka -

ta na gra |e vin skoj par ce li
2.3.8. Uslo vi par ki ra wa vo zi la i obez -

be |e wa pri stu pa par ce li
2.3.9. Za {ti ta su sed nih obje ka ta
2.3.10. Uslo vi za ob no vu i re kon struk -

ci ju
2.3.11. Uslo vi pri kqu ~e wa na ko mu nal -

nu i osta lu in fra struk tu ru
2.3.12. Etap nost iz grad we i smer ni ce za

spro vo |e we pla na
2.3.13. Pra vi la i uslo vi za ar hi tek ton -

sko, estet sko ob li ko va we pro sto ra
2.3.14. Me re ener get ske efi ka sno sti iz -

grad we - pri me na ma te ri ja la
2.3.15. Uslo vi za za nat ske ra do ve
2.3.16. Uslo vi za kre ta we hen di ke pi ra -

nih li ca
2.3.17. Uslo vi za do grad wu ver ti kal nih

ko mu ni ka ci ja (ste pe ni {ta, lif to va)
2.3.18. Uslo vi za za tva ra we otvo re nih

te ra sa, bal ko na, lo |a
2.3.19. Uslo vi za eva ku a ci ju ot pa da
2.3.20. Pre la zne i za vr {ne od red be
3. GRA FI^ KI deo
- Iz vod iz Ge ne ral nog pla na Kra qe vo

2020 
PO STO JE ]E STA WE
- Po sto je }e sta we iz gra |e no sti i ka ta -

star ske par ce la ci je sa pri ka zom pro sto ra i
obje ka ta od in te re sa za za {ti tu 

PLA NI RA NA RE [E WA
- Po de la na ur ba ni sti~ ke zo ne, ce li ne i

pod ce li ne pre ma mor fo lo {kim, plan skim,
isto rij sko-am bi jen tal nim, ob li kov nim i
dru gim ka rak te ri sti ka ma

- Pla ni ra na na me na po vr {i na sa lo ka -
ci ja ma obje ka ta za jav nu upo tre bu i obje ka ta
od op {teg in te re sa

- Plan sa o bra }a ja sa de taq nim ni ve la -
ci o nim ko ta ma uli ca i ka rak te ris-ti~ nim
pro fi li ma

- Plan ur ba ni sti~ ke re gu la ci je sa re gu -
la ci o nim li ni ja ma uli ca i jav nih po vr {i -
na i gra |e vin skim li ni ja ma obje ka ta
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- Po vr {i ne i ka pa ci te ti jav nih funk -
ci ja, jav nih po vr {i na i jav nog ze le ni la sa
ele men ti ma za obe le ̀ a va we

- Plan mre ̀ e obje ka ta in fra struk tu re
(vo do vod, fe kal na i at mos fer ska ka na-li za -
ci ja)

- Plan mre ̀ e obje ka ta in fra struk tu re
(elek tro i TT in sta la ci ja)

- Plan mre ̀ e obje ka ta in fra struk tu re
(to plo vod i ga so vod)

4. DO KU MEN TA CI JA PLA NA

^lan 3.

Iz me nu PDR-a „Cen tar gra da Kra qe va“
iz ra di ti u 3 (tri) ana log na pri mer ka. 

Je dan ana log ni pri me rak Iz me ne PDR-a
„Cen tar gra da Kra qe va“ do sta vi ti or ga nu
nad le ̀ nom za we go vo do no {e we (ra di traj -
nog ~u va wa), je dan pri me rak or ga nu nad le -
`nom za we go vo spro vo |e we, a je dan no si o cu
iz ra de plan skog do ku men ta.

^lan 4.

Na kon do no {e wa, tek stu al ni deo Iz me -
ne PDR-a „Cen tar gra da Kra qe va“, ob ja vi ti
u „Slu ̀ be nom li stu gra da Kra qe va“.

Iz me nu PDR-a „Cen tar gra da Kra qe va“
u ce lo sti ob ja vi ti i u elek tron skom ob li -
ku, pu tem in ter ne ta.

^lan 5.

Na lo ka ci ja ma u ob u hva tu Iz me ne PDR-
a „Cen tar gra da Kra qe va“ ne }e se pri me wi -
va ti Plan de taq ne re gu la ci je „Cen tar gra -
da Kra qe va“ („Slu ̀ be ni list gra da Kra qe -
va“, broj 12/2011 i 8/2012).

Po stup ci za re {a va we zah te va za iz da -
va we aka ta i odo bre wa, kao i dru gih zah te -
va pod ne tih, od no sno za po ~e tih do da na stu -
pa wa na sna gu ove Od lu ke, okon ~a }e se po od -
red ba ma Pla na de taq ne re gu la ci je „Cen tar
gra da Kra qe va“ („Slu ̀ be ni list gra da Kra -
qe va“, broj 12/2011 i 8/2012).

^lan 6. 

Ova od lu ka stu pa na sna gu osmog da na od
da na ob ja vqi va wa u „Slu ̀ be nom li stu gra -
da Kra qe va“. 

Skup{tina gra da Kra qe va
Broj: 011-277/2017-I
Da na: 20. septembra 2017. go di ne 

Predsednik 
Skup{tine grada Kraqeva

Nenad Markovi}, dipl. in`. saobra}aja, s.r.___________________________________________

286.

Na osno vu ~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 15/13 - pre~i {}en
tekst),

Skup {ti na gra da Kra qe va, na sed ni ci
odr ̀ a noj da na 20. sep tem bra 2017. go di ne,
do ne la je

R E [ E W E

I

Da je se sa gla snost na Od lu ku Nad zor nog
od bo ra Jav nog ko mu nal nog pred u ze }a „^i -
sto }a“ iz Kra qe va o ras po de li do bi ti, broj:
1656 od 27.06.2016. 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 gra da Kra qe va
Broj: 011-278/2017-I
Da na: 20. septembra 2017. go di ne 

Predsednik 
Skup{tine grada Kraqeva

Nenad Markovi}, dipl. in`. saobra}aja, s.r.___________________________________________

287. 

Na osno vu ~la na 27. stav 10. Za ko na o
jav noj svo ji ni („Slu ̀ be ni gla snik RS“,
broj 72/11, 88/13, 105/14 i 108/16), u ve zi sa
~la nom 26. stav 1.ta~ ka 41. i ~la nom 58. stav
1. ta~ ka 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 20. sep tem bra 2017. do ne la je

R E [ E W E

^lan 1.

Sta vqa se van sna ge Re {e we Skup {ti ne
gra da Kra qe va broj: 011-165/2016-III od 02.
sep tem bra 2016. godi ne, ko jim su otu |e ni
sta no vi ko ji su jav na svo ji na gra da Kra qe va
na ime na kna de za eks pro pri sa ne ne po kret -
no sti. 

^lan 2.

Ovo re {e we stu pa na sna gu da nom do no -
{e wa, isto ob ja vi ti u „Slu ̀ be nom li stu
gra da Kra qe va“ i do sta vi ti Jav nom pra vo -

bra ni la {tvu gra da Kra qe va i Jav nom pred -
u ze }u za ure |i va we gra |e vin skog ze mqi {ta
„Kra qe vo“ iz Kra qe va. 

Skup{tina gra da Kra qe va
Broj: 011-280/2017-I
Da na: 20. septembra 2017. go di ne 

Predsednik 
Skup{tine grada Kraqeva

Nenad Markovi}, dipl. in`. saobra}aja, s.r.___________________________________________

288.

Na osno vu ~la na 26. i ~la na 27. stav 10.
u ve zi sa ~la nom 19. Za ko na o jav noj svo ji ni
(„Slu ̀ be ni gla snik RS“, broj 72/11, 88/13,
105/14, 104/16 - dr. za kon i 108/16), ~la na 26.
stav 1. ta~ ka 41. u ve zi sa ~la nom 58. stav 1.
ta~ ka 16. i ~la na 121. stav 1. Sta tu ta gra da
Kra qe va („Slu ̀ be ni list gra da Kra qe va“,
broj 15/13 - pre ~i {}en tekst), 

Skup {ti na gra da Kra qe va, na sed ni ci
odr ̀ a noj da na 20. sep tem bra 2017. go di ne,
do ne la je

R E [ E W E

^lan 1.

Da je se na ko ri {}e we Jav nom pred u ze }u
za ure |i va we gra |e vin skog ze mqi {ta „Kra -
qe vo“:

1. Zgra da u Kra qe vu u Uli ci Haj duk Veq -
ko voj broj 61, na k.p. broj 1149 KO Kra qe vo
ozna ~en bro jem 1, po vr {i ne u osno vi 207m2;

2. Po slov ni pro stor ko ji se na la zi u
zgra di broj 1 ulaz tri u Ulici Ca ra La za ra
broj 44, na k.p. broj 1105/3 KO Kra qe vo, na
tre }em spra tu, upi sa ne u LN broj 1659 KO
Kra qe vo, ukup ne po vr {i ne 337m2 i to:

- po slov ni pro stor broj 7, ko ri sne po vr -
{i ne 17 m2,
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- po slov ni pro stor broj 8, ko ri sne po vr -
{i ne 27 m2,

- po slov ni pro stor broj 9, ko ri sne po vr -
{i ne 64 m2,

- po slov ni pro stor broj 10, ko ri sne po -
vr {i ne 42 m2,

- po slov ni pro stor broj11, ko ri sne po vr -
{i ne 45 m2,

- po slov ni pro stor broj 12, ko ri sne po -
vr {i ne 47 m2,

- po slov ni pro stor broj13, ko ri sne po vr -
{i ne 95 m2, 

3. Po slov ni pro stor u dva ni voa, pri ze -
mqe, po vr {i ne 25,57 m2 i po drum 25,80 m2,
pri ze mqe, zgra da broj 1, broj po seb nog de la
L3, ko ri sne po vr {i ne 51m2 u Uli ci Ibar -
skoj broj 19, na k.p. broj 1377, upi sa ne u LN
broj 6099 KO Kra qe vo.

^lan 2.

Gra do na ~el nik gra da Kra qe va }e u ime
gra da Kra qe va za kqu ~i ti ugo vor sa Jav nim
pred u ze }em za ure |i va we gra |e vin skog ze -
mqi {ta „Kra qe vo“, ko jim }e se bli ̀ e ure -
di ti pra va i oba ve ze po vo dom da va wa na ko -
ri {}e we po slov nog pro sto ra bli ̀ e opi sa -
nog u ~la nu 1. ovo ga re {e wa i na osno vu ko -
ga }e se Jav no pred u ze }e za ure |i va we gra |e -
vin skog ze mqi {ta „Kra qe vo“ upi sa ti kao
ko ri snik. 

^lan 3.

Ovo re {e we stu pa na sna gu osmog da na od
da na ob ja vqi va wa u „Slu ̀ be nom li stu gra -
da Kra qe va“.

Skup{tina gra da Kra qe va
Broj: 011-281/2017-I
Da na: 20. septembra 2017. go di ne 

Predsednik 
Skup{tine grada Kraqeva

Nenad Markovi}, dipl. in`. saobra}aja, s.r.___________________________________________

289.

Na osno vu ~la na 27. stav 10, ~la na 18.
stav 3, ~la na 20. stav 1. i ~la na 26. Za ko na o
jav noj svo ji ni („Slu ̀ be ni gla snik RS“,
broj 72/11, 88/13, 105/14, 104/16 - dr. za kon i
108/16), u ve zi sa ~la nom 26. stav 1. ta~ ka 41.
i ~la nom 58. stav 1. ta~ ka 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 20. sep tem bra 2017. go di ne,
do ne la je

R E [ E W E

^lan 1. 

Da je se na ko ri {}e we Me snoj za jed ni ci
„Cen tar“ iz Kra qe va po slov ni pro stor-dve 
kan ce la ri je ko je se na la ze u objek tu Me sne
za jed ni ce „Cen tar“, ko ji je u Kra qe vu, u
uli ci Obi li }e voj broj 26 na k.p. broj 392 KO
Kra qe vo, ko je se na la ze u pri ze mqu i to jed -
na na le voj stra ni hod ni ka, ~e tvr ta, po vr -
{i ne 12,20m2, a dru ga sa de sne stra ne hod ni -
ka, {e sta, po vr {i ne oko 9,45 m2.

^lan 2.

Gra do na ~el nik gra da Kra qe va }e u ime
gra da Kra qe va za kqu ~i ti ugo vor sa Me snom
za jed ni com „Cen tar“ iz Kra qe va, ko jim }e
se bli ̀ e ure di ti pra va i oba ve ze po vo dom
da va wa na ko ri {}e we po slov nog pro sto ra-
dve  kan ce la ri je, bli ̀ e opi sa nog u ~la nu 1.
ovog re {e wa i na osno vu ko ga }e se Me sna za -
jed ni ca „Cen tar“ iz Kra qe va upi sa ti kao
ko ri snik ove ne po kret no sti, bli ̀ e opi sa ne
u ~la nu 1. ovog re {e wa. 

^lan 3.

Ovo re {e we stu pa na sna gu osmog da na od
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da na ob ja vqi va wa u „Slu ̀ be nom li stu gra -
da Kra qe va“.

Skup{tina gra da Kra qe va
Broj: 011-282/2017-I
Da na: 20. septembra 2017. go di ne 

Predsednik 
Skup{tine grada Kraqeva

Nenad Markovi}, dipl. in`. saobra}aja, s.r.___________________________________________

290.

Na osno vu ~la na 32. ta~ ka 9. i ~la na 66.
stav 3. Za ko na o lo kal noj sa mo u pra vi („Slu -
`be ni gla snik RS“, broj 129/07, 83/14 - dr.
za kon, 101/16 - dr. za kon), ~la na 34. stav 2. i
~la na 39. stav 1. Za ko na o kul tu ri („Slu ̀ be -
ni gla snik RS“, broj 72/09, 13/16, 30/16 -
ispr) i ~la na 26. ta~ ka 12. Sta tu ta gra da
Kra qe va („Slu ̀ be ni list gra da Kra qe va“,
broj 15/13 - pre~i {}en tekst), 

Skup {ti na gra da Kra qe va, na sed ni ci
odr ̀ a noj da na 20. sep tem bra 2017. godi ne,
do ne la je

R E [ E W E

O RAZ RE [E WU 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 di rek tor Usta no ve Kra qe -
va~ ko po zo ri {te iz Kra qe va Mi o drag Di -
nu lo vi}, usled is te ka man da ta.

II

Ovo re {e we stu pa na sna gu da nom do no -

{e wa i ob ja vi }e se u „Slu ̀ be nom li stu gra -
da Kra qe va“.

O b r a z l o ` e w e

Prav ni osnov za do no {e we ovog re {e wa
sa dr ̀ an je u ~la nu 32. ta~ ka 9. Za ko na o lo -
kal noj sa mo u pra vi („Slu ̀ be ni gla snik
RS“, broj 129/07, 83/14 - dr. za kon, 101/16 - dr.
za kon) i ~la nu 26. ta~ ka 12. Sta tu ta gra da
Kra qe va („Slu ̀ be ni list gra da Kra qe va“,
broj 15/13 - pre~i {}en tekst), ko ji ma je
utvr |e no da skup {ti na je di ni ce lo kal ne
sa mo u pra ve, iz me |u osta log, ime nu je i raz -
re {a va di rek to re usta no va, or ga ni za ci ja i
slu ̀ bi ~i ji je osni va~.

^la nom 34. stav 2. i ~la nom 39. stav 1.
Za ko na o kul tu ri („Slu ̀ be ni gla snik RS“,
broj 72/09, 13/16, 30/16 - ispr) utvr |e no je da
di rek to ra usta no ve ime nu je i raz re {a va
osni va~ i da du ̀ nost di rek to ra usta no ve
pre sta je is te kom man da ta i raz re {e wem. 

S ob zi rom da je man dat do sa da {weg di -
rek to ra Usta no ve Kra qe va~ ko po zo ri {te iz
Kra qe va is te kao i da je Uprav ni od bor u
pro pi sa nim ro ko vi ma ras pi sao i spro veo
jav ni kon kurs i pred log kan di da ta za di -
rek to ra do sta vio osni va ~u, Skup {ti na gra -
da Kra qe va do ne la je re {e we.

Ovo re {e we je ko na~ no.
Uputstvo o pravnom sredstvu: Pro tiv

ovog re {e wa mo ̀ e se pod ne ti tu ̀ ba Vi {em
su du u Kra qe vu u ro ku od 60 da na od da na
pri je ma re {e wa.

Skup{tina gra da Kra qe va
Broj: 02-54/2017-I
Da na: 20. septembra 2017. go di ne 

Predsednik 
Skup{tine grada Kraqeva

Nenad Markovi}, dipl. in`. saobra}aja, s.r.___________________________________________
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291.

Na osno vu ~la na 32. ta~ ka 9. i ~la na 66.
stav 3. Za ko na o lo kal noj sa mo u pra vi („Slu -
`be ni gla snik RS“, broj 129/07, 83/14 - dr.
za kon, 101/16 - dr. za kon), ~la na 35. i 36. Za -
ko na o kul tu ri („Slu ̀ be ni gla snik RS“,
broj 72/09, 13/16, 30/16 - ispr), ~la na 26. ta~ -
ka 12. Sta tu ta gra da Kra qe va („Slu ̀ be ni
list gra da Kra qe va“, broj 15/13 - pre~i {}en
tekst), ~la na 34. stav 1. i ~la na 37. i 39. stav
1. Sta tu ta Usta no ve Kra qe va~ ko po zo ri {te
iz Kra qe va od 3.ok to bra 2016. godi ne, 

Skup {ti na gra da Kra qe va, na sed ni ci
odr ̀ a noj da na 20. sep tem bra 2017. 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 riod od ~e ti ri go di ne.

II

Ovo re {e we stu pa na sna gu da nom do no -
{e wa i ob ja vi }e se u „Slu ̀ be nom li stu gra -
da Kra qe va“.

O b r a z l o ` e w e

Prav ni osnov za do no {e we ovog re {e wa
sa dr ̀ an je u ~la nu 32. ta~ ka 9. Za ko na o lo -
kal noj sa mo u pra vi („Slu ̀ be ni gla snik

RS“, broj 129/07, 83/14 - dr. za kon, 101/16 - dr.
za kon) i ~la nu 26. ta~ ka 12. Sta tu ta gra da
Kra qe va („Slu ̀ be ni list gra da Kra qe va“,
broj 15/13 - pre~i {}en tekst), ko ji ma je
utvr |e no da skup {ti na je di ni ce lo kal ne
sa mo u pra ve, iz me |u osta log, ime nu je i raz -
re {a va di rek to re usta no va, or ga ni za ci ja i
slu ̀ bi ~i ji je osni va~.

^la nom 35. Za ko na o kul tu ri („Slu ̀ be -
ni gla snik RS“, broj 72/09, 13/16, 30/16 -
ispr) pro pi sa no je da se di rek tor usta no ve
~i ji je osni va~ je di ni ca lo kal ne sa mo u pra -
ve ime nu je na osno vu pret hod no spro ve de nog
jav nog kon kur sa na pe riod od ~e ti ri go di ne
i da mo ̀ e bi ti po no vo ime no van; da jav ni
kon kurs ras pi su je i spro vo di uprav ni od -
bor usta no ve 60 da na pre is te ka man da ta di -
rek to ra; da uprav ni od bor oba vqa raz go vor
sa kan di da ti ma i u ro ku od 30 da na od za vr -
{et ka jav nog kon kur sa do sta vqa osni va ~u
obra zlo ̀ en pred log li ste kan di da ta, ko ja
sa dr ̀ i mi {qe we uprav nog od bo ra o stru~ -
nim i or ga ni za ci o nim spo sob no sti ma sva -
kog kan di da ta i za pi snik o oba vqe nom raz -
go vo ru; da osni va~ ime nu je di rek to ra usta -
no ve sa Li ste; ~la nom 36. pro pi sa ni su
uslo vi za ime no va we di rek to ra usta no ve.

^la nom 37. Sta tu ta Usta no ve Kra qe va~ -
ko po zo ri {te iz Kra qe va pro pi sa ni su
uslo vi za ime no va we di rek to ra, a ~la nom
39. stav 1. utvr |e no je da je kan di dat za di -
rek to ra du ̀ an da pred lo ̀ i pi sa ni pro gram
ra da i raz vo ja usta no ve za pe riod na ko ji se
ime nu je, kao sa stav ni deo kon kurs ne do ku -
men ta ci je. 

Uprav ni od bor Usta no ve Kra qe va~ ko po -
zo ri {te iz Kra qe va je, u skla du sa pro pi sa -
nim ro ko vi ma, ras pi sao i ob ja vio jav ni kon -
kurs, na ko ji je pod ne ta jed na pri ja va, na kon
~i jeg otva ra wa je Uprav ni od bor utvr dio da
kan di dat is pu wa va uslo ve iz jav nog kon kur -
sa. Sa kan di da tom je oba vqen je raz go vor i
do ne ta od lu ka o utvr |i va wu Li ste kan di da -
ta za ime no va we di rek to ra, sa jed nim kan di -
da tom, u ~i jem su pri lo gu mi {qe we Uprav -
nog od bo ra o stru~ nim i or ga ni za ci o nim
spo sob no sti ma pred lo ̀ e nog kan di da ta i za -
pi snik o oba vqe nom raz go vo ru.
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U skla du sa na ve de nim, Skup {ti na gra -
da Kra qe va do ne la je re {e we.

Ovo re {e we je ko na~ no.
Uputstvo o pravnom sredstvu: Pro tiv

ovog re {e wa mo ̀ e se pod ne ti tu ̀ ba Vi {em
su du u Kra qe vu u ro ku od 60 da na od da na
pri je ma re {e wa.

Skup{tina gra da Kra qe va
Broj: 02-55/2017-I
Da na: 20. septembra 2017. go di ne 

Predsednik 
Skup{tine grada Kraqeva

Nenad Markovi}, dipl. in`. saobra}aja, s.r.___________________________________________

292.

Na osno vu ~la na 32. ta~ ka 9. i ~la na 66.
stav 3. Za ko na o lo kal noj sa mo u pra vi („Slu -
`be ni gla snik RS“, broj 129/07, 83/14 - dr. za -
kon, 101/16 - dr. za kon), ~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 - dr. za kon, 81/05 - ispr. dr.
za ko na, 83/05 - ispr. dr. za ko na, 83/14 - dr. za -
kon) i ~la na 26. ta~ ka 12. Sta tu ta gra da Kra -
qe va („Slu ̀ be ni list gra da Kra qe va“, broj
15/13 - pre~i {}en tekst), u skla du sa ~la nom
37. Sta tu ta De~ jeg od ma ra li {ta „Go~“ iz Kra -
qe va od 14.07.2017. godi ne, 

Skup {ti na gra da Kra qe va, na sed ni ci
odr ̀ a noj da na 20. sep tem bra 2017. godi ne,
do ne la je

R E [ E W E

O RAZ RE [E WU DI REK TO RA DE^ JEG
OD MA RA LI [TA „GO^“ IZ KRA QE VA

I

Raz re {a va se Sla |a na ^or bi} du ̀ no sti
di rek to ra De~ jeg od ma ra li {ta „Go~“ iz
Kra qe va, na li~ ni zah tev.

II

Ovo re {e we stu pa na sna gu da nom do no -
{e wa i ob ja vi }e se u „Slu ̀ be nom li stu gra -
da Kra qe va“.

O b r a z l o ` e w e

Prav ni osnov za do no {e we ovog re {e wa
sa dr ̀ an je u ~la nu 32. ta~ ka 9. Za ko na o lo -
kal noj sa mo u pra vi („Slu ̀ be ni gla snik
RS“, broj 129/07, 83/14 - dr. za kon, 101/16 - dr.
za kon) i ~la nu 26. ta~ ka 12. Sta tu ta gra da
Kra qe va („Slu ̀ be ni list gra da Kra qe va“,
broj 15/13 - pre~i {}en tekst), ko ji ma je
utvr |e no da skup {ti na je di ni ce lo kal ne
sa mo u pra ve, iz me |u osta log, ime nu je i raz -
re {a va di rek to re usta no va, or ga ni za ci ja i
slu ̀ bi ~i ji je osni va~.

^la nom 18. Za ko na o jav nim slu ̀ ba ma
(„Slu ̀ be ni gla snik RS“, broj 42/91, 71/94,
79/05 - dr. za kon, 81/05 - ispr. dr. za ko na,
83/05 - ispr. dr. za ko na, 83/14 - dr. za kon)
utvr |e no je da di rek to ra usta no ve ime nu je i
raz re {a va osni va~.

^la nom 37. Sta tu ta De~ jeg od ma ra li {ta
„Go~“ iz Kra qe va od 14.07.2017. godi ne utvr -
|e no je da man dat di rek to ra pre sta je is te -
kom pe ri o da na ko ji je ime no van, ostav kom
ili raz re {e wem.

Do sa da {wi di rek tor De~ jeg od ma ra li -
{ta „Go~“ iz Kra qe va pod ne la je ostav ku na
tu du ̀ nost, pa je Skup {ti na gra da Kra qe va
do ne la re {e we.

Ovo re {e we je ko na~ no.
Uputstvo o pravnom sredstvu: Pro tiv

ovog re {e wa mo ̀ e se pod ne ti tu ̀ ba Vi {em
su du u Kra qe vu u ro ku od 60 da na od da na
pri je ma re {e wa.

Skup{tina gra da Kra qe va
Broj: 02-56/2017-I
Da na: 20. septembra 2017. go di ne 

Predsednik 
Skup{tine grada Kraqeva

Nenad Markovi}, dipl. in`. saobra}aja, s.r.___________________________________________
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293.

Na osno vu ~la na 32. ta~ ka 9. i ~la na 66.
stav 3. Za ko na o lo kal noj sa mo u pra vi („Slu -
`be ni gla snik RS“, broj 129/07, 83/14 - dr.
za kon, 101/16 - dr. za kon), ~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 - dr. za kon, 81/05 -
ispr. dr. za ko na, 83/05 - ispr. dr. za ko na,
83/14 - dr. za kon), ~la na 49. Za ko na o dru -
{tve noj bri zi o de ci („Slu ̀ be ni gla snik
RS“, broj 49/92, 29/93, 53/93, 67/93, 28/94,
47/94, 48/94, 25/96, 29/01, 16/02 - dr. za kon,
62/03 - dr. za kon, 64/03 - ispr. dr. za ko na,
101/05 - dr. za kon, 18/10 - dr. za kon) i ~la na
26. ta~ ka 12. Sta tu ta gra da Kra qe va („Slu -
`be ni list gra da Kra qe va“, broj 15/13 -
pre~i {}en tekst), u skla du sa ~la nom 38.
Sta tu ta De~ jeg od ma ra li {ta „Go~“ iz Kra -
qe va od 14.07.2017. godi ne, 

Skup {ti na gra da Kra qe va, na sed ni ci
odr ̀ a noj da na 20. sep tem bra 2017. godi 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 Ivan Mi li}, pro fe sor fi -
zi~ ke kul tu re iz Kra qe va, za vr {i o ca du -
`no sti di rek to ra De~ jeg od ma ra li {ta
„Go~“ iz Kra qe va, na pe riod do jed ne go di ne.

II

Ovo re {e we stu pa na sna gu da nom do no -
{e wa i ob ja vi }e se u „Slu ̀ be nom li stu gra -
da Kra qe va“.

O b r a z l o ` e w e

Prav ni osnov za do no {e we ovog re {e wa
sa dr ̀ an je u ~la nu 32. ta~ ka 9. Za ko na o lo -
kal noj sa mo u pra vi („Slu ̀ be ni gla snik
RS“, broj 129/07, 83/14 - dr. za kon,101/16 - dr .
za kon), i ~la nu 26. ta~ ka 12. Sta tu ta gra da
Kra qe va („Slu ̀ be ni list gra da Kra qe va“,
broj 15/13 - pre~i {}en tekst), ko ji ma je
utvr |e no da skup {ti na je di ni ce lo kal ne
sa mo u pra ve, iz me |u osta log, ime nu je i raz -
re {a va di rek to re usta no va, or ga ni za ci ja i
slu ̀ bi ~i ji je osni va~.

^la nom 18. Za ko na o jav nim slu ̀ ba ma
(„Slu ̀ be ni gla snik RS“, broj 42/91, 71/94,
79/05 - dr. za kon, 81/05 - ispr. dr. za ko na,
83/05 - ispr. dr. za ko na, 83/14 - dr. za kon)
utvr |e no je da di rek to ra usta no ve ime nu je i
raz re {a va osni va~, a ~la nom 49. Za ko na o
dru {tve noj bri zi o de ci („Slu ̀ be ni gla -
snik RS“, broj 49/92, 29/93, 53/93, 67/93,
28/94, 47/94, 48/94, 25/96, 29/01, 16/02 - dr. za -
kon, 62/03 - dr. za kon, 64/03 - ispr. dr. za ko -
na, 101/05 - dr. za kon, 18/10 - dr. za kon) utvr -
|e no je da za di rek to ra usta no ve za de cu mo -
`e bi ti ime no va no li ce ko je ima vi so ku
ili vi {u {kol sku spre mu pro svet nog, pe da -
go {kog, psi ho lo {kog, so ci o lo {kog, so ci -
jal nog ili zdrav stve nog sme ra.

^la nom 38. Sta tu ta De~ jeg od ma ra li {ta
„Go~“ iz Kra qe va od 14.07.2017. godi ne utvr -
|e no je da vr {i lac du ̀ no sti mo ra is pu wa -
va ti sve uslo ve za ime no va we di rek to ra
usta no ve i da pe riod na ko ji se ime nu je ne
mo ̀ e bi ti du ̀ i od jed ne go di ne.

Na pred log ovla {}e nog pred la ga ~a Skup -
{ti na gra da Kra qe va do ne la je re {e we.

Ovo re {e we je ko na~ no.
Uputstvo o pravnom sredstvu: Pro tiv

ovog re {e wa mo ̀ e se pod ne ti tu ̀ ba Vi {em
su du u Kra qe vu u ro ku od 60 da na od da na
pri je ma re {e wa.

Skup{tina gra da Kra qe va
Broj: 02-57/2017-I
Da na: 20. septembra 2017. go di ne 

Predsednik 
Skup{tine grada Kraqeva

Nenad Markovi}, dipl. in`. saobra}aja, s.r.___________________________________________
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294.

Na osno vu ~la na 32. ta~ ka 9. i ~la na 66.
stav 3. Za ko na o lo kal noj sa mo u pra vi („Slu -
`be ni gla snik RS“, broj 129/07, 83/14 - dr.
za kon, 101/16 - dr. za kon), ~la na 123. Za ko na
o so ci jal noj za {ti ti („Slu ̀ be ni gla snik
RS“, broj 24/11) i ~la na 26. ta~ ka 12. Sta tu -
ta gra da Kra qe va („Slu ̀ be ni list gra da
Kra qe va“, broj 15/13 - pre~i {}en tekst), 

Skup {ti na gra da Kra qe va, na sed ni ci
odr ̀ a noj da na 20. sep tem bra 2017. godi 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 I ^LA NA

NAD ZOR NOG OD BO RA CEN TRA ZA 
SO CI JAL NI RAD IZ KRA QE VA

I

Raz re {a va ju se du ̀ no sti u Uprav nom
od bo ru Cen tra za so ci jal ni rad iz Kra qe va,
iz re da za po sle nih:

1. So wa Mar ja no vi}, ~lan i 
2. Na de ̀ da Mi li }e vi}, ~lan.

II

Ime nu ju se za ~la no ve Uprav nog od bo ra
Cen tra za so ci jal ni rad iz Kra qe va:

1. Na de ̀ da Mi li }e vi}, dipl. prav nik,
za po sle na u Cen tru za so ci jal ni rad iz Kra -
qe va i 

2. Ma ri ja To mo vi}, dipl. pe da gog, za po -
sle na u Cen tru za so ci jal ni rad iz Kra qe va.

III

Raz re {a va se Evi ca Erac du ̀ no sti ~la -
na Nad zor nog od bo ra Cen tra za so ci jal ni
rad iz Kra qe va, iz re da za po sle nih.

IV

Ime nu je se Evi ca Erac, dipl. so ci jal ni
rad nik, za po sle na u Cen tru za so ci jal ni

rad iz Kra qe va, za ~la na Nad zor nog od bo ra
Cen tra za so ci jal ni rad iz Kra qe va.

V

Ovo re {e we stu pa na sna gu da nom do no -
{e wa i ob ja vi }e se u „Slu ̀ be nom li stu gra -
da Kra qe va“.

O b r a z l o ` e w e

Prav ni osnov za do no {e we ovog re {e wa
sa dr ̀ an je u ~la nu 32. ta~ ka 9. Za ko na o lo -
kal noj sa mo u pra vi („Slu ̀ be ni gla snik
RS“, broj 129/07, 83/14 - dr. za kon, 101/16 - dr.
za kon), i ~la nu 26. ta~ ka 12. Sta tu ta gra da
Kra qe va („Slu ̀ be ni list gra da Kra qe va“,
broj 15/13 - pre~i {}en tekst), ko ji ma je
utvr |e no da skup {ti na je di ni ce lo kal ne
sa mo u pra ve, iz me |u osta log, ime nu je i raz -
re {a va uprav ne i nad zor ne od bo re usta no va,
or ga ni za ci ja i slu ̀ bi ~i ji je osni va~.

^la nom 123. Za ko na o so ci jal noj za {ti -
ti („Slu ̀ be ni gla snik RS“, broj 24/11),
utvr |e no je da ~la no ve uprav nog i nad zor nog
od bo ra cen tra za so ci jal ni rad ime nu je
osni va~, na ~e ti ri go di ne.

S ob zi rom da je man dat ~la no va Uprav -
nog od bo ra i ~la na Nad zor nog od bo ra ime no -
va nih iz re da za po sle nih is te kao, ovla {}e -
ni pred la ga~ pod neo je pred log za raz re {e -
we i ime no va we dva ~la na Uprav nog od bo ra
i ~la na Nad zor nog od bo ra.

Ovo re {e we je ko na~ no.
Uputstvo o pravnom sredstvu: Pro tiv

ovog re {e wa mo ̀ e se pod ne ti tu ̀ ba Vi {em
su du u Kra qe vu u ro ku od 60 da na od da na
pri je ma re {e wa.

Skup{tina gra da Kra qe va
Broj: 02-58/2017-I
Da na: 20. septembra 2017. go di ne 

Predsednik 
Skup{tine grada Kraqeva

Nenad Markovi}, dipl. in`. saobra}aja, s.r.___________________________________________
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295.

Na osno vu ~la na 32. ta~ ka 9. i ~la na 66.
stav 3. Za ko na o lo kal noj sa mo u pra vi („Slu -
`be ni gla snik RS“, broj 129/07, 83/14 - dr.
za kon, 101/16 - dr. za kon), ~la na 41. stav 3. i
~la na 44a stav 1. i stav 2. ta~ ka 1. Za ko na o
kul tu ri („Slu ̀ be ni gla snik RS“, broj 72/09,
13/16, 30/16 - ispr), ~la na 26. ta~ ka 12. Sta tu -
ta gra da Kra qe va („Slu ̀ be ni list gra da
Kra qe va“, broj 15/13 - pre~i {}en tekst),
~la na 40. stav 2, 4. i 6. i ~la na 47. stav 1. i
stav 2. ta~ ka 1. Sta tu ta Isto rij skog ar hi va
iz Kra qe va od 3.ok to bra 2016. godi ne,

Skup {ti na gra da Kra qe va, na sed ni ci
odr ̀ a noj da na 20. sep tem bra 2017. godi ne,
do ne la je

R E [ E W E

O RAZ RE [E WU I IME NO VA WU 
PRED SED NI KA I DVA ^LA NA 

UPRAV NOG OD BO RA ISTO RIJ SKOG 
AR HI VA IZ KRA QE VA

I

Raz re {a va ju se du ̀ no sti u Uprav nom
od bo ru Isto rij skog ar hi va iz Kra qe va:

1. De jan Jo vi}, pred sed nik, na li~ ni
zah tev,

2. Qi qa na Ra da ko vi}, pred stav nik op -
{ti ne Vr wa~ ka Ba wa, ~lan i 

3. Qu bi sav Xo di}, pred stav nik op {ti -
ne Ra {ka, ~lan.

II

Ime nu ju se za u Uprav ni od bor Isto rij -
skog ar hi va iz Kra qe va:

- za pred sed ni ka
Mi lan Alek si}, pro fe sor raz red ne na -

sta ve, 

- za ~la no ve:
1. Qi qa na Ra da ko vi}, pred stav nik op -

{ti ne Vr wa~ ka Ba wa i 
2. Mir ja na Vu ja nac, pred stav nik op -

{ti ne Ra {ka.

III

Ovo re {e we stu pa na sna gu da nom do no -
{e wa i ob ja vi }e se u „Slu ̀ be nom li stu gra -
da Kra qe va“.

O b r a z l o ` e w e

Prav ni osnov za do no {e we ovog re {e wa
sa dr ̀ an je u ~la nu 32. ta~ ka 9. Za ko na o lo -
kal noj sa mo u pra vi („Slu ̀ be ni gla snik
RS“, broj 129/07, 83/14 - dr. za kon, 101/16 - dr.
za kon), i ~la nu 26. ta~ ka 12. Sta tu ta gra da
Kra qe va („Slu ̀ be ni list gra da Kra qe va“,
broj 15/13 - pre~i {}en tekst), ko ji ma je
utvr |e no da skup {ti na je di ni ce lo kal ne
sa mo u pra ve, iz me |u osta log, ime nu je i raz -
re {a va uprav ne i nad zor ne od bo re usta no va,
or ga ni za ci ja i slu ̀ bi ~i ji je osni va~.

^la nom 41. stav 3. Za ko na o kul tu ri
(„Slu ̀ be ni gla snik RS“, broj 72/09, 13/16,
30/16 - ispr) utvr |e no je da ~la no ve uprav -
nog od bo ra ime nu je i raz re {a va osni va~ iz
re da is tak nu tih stru~ wa ka i po zna va la ca
kul tur ne de lat no sti, ~la nom 44a stav 1.
pro pi sa no je da du ̀ nost ~la na uprav nog od -
bo ra pre sta je is te kom man da ta i raz re {e -
wem, a ~la nom 44a stav 2. ta~ ka 1. utvr |e no
je da }e osni va~ usta no ve raz re {i ti ~la na
uprav nog od bo ra pre is te ka man da ta na li~ -
ni zah tev. 

^la nom 40. stav 2, 4. i 6. Sta tu ta Isto -
rij skog ar hi va iz Kra qe va od 3.ok to bra
2016. godi ne utvr |e no je da Uprav ni od bor
ima se dam ~la no va, od to ga po jed nog pred -
stav ni ka op {ti na Vr wa~ ka Ba wa i Ra {ka,
da pred sed ni ka i ~la no ve Uprav nog od bo ra
ime nu je i raz re {a va osni va~ iz re da is tak -
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nu tih stru~ wa ka i po zna va la ca kul tur ne
de lat no sti i da se pred sed nik i ~la no vi
Uprav nog od bo ra ime nu ju na pe riod od ~e ti -
ri go di ne i mo gu bi ti ime no va ni naj vi {e
dva pu ta, a ~la nom 47. stav 1. i stav 2. ta~ ka
1. utvr |e no je da du ̀ nost ~la na Uprav nog
od bo ra pre sta je is te kom man da ta i raz re {e -
wem i da }e osni va~ usta no ve raz re {i ti
~la na Uprav nog od bo ra pre is te ka man da ta
na li~ ni zah tev.

Pred sed nik Uprav nog od bo ra Isto rij -
skog ar hi va iz Kra qe va pod neo je ostav ku na
tu du ̀ nost, pa je ovla {}e ni pred la ga~ pod -
neo pred log za ime no va we pred sed ni ka
Uprav nog od bo ra. 

S ob zi rom da je man dat ~la no va Uprav -
nog od bo ra pred stav ni ka op {ti na Vr wa~ ka
Ba wa i Ra {ka is te kao, ovla {}e ni pred la -
ga ~i pod ne li su pred lo ge za raz re {e we i
ime no va we ~la no va Uprav nog od bo ra.

Ovo re {e we je ko na~ no.
Uputstvo o pravnom sredstvu: Pro tiv

ovog re {e wa mo ̀ e se pod ne ti tu ̀ ba Vi {em
su du u Kra qe vu u ro ku od 60 da na od da na
pri je ma re {e wa.

Skup{tina gra da Kra qe va
Broj: 02-59/2017-I
Da na: 20. septembra 2017. go di ne 

Predsednik 
Skup{tine grada Kraqeva

Nenad Markovi}, dipl. in`. saobra}aja, s.r.___________________________________________

296.

Na osno vu ~la na 32. ta~ ka 9. i ~la na 66.
stav 3. Za ko na o lo kal noj sa mo u pra vi („Slu -
`be ni gla snik RS“, broj 129/07, 83/14 - dr.
za kon, 101/16 - dr. za kon), ~la na 41. stav 3,
~la na 44a stav 1, ~la na 45. stav 4. i ~la na
48a stav 1. Za ko na o kul tu ri („Slu ̀ be ni
gla snik RS“, broj 72/09, 13/16, 30/16 - ispr),
~la na 26. ta~ ka 12. Sta tu ta gra da Kra qe va

(„Slu ̀ be ni list gra da Kra qe va“, broj 15/13
- pre~i {}en tekst) i ~la na 46. stav 3, ~la na
50. stav 1, ~la na 52. stav 3. i ~la na 57. stav
1. Sta tu ta Usta no ve Kra qe va~ ko po zo ri {te
iz Kra qe va od 3.ok to bra 2016. godi ne, 

Skup {ti na gra da Kra qe va, na sed ni ci
odr ̀ a noj da na 20. sep tem bra 2017. 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 I ^LA NA

NAD ZOR NOG OD BO RA USTA NO VE 
KRA QE VA^ KO PO ZO RI [TE 

IZ KRA QE VA

I

Raz re {a va se Bi qa na Ta li} du ̀ no sti
~la na Uprav nog od bo ra Usta no ve Kra qe va~ -
ko po zo ri {te iz Kra qe va, iz re da za po sle -
nih.

II

Ime nu je se Zo ran Ce ro vi na, za po slen u
Usta no vi Kra qe va~ ko po zo ri {te iz Kra qe -
va, za ~la na Uprav nog od bo ra Usta no ve Kra -
qe va~ ko po zo ri {te iz Kra qe va.

III

Raz re {a va se Mi lo rad Lu ko vi} du ̀ no -
sti ~la na Nad zor nog od bo ra Usta no ve Kra -
qe va~ ko po zo ri {te iz Kra qe va, iz re da za -
po sle nih.

IV

Ime nu je se Zo ran Mi li}, za po slen u
Usta no vi Kra qe va~ ko po zo ri {te iz Kra qe -
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va, za ~la na Nad zor nog od bo ra Usta no ve Kra -
qe va~ ko po zo ri {te iz Kra qe va.

V

Ovo re {e we stu pa na sna gu da nom do no -
{e wa i ob ja vi }e se u „Slu ̀ be nom li stu gra -
da Kra qe va“.

O b r a z l o ` e w e

Prav ni osnov za do no {e we ovog re {e wa
sa dr ̀ an je u ~la nu 32. ta~ ka 9. Za ko na o lo -
kal noj sa mo u pra vi („Slu ̀ be ni gla snik
RS“, broj 129/07, 83/14 - dr. za kon, 101/16 - dr.
za kon), i ~la nu 26. ta~ ka 12. Sta tu ta gra da
Kra qe va („Slu ̀ be ni list gra da Kra qe va“,
broj 15/13 - pre~i {}en tekst), ko ji ma je
utvr |e no da skup {ti na je di ni ce lo kal ne
sa mo u pra ve, iz me |u osta log, ime nu je i raz -
re {a va uprav ne i nad zor ne od bo re usta no va,
or ga ni za ci ja i slu ̀ bi ~i ji je osni va~.

^la nom 41. stav 3. Za ko na o kul tu ri
(„Slu ̀ be ni gla snik RS“, broj 72/09, 13/16,
30/16 - ispr) i ~la nom 46. stav 3. Sta tu ta
Usta no ve Kra qe va~ ko po zo ri {te iz Kra qe -
va utvr |e no je da ~la no ve uprav nog od bo ra
ime nu je i raz re {a va osni va~ iz re da is tak -
nu tih stru~ wa ka i po zna va la ca kul tur ne
de lat no sti, a ~la nom 44a stav 1. Za ko na i
~la nom 50. stav 1. Sta tu ta Usta no ve pro pi -
sa no je da du ̀ nost ~la na uprav nog od bo ra
pre sta je is te kom man da ta i raz re {e wem. 

^la nom 45. stav 4. Za ko na o kul tu ri i
~la nom 52. stav 3. Sta tu ta Usta no ve Kra qe -
va~ ko po zo ri {te iz Kra qe va utvr |e no je da
~la no ve nad zor nog od bo ra ime nu je i raz re -
{a va osni va~, a ~la nom 48a stav 1. Za ko na i
~la nom 57. stav 1. Sta tu ta Usta no ve pro pi -
sa no je da du ̀ nost ~la na nad zor nog od bo ra
pre sta je is te kom man da ta i raz re {e wem. 

Ovla {}e ni pred la ga~ pod neo je pred log
za raz re {e we ~la na Uprav nog od bo ra i ~la -
na Nad zor nog od bo ra Kra qe va~ kog po zo ri -
{ta iz Kra qe va ime no va nih iz re da za po -
sle nih iz raz lo ga is te ka man da ta, kao i
pred log za ime no va we ~la na Uprav nog i
~la na Nad zor nog od bo ra iz re da za po sle nih.

Ovo re {e we je ko na~ no.
Uputstvo o pravnom sredstvu: Pro tiv

ovog re {e wa mo ̀ e se pod ne ti tu ̀ ba Vi {em
su du u Kra qe vu u ro ku od 60 da na od da na
pri je ma re {e wa.

Skup{tina gra da Kra qe va
Broj: 02-60/2017-I
Da na: 20. septembra 2017. go di ne 

Predsednik 
Skup{tine grada Kraqeva

Nenad Markovi}, dipl. in`. saobra}aja, s.r.___________________________________________

297.

Na osno vu ~la na 53, 54. i ~la na 55. stav
3. ta~ ka 2. i stav 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, 35/15-aut.
tu ma ~e we, 68/15, 62/16 - odluka US), 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 15/13 -
pre~i {}en tekst), 

Skup {ti na gra da Kra qe va, na sed ni ci
odr ̀ a noj da na 20. sep tem bra 2017. godi ne,
do ne la je

R E [ E W E

O RAZ RE [E WU I IME NO VA WU 
^LA NA [KOL SKOG OD BO RA U 

PO QO PRI VRED NO-HE MIJ SKOJ 
[KO LI „DR \OR \E RA DI]“ 

U KRA QE VU

I

Raz re {a va se Ma ri ja Ko sa ni} du ̀ no sti
~la na [kol skog od bo ra u Po qo pri vred no-
he mij skoj {ko li „Dr \or |e Ra di}“ u Kra -
qe vu, is pred Sa ve ta ro di te qa.
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II

Ime nu je se Sla |a na Maj sto ro vi} iz Kra -
qe va za ~la na [kol skog od bo ra u Po qo pri -
vred no-he mij skoj {ko li „Dr \or |e Ra di}“
u Kra qe vu, is pred Sa ve ta ro di te qa.

III

Ovo re {e we stu pa na sna gu da nom do no -
{e wa i ob ja vi }e se u „Slu ̀ be nom li stu gra -
da Kra qe va“.

O b r a z l o ` e w e

Prav ni osnov za do no {e we ovog re {e wa
sa dr ̀ an je u ~la nu 54. 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, 35/15-
aut. tu ma ~e we, 68/15, 62/16 - odluka US), ko -
jim je utvr |e no da or gan upra vqa wa usta no -
ve ~i ne po tri pred stav ni ka za po sle nih, ro -
di te qa i je di ni ce lo kal ne sa mo u pra ve, ko -
je, na pred log ovla {}e nog pred la ga ~a, ime -
nu je skup {ti na je di ni ce lo kal ne sa mo u -
pra ve, na ~e ti ri go di ne i ~la nu 26. ta~ ka 9.
Sta tu ta gra da Kra qe va („Slu ̀ be ni list
gra da Kra qe va“, broj 15/13 - pre~i {}en
tekst), ko jim je utvr |e no da Skup {ti na, u
skla du sa za ko nom, do no si pro pi se i dru ge
op {te i po je di na~ ne ak te.

^la nom 55. stav 3. ta~ ka 2. i sta v 4. Za -
ko na o osno va ma si ste ma obra zo va wa i vas -
pi ta wa utvr |e no je da }e skup {ti na je di ni -
ce lo kal ne sa mo u pra ve raz re {i ti pre is te -
ka man da ta po je di ne ~la no ve or ga na upra -
vqa wa, ako ~lan or ga na upra vqa wa neo prav -
da nim od su stvo va wi ma ili ne sa ve snim ra -
dom one mo gu }a va rad or ga na upra vqa wa i da
pe riod no vo i me no va nog ~la na or ga na upra -
vqa wa tra je do is te ka man da ta or ga na upra -
vqa wa. 

Ovla {}e ni pred la ga~ Sa vet ro di te qa
Po qo pri vred no-he mij ske {ko le „Dr \or |e
Ra di}“ u Kra qe vu po kre nuo je ini ci ja ti vu
za raz re {e we do sa da {weg ~la na [kol skog
od bo ra, pred stav ni ka Sa ve ta ro di te qa, iz

raz lo ga neo prav da nog od su stvo va wa sa sed -
ni ca [kol skog od bo ra i ime no va we ~la na
[kol skog od bo ra is pred Sa ve ta ro di te qa.

U skla du sa na pred na ve de nim, Skup -
{ti na gra da Kra qe va do ne la je re {e we.

Ovo re {e we je ko na~ no.
Uputstvo o pravnom sredstvu: Pro tiv

ovog re {e wa mo ̀ e se po kre nu ti uprav ni
spor pod no {e wem tu ̀ be Uprav nom su du u
Be o gra du u ro ku od 30 da na od da na pri je ma
re {e wa. 

Skup{tina gra da Kra qe va
Broj: 02-61/2017-I
Da na: 20. septembra 2017. go di ne 

Predsednik 
Skup{tine grada Kraqeva

Nenad Markovi}, dipl. in`. saobra}aja, s.r.___________________________________________

298.

Na osno vu ~la na 54. i 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, 35/15-aut. tu ma ~e we,
68/15, 62/16 - odluka US), 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 15/13 - pre~i {}en
tekst), 

Skup {ti na gra da Kra qe va, na sed ni ci
odr ̀ a noj da na 20. sep tem bra 2017. godi ne,
do ne la je

R E [ E W E

O RAZ RE [E WU I IME NO VA WU 
^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 se Ne nad Dra ̀ i nac du ̀ no -
sti ~la na [kol skog od bo ra u Osnov noj {ko -
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li „\u ra Jak {i}“ u Ko na re vu, is pred Sa ve -
ta ro di te qa.

II

Ime nu je se Ra de Sa vi} za ~la na [kol -
skog od bo ra u Osnov noj {ko li „\u ra Jak -
{i}“ u Ko na re vu, is pred Sa ve ta ro di te qa.

III

Ovo re {e we stu pa na sna gu da nom do no -
{e wa i ob ja vi }e se u „Slu ̀ be nom li stu gra -
da Kra qe va“.

O b r a z l o ` e w e

Prav ni osnov za do no {e we ovog re {e wa
sa dr ̀ an je u ~la nu 54. 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, 35/15-
aut. tu ma ~e we, 68/15, 62/16 - odluka US), ko -
jim je utvr |e no da or gan upra vqa wa usta no -
ve ~i ne po tri pred stav ni ka za po sle nih, ro -
di te qa i je di ni ce lo kal ne sa mo u pra ve, ko -
je, na pred log ovla {}e nog pred la ga ~a, ime -
nu je skup {ti na je di ni ce lo kal ne sa mo u -
pra ve, na ~e ti ri go di ne i ~la nu 26. ta~ ka 9.
Sta tu ta gra da Kra qe va („Slu ̀ be ni list
gra da Kra qe va“, broj 15/13 - pre~i {}en
tekst), ko jim je utvr |e no da Skup {ti na, u
skla du sa za ko nom, do no si pro pi se i dru ge
op {te i po je di na~ ne ak te.

^la nom 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, 35/15 - aut. tu ma ~e we, 68/15, 62/16 -
odluka US) utvr |e no je da }e skup {ti na je -
di ni ce lo kal ne sa mo u pra ve raz re {i ti po je -
di nog ~la na or ga na upra vqa wa usta no ve ako
ovla {}e ni pred la ga~ po kre ne ini ci ja ti vu
za raz re {e we, zbog pre stan ka osno va po ko -
jem je ime no van u or gan upra vqa wa.

Ovla {}e ni pred la ga~ pod neo je pred log
za raz re {e we i ime no va we ~la na [kol skog
od bo ra is pred Sa ve ta ro di te qa, iz raz lo ga
pre stan ka osno va po ko me je do sa da {wi
~lan [kol skog od bo ra ime no van, od no sno
~i je de te je za vr {i lo {ko lo va we u ovoj
{ko li.

U skla du sa na pred na ve de nim, Skup -
{ti na gra da Kra qe va do ne la je re {e we.

Uputstvo o pravnom sredstvu: Pro tiv
ovog re {e wa mo ̀ e se po kre nu ti uprav ni
spor pod no {e wem tu ̀ be Uprav nom su du u
Be o gra du u ro ku od 30 da na od da na pri je ma
re {e wa. 

Skup{tina gra da Kra qe va
Broj: 02-62/2017-I
Da na: 20. septembra 2017. go di ne 

Predsednik 
Skup{tine grada Kraqeva

Nenad Markovi}, dipl. in`. saobra}aja, s.r.___________________________________________

299.

Na osno vu ~la na 35. stav 1. ta~ ka 3a) Za -
ko na o van red nim si tu a ci ja ma („Slu ̀ be ni
gla snik RS“, broj 111/09, 92/11 i 93/12), ~la -
na 16. stav 1. ta~ ke 39, 40, 41, 42. i 43. i ~la -
na 121. stav 1. Sta tu ta gra da Kra qe va („Slu -
`be ni list gra da Kra qe va“, broj 15/13- pre -
~i {}en tekst),

Skup {ti na gra da Kra qe va, na sed ni ci
odr ̀ a noj da na 20. sep tem bra 2017. go di ne,
do ne la je 

Z A K Q U ^ A K

I

Usva ja se Plan ra da Grad skog {ta ba za
van red ne si tu a ci je na te ri to ri ji gra da
Kra qe va za 2017. go di nu.
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II

Sa stav ni deo Za kqu~ ka je Plan ra da
Grad skog {ta ba za van red ne si tu a ci je na te -
ri to ri ji gra da Kra qe va za 2017. godi nu,
broj: 2-9/17-XI od 28.02.2017. go di ne.

III

Za kqu ~ak ob ja vi ti u „Slu ̀ be nom li stu
gra da Kra qe va“.

Skup{tina gra da Kra qe va
Broj: 06-292/2017-I
Da na: 20. septembra 2017. go di ne 

Predsednik 
Skup{tine grada Kraqeva

Nenad Markovi}, dipl. in`. saobra}aja, s.r.___________________________________________

300.

Na osno vu ~la na 35. stav 1. ta~ ka 3a) Za -
ko na o van red nim si tu a ci ja ma („Slu ̀ be ni
gla snik RS“, broj 111/09, 92/11 i 93/12), ~la -
na 16. stav 1. ta~ ke 39, 40, 41, 42. i 43. i ~la -
na 121. stav 1. Sta tu ta gra da Kra qe va („Slu -
`be ni list gra da Kra qe va“, broj 15/13- pre -
~i {}en tekst), 

Skup {ti na gra da Kra qe va, na sed ni ci
odr ̀ a noj da na 20. sep tem bra 2017. go di ne,
do ne la je 

Z A K Q U ^ A K

I

Usva ja se Iz ve {taj o ra du Grad skog {ta -

ba za van red ne si tu a ci je na te ri to ri ji gra -
da Kra qe va za 2016. go di nu.

II

Sa stav ni deo Za kqu~ ka je Iz ve {taj o
ra du Grad skog {ta ba za van red ne si tu a ci je
na te ri to ri ji gra da Kra qe va za 2016. godi -
nu, broj: 2-6/17-XI od 28.02.2017. go di ne.

III

Za kqu ~ak ob ja vi ti u „Slu ̀ be nom li stu
gra da Kra qe va“.

Skup{tina gra da Kra qe va
Broj: 06-291/2017-I
Da na: 20. septembra 2017. go di ne 

Predsednik 
Skup{tine grada Kraqeva

Nenad Markovi}, dipl. in`. saobra}aja, s.r.___________________________________________

AKTI GRADSKE UPRAVE
GRADA KRAQEVA

301.

Na osno vu ~la na 9. Za ko na o stra te {koj
pro ce ni uti ca ja na `i vot nu sre di nu
(„Slu`beni gla snik RS“, broj 135/2004 i
88/2010), 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, po pret hod -
nom pri ba vqe nom mi {qe wu Ode qe wa za in -
spek cij ske po slo ve Grad ske upra ve gra da
Kra qe va - Od se ka za za {ti tu `i vot ne sre -
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di ne broj VI II 501-104/17 od 13.07.2017. go di -
ne i za in te re so va nih or ga na i or ga ni za ci -
ja, do no si: 

O D L U K U 

da se stra te {ka pro ce na uti ca ja
Pla na de taq ne re gu la ci je „Gro bqe 
u Ko van lu ku“, na `i vot nu sre di nu 

ne iz ra |u je

^lan 1.

Ne pri stu pa se iz ra di stra te {ke pro ce -
ne uti ca ja pla na de taq ne re gu la ci je „Gro -
bqe u Ko van lu ku“, na `i vot nu sre di nu (u
da qem tek stu: Stra te {ka pro ce na). 

^lan 2.

Pla nom de taq ne re gu la ci je „Gro bqe u
Ko van lu ku“ (u da qem tek stu: Plan), bi }e ob -
u hva }en deo KO Ko van luk u po vr {i ni od
oko 1,75ha. 

Gra ni ca PDR-a „Gro bqe u Ko van lu ku“
po la zi od kraj we se ver ne ta~ ke, ~e tvo ro me -
|e k.p. broj 255/6, 255/43, 255/10 i 255/7 KO
Ko van luk i ide pre ma ju go i sto ku pra te }i
gra ni ce k.p. broj 255/7, 255/8 i 246 KO Ko -
van luk i do la zi do pu ta k.p. broj 247/2 i we -
go vom de snom stra nom skre }e pre ma ju go za -
pa du i de snom stra nom pu ta k.p. broj 2053
do la zi do tro me |e k.p. broj 2053, 255/36 i
255/34 KO Ko van luk. Od tro me |e gra ni ca
pla na skre }e pre ma se ve ru pra te }i gra ni ce
k.p. broj 255/36, 255/35 KO Ko van luk i do la -
zi do tro me |e k.p. broj 255/35, 255/46 i
255/45 gde skre }e pre ma za pa du pra te }i k.p.
broj 255/45 i do la zi do tro me |e k.p. broj
255/45, 255/46 i 255/27 KO Ko van luk. Od tro -
me |e gra ni ca skre }e pre ma se ve ru pra te }i
k.p. broj 255/45 i 255/7 gde do la zi do po ~et -
ne ta~ ke opi sa pla na.

^lan 3.

Na osno vu ka rak te ri sti ka Pla na i ana -
li ze kri te ri ju ma sa dr ̀ a nih u pri lo gu 1.
Za ko na o stra te {koj pro ce ni uti ca ja na
`i vot nu sre di nu, oce we no je da ne po sto ji
mo gu} nost zna ~aj nih uti ca ja na `i vot nu
sre di nu, pa iz tog raz lo ga se ne pri stu pa iz -
ra di stra te {ke pro ce ne uti ca ja PDR-a
„Gro bqe u Ko van lu ku“, na `i vot nu sre di nu. 

^lan 4.

Ova od lu ka je sa stav ni deo Od lu ke o iz -
ra di Pla na de taq ne re gu la ci je „Gro bqe u
Ko van lu ku“. 

^lan 5.

Ova od lu ka stu pa na sna gu osmog da na od
da na ob ja vqi va wa iste u „Slu ̀ be nom li stu
gra da Kra qe va“.

Gradska Uprava gra da Kra qe va
Odeqewe za urbanizam, gra|evinarstvo i 
stambeno-komunalne delatnosti
Broj: 350-51/2017-06
Da na: 17. jula 2017. go di ne 

Rukovodilac Odeqewa
Zvonko Kova~evi}, dipl. gra|. in`, s.r.___________________________________________

302.

Na osno vu ~la na 9. Za ko na o stra te {koj
pro ce ni uti ca ja na `i vot nu sre di nu
(„Slu`beni gla snik RS“, broj 135/2004 i
88/2010), 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, po pret hod -
no pri ba vqe nom mi {qe wu Ode qe wa za in -
spek cij ske po slo ve Grad ske upra ve gra da
Kra qe va - Od se ka za za {ti tu `i vot ne sre -
di ne broj H 501-99/17 od 13.07.2017. go di ne i
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za in te re so va nih or ga na i or ga ni za ci ja, do -
no si: 

O D L U K U 

da se stra te {ka pro ce na uti ca ja
Pla na de taq ne re gu la ci je za 

de ni ve li sa nu ras kr sni cu dr ̀ av nog pu ta
IB re da broj 23 i dru gog grad skog pr ste na,

na `i vot nu sre di nu ne iz ra |u je

^lan 1.

Ne pri stu pa se iz ra di stra te {ke pro ce -
ne uti ca ja pla na de taq ne re gu la ci je za de -
ni ve li sa nu ras kr sni cu dr ̀ av nog pu ta IB
re da broj 23 i dru gog grad skog pr ste na na
`i vot nu sre di nu (u da qem tek stu: Stra te -
{ka pro ce na). 

^lan 2.

Pla nom de taq ne re gu la ci je za de ni ve -
li sa nu ras kr sni cu dr ̀ av nog pu ta IB re da
broj 23 i dru gog grad skog pr ste na (u da qem
tek stu: PDR), bi }e ob u hva }e no pod ru~ je KO
Kra qe vo u po vr {i ni od oko 2,8ha. Pro stor
ko ji }e ob u hva ti ti pred met ni Plan de taq -
ne re gu la ci je na la zi se u ob u hva tu Iz me ne
PGR „Si ja }e po qe.

Gra ni ca PDR-a po la zi od tro me |e k.p.
broj 5296/1, 6044 i 6052/1 KO Kra qe vo i ide u
du ̀ i ni od 69 me ta ra pre ma is to ku gde skre -
}e pre ma ju gu pre se ca ju }i uli cu Do si te je vu
k.p. broj 6044, pra ti k.p. broj 5171/1 i do la zi
do tro me |e k.p. broj 5171/1, 5178/1 i 5167 KO
Kra qe vo. Od tro me |e gra ni ca skre }e pre ma
is to ku do tro me |e k.p. broj 5167, 5178/1 i
5178/2 KO Kra qe vo da qe skre }e pre ma ju gu do
tro me |e k.p. broj 5178/1, 5178/2 i 5180, a od
tro me |e skre }e ka ju go za pa du do tro me |e k.p.
broj 5178/1, 5180 i 5188/2 pa skre }e pre ma ju -
gu pra te }i k.p. broj 5188/2, 5187/4, 5187/5,
5187/6 KO Kra qe vo i do la zi do tro me |e k.p.
broj 5187/6, 5179/3 i 5181 KO Kra qe vo gde
skre }e pre ma ju go za pa du pra te }i k.p. broj
5187/6, pre se ca k.p. broj 4989/3 i do la zi do
tro me |e k.p. broj 4989/3, 5184/1 i 5187/1 KO
Kra qe vo. Gra ni ca pla na od tro me |e skre }e
pre ma se ve ro za pa du pra te }i le vu stra nu k.p.

broj 4989/3 i do la zi do tro me |e k.p. broj
4989/3, 5192/1 i 5191/4 KO Kra qe vo gde pro du -
`a va istim sme rom pra te }i gra ni cu k.p. broj
5191/4, 5191/5 KO Kra qe vo i do la zi do tro me -
|e k.p. broj 5193/1, 5173/2 i 6044 KO Kra qe vo.
Od tro me |e gra ni ca skre }e pre ma za pa du do
tro me |e k.p. broj 5195/10, 6044 i 5196/3 a od
tro me |e pre ma se ve ru pre se ca k.p. broj 6044 i
we nom le vom stra nom do la zi do po ~et ka opi -
sa pla na.

Ko na~ na gra ni ca Pla na de taq ne re gu la -
ci je za de ni ve li sa nu ras kr sni cu dr ̀ av nog
pu ta IB re da broj 23 i dru gog grad skog pr ste -
na bi }e de fi ni sa na Na cr tom ovog PDR-a.

^lan 3.

Na osno vu ka rak te ri sti ka PDR-a i ana -
li ze kri te ri ju ma sa dr ̀ a nih u pri lo gu 1.
Za ko na o stra te {koj pro ce ni uti ca ja na
`i vot nu sre di nu, oce we no je da ne po sto ji
mo gu} nost zna ~aj nih uti ca ja na `i vot nu
sre di nu, pa iz tog raz lo ga se ne pri stu pa iz -
ra di stra te {ke pro ce ne uti ca ja Pla na de -
taq ne re gu la ci je za de ni ve li sa nu ras kr -
sni cu dr ̀ av nog pu ta IB re da broj 23 i dru -
gog grad skog pr ste na na `i vot nu sre di nu, na
`i vot nu sre di nu. 

^lan 4.

Ova od lu ka je sa stav ni deo Od lu ke o iz -
ra di Pla na de taq ne re gu la ci je za de ni ve -
li sa nu ras kr sni cu dr ̀ av nog pu ta IB re da
broj 23 i dru gog grad skog pr ste na. 

^lan 5.

Ova Od lu ka stu pa na sna gu osmog da na od
da na ob ja vqi va wa iste u „Slu ̀ be nom li stu
gra da Kra qe va“.

Gradska Uprava gra da Kra qe va
Odeqewe za urbanizam, gra|evinarstvo i 
stambeno-komunalne delatnosti
Broj: 350-47/2015-06
Da na: 14. jula 2017. go di ne 

Rukovodilac Odeqewa
Zvonko Kova~evi}, dipl. gra|. in`., s.r.
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SA DR@AJ

AK TI GRA DO NA ̂ EL NI KA GRA DA KRA QE VA

Re {e we o ko ri {}e wu sred sta va te ku }eg do bro voq nog tran sfe ra, IV broj: 403-
16/2017 od 14. sep tem bra 2017. go di ne .......................................................................

AK TI GRAD SKOG VE ]A GRA DA KRA QE VA

Do pu ne Po slov ni ka o ra du Grad skog ve }a gra da Kra qe va ....................................

Re {e we o utvr |i va wu nov ~a nog iz no sa Ok to bar ske na gra de gra da Kra qe va za
2017. go di nu ..................................................................................................................

Re {e we o utvr |i va wu nov ~a nog iz no sa Spe ci jal ne na gra de za pod sti caj hu -
ma no sti „Mi lo mir Glav ~i}“ za 2017. godinu ..........................................................

Re {e we o ko ri {}e wu sred sta va te ku }e bu xet ske re zer ve za sa na ci ju la ter ne
na objek tu Na rod ne bi bli o te ke „Ste fan Pr vo ven ~a ni“ Kra qe vo ........................

Re {e we o ras po re |i va wu sred sta va @en skom ko {ar ka {kom klu bu „Kra qe -
vo“ na ime pod mi re wa de la tro {ko va za or ga ni za ci ju tur ni ra pri ja teq stva
za mla |e ka te go ri je ......................................................................................................

Re {e we o ras po re |i va wu sred sta va Fud bal skom klu bu „Je din stvo“ iz Dra go -
si wa ca na ime pod mi re wa de la tro {ko va za or ga ni za ci ju tur ni ra pri ja teq -
stva za sta re i mla de ....................................................................................................

Re {e we o ras po re |i va wu sred sta va Fud bal skom klu bu „Pro go re li ca“ iz
Pro go re li ce na ime pod mi re wa de la tro {ko va za or ga ni za ci ju tra di-ci o -
nal nog tur ni ra .............................................................................................................

AK TI SKUP [TI NE GRA DA KRA QE VA

Go di {wi Pro gram za {ti te, ure |e wa i ko ri {}e wa po qo pri vred nog ze mqi -
{ta na te ri to ri ji gra da Kra qe va za 2017. go di nu ..................................................

Od lu ka o iz me ni i do pu ni Od lu ke o mre ̀ i osnov nih {ko la na te ri to ri ji
gra da Kra qe va ...............................................................................................................

Od lu ka o Za vr {nom ra ~u nu bu xe ta gra da Kra qe va za 2016. go di nu .....................

Od lu ka o iz me ni Od lu ke o grad skim ad mi ni stra tiv nim tak sa ma i na kna da ma
za uslu ge ko je vr {i Grad ska upra va .........................................................................
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Od lu ka o ko mu nal nom ure |e wu gra da ........................................................................

Od lu ka o uslo vi ma i me ri li ma za ukla wa we gra |e vin skih obje ka ta .................

Od lu ka o po sta vqa wu plo vi la na de lu oba le i vod nog pro sto ra na te ri to ri ji
gra da Kra qe va ...............................................................................................................

Od lu ka o uslo vi ma i na ~i nu dr ̀ a wa do ma }ih `i vo ti wa ....................................

Od lu ka o iz me na ma i do pu na ma Od lu ke o ~i {}e wu sne ga i le da na te ri to ri -
ji gra da Kra qe va ..........................................................................................................

Od lu ka o iz me na ma i do pu na ma Od lu ke o po sta vqa wu ki o ska na jav nim po vr -
{i na ma ..........................................................................................................................

Od lu ka o po sta vqa wu i odr ̀ a va wu spo me ni ka na te ri to ri ji gra da Kra qe va 

Od lu ka o mi ni mu mu pro ce sa ra da za vre me {traj ka u ko mu nal nim de lat no -
sti ma ..............................................................................................................................

Od lu ka o so ci jal noj za {ti ti gra da Kra qe va …......................................................

Od lu ka o usva ja wu Lo kal nog ak ci o nog pla na za una pre |e we po lo ̀ a ja Ro ma
na te ri to ri ji gra da Kra qe va za pe riod 2017- 2025. go di ne ..................................

Od lu ka o iz ra di Pla na de taq ne re gu la ci je „Gro bqe u Ko van lu ku“ ...................

Od lu ka o iz ra di Pla na de taq ne re gu la ci je za de ni ve li sa nu ras kr sni cu dr -
`av nog pu ta IB re da broj 23 i dru gog grad skog pr ste na ........................................

Od lu ka o do no {e wu Iz me ne Pla na de taq ne re gu la ci je „Cen tar gra da Kra qe va“

Re {e we o da va wu sa gla sno sti na Od lu ku Nad zor nog od bo ra Jav nog ko mu nal -
nog pred u ze }a „^i sto }a“ Kra qe vo broj: 1656 od 27.06.2016. go di ne o ras po de -
li do bi ti .......................................................................................................................

Re {e we o sta vqa wu van sna ge Re {e wa Skup {ti ne gra da Kra qe va broj: 011-
165/2016-III od 02. sep tem bra 2016. go di ne, ko jim su otu |e ni sta no vi na ime na -
kna de za eks pro pri sa ne ne po kret no sti ....................................................................

Re {e we o da va wu na ko ri {}e we Jav nom pred u ze }u za ure |i va we gra |e vin -
skog ze mqi {ta „Kra qe vo“ zgra de u Uli ci Haj duk Veq ko voj 61 na k.p. broj
1149 KO Kra qe vo, po slov nog pro sto ra u zgra di broj 1 ulaz tri u Uli ci Ca ra
La za ra 44 na k.p. broj 1105/3 KO Kra qe vo, i po slov nog pro sto ra u zgra di broj
1 pos. deo l3 u Uli ci Ibar skoj 19 na k.p. broj 1377 KO Kra qe vo ........................
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StranaReg. br.

Re {e we o da va wu na ko ri {}e we Me snoj za jed ni ci „Cen tar“ iz Kra qe va po -
slov nog pro sto ra u Uli ci Obi li }e voj broj 26, na k.p. broj 392 KO Kra qe vo ......

Re {e we o raz re {e wu di rek to ra Usta no ve Kra qe va~ ko po zo ri {te iz Kra qe va ....

Re {e we o ime no va wu di rek to ra Usta no ve Kra qe va~ ko po zo ri {te iz Kra qe va  ...

Re {e we o raz re {e wu 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 i ime no va wu dva ~la na Uprav nog od bo ra i ~la na Nad -
zor nog od bo ra Cen tra za so ci jal ni rad iz Kra qe va ..............................................

Re {e we o raz re {e wu i ime no va wu pred sed ni ka i dva ~la na Uprav nog od bo ra
Isto rij skog ar hi va 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 Usta no ve Kra qe va~ ko po zo ri {te iz Kra qe va ...........................................

Re {e we o raz re {e wu i ime no va wu ~la na [kol skog od bo ra u 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 ~la na [kol skog od bo ra u Osnov noj {ko li
„\u ra Jak {i}“ u Ko na re vu ........................................................................................

Za kqu ~ak o usva ja wu Pla na ra da Grad skog {ta ba za van red ne si tu a ci je na te -
ri to ri ji gra da Kra qe va za 2017. go di nu ..................................................................

Za kqu ~ak o usva ja wu Iz ve {ta ja o ra du Grad skog {ta ba za van red ne si tu a ci -
je na te ri to ri ji gra da Kra qe va za 2016. go di nu ......................................................

AK TI GRAD SKE UPRA VE GRA DA KRA QE VA

Od lu ka da se stra te {ka pro ce na uti ca ja Pla na de taq ne re gu la ci je „Gro bqe
u Ko van lu ku“ na `i vot nu sre di nu ne iz ra |u je  ......................................................

Od lu ka da se stra te {ka pro ce na uti ca ja Pla na de taq ne re gu la ci je za de ni -
ve li sa nu ras kr sni cu dr ̀ av nog pu ta IB re da broj 23 i dru gog grad skog pr ste -
na na `i vot nu sre di nu ne iz ra |u je ..........................................................................
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_____________________________________________________________________________________________________
Izdava~: Skup{tina grada Kraqeva - Godina izdavawa: pedeseta - Glavni i odgovorni urednik Dragana Petkovi},

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


