
AK TI GRADONA^ELNIKA
GRA DA KRA QE VA

361.

Na osno vu ~la na 58. stav 1. ta~ ka 5. 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
~lana 6. i 7. Od lu ke o pri zna wi ma i na gra -
di gra da Kra qe va („Slu ̀ be ni list gra da
Kra qe va“, broj 17/09),

gra do na ~el nik gra da Kra qe va, da na 3.
ok to bra 2016. go di ne, do neo je

O D L U K U

O DO DE LI ZVA WA PO ̂ A SNOG 
GRA \A NI NA GRA DA KRA QE VA ZA

2016. GO DI NU MI LA NU GLI [O VI ]U

I

Zvawe po~asnog gra|anina grada Kraqe-
va za 2016. go di nu do de qu je se Milanu Gli-
{ovi}u, no vi na ru i idej nom tvor cu ma ni -
fe sta ci je „Da ni jor go va na“, za pro mo ci ju
gra da Kra qe va u obla sti kul tu re i in for -
mi sa wa.

II

Ova od lu ka stu pa na sna gu da nom do no -
{e wa, a 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

Mi lan Gli {o vi} je ra dio kao no vi nar u
„Ve ~er wim no vo sti ma“, „Ibar skim no vo sti -
ma“ i Ra dio Kra qe vu. Bio je do pi snik „Are -
ne“ i „Si re ne“ iz Za gre ba, Ra dio Be o gra da.
Do bit nik je broj nih na gra da za emi si ju in -
for ma tiv nog i za bav nog ka rak te ra „Se li ma u
po ho de“. Osni va~ je Udru ̀ e wa srp sko-fran -
cu skog pri ja teq stva „Sve ta Je le na An ̀ uj -
ska“ i au tor kul tur ne, eko lo {ke i tu ri sti~ -
ke ma ni fe sta ci je „Da ni jo r go va na“.

Na osno vu na ve de nog, u skla du sa ~lanom
6. i 7. Od lu ke o pri zna wi ma i na gra di gra -
da Kra qe va („Slu ̀ be ni list gra da Kra qe -
va“, broj 17/09), gra do na ~el nik gra da Kra qe -
va do neo je od lu ku da se Zva we po ~a snog gra -
|a ni na gra da Kra qe va za 2016. go di nu do de -
li Mi la nu Gli {o vi }u.

Gradona~elnik gra da Kra qe va
I Broj: 3299/16
Da na: 3. oktobra 2016. go di ne 

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

362.

Na osno vu ~la na 58. stav 1. ta~ ka 5. 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
~lana 6. i 8. Od lu ke o pri zna wi ma i na gra -
di gra da Kra qe va („Slu ̀ be ni list gra da
Kra qe va“, broj 17/09),

SLU@BENI LIST
GRADA KRAQEVA

GODINA XLIX -  BROJ 27  -  KRAQEVO  -  3. OKTOBAR 2016. GODINE



gra do na ~el nik gra da Kra qe va, da na 3.
ok to bra 2016. go di ne, do neo je

O D L U K U

O DO DE LI ZA HVAL NI CE ZA 2016. 
GO DI NU OSNOV NOJ [KO LI „@I VAN

MA RI ̂ I]“ IZ @I ̂ E

I

Zahvalnica za 2016. go di nu do de qu je se
Osnov noj {ko li „@i van Ma ri ~i}“ iz @i -
~e, za ve li ki do pri nos u pro mo vi sa wu obra -
zo va wa, umet no sti i kul tu re.

II

Ova od lu ka stu pa na sna gu da nom do no -
{e wa, a 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

Osnov na {ko la „@i van Ma ri ~i}“ iz
@i ~e, po red broj nih uspe ha na tak mi ~e wi -
ma, kon kur si ma i smo tra ma, vr lo je ak tiv na
na po qu kre i ra wa i re a li za ci je kul tur nih
do ga |a ja. U {ko li se to kom ce le {kol ske
go di ne or ga ni zu ju iz lo ̀ be, pe sni~ ke ve ~e -
ri, sport ska tak mi ~e wa i fol klor ni na stu -
pi. U~e ni ci i na stav ni ci iz da ju {kol ski
~a so pis „De~ ja ra dost“, ko ji kva li te tom i
ra zno vr sno {}u te ma i sti lo va, na di la zi op -
{te stan dar de. Za hva qu ju }i za jed ni~ kim
na sto ja wi ma ma na sti ra @i ~e, Osnov ne
{ko le „@i van Ma ri ~i}“ i dru gih usta no va
kul tu re, sni mqe ne su dve emi si je {kol skog
pro gra ma RTS-a „Pu te vi ma Sve tog Sa ve“ u
okvi ru ci klu sa „Pod otvo re nim ne bom“.
Kao kru na umet ni~ kog iz ra za, u pret hod noj
go di ni za Dan {ko le se po ja vio igra no - do -
ku men tar ni film „Mi le ni jum ska ge ne ra -
ci ja“. Ovu {ko lu od li ku je uspe {no pla ni -
ra we, re a li za ci ja obra zov no-vas pit nog pro -
ce sa, ru ko vo |e we, or ga ni za ci ja i kva li tet
obra zo va wa.

Na osno vu na ve de nog, u skla du sa ~lanom
6. i 8. Od lu ke o pri zna wi ma i na gra di gra -
da Kra qe va („Slu ̀ be ni list gra da Kra qe -
va“, broj 17/09), gra do na ~el nik gra da Kra qe -
va do neo je Od lu ku da se Za hval ni ca za 2016.
go di nu, do de li Osnov noj {ko li „@i van Ma -
ri ~i}“ iz @i ~e.

Gradona~elnik gra da Kra qe va
I Broj: 3300/16
Da na: 3. oktobra 2016. go di ne 

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

363.

Na osno vu ~la na 44. 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 4. Za ko na o
so ci jal nom sta no va wu („Slu ̀ be ni gla snik
RS“, broj 72/09), ~la na 4. Od lu ke o pri stu pa -
wu iz ra di Stam be ne stra te gi je gra da Kra -
qe va za pe riod 2016.-2020. go di ne („Slu ̀ be -
ni list gra da Kra qe va“, broj 17/15) i ~la na
58. 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),

gra do na ~el nik gra da Kra qe va, da na 04.
ok to bra 2016. go di ne, do neo je

R E  [ E  W E 

O IZ ME NI RE [E WA O OBRA ZO VA WU
RAD NE GRU PE ZA IZ RA DU STAM BE NE

STRA TE GI JE GRA DA KRA QE VA ZA 
PE RIOD 2016. - 2020. GO DI NE

I

U Re {e wu o obra zo va wu Rad ne gru pe za
iz ra du Stam be ne stra te gi je gra da Kra qe va
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za pe riod 2016.-2020. go di ne I broj 3093/2015
od16. ok to bra 2015. go di ne („Slu ̀ be ni list
gra da Kra qe va“, broj 24/15), po gla vqe I me wa
se i gla si:

„Obrazuje se Rad na gru pa za iz ra du
Stam be ne stra te gi je gra da Kra qe va za pe -
riod 2016.-2020. go di ne (u da qem tek stu:
Rad na gru pa) u ko ju se ime nu ju:

- Mi lan Mi lo {e vi}, ~lan Grad skog ve }a
gra da Kra qe va za du ̀ en za oblast ur ba ni -
zma, gra |e vi nar stva i stam be no - ko mu nal ne
de lat no sti, 

- Mir ja na Pro da no vi}, ru ko vo di lac
Slu ̀ be za upra vqa we pro jek ti ma i lo kal -
no-eko nom ski raz voj Grad ske upra ve gra da
Kra qe va,

- Dra gan Vik to ro vi}, dipl. in`. arh.,
pred stav nik 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 Grad ske upra ve gra da Kra qe va,

- Da ni je la Gra ho vac, dipl. prav nik,
pred stav nik 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 Grad ske upra ve gra da Kra qe va,

- Da ni je la Mi ki}, dipl. prav nik, pred -
stav nik Ode qe wa za upra vqa we imo vi nom i
in for ma ci o ne teh no lo gi je Grad ske upra ve
gra da Kra qe va,

- Go ran Ra di ~e vi}, dipl. eko no mi sta,
pred stav nik Ode qe wa za pri vre du i fi nan -
si je Grad ske upra ve gra da Kra qe va,

- Sla |a na Dra goj lo vi}, dipl. in`. arh,
pred stav nik Ode qe wa za in spek cij ske po -
slo ve Grad ske upra ve gra da Kra qe va,

- Zo ri ca Sre te no vi}, dipl. in`. teh no -
lo gi je, pred stav nik Ode qe wa za in spek cij -
ske po slo ve Grad ske upra ve gra da Kra qe va,

- Ivan Pe tro vi}, dipl. prav nik, pred -
stav nik Ode qe wa za dru {tve ne de lat no sti
Grad ske upra ve gra da Kra qe va,

- Dra ga na Bi ki}, dipl. in`. arh, di rek -
tor Jav nog pred u ze }a „Grad sko stam be no“
Kra qe vo,

- Zo ran \u ro vi}, dipl. in`. gra|, pred -
stav nik Jav nog pred u ze }a „Grad sko stam be -
no“ Kra qe vo,

- Sla vi ca Pe tro vi}, dipl. eko no mi sta,
pred stav nik Jav nog pred u ze }a „Grad sko
stam be no“ Kra qe vo,

- Alek san dra Nek ta ri je vi}, dipl. in`.
arh, pred stav nik Jav nog pred u ze }a za ure |i -
va we gra |e vin skog ze mqi {ta „Kra qe vo“
Kra qe vo,

- Pre drag Ter zi}, dipl. in`. arh, pred -
stav nik Jav nog pred u ze }a za ure |i va we gra -
|e vin skog ze mqi {ta „Kra qe vo“ Kra qe vo,

- So wa Mar ja no vi}, pred stav nik Cen tra
za so ci jal ni rad Kra qe vo,

- Ni ko la Ra de vi}, pred stav nik Kan ce -
la ri je za mla de Kra qe vo,

- Rad mi la Do bri}, pred stav nik Cr ve nog
kr sta Kra qe vo i

- Do bri ca Par mak, pred stav nik Udru -
`e wa Ro ma Kra qe vo.

II

U osta lom de lu Re {e we o obra zo va wu
Rad ne gru pe za iz ra du Stam be ne stra te gi je
gra da Kra qe va za pe riod 2016.-2020. go di ne
I broj: 3093/2015 od 16. ok to bra 2015. go di ne
(„Slu ̀ be ni list gra da Kra qe va“, broj
24/15) osta je ne pro me we no.

III

Ovo re {e we stu pa na sna gu da nom do no -
{e wa, a ob ja vi }e se u „Slu ̀ be nom li stu gra -
da Kra qe va“.

Gradona~elnik gra da Kra qe va
I Broj: 3301/16
Da na: 4. oktobra 2016. go di ne 

Gradona~elnik grada Kraqeva
dr Predrag Terzi}, dipl. politikolog, s.r.___________________________________________
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AK TI GRADSKOG VE]A
GRA DA KRA QE VA

364.

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 - is prav ka, 108/13, 142/14, 68/15 -
dr. za kon i 103/15), ~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 13. i ~la -
na 34. Od lu ke o bu xe tu gra da Kra qe va za
2016. go di nu („Slu ̀ be ni list gra da Kra qe -
va“, broj 29/15) i ~la na 192. Za ko na o op -
{tem uprav nom po stup ku („Slu ̀ be ni list
SRJ“, broj 33/97 i 31/01 i „Slu ̀ be ni gla -
snik RS“, broj 30/10),

Grad sko ve }e gra da Kra qe va, na Sed moj
(van red noj) sed ni ci, odr ̀ a noj 29. sep tem bra
2016. 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 2016. go di nu
(„Slu ̀ be ni list gra da Kra qe va“, broj
29/15), u raz de lu 5. gla va 01. - Grad ska upra -
va, po zi ci ja 85, 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, Do ta ci je sport skim or ga ni za ci ja ma i
sport skim udru ̀ e wi ma, raspore|uje se iz -
nos od 250.000,00 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 xu do spor ta Xu do klu bu „Par ti zan“ Kra -
qe vo na ime pod mi re wa tro {ko va or ga ni za -
ci je Me mo ri jal nog tur ni ra „14. ok to bar“.

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 tur ni ra 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, Ode qe wu za skup {tin ske po slo ve
gra da Kra qe va, Sport skom cen tru „Ibar“ i
uz ma te ri jal sa sed ni ce.

O b r a z l o ` e w e

Da na 27.09.2016. go di ne Ka bi ne tu gra do -
na ~el ni ka gra da Kra qe va obra tio se zah te -
vom od 23.09.2016. go di ne Xu do klub „Par ti -
zan“ Kra qe vo. Zah tev se od no si na obez be |e -
we bu xet skih sred sta va za pod mi re we tro -
{ko va or ga ni zo va wa ma ni fe sta ci je Me mo -
ri jal nog tur ni ra pod na zi vom „14. ok to -
bar“, ko ji se odr ̀ a va u Kra qe vu ve} pe tu go -
di nu za re dom. Odr ̀ a va we ovo go di {weg tur -
ni ra pla ni ra no je za 08.10.2016. go di ne i na
we mu }e u~e stvo va ti bli zu 700 u~e sni ka
mla |ih se lek ci ja iz na {e ze mqe i ino -
stran stva ([ved ska, Ru mu ni ja, Gr~ ka, Ma -
ke do ni ja, Cr na Go ra, Bo sna i Her ce go vi na,
Re pu bli ka Srp ska, Ma |ar ska).

Uz zah tev je pri lo ̀ en i plan ras po re da
tro {ko va ma ni fe sta ci je u ukup nom iz no su
od 250.000,00 di na ra, a ti ~e se sred sta va bu -
xe ta gra da Kra qe va. Sred stvi ma bi se na -
dok na di li tro {ko vi pri hva ta wa spor ti sta

Strana 4 - Broj 27 3. oktobar 2016. godineSLU@BENI LIST GRADA KRAQEVA



iz ino stran stva, na bav ke pe ha ra, pla ke ta,
di plo ma i me da qa u~e sni ke ko ji ostva re
naj bo qe re zul ta te i tro {ko vi pre vo za spo -
rt ske opre me i slu ̀ be nih li ca.

Utvr |e no je da je zah tev Xu do klu ba
„Par ti zan“ Kra qe vo u skla du sa od red ba ma
Za ko na o spor tu („Slu ̀ be ni gla snik RS“,
broj 24/11, 99/11 - dr za kon), a ve za no za ost-
va ri va we in te re sa gra |a na u obla sti spor ta
za ko je se sred stva obez be |u ju sa bu xe ta je di -
ni ce lo kal ne sa mo u pra ve. Ta ko |e, isti je i
u skla du sa od red ba ma 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 Ode qe wa za dru -
{tve ne de lat no sti Grad ske upra ve gra da
Kra qe va 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: 011-173/2016-III
Da na: 29. septembra 2016. go di ne 

Predsednik Gradskog ve}a,    
gradona~elnik grada Kraqeva

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

AK TI SKUP[TINE
GRA DA KRA QE VA

365.

Na osno vu ~la na 78. i 79. Za ko na o bu xet -
skom si ste mu („Slu ̀ be ni gla snik RS“, broj
54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 63/13 - is -
prav ka, 108/13, 142/14, 68/15 - dr. za kon i
103/15), ~la na 20. ta~ ka 3), a u ve zi sa ~la -
nom 23. stav 4, ~la na 32. ta~ ka 2), a u ve zi sa
~la nom 66. stav 3. Za ko na o lo kal noj sa mo u -
pra vi („Slu ̀ be ni gla snik RS“ broj 129/07 i
83/14 - dr. za kon) i ~la na 16. ta~ ka 5) ~la na

26. ta~ ka 2) ~la na 89. stav 3. i ~la na 121.
stav 2. Sta tu ta gra da Kra qe va („Slu ̀ be ni
list gra da Kra qe va“, broj 15/13 - pre ~i {}en
tekst),

Skup {ti na gra da Kra qe va, na sed ni ci
odr ̀ a noj da na 30. sep tem bra i 3. ok to bra
2016. go di ne, do ne la je

O D L U K U

O ZA VR [NOM RA ̂ U NU BU XE TA GRA DA
KRA QE VA ZA 2015. GO DI NU

I OP [TE OD RED BE 

^lan 1.

U Bi lan su sta wa gra da Kra qe va na dan
31.de cem bra 2015. go di ne (kon so li do va ni)
utvr |e na je ukup na ak ti va u iz no su od
7.649.211 hi qa da di na ra, od no sno ukup na
pa si va u iz no su od 7.649.211 hi qa da di na ra.

U Bi lan su sta wa iz sta va 1. ovog ~la na
ukqu ~en je i dr ̀ av ni ka pi tal jav nih pred -
u ze }a ~i ji je osni va~ grad Kra qe vo u ukup -
nom iz no su od 1.701.574 hi qa da di na ra.

^lan 2.

Ukup no ostva re ni te ku }i pri ho di i
pri ma wa od pro da je ne fi nan sij ske imo vi ne
bu xe ta gra da Kra qe va za 2015. go di nu iz no -
se 2.759.894.609,06 di na ra, a te ku }i ras ho di
i iz da ci za ne fi nan sij sku imo vi nu bu xe ta
gra da Kra qe va za 2015. go di nu iz no se
2.725.013.223,07 di na ra.

^lan 3.

Fi nan sij ski re zul tat iz vr {e wa bu xe ta
gra da Kra qe va utvr |u je se:
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                          у динарима 
 

А. РАЧУН ПРИХОДА И ПРИМАЊА, РАСХОДА И 
ИЗДАТАКА 

План за  
2015. годину  
из буџета 

Остварење/Извршење 
за 2015. годину  

из буџета 
1. 2. 3. 

Укупни приходи и примања остварена по основу продаје 
нефинансијске имовине 3.078.970.999,00 2.759.894.609,06 
Укупни расходи и издаци за набавку нефинансијске имовине 3.390.252.178,91 2.725.013.223,07 
Буџетски суфицит/дефицит -311.281.179,91 34.881.385,99 
Примања од продаје финансијске имовине 
(категорија 92 осим 9211, 9221, 9216, 9227, 9228) 5.000.000,00 3.387.769,97 
Издаци за набавку финансијске имовине 
(у циљу спровођења јавних политика) 0,00 0,00 
Укупан фискални суфицит/дефицит -306.281.179,91 38.269.155,96 
Б. РАЧУН ФИНАНСИРАЊА   
Примања од продаје финансијске имовине  
(конта 9211, 9221, 9219, 9227, 9228) 0,00 0,00 
Примања од задуживања (категорија 91) 230.000.000,00 0,00 
Неутрошена средства из предходних година 168.281.179,91 168.281.179,91 
Издаци за отплату главнице дуга (61) 92.000.000,00 91.019.661,49 
Издаци за набавку финансијске имовине  
(која није у циљу спровођења јавних политика) 0,00 0,00 
Нето финансирање 306.281.179,91 77.261.518,42 

 
 

 
Приходи и примања по основу продаје нефинансијске имовине утврђени су у следећим износима у Рачуну 

прихода и примања, расхода и издатака: 
 

  
                          у динарима 
 

ОПИС 
Економскa 

Класификација 

План за  
2015. годину  
из буџета 

Остварење за  
2015. годину  
из буџета 

1. 2. 3. 4. 

УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА (7+8) 3.078.970.999,00 2.759.894.609,06 

1. Порески приходи 71 1.696.942.800,00 1.715.646.361,63 

 1.1. Порез на доходак, добит и капиталне добитке 711 1.253.750.000,00 1.294.697.614,38 

 1.2. Порез на имовину 713 311.100.000,00 288.962.650,16 

 1.3. Порез на добра и услуге 714 75.092.800,00 81.486.338,51 

 1.4. Други порески приход 716+719 57.000.000,00 50.499.758,58 

2. Донације и трансфери 73 771.535.000,00 781.520.162,23 

 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 733 771.535.000,00 781.520.162,23 

 2.3.1. Текући трансфери од других нивоа власти 7331 771.535.000,00 781.520.162,23 

 2.3.2. Капитални трансфери од других нивоа власти 7332 0,00 0,00 

3. Други приходи 74 510.343.199,00 162.074.520,94 

 3.1. Приходи од имовине 741 401.408.199,00 49.014.410,23 

 3.2. Приходи од продаје добара и услуга 742 60.350.000,00 67.788.947,69 

 3.3. Новчане казне и одузета имовинска корист 743 21.800.000,00 23.256.216,35 
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ОПИС 
Економскa 

Класификација 

План за  
2015. годину  
из буџета 

Остварење за  
2015. годину  
из буџета 

1. 2. 3. 4. 
 3.4. Добровољни трансфери од физичких и правних 
лица 744 12.230.000,00 8.833.199,20 

 3.5. Мешовити и неодређени приходи 745 14.555.000,00 13.181.747,47 

4. Меморандумске ставке за рефундацију расхода 77 15.950.000,00 16.030.608,33 

5. Примања од продаје основних средстава 81 6.200.000,00 6.328.446,29 

6. Примања од продаје природне имовине 84 12.000.000,00 78.294.509,64 
  
 

Расходи и издаци за набавку нефинансијске имовине утврђени су у следећим износима у Рачуну прихода и 
примања, расхода и издатака: 

 

                          у динарима 
 

ОПИС 
Економскa  

класификација 

План за  
2015. годину  
из буџета 

Извршење за  
2015. годину  
из буџета 

1. 2. 3. 4. 

УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (4+5) 3.390.252.178,91 2.725.013.223,07 

1. ТЕКУЋИ РАСХОДИ 4 2.746.995.978,91 2.485.821.351,60 

 1.1. Расходи за запослене 41 660.326.520,00 642.397.189,47 

 1.1.1. Плате, додаци и накнаде запослених 411 523.264.450,00 519.710.844,35 

 1.1.2. Социјални доприноси на терет послодавца 412 93.664.440,00 93.030.023,36 

 1.1.3. Остали расходи за запослене 413-417 43.397.630,00 29.656.321,76 

 1.2. Расходи за коришћење роба и услуга 42 1.123.058.727,91 965.763.176,69 

 1.3. Расходи по основу отплате камата 44 10.533.000,00 8.545.921,24 

 1.4. Субвенције 45 140.500.000,00 144.122.378,81 
 1.4.1. Субвенције јавним нефинансијским предузећима и 
организацијама 451 140.500.000,00 144.122.378,81 

 1.4.2. Субвенције приватним предузећима 454 0,00 0,00 

 1.5. Трансфери осталим нивоима власти 463 454.233.848,00 408.599.753,14 

 1.5.1. Текући трансфери осталим нивоима власти 4631 400.602.548,00 360.277.597,11 

 1.5.2. Капитални трансфери осталим нивоима власти 4632 53.631.300,00 48.322.156,03 
 1.6. Дотације организацијама обавезног социјалног 
осигурања 464 29.500.000,00 27.750.000,00 

 1.7. Остале дотације и трансфери 465 69.259.313,00 61.322.971,78 

 1.7.1. Остале текуће дотације и трансфери  4651 56.759.313,00 58.329.126,28 

 1.7.2. Остале капиталне дотације 4652 12.500.000,00 2.993.845,50 

 1.8. Накнаде за социјалну заштиту из буџета 472 105.950.000,00 97.052.303,09 

 1.9. Остали расходи 48 140.634.570,00 130.267.657,38 

 1.9.1. Дотације невладиним организацијама 481 73.200.000,00 72.078.864,37 

 1.9.2. Порези, обавезне таксе и казне 482 4.360.000,00 3.596.024,51 

 1.9.3. Новчане казне и пенали по решењу судова 483 13.654.400,00 11.663.255,32 
 1.9.4. Накнада штете за повреду или штету насталу услед 
елементарних  
 непогода или других природних узорака 484 34.215.000,00 29.218.801,42 
 1.9.5. Накнада штете за повреде или штету наненту од 
стране државних органа 485 15.205.170,00 13.710.711,76 

 1.10. Средства резерве 499 13.000.000,00 0,00 
2. ИЗДАЦИ ЗА НАБАВКУ НЕФИНАНСИЈСКЕ 
ИМОВИНЕ 5 643.256.200,00 239.191.871,47 
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ОПИС 
Економскa  

класификација 

План за  
2015. годину  
из буџета 

Извршење за  
2015. годину  
из буџета 

1. 2. 3. 4. 
 2.1. Издаци за нефинансијску имовину  51 503.256.200,00 230.404.401,20 

 2.2. Природна имовина 54 140.000.000,00 8.787.470,27 
 
 

Буџетски суфицит као разлика између укупног износа текућих прихода и примања остварених по основу 
продаје нефинансијске имовине и укупног износа текућих расхода и издатака за набавку нефинансијске 
имовине, утврђен је у износу од 34.881.385,99 динарa. 

Укупан фискални резултат је буџетски суфицит коригован за нето разлику између примања по основу 
отплате кредита и продаје финансијске имовине и издатака по основу датих кредита и набавке финансијске 
имовине, утврђен је у износу од 38.269.155,96 динара. 
     

Члан 4. 
 

  
Средства у укупном износу од 113.601.339,34 динара, чине салдо средства на подрачуну извршења буџета 

града Краљева на дан 31.12.2015.године. 
Средства из става 1. овог члана у целости се преносе у наредну буџетску годину и наменски се опредељују 

за финансирање буџетских корисника, у складу са њиховом наменом, утврђених Одлуком о буџету града 
Краљева за 2016. годину („Службени лист града Краљева“, број 29/15) у оквиру: 

- раздела 3. главе 01- Градоначелник, функционална класификација 160 - Опште јавне услуге 
некласификоване на другом месту, за накнаде штете за повреде или штету насталу услед елементарних 
непогода или других природних узрока у износу од 2.376.000,00 динара, обезбеђених трансфером од других 
нивоа власти; 
- раздела 5. главе 01- Градска управа, функционална класификација 410 - општи економски и комерцијални 
послови и послови по питању рада, за услуге принудног извршења - рушења у износу од 5.103.800,00 динара 
и нематеријалну имовину у износу од 80.000,00 динара, обезбеђени трансфером од вишег нивоа власти; 
функционална класификација 450 - Саобраћај (Буџетски Фонд за саобраћај) у износу од 25.481.947,94 
динара за средства наплаћена по основу прихода од новчаних казни за саобраћајне прекршаје и 
функционална класификација 560 - Заштита животне средине некласификована на другом месту (Буџетски 
Фонд за заштиту животне средине) у износу од 35.961.950,74 динара за средства наплаћена по основу 
посебне накнаде за заштиту и унапређење животне средине; 
- раздела 5. главе 02 - Дирекција за планирање и изградњу „Краљево“, функционална класификација 620 - 
Развој заједнице, средства у износу од 281.410,20 динара по основу добровољних трансфера од физичких 
лица за финансирање пројеката у складу са закљученим уговорима; средства у износу од 1.296.000,00 
динара за одржавање атарских путева, у складу са Програмом, на територији града Краљева и средства у 
износу од 33.055.043,88 динара за капитална улагања; 
- раздео 5. главе 03 - Народни музеј Краљево, функционална класификација 820 - Услуге културе, износ 
2.388.800 динара за реализацију пројекта из средстава обезбеђених трансфером од другог нивоа власти; 
- раздела 5. главе 05 - Народна библиотека „Стефан првовенчани „Краљево, функционална класификација 
820 - Услуге културе износ 287.372,00 динара за пројекте финансирање из средстава обезбеђених 
трансфером од другог нивоа власти; 
- раздела 5. главе 07 - Културни центар „Рибница“, функционална класификација 820 - Услуге културе износ 
200.000,00 динара за пројекат Израда графита из средстава обезбеђених трансфером од другог нивоа власти; 
 - раздела 5 главе 09 - Завод за заштиту споменика културе Краљево, функционална класификација 820 - 
Услуге културе, износ 5.230.243,82 динара за пројекте из средстава обезбеђених трансфером од другог нивоа 
власти  
- раздела 5. глава 16 - Месне заједнице, функционална класификација 160 - Опште јавне услуге 
некласификоване на другом месту у износу од 17.067,00 динараза опремање (административна опрема) 
обезбеђених трансфером од вишег нивоа власти;  
- раздела 5 главе 20 - Центар за социјални рад Краљево, функционална класификација 070 - Социјална 
помоћ угроженом становништву некласификована на другом месту, у износу 946.000,00 динара за пројекат 
„Дневни центар за старе“ из средстава обезбеђених трансфером од другог нивоа власти и  
- средства за повраћај у буџет РС у укупном износу од 895.703,76 динара по основу коначних извештаја о 
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реализацији средстава на санацији клизишта на територији града Краљева у износу од 31.200,06 динара, 
опремања Теретане на отвореном у износу од 122.880,00 динара и за Пројекте чији је корисник Завод за 
заштиту споменика културе Краљево у износу од 741.623,70 динара. 

 
 

Члан 5. 
 
 

У Извештају о капиталним издацима и примањима из средстава буџета градаКраљева у периоду од 01. 
јануара до 31. децембра 2015. године, утврђени су укупни извори финансирања у износима датим у табели: 
 
 
 

ИЗВЕШТАЈ О КАПИТАЛНИМ ИЗДАЦИМА И ПРИМАЊИМА 
у периоду од 01.01.2015. до 31.12. 2015. године 

 
 (у хиљадама динара) 

 

Ознака 
ОП 

Број 
конта О П И С 

Износ 

Претходна 
година 

Текућа 
година 

1 2 3 4 5

3001  ПРИМАЊА (3002 + 3027) 18.089 88.011

3002 800000 ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ 
(3003 + 3010 + 3017 + 3020) 6.497 84.623

3003 810000 ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ОСНОВНИХ СРЕДСТАВА 
(3004 + 3006 + 3008) 136 6.328

 3010 820000 ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ЗАЛИХА (3011 + 3013 + 3015)  
 3017 830000 ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ДРАГОЦЕНОСТИ (3018)  

 3020 840000 ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ПРИРОДНЕ ИМОВИНЕ 
(3021 + 3023 + 3025) 6.361 78.295

 3027 900000 ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА И ПРОДАЈЕ 
ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (3028 + 3047) 11.592 3.388

 3028 910000 ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА (3029 + 3039) 0 0

 3047 920000 ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ 
(3048 + 3058) 11.592 3.388

 3067  ИЗДАЦИ (3068 + 3114) 527.508 330.212

 3068 500000 ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ 
(3069 + 3091 + 3100 + 3103 + 3111) 442.899 239.192

 3069 510000 ОСНОВНА СРЕДСТВА (3070 + 3075 + 3085 + 3087 + 3089) 441.632 230.405
 3091 520000 ЗАЛИХЕ (3092 + 3094 + 3098)  
 3100 530000 ДРАГОЦЕНОСТИ (3101)  
 3103 540000 ПРИРОДНА ИМОВИНА (3104 + 3106 + 3108) 1.267 8.787

 3111 550000 
НЕФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА КОЈА СЕ ФИНАНСИРА ИЗ 
СРЕДСТАВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ НАЦИОНАЛНОГ ПЛАНА 
(3112)  

 3114 600000 ИЗДАЦИ ЗА ОТПЛАТУ ГЛАВНИЦЕ И НАБАВКУ 
ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (3115 + 3140) 84.609 91.020

 3115 610000 ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ (3116 + 3126 + 3134 + 3136+3138) 84.609 91.020
 3140 620000 НАБАВКА ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (3141 + 3151 + 3160) 0 
 3162  ВИШАК ПРИМАЊА (3001 - 3067)>0  
 3163  МАЊАК ПРИМАЊА (3067 - 3001) >0 509.419 242.201
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Члан 6. 
 

 
У Извештају о новчаним токовима на подрачуну извршења буџета града Краљева у периоду од 01. јануара 

до 31. децембра 2015. године, утврђени су укупни новчани приливи од 2.763.282.379,03 динара и укупни новчани 
одливи од 2.817.962.219,60 динара у који је укључена и корекција новчаних одлива за износ од 1.929.335,04 
динара на име повраћаја средстава Републичком буџету за неутрошена средства по Пројектима, а који се не 
евидентирају преко класе 4, 5 и 6.  
 

 
Члан 7. 

  
 

У Извештају о извршењу из средстава буџета града Краљева у периоду од 01. јануара до 31. децембра 2015. 
године, утврђена је укупна разлика од 52.750.505,53 динара као мањак новчаног прилива између текућих 
прихода, примања од продаје нефинансијске имовине и примања од задуживања и продаје финансијске 
имовине (7+8+9) и текућих расхода и издатака за нефинансијску имовину и издататака за отплату главнице и 
набавку финансијске имовине (4+5+6). 
 
 

ИЗВЕШТАЈ О ИЗВРШЕЊУ БУЏЕТА 
у периоду од 01.01. 2015. до 31.12.2015. године 

 
 

III  УТВРЂИВАЊЕ РАЗЛИКЕ ИЗМЕЂУ ОДОБРЕНИХ СРЕДСТАВА И ИЗВРШЕЊА 
             

                                 (у хиљадама динара) 
 

О
зн
ак
а 
О
П

 

Број 
конта 

Опис 

Износ 
планира-
них 

прихода 
из буџета

Износ остварених прихода и и примања 

Укупно 
(од 6 до 

11) 

Из буџета 
Из 

дона-
ција 

Из 
оста-лих 
извора 

Репу-
блике 

 

Аутоно
-мне 
покра- 
јине 

Општи-
не  

града 

ОО
СО 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

5001  

ТЕКУЋИ ПРИХОДИ И 
ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ 
НЕФИНАНСИЈСКЕ 
ИМОВИНЕ (5002 + 5106) 3.078.971 2.759.894   2.723.367  8.833 27.694 

5002 700000 
ТЕКУЋИ ПРИХОДИ 
(5003+5047+5057+5069+5094
+ 5099+5103) 2.994.771 2.675.271  

 

2.638.744  8.833 27.694 

5106 800000 

ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ 
НЕФИНАНСИЈСКЕ 
ИМОВИНЕ 
(5107+5114+5121+5124) 84.200 84.623 

  

84.623 

   

5131 900000 

ПРИМАЊА ОД 
ЗАДУЖИВАЊА И 
ПРОДАЈЕ 
ФИНАНСИЈСКЕ 
ИМОВИНЕ (5132+5151) 235.000 3.388 

  

3.388 

  

 

5172  

ТЕКУЋИ РАСХОДИ И 
ИЗДАЦИ ЗА 
НЕФИНАНСИЈСКЕ 
ИМОВИНЕ (5173+5341) 3.375.251 2.725.013  

 

2.567.024  8.147 149.842 

5173 400000 
ТЕКУЋИ РАСХОДИ 
(5174+5196+5241+5256+5280
+ 5293+5309+5324) 2.731.995 2.485.821  

 

2.408.985  7.471 69.365 



3. oktobar 2016. godine                    SLU@BENI LIST GRADA KRAQEVA                  Broj 27 - Strana 11 

 

5341 500000 

ИЗДАЦИ ЗА 
НЕФИНАНСИЈСКУ 
ИМОВИНУ 
(5342+5364+5373+5376+5384) 643.256 239.192  

 

158.039 

 

676 80.477 

5387 600000 

ИЗДАЦИ ЗА ОТПЛАТУ 
ГЛАВНИЦЕ И НАБАВКУ 
ФИНАНСИЈСКЕ 
ИМОВИНЕ (5388+5413) 92.000 91.020 

  

91.020 

  

 

5438  
Вишак прихода и примања - 
буџетски суфицит (5436-
5437) > 0  34.881  

 

156.343  686  

5439  
Мањак прихода и примања - 
буџетски дефицит (5437-
5436) > 0 296.280  

  

 

  

122.148 

5442  
Вишак примања 
 (5440-5441) > 0 143.000  

  
 

  
 

5443  
Мањак примања 
(5441-5440) > 0  87.632 

  
87.632 

   

5444  
ВИШАК НОВЧАНИХ 
ПРИЛИВА 
(5171-5435) > 0     68.711  686  

5445  
МАЊАК НОВЧАНИХ 
ПРИЛИВА 
(5435-5171) > 0 153.280 52751 

  

 

  

122.148 

 
 

 
ПОСЕБАН  ДЕО  

 
 

Члан 8. 
 
 

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

Редни 
број 

Кате-
горија 

Група 
Синте- 
тички 
конто 

Анали- 
тички 
конто 

О П И С  
Одлука о  
буџету за  

2015. годину  

Остварено за 
период 01.01-

31.12.2015. 
године 

%  
8/7  

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 
1. 710000    Порези 1.696.942.800,00 1.715.646.361,63 101,10 

1.1.  711000   Порез на доходак, добит и 
капиталне добитке 1.253.750.000,00 1.294.697.614,38 103,27 

1.1.1.   711100  Порези на доходак и капиталне 
добитке које плаћају физичка лица 1.253.750.000,00 1.294.697.614,38 103,27 

1.1.1.1.    711110 Порез на зараде 1.060.000.000,00 1.096.378.890,24 103,43 
1.1.1.2.    711120 Порез на приходе од самосталних 

делатности 108.000.000,00 99.451.976,58 92,09 
1.1.1.3.    711140 Порез на приходе од имовине 3.250.000,00 3.274.533,57 100,75 
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 82.500.000,00 95.592.213,99 115,87 

1.2.  713000   Порез на имовину 311.100.000,00 288.962.650,16 92,88 
1.2.1.   713100  Периодични порези на 

непокретности 220.000.000,00 204.626.015,00 93,01 
1.2.1.1.    713120 Порез на имовину 220.000.000,00 204.626.015,00 93,01 
1.2.2.   713300  Порез на заоставштину, наслеђе и 

поклон 17.500.000,00 17.735.615,71 101,35 
1.2.2.1.    713310 Порез на наслеђе и поклон 17.500.000,00 17.735.615,71 101,35 
1.2.3.   713400  Порез на финансијске и капиталне 

трансакције 73.600.000,00 66.601.019,45 90,49 
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Редни 
број 

Кате-
горија 

Група 
Синте- 
тички 
конто 

Анали- 
тички 
конто 

О П И С  
Одлука о  
буџету за  

2015. годину  

Остварено за 
период 01.01-

31.12.2015. 
године 

%  
8/7  

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 
1.2.3.1.    713420 Порез на капиталне трансакције 73.600.000,00 66.601.019,45 90,49 
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 75.092.800,00 81.486.338,51 108,51 
1.3.1.   714500  Порези, таксе и накнаде на употребу 

добара, на дозволу да се добра 
употребљавају или делатности 
обављају 75.092.800,00 81.486.338,51 108,51 

1.3.1.1.    714510 Порез, таксе и накнаде на моторна 
возила 51.510.000,00 50.054.627,00 97,17 

1.3.1.2.    714540 Накнаде за коришћење добара од 
општег интереса 830.000,00 592.629,41 71,40 

1.3.1.3.    714550 Концесионе накнаде и боравишне 
таксе 1.500.000,00 1.449.818,00 96,65 

1.3.1.4.    714560 Општинске и градске накнаде 21.232.800,00 29.389.264,10 138,41 
1.3.1.5.    714570 Општинске и градске комуналне 

таксе 20.000,00 0,00 0,00 
1.4.  716000   Други порези 57.000.000,00 50.499.758,58 88,60 

1.4.1.   716100  Други порези које искључиво плаћају 
предузећа, односно предузетници 57.000.000,00 50.499.758,58 88,60 

1.4.1.1.    716110 Комунална такса на фирму 57.000.000,00 50.499.758,58 88,60 
2. 730000    Донације и трансфери 771.535.000,00 781.520.162,23 101,29 

2.1.  731000   Донације од иностраних држава 0,00 0,00 0,00 
2.1.1.   731100  Текуће донације од иностраних 

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

држава у корист нивоа градова 0,00 0,00 0,00 
2.1.2.   731200  Капиталне донације од иностраних 

држава 0,00 0,00 0,00 
2.1.2.1.    731240 Капиталне донације од иностраних 

држава у корист нивоа градова 0,00 0,00 0,00 
2.2.  732000   Донације од међународних 

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

органзација 0,00 0,00 0,00 
2.2.1.1.    732140 Текуће донације међународних 

организација у корист нивоа градова 0,00 0,00 0,00 
2.2.2.   732200  Капиталне донације од међународних 

органзација 0,00 0,00 0,00 
2.2.2.1.    732240 Капиталне донације међународ. 

организација у корист нивоа градова 0,00 0,00 0,00 
2.3.  733000   Трансфери од других нивоа власти 771.535.000,00 781.520.162,23 101,29 

2.3.1.   733100  Текући трансфери од других нивоа 
власти 771.535.000,00 781.520.162,23 101,29 

2.3.1.1.    733140 Текући трансфери од других нивоа 
власти у корист нивоа градова 771.535.000,00 781.520.162,23 101,29 

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 510.343.199,00 162.074.520,94 31,76 
3.1.  741000   Приходи од имовине 401.408.199,00 49.014.410,23 12,21 

3.1.1.   741100  Камате 15.500.000,00 14.854.517,51 95,84 
3.1.1.1.    741140 Камате на средства консолидованог 

рачуна трезора града 15.500.000,00 14.854.517,51 95,84 
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 
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Редни 
број 

Кате-
горија 

Група 
Синте- 
тички 
конто 

Анали- 
тички 
конто 

О П И С  
Одлука о  
буџету за  

2015. годину  

Остварено за 
период 01.01-

31.12.2015. 
године 

%  
8/7  

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 
3.1.3.   741400  Приходи од имовине који припада 

имаоцима полисе осигурања 800.000,00 984.967,00 123,12 
3.1.3.1.    741410 Приходи од имовине који припада 

имаоцима полиса осигурања 800.000,00 984.967,00 123,12 
3.1.3.   741500  Закуп непроизведене имовине 385.108.199,00 33.174.925,72 8,61 

3.1.3.1.    741510 Накнада за коришћење природних 
добара 100.000,00 0,00 0,00 

3.1.3.2.    741520 Накнада за коришћење шумског и 
пољопривредног земљишта 5.500.000,00 5.920.606,72 107,65 

3.1.3.3.    741530 Накнада за коришћење простора и 
грађевинског земљишта 379.488.199,00 27.240.530,73 7,18 

3.1.3.4.    741540 Накнаде за коришћење речних обала, 
туристичких погодности и бања 10.000,00 13.760,00 137,60 

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 10.000,00 28,27 0,28 
3.2.  742000   Приходи од продаје добара и услуга 60.350.000,00 67.788.947,69 112,33 

3.2.1.   742100  Приходи од продаје добара и услуга 
или закупа од стране тржишних 
организација 18.350.000,00 19.435.700,97 105,92 

3.2.1.1.    742140 Приходи од продаје добара или 
услуга од стране тржишних 
организација у корист нивоа градова 18.350.000,00 19.435.700,97 105,92 

3.2.2.   742200  Таксе и накнаде 28.500.000,00 30.862.786,58 108,29 
3.2.2.1.    742240 Таксе у корист нивоа града 3.500.000,00 3.523.328,00 100,67 
3.2.2.2.    742250 Таксе у корист нивоа општине 25.000.000,00 27.339.458,58 109,36 
3.2.3.   742300  Споредне продаје добара и услуга 

које врше државне нетржишне 
јединице 13.500.000,00 17.490.460,14 129,56 

3.2.3.1.    742340 Приходи буџета града од споредне 
продаје добара и услуге које врше 
државне нетржишне јединице 13.500.000,00 17.490.460,14 129,56 

3.3.  743000   Новчане казне и одузета 
имовинска корист 21.800.000,00 23.256.216,35 106,68 

3.3.1.   743300  Приходи од новчаних казни за 
прекршаје  21.800.000,00 23.256.216,35 106,68 

3.3.1.1.    743320 Приходи од новчаних казни за 
прекршаје у корист нивоа Републике 18.500.000,00 19.796.116,35 107,01 

3.3.1.2.    743340 Приходи од новчаних казни за 
прекршаје у корист нивоа градова 3.300.000,00 3.460.100,00 104,85 

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 12.230.000,00 8.833.199,20 72,23 
3.4.1.   744100  Текући добровољни трансфери од 

физичких и правних лица 230.000,00 804.371,00 349,73 
3.4.1.1.    744140 Текући добров. трансф. од физ. и 

правних лица у корист нивоа градова 230.000,00 804.371,00 349,73 
3.4.2.   744200  Капитални добровољни трансфери од 

физичких и правних лица  12.000.000,00 8.028.828,20 66,91 
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8/7  

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 
3.4.2.1.    744240 Капит. добровољни трансф. од 

физичких и правних лица у корист 
нивоа градова 12.000.000,00 8.028.828,20 66,91 

3.5.  745000   Мешовити и неодређени приходи 14.555.000,00 13.181.747,47 90,57 
3.5.1.   745100  Мешовити и неодређени приходи 14.555.000,00 13.181.747,47 90,57 

3.5.1.1.    745140 Мешовити и неодређени приходи у 
корист нивоа градова 14.555.000,00 13.181.747,47 90,57 

4. 770000    Меморандумске ставке за 
рефундацију расхода 15.950.000,00 16.030.608,33 100,51 

4.1.  771000   Меморандумске ставке за 
рефундацију расхода 2.500.000,00 2.661.224,47 106,45 

4.1.1.   771100  Меморандумске ставке за 
рефундацију расхода 2.500.000,00 2.661.224,47 106,45 

4.1.1.1.    771110 Меморандумске ставке за 
рефундацију расхода 2.500.000,00 2.661.224,47 106,45 

4.2.  772000   Меморандумске ставке за 
рефундацију расхода из претходне 
године 13.450.000,00 13.369.383,86 99,40 

4.2.1.   772100  Меморандумске ставке за 
рефундацију расхода из претходне 
године 13.450.000,00 13.369.383,86 99,40 

4.2.1.1.    772110 Меморандумске ставке за 
рефундацију расхода из претходне 
године 13.450.000,00 13.369.383,86 99,40 

5. 810000    Примања од продаје основних 
средстава 6.200.000,00 6.328.446,29 102,07 

5.1.  811000   Примања од продаје 
непокретности 6.000.000,00 6.184.046,29 103,07 

5.1.1.   811100  Примања од продаје непокретности 6.000.000,00 6.184.046,29 103,07 
5.1.1.1.    811140 Примања од продаје непокретности у 

корист нивоа градова 6.000.000,00 6.184.046,29 103,07 
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 200.000,00 144.400,00 72,20 

5.3.1.   813100  Примања од продаје осталих 
основних средстава 200.000,00 144.400,00 72,20 

5.3.1.1.    813140 Примања од продаје осталих основ. 
средстава у корист нивоа градова 200.000,00 144.400,00 72,20 

6. 840000    Примања од продаје природне 
имовине 78.000.000,00 78.294.509,64 100,38 

6.1.  841000   Примања од продаје земљишта 78.000.000,00 78.294.509,64 100,38 
6.1.1.   841100  Примања од продаје земљишта 78.000.000,00 78.294.509,64 100,38 

6.1.1.1. 
   

841140 Примања од продаје земљишта у 
корист нивоа градова 78.000.000,00 78.294.509,64 100,38 

7. 910000    Примања од задужења 230.000.000,00 0,00 0,00 
7.1.  911000   Примања од домаћих задужења 230.000.000,00 0,00 0,00 

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 
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7.1.3. 

  911400 
 Примања од задуживања од 

пословних банака у земљи 230.000.000,00 0,00 0,00 
7.1.2.1. 

   
911440 Примања од задуж. од послов. банака 

у земљи у корист нивоа градова 230.000.000,00 0,00 0,00 
8. 920000    Примања од продаје финансијске 

имовине 5.000.000,00 3.387.769,97 67,76 
8.1.  921000   Примања од продаје домаће 

финансијске имовине 5.000.000,00 3.387.769,97 67,76 
8.1.1.   921600  Примања од отплате кредита датих 

физичким лицима и домаћинствима у 
земљи 5.000.000,00 3.387.769,97 67,76 

8.1.1.1.    921640 Примања од отплате кредита датих 
домаћин. у земљи у корист нивоа 
градова 5.000.000,00 3.387.769,97 67,76 

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): 3.313.970.999,00 2.763.282.379,03 83,38 
   

321311 
 Нерас. вишак прихода и примања 

или дефицит из ранијих год. 168.281.179,91 168.281.179,91 100,00 

     СВЕГА БУЏЕТ 321+(7+8+9): 3.482.252.178,91 2.931.563.558,94 84,19 
 

             
   

Члан 9. 
 

  
Укупно планирани и извршени текући расходи, издаци за набавку нефинансијске имовине и издаци за 

отплату главнице и набавку финансијске имовине из средстава буџета града Краљева у периоду од 01.јануара 
до 31.децембра 2015. године према економским класификацијама утврђују се у следећим износима и то: 
 

             
    у динарима 

 

Пози-
ција 

Екон. 
клас. 

ОПИС 
План за  

2015. годину  
из буџета 

Извршено за 
период 01.01-

31.12.2015. 
године 

%  
5/4  

1. 2. 3. 4. 5. 6. 
1.   КОНСОЛИДАЦИЈА ИЗДАТАКА ИЗ БУЏЕТА      

1 411000 Плате, додаци и накнаде запослених  523.264.450,00 519.710.844,35 99,32 

2 412000 Социјални доприноси на терет послодавца 93.664.440,00 93.030.023,36 99,32 

3 413000 Накнаде у натури 2.310.000,00 1.940.771,81 84,02 

4 414000 Социјална давања запосленима 18.655.000,00 7.703.587,54 41,30 

5 415000 Накнаде трошкова за запослене 15.361.000,00 13.426.046,00 87,40 

6 416000 Награде запосленима и остали посебни расходи 7.071.630,00 6.585.916,41 93,13 

7 421000 Стални трошкови 293.163.000,00 270.886.480,01 92,40 

8 422000 Трошкови путовања 4.630.000,00 3.793.827,04 81,94 

9 423000 Услуге по уговору 108.676.100,00 92.140.234,11 84,78 

10 424000 Специјализоване услуге 225.584.627,91 155.088.675,36 68,75 
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Пози-
ција 

Екон. 
клас. 

ОПИС 
План за  

2015. годину  
из буџета 

Извршено за 
период 01.01-

31.12.2015. 
године 

%  
5/4  

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

11 425000 Текуће поправке и одржавање  432.995.000,00 390.464.423,03 90,18 

12 426000 Материјал 58.010.000,00 53.389.537,14 92,04 
13 431000 Амортизација некретнина и опреме 0,00 0,00 0,00 

14 441000 Отплата камата домаћим пословним банкама 9.900.000,00 8.499.360,54 85,85 

15 444000 Пратећи трошкови задуживања 633.000,00 46.560,70 7,36 

16 451000 
Субвенције јавним нефинансијским предузећима и 
организацијама 140.500.000,00 144.122.378,81 102,58 

17 454000 Субвенције приватним предузећима 0,00 0,00 0,00 

18 472000 Накнаде за социјалну заштиту из буџета 105.950.000,00 97.052.303,09 91,60 

19 481000 Дотације невладиним организацијама 73.200.000,00 72.078.864,37 98,47 

20 482000 Порези, обавезне таксе и казне  4.360.000,00 3.596.024,51 82,48 

21 483000 Новчане казне и пенали по решењу судова  13.654.400,00 11.663.255,32 85,42 
22 484000 Накнада штете за повреде или штету насталу услед 

елементарних непогода или других природних узрока 34.215.000,00 29.218.801,42 85,40 
23 485000 Накнада штете за повреде или штету нанету од стране 

државних органа 15.205.170,00 13.710.711,76 90,17 
24 499000 Средства резерве: 13.000.000,00 6.397.000,00 49,21 

   Стална резерва 1.000.000,00    

   Текућа резерва 12.000.000,00  6.397.000,00  

25 511000 Зграде и грађевински објекти 462.600.000,00 208.795.539,77 45,14 

26 512000 Машине и опрема 36.296.200,00 17.971.738,76 49,51 

27 513000 Остале некретнине и опрема 0,00 0,00 0,00 

28 515000 Нематеријална имовина 4.360.000,00 3.637.122,67 83,42 

29 523000 Залихе робе за даљу продају 0,00 0,00 0,00 

30 541000 Земљиште 140.000.000,00 8.787.470,27 6,28 

31 611000 Отплата главнице домаћим пословним банкама 92.000.000,00 91.019.661,49 98,93 

32 621000 Набавка домаће финансијске имовине 0,00 0,00 0,00 
2.   Трансфери осталим нивоима власти    

33 463100 Текући трансфери осталим нивоима власти 400.602.548,00 360.277.597,11 89,93 

34 463200 Капитални трансфери осталим нивоима власти 53.631.300,00 48.322.156,03 90,10 

3.  
Дотације организацијама обавезног социјалног 
осигурања    

35 464100 
Текуће дотације организацијама обавезног социјалног 
осигурања 29.500.000,00 27.750.000,00 94,07 

4.    Остале дотације и трансфери    

36 465100 Остале текуће дотације и трансфери 56.759.313,00 58.329.126,28 102,77 

37 465200 Остале капиталне дотације и трансфери 12.500.000,00 2.993.845,50 23,95 

    СВЕГА СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА: 3.482.252.178,91 2.816.032.884,56 80,87 
 

         
Члан 10. 

 
 

Из средстава буџета града Краљева финансирани су расходи и издаци према програмској класификацији у 
2015. години у следећим износима: 
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у динарима 

Шифра 

Назив 
Средства  
из буџета 

Структ- 
ура % 

Расходи и 
издаци из 
консол- 
идованих 
извештаја  

Укупна 
средства 

Програм 
 Програмска 
активност/ 
Пројекат 

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

просторно планирање 
75.768.211,02 2,7% 0,00 75.768.211,02 

  
1101-0001 Стратешко, просторно и урбанистичко 

планирање 75.768.211,02       

  1101-0002 Уређивање грађевинског земљишта         
0601   Програм 2. Комунална делатност 422.339.599,99 15,0% 0,00 422.339.599,99 

  0601-0001 Водоснабдевање 328.793.759,65       

  0601-0002 Управљање отпадним водама           

  0601-0003 Одржавање депонија         

  0601-0004 Даљинско грејање         

  0601-0005 Јавни превоз         

  0601-0006 Паркинг сервис         

  
0601-0007 Уређивање, одржавање и коришћење 

пијацa         

  0601-0008 Јавна хигијена         

  0601-0009 Уређење и одржавање зеленила         

  0601-0010 Јавна расвета         

  0601-0011 Одржавање гробаља и погребне услуге         
  0601-0012 Одржавање стамбених зграда         

  0601-0013 Ауто-такси превоз путника         

  0601-0014 Остале комуналне услуге 93.545.840,34       
1501   Програм 3. Локални економски 

развој 
0,00 0,0% 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 15.915.333,88 0,6% 3.486.000,00 19.401.333,88 

  1502-0001 Управљање развојем туризма 15.915.333,88   3.486.000,00   

  1502-0002 Туристичка промоција         
0101   Програм 5. Развој пољопривреде 71.661.862,45 2,5% 0,00 71.661.862,45 

  
0101-0001 Унапређење услова за пољопривредну 

делатност 71.661.862,45       

  0101-0002 
Подстицаји пољопривредној 
производњи         

  0101-0003 Рурални развој         
0401   Програм 6. Заштита животне средине 18.253.919,06 0,6% 0,00 18.253.919,06 

  
0401-0001 Управљање заштитом животне средине 

и природних вредности 18.253.919,06       

  0401-0002 Управљање комуналним отпадом         

  
0401-0003 Праћење квалитета елемената животне 

средине         

  

0401-0004 Заштита природних вредности и 
унапређење подручја са природним 
својствима         
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Члан 11. 

 
Укупно планирани и извршени текући расходи, издаци за набавку нефинансијске имовине и издаци за 

отплату главнице и набавку финансијске имовине из средстава буџета града Краљева у периоду од 01. јануара 

0701   Програм 7. Путна инфраструктура 385.046.079,65 13,7% 0,00 385.046.079,65 

  
0701-0001 Управљање саобраћајном 

инфраструктуром 292.368.328,79       

  0701-0002 Одржавање путева 92.677.750,86       
2001   Програм 8. Предшколско васпитање 215.646.328,76 7,7% 70.317.000,00 285.963.328,76 

  
2001-0001 Функционисање предшколских 

установа  215.646.328,76   70.317.000,00   
2002   Програм 9. Основно образовање 219.675.855,70 7,8% 0,00 219.675.855,70 

  2002-0001 Функционисање основних школа 219.675.855,70       
2003   Програм 10. Средње образовање 105.407.044,20 3,7% 0,00 105.407.044,20 

  2003-0001 Функционисање средњих школа 105.407.044,20       
0901   Програм 11. Социјална и дечја 

заштита 
72.212.474,47 2,6% 0,00 72.212.474,47 

  0901-0001 Социјалне помоћи 60.584.838,23       

  
0901-0002 Прихватилишта, прихватне станице и 

друге врсте смештаја 6.415.415,81       

  
0901-0003 Подршка социо-хуманитарним 

организацијама         

  
0901-0004 Саветодавно-терапијске и социјално-

едукативне услуге  5.212.220,43       

  0901-0005 Активности Црвеног крста         
1801   Програм 12. Примарна здравствена 

заштита 
17.386.494,45 0,6% 0,00 17.386.494,45 

  
1801-0001 Функционисање установа примарне 

здравствене заштите 17. 386.494,45       
1201   Програм 13. Развој културе 190.360.143,21 6,8% 24.851.000,00 215.211.143,21 

 1201-0001 Функционисање локалних установа 
културе 190.360.143,21  24.851.000,00  

  
1201-0002 Подстицаји културном и уметничком 

стваралаштву         
1301   Програм 14. Развој спорта и 

омладине 
23.173.163,74 0,8% 6.918.000,00 30.091.163,74 

  

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 23.173.163,74  6.918.000,00  
0602   Програм 15. Локална самоуправа 983.186.373,98 34,9% 41.717.000,00 1.024.903.373,98 

  
0602-0001 Функционисање локалне самоуправе и 

градских општина 922.201.334,06   32.576.000,00   

  0602-0002 Месне заједнице 36.870.999,74    9.141.000,00   

  0602-0003 Управљање јавним дугом         

  0602-0004 Општинско јавно правобранилаштво 9.114.040,18       

  0602-0005 Заштитник грађана         

  0602-0006 Информисање 15.000.000,00       

  0602-0007 Канцеларија за младе         

  0602-0008 Програми националних мањина         

  0602-0009 Правна помоћ         

  0602-0010 Резерве         

 УКУПНИ ПРОГРАМСКИ ЈАВНИ РАСХОДИ 2.816.032.884,56 100,0% 147.289.000,00 2.963.321.884,56 
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до 31. децембра 2015. године у складу са организационом, функционалном, програмском и економском 
класификацијом према корисницима утврђују се у следећим износима и то: 

  

 
РАСХОДИ И ИЗДАЦИ:  
             
                                                         у динарима 

 

Р
аз
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ео

 

Г
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а

 

Ф
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. 
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е 
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Е
к
он

. 
к
л
ас

. 
ОПИС 

План за  
2015.  
годину 
из буџета 

Извршено 
за период 

01.01-
31.12.2015. 
године из 
буџета 

Расходи и 
издаци из 
консол- 
идованих 
извештаја 

% 
(10/9) 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 
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  6.995.000,00 6.939.968,58  99,21 

     
2   412000 Социјални доприноси на терет 

послодавца 1.252.000,00 1.242.254,44  99,22 
     3   413000 Накнаде у натури 0,00 0,00  0,00 
     4   414000 Социјална давања запосленима 50.000,00 0,00  0,00 
     5   415000 Накнаде трошкова за запослене 66.000,00 58.097,05  88,03 

     
6   416000 Награде запосленима и остали 

посебни расходи  0,00 0,00  0,00 
     7   421000 Стални трошкови 650.000,00 603.582,03  92,86 
     8   422000 Трошкови путовања 130.000,00 119.099,62  91,62 
     9   423000 Услуге по уговору 31.750.000,00 31.304.224,47  98,60 

   

    Планирана средства 
апропријације се односе на 
расходе:                                           
- Штампања службеног листа и 
односе са јавношћу 1.500.000,00   1.450.185,40   

   

    - Mедијске услуге  
(пренос седница скупштине)   
3.800.000,00   4.446.000,00   

   

    -Скупштинских комисија, 
накнада одборника, функци-
онерског додатка и др.          
накнаде            25.500.000,00  
- Репрезентација и остале опште 
услуге                           950.000,00   

24.445.630,08 
 

962.408,99   
     10   424000 Специјализовне услуге 50.000,00 23.000,00  46,00 
     11   425000 Текуће поправке и одржавање 0,00 0,00  0,00 
     12   426000 Материјал 150.000,00 132.530,52  88,35 
     13   444000 Пратећи трошкови задуживања 0,00 0,00  0,00 
   14   465000 Остале дотације и трансфери 833.000,00 815.731,11  97,93 
       Укупно за функцију 110: 41.926.000,00 41.238.487,82  98,36 

      
    Извори финансирања за 

раздео 1: 41.926.000,00 41.238.487,82  98,36 
         01 Приходи из буџета 41.926.000,00 41.238.487,82   
2 01       ИЗВРШНИ ОРГАНИ     

   
 0602   ПРОГРАМ 15: ЛОКАЛНА 

САМОУПРАВА     
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ОПИС 

План за  
2015.  
годину 
из буџета 

Извршено 
за период 

01.01-
31.12.2015. 
године из 
буџета 

Расходи и 
издаци из 
консол- 
идованих 
извештаја 

% 
(10/9) 

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

   
  0602-0001  Функционисање локалне 

самоуправе и градских општина     
  050     Незапосленост     

   

15 
 
 

  464000 
 
 

Дотације организацијама 
обавезног социјалног осигурања 
- Подстицај у запошљавању са 
НЗС  

 
29.500.000,00 

 
 

27.750.000,00 
 
  

 
94,07 

 
 

       Укупно за функцију 050: 29.500.000,00 27.750.000,00  94,07 

  
110 

 

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

     
16   411000 Плате, додаци и накнаде 

запослених  5.990.000,00 5.938.515,06  99,14 

     
17   412000 Социјални доприноси на терет 

послодавца 1.072.000,00 1.062.994,24  99,16 
     18   413000 Накнаде у натури 0,00 0,00  0,00 
   19   414000 Социјална давања запосленима 40.000,00 38.053,00  95,13 
     20   415000 Накнаде трошкова за запослене 400.000,00 365.470,58  91,37 

     
21   416000 Награде запосленима и остали 

посебни расходи  0,00 0,00  0,00 
     22   421000 Стални трошкови 800.000,00 698.283,31  87,29 
     23   422000 Трошкови путовања 1.250.000,00 986.930,67  78,95 
     24   423000 Услуге по уговору 38.035.000,00 32.369.470,56  85,10 

   

    Планирана средства 
апропријације се односе на 
расходе:     

   

    - Котизације и односе са 
јавношћу                      850.000,00  
-Комисија и радних тела 
извршних органа  
и функционерски додатак 
члановима  
Градског већа и остали уговори   

 9.000.000,00  

657.629,05 
 
 
 
 
 

9.046.567,90   
       -Репрезентације       3.500.000,00   3.197.827,01   
       -Чланиарине СКГО 1.485.000,00  1.484.560,00   

   

    -Регионална агенција Рашког и  
 Моравичког округа  

1.750.000,00  1.747.096,00   

   
    -Средства за обезбеђе. јавног 

превоза                    20.000.000,00  14.811.052,32   
       -Остале расходе       1.450.000,00  1.424.738,28   
     25   424000 Специјализоване услуге 4.200.000,00 2.699.940,40  64,28 

   
    -Комисија мртвозорци  

1.700.000,00  1.682.794,25   

   
    -Остале специјализоване услуге  

2.500.000,00  1.017.146,15   
   26   425000 Текуће поправке и одржавање 0,00 0,00  0,00 
     27   426000 Материјал 700.000,00 541.241,06  77,32 
   28   444000 Пратећи трошкови задуживања 5.000,00 0,00  0,00 
   29   465000 Остале дотације и трансфери 1.145.000,00 1.136.940,07  99,30 

     
30   621000 Набавка домаће финансијске 

имовине 0,00 0,00  0,00 
       Укупно за функцију110:  53.637.000,00 45.837.838,95  85,46 

  
160 

 
    Опште јавне услуге некласи-

фиковане на другом месту     
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 31   483000 
 
 

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

5.000.000,00 
 
 
 

4.549.030,01 
 
 
  

90,98 
 
 
 

  

 32   484000 Накнаде штете за повреде или 
штету насталу услед  
елементарних непогода или 
других природних узрока         
- Расходи на санацији од 
земљотреса, поплава и др.  

 
34.215.000,00 

 
 

29.218.801,42 
 
  

 
 

85,40 
 
 

  

 33   485000 Накнада штете за повреде или 
штету нанету од стране 
државних органа 13.000.000,00 12.402.442,00  

 
95,40 

       СРЕДСТВА РЕЗЕРВЕ     
   34   499000 Стална резерва  1.000.000,00    
   35   499000 Текућа резерва 12.000.000,00    
       Укупно за функцију 160: 65.215.000,00 46.170.273,43  70,80 

  

490     Економски послови 
некласификовани на другом 
месту     

  

 36   472000 Накнаде за социјалну заштиту 
из буџета 
Планирана средства 
апропријације се односе на 
следеће расходе: 
- Допунско материјално 
обезбеђење              4.500.000,00  
- Превоз одређених категорија  
                                 17.500.000,00  
- Накнада незапосленим 
породиљама            64.000.000,00 
- Стипендије             5.000.000,00  
- Исхрана, превоз и смештај 
ученика и остале накнаде  
                                      950.000,00 
- Народна кухиња и расходи 
Ромског насеља 4.000.000,00  
- Накнада за прворођену бебу и  
вантелесну оплодњу   
                                    8.500.000,00 

104.950.000,00 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

96.302.303,09 
 
 
 
 
 

4.057.369,00 
 

15.430.520,70 
 

59.512.722,08 
4.800.000,00 

 
 

825.919,40 
 

3.525.253,79 
 
 

8.150.518,12  91,76 

  

     -Учешће града у пројектима за 
избегла и прогнана лица 
500.000,00  0,00   

       Укупно за функцију 490: 104.950.000,00 96.302.303,09  91,76 
  620     Развој заједнице     

    

 37   451000 Субвенције јавним 
нефинансијским предузећима  
и организацијама 75.500.000,00 75.500.000,00  

 
100,00 

  

     - ЈEП „Топлана“  
- Обезбеђење енергената  

25.000.000,00  25.000.000,00   

  

     -ЈКП „Водовод“  
-Обавезе по уговору (KfW)  

30.000.000,00  30.000.000,00   
       -ЈКП „Чистоћа“     
            



Strana 22 - Broj 27   SLU@BENI LIST GRADA KRAQEVA  3. oktobar 2016. godine

Р
аз
д
ео

 

Г
л
ав
а

 

Ф
ун
к

. 
к
л
ас

. 

П
оз
и
ц
и
ја

 

П
р
ог
р

. 
к
л
ас
и
ф
и
к
а
ц
и
ја

 

П
р
ој
ек
ат

/ 
П
р
ој
ек
тн
е 

ак
ти
в
н
ос
ти

 

Е
к
он

. 
к
л
ас

. 

ОПИС 

План за  
2015.  
годину 
из буџета 

Извршено 
за период 

01.01-
31.12.2015. 
године из 
буџета 

Расходи и 
издаци из 
консол- 
идованих 
извештаја 

% 
(10/9) 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.
-Набавка опреме за обављање  
 комуналне делатности-два 
смећара 7.000.000,00 7.000.000,00 
 -ЈКП „Путеви“  
 -Набавка опреме за зимско  
 одржавање путева  5.000.000,00 5.000.000,00 
-ЈКП „Пијаца“  
 -Текуће пословање 6.000.000,00 6.000.000,00 
-ЈП „Општинска стамбена 
агенција“ 
 -Текуће пословање 2.500.000,00 2.500.000,00 

38 454000 Субвенције приватним 
предузећима 0,00 0,00 0,00 
Укупно за функцију 620: 75.500.000,00 75.500.000,00 100,00 

090 Социјална заштита 
некласификована на другом 
месту 

0901 Стратегија соц. политике града 
Краљева 2013-2020 

39 465000 Пројекат „Смањење 
сиромаштва и унапређење 
могућности запошљавања 
маргинализованих и угрожених 
група становништва са фокусом 
на ромкиње у Србији“ 600.000,00 568.187,87 94,70 

40 465000 Пројекат „Изградња објеката за 
становање“ 2.500.000,00 2.130.702,30 85,23 

41 465000 Пројекат „Урбана регенерација 
насеља у Доситејевој улици“ 10.000.000,00 3.383.225,51 33,83 
Укупно за пројекте: 13.100.000,00 6.082.115,68 46,43 
Укупно за функцију 090: 13.100.000,00 6.082.115,68 46,43 

160 Опште јавне услуге 
некласификоване на другом 
месту 

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

42 0602-0001.1 424000 Пројекат „Оснивање СОС 
службе“ 180.000,00 174.104,00 96,72 

43 0602-0001.2 424000 Пројекат „Жива библиотека“ 150.000,00 148.239,00 98,83 
44 0602-0001.3 424000 Именовање улица по 

знаменитим женама из Краљева 
и организовање изложби 120.000,00 116.254,00 96,88 
Укупно за пројекте: 450.000,00 438.597,00 97,47 

0602 Стратегија развоја система 
јавног информиса. у РС 

45 0602-0006.1 424000 Суфинансирање пројеката од 
јавног интереса у области јавног 
информисања 20.000.000,00 15.000.000,00 75,00 
Укупно за пројекте: 20.000.000,00 15.000.000,00 75,00 
Укупно за функцију 160: 20.450.000,00 15.438.597,00 75,49 
Извори финансирања за 
раздео 2: 362.352.000,00 313.081.128,15 86,40 

01 Приходи из буџета 349.583.048,75 300.343.376,96 
07 Трансфери од других нивоа 

власти 1.215.000,00 1.183.799,94 

0901-0001.1

0901-0002.1

0901-0002.2



3. oktobar 2016. godine                    SLU@BENI LIST GRADA KRAQEVA                  Broj 27 - Strana 23 

 

Р
аз
д
ео

 

Г
л
ав
а

 

Ф
ун
к

. 
к
л
ас

. 

П
оз
и
ц
и
ја

 

П
р
ог
р

. 
к
л
ас
и
ф
и
к
а
ц
и
ја

 

П
р
ој
ек
ат

/ 
П
р
ој
ек
тн
е 

ак
ти
в
н
ос
ти

 

Е
к
он

. 
к
л
ас

. 

ОПИС 

План за  
2015.  
годину 
из буџета 

Извршено 
за период 

01.01-
31.12.2015. 
године из 
буџета 

Расходи и 
издаци из 
консол- 
идованих 
извештаја 

% 
(10/9) 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 
       позиција број 32 (484000) 1.215.000,00 1.183.799,94   

   

   13 
 

Нераспоре. вишак прихода из 
ранијих година 
позиција број 32 (484000) 

11.553.951,25 
11.553.951,25 

11.553.951,25 
11.553.951,25   

3 01   
     ЈАВНО 

ПРАВОБРАНИЛАШТВО 
 

   

   
 0602   ПРОГРАМ 15: ЛОКАЛНА 

САМОУПРАВА     
     0602-0004  Градско јавно правобранилаштво     
  330     Судови     

   
46   411000 Плате, додаци и накнаде 

запослених  6.325.000,00 6.310.955,16  99,78 

     
47   412000 Социјални доприноси на терет 

послодавца 1.132.000,00 1.129.660,95  99,79 
     48   413000 Накнаде у натури 55.000,00 43.610,88  79,29 
     49   414000 Социјална давања запосленима 50.000,00 0,00  0,00 
     50   415000 Накнаде трошкова за запослене 0,00 0,00  0,00 

     
51   416000 Награде запосленима и остали 

посебни расходи  320.000,00 289.952,22  90,61 
     52   421000 Стални трошкови 200.000,00 185.151,46  92,58 
     53   422000 Трошкови путовања 20.000,00 0,00  0,00 
     54   423000 Услуге по уговору 120.000,00 105.598,78  88,00 
     55   424000 Специјализоване услуге 30.000,00 2.060,00  6,87 
     56   425000 Текуће поправке и одржавање 70.000,00 54.762,40  78,23 
     57   426000 Материјал 280.000,00 212.396,93  75,86 
   58   465000 Остале дотације и трансфери 750.000,00 719.487,40  95,93 
   59   482000 Порези, обавезне таксе и казне  20.000,00 12.304,00  61,52 

    

 60   485000 Накнада штете за повреде или 
штету нанету од стране 
државних органа 0,00 0,00  

 
0,00 

     61   512000 Машине и опрема 50.000,00 48.100,00  96,20 
     62   515000 Нематеријална имовина 0,00 0,00  0,00 
       Укупно за функцију 330: 9.422.000,00 9.114.040,18  96,73 

      
    Извори финансирања за 

раздео 3: 9.422.000,00 9.114.040,18   
         01 Приходи из буџета 9.422.000,00 9.114.040,18   

4 01       ГРАДСКА УПРАВА     

   
 

0602  
 ПРОГРАМ 15: ЛОКАЛНА 

САМОУПРАВА     

   
  0602-0001  Функционисање локалне 

самоуправе и градских општина     

  160 
    Опште јавне услуге 

некласификов. на другом месту     

   
63   481000 Дотације невладиним 

организацијама 6.000.000,00 5.500.000,00  91,67 

   
    -Јавна овлаш. поверена 

Црвеном крсту Краљево     

   
64   481000 Дотације невладиним 

организацијама 1.800.000,00 1.800.000,00  100,00 

   
    -Редовно финансирање 

политичких субјеката     

   
65   481000 Дотације невладиним 

организацијама 50.000.000,00 49.708.500,00  99,42 

   
    -Дотације спортским организ. 

спортских удружења     
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66   481000 Дотације невладиним 

организацијама 15.000.000,00 14.730.364,37  98,20 
       -Дотације осталим удружењима      
       Укупно за функцију 160: 72.800.000,00 71.738.864,37  98,54 

   
    ТРАНСАКЦИЈЕ ВЕЗАНЕ ЗА 

ЈАВНИ ДУГ     
  170     Трансакције јавног дуга     

   
67   441000 Отплата камата домаћим 

пословним банкама 9.900.000,00 8.499.360,54  85,85 
   68   444000 Пратећи трошкови задуживања 500.000,00 0,00  0,00 

   
69   611000 Отплата главнице домаћим 

кредиторима 92.000.000,00 91.019.661,49  98,93 
       Укупно за функцију 170: 102.400.000,00 99.519.022,03  97,19 

  
410 

 

    Општи економски и 
комерцијални послови и послови 
по питању рада     

     
70   411000 Плате, додаци и накнаде 

запослених  189.960.000,00 187.903.374,50  98,92 

     
71   412000 Социјални доприноси на терет 

послодавца 34.002.840,00 33.633.327,89  98,91 
     72   413000 Накнаде у натури 750.000,00 662.847,53  88,38 
     73   414000 Социјална давања запосленима 9.300.000,00 5.028.692,35  54,07 
     74   415000 Накнаде трошкова за запослене 5.500.000,00 5.142.161,03  93,49 

     
75   416000 Награде запосленима и остали 

посебни расходи  1.800.000,00 1.660.830,70  92,27 
     76   421000 Стални трошкови 42.000.000,00 39.195.379,39  93,32 
     77   422000 Трошкови путовања 1.050.000,00 1.035.641,13  98,63 
     78   423000 Услуге по уговору 12.000.000,00 11.764.549,27  98,04 

     

79 
 
 
 

  424000 
 
 
 

Специјализоване услуге 
- Услуге принудног извршења 
по решењима (рушење)  

4.000.000,00 
- Остале специјализоване услуге 

500.000,00 

4.500.000,00 
 
 
 
 
 

92.637,50 
 

 
0,00 

 
92.637,50  

2,06 
 
 
 
 
 

     80   425000 Текуће поправке и одржавање 5.500.000,00 4.485.400,52  81,55 

     

81 
 
 
 

  426000 
 
 
 

Материјал 
- Средства заштите јединица 
цивилне заштите      4.000.000,00 
- Материјал за остале намене  

14.000.000,00 

18.000.000,00 
 
 
 
 

17.032.784,23 
 
 
 

17.032.784,23  

94,63 
 
 
 
 

     82   444000 Пратећи трошкови задуживања 50.000,00 9.069,11  18,14 
   83   465000 Остале дотације и трансфери 21.500.000,00 21.056.414,38  97,94 
     84   482000 Порези, обавезне таксе и казне  2.950.000,00 2.824.854,00  95,76 

     
85   483000 Новчане казне и пенали по 

решењу судова  0,00 0,00  0,00 

    

 86   484000 Накнаде штете за повреде или 
штету насталу услед 
елементарних непогода или 
других природн. узрока 0,00 0,00  

 
0,00 

    

 87   485000 Накнада штете за повреде или 
штету нанету од стране 
државних органа 0,00 0,00  

 
0,00 

     88   511000 Зграде и грађевински објекти 16.500.000,00 15.616.335,55  94,64 
   89   512000 Машине и опрема 2.500.000,00 2.378.479,00  95,14 

   
    -Машине и опрема за орган 

Управе     



3. oktobar 2016. godine                    SLU@BENI LIST GRADA KRAQEVA                  Broj 27 - Strana 25 

 

Р
аз
д
ео

 

Г
л
ав
а

 

Ф
ун
к

. 
к
л
ас

. 

П
оз
и
ц
и
ја

 

П
р
ог
р

. 
к
л
ас
и
ф
и
к
а
ц
и
ја

 

П
р
ој
ек
ат

/ 
П
р
ој
ек
тн
е 

ак
ти
в
н
ос
ти

 

Е
к
он

. 
к
л
ас

. 

ОПИС 

План за  
2015.  
годину 
из буџета 

Извршено 
за период 

01.01-
31.12.2015. 
године из 
буџета 

Расходи и 
издаци из 
консол- 
идованих 
извештаја 

% 
(10/9) 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 
     90   513000 Остале некретнине и опрема 0,00 0,00  0,00 
     91   515000 Нематеријална имовина 1.040.000,00 960.000,00  92,31 
   92   541000 Земљиште 0,00 0,00  0,00 
       Укупно за функцију 410: 368.902.840,00 350.482.778,08  95,01 

      
    Извори финансирања за главу 

01:  544.102.840,00 521.740.664,48  95,89 
         01 Приходи из буџета 543.062.840,00 520.780.664,48   

   

   13 
 

Нераспоре. вишак прихода из 
ранијих година 
 позиција број 91 (515000) 

1.040.000,00 
1.040.000,00 

960.000,00 
960.000,00   

4 02   

    ДИРЕКЦИЈА ЗА 
ПЛАНИРАЊЕ И 
ИЗГРАДЊУ „КРАЉЕВО“ 

 

   

   
 0601   ПРОГРАМ 2: КОМУНАЛНА 

ДЕЛАТНОСТ     
     0601-0014  Остале комуналне услуге     
  620     Развој заједнице     
     93   411000 Плате, додаци и накнаде запосл.  59.100.000,00 58.419.750,74  98,85 

     
94   412000 Социјални доприноси на терет 

послодавца 10.578.900,00 10.457.140,00  98,85 
     95   413000 Накнаде у натури 300.000,00 296.400,00  98,80 
   96   414000 Социјална давања запосленима 2.490.000,00 372.701,56  14,97 
     97   415000 Накнаде трошкова за запослене 1.100.000,00 844.296,00  76,75 

     
98   416000 Награде запосленима и остали 

посебни расходи  800.000,00 719.942,77  89,99 
     99   421000 Стални трошкови 6.125.000,00 4.940.777,84  80,67 
     100   422000 Трошкови путовања 600.000,00 398.272,69  66,38 
     101   423000 Услуге по уговору 4.185.000,00 2.972.379,40  71,02 
     102   424000 Специјализоване услуге 750.000,00 486.393,66  64,85 
     103   425000 Текуће поправке и одржавање 1.390.000,00 662.101,29  47,63 
     104   426000 Материјал 3.720.000,00 2.006.519,01  53,94 

     
105   431000 Амортизација некретнина и 

опреме 0,00 0,00  0,00 
     106   444000 Пратећи трошкови задуживања 50.000,00 37.491,59  74,98 
   107   465000 Остале дотације и трансфери 5.600.000,00 5.617.385,79  100,31 
     108   482000 Порези, обавезне таксе и казне  1.200.000,00 734.322,51  61,19 

     
109   483000 Новчане казне и пенали по 

решењу судова  200.000,00 115.106,87  57,55 

    

 110   485000 Накнада штете за повреде или 
штету нанету од стране 
државних органа 750.000,00 0,00  

 
0,00 

     111   511000 Зграде и грађевински објекти 0,00 0,00  0,00 
     112   512000 Машине и опрема 7.480.000,00 4.334.858,62  57,95 
     113   513000 Остале некретнине и опрема 0,00 0,00  0,00 
     114   515000 Нематеријална имовина 400.000,00 130.000,00  32,50 
   115   541000 Земљиште 0,00 0,00  0,00 

   
 1101 

 
 Локални развој и просторно 

планирање     

   

116 
 

 

1101-0001.1 
 

424000 
 

Пројекат „Стратешко, 
просторно и урбанистичко 
планирање“ 7.500.000,00 1.338.960,40  

 
17,85 

   
117 

 
1101-0001.2 541000 Пројекат „Обезбеђивање 

земљишта“ 140.000.000,00 8.787.470,27  6,28 
   118  1101-0001.3 511000 Израда техничке документације 28.000.000,00 7.562.013,00  27,01 

   
119 

 
1101-0001.4 511000 Пројекат „Опремање 

земљишта“ 25.000.000,00 5.636.746,61  22,55 
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   120  1101-0001.5.1 425000 Пројекат „Заштита од вода“ 8.000.000,00 7.640.565,96  95,51 
   121  1101-0001.5.2 511000 Пројекат „Заштита од вода“ 40.500.000,00 15.398.135,48  38,02 

   
122 

 
1101-0001.6 511000 Пројекат „Изградња спортске 

инфраструктуре“ 44.000.000,00 3.679.435,42  8,36 

   
123 

 
1101-0001.7.1 425000 Пројекат „Партерно уређење 

јавних површина“ 16.650.000,00 9.662.964,95  58,04 

   
124 

 
1101-0001.7.2 511000 Пројекат „Партерно уређење 

јавних површина“ 8.500.000,00 8.315.522,57  97,83 

   
125 

 
1101-0001.8 511000 Пројекат „Изградња сточне 

пијаце“ 12.000.000,00 406.476,68  3,39 

   
126 

 
1101-0001.9 511000 Пројекат „Изградња објеката 

друштв. делатности“ 83.000.000,00 1.368.638,00  1,65 

   
127 

 
1101-0001.10.1 423000 Остале активности на 

реализацији Програма 250.000,00 0,00  0,00 

   
128 

 
1101-0001.10.2 425000 Остале активности на 

реализацији Програма 2.000.000,00 768.432,00  38,42 

   
129 

 
1101-0001.10.3 483000 Остале активности на 

реализацији Програма 400.000,00 0,00  0,00 

   
130 

 
1101-0001.10.4 511000 Остале активности на 

реализацији Програма 6.000.000,00 5.202.849,68  86,71 
       Укупно за пројекте: 421.800.000,00 75.768.211,02  17,96 
    0601   Комунална делатност     

   
131 

 
0601-0001.1 425000 Пројекат „Одвођење 

атмосферских вода“ 13.000.000,00 10.817.472,00  83,21 

   
132 

 
0601-0001.2 425000 Пројекат „Управљање 

комуналним отпадом“ 10.000.000,00 9.999.772,32  100,00 

   
133 

 
0601-0001.3.1 421000 Програм обезбеђивања јавног 

осветљења 95.000.000,00 94.946.913,32  99,94 

   
134 

 
0601-0001.3.2 425000 Програм обезбеђивања јавног 

осветљења 15.000.000,00 12.936.157,48  86,24 

   
135 

 
0601-0001.3.3 511000 Програм обезбеђивања јавног 

осветљења 9.000.000,00 7.501.052,70  83,35 

   
136 

 
 0601-0001.4.1 

 
421000 

 
Пројекат „Одржавање чистоће 
на јавним површинама“ 85.000.000,00 79.392.405,76  

 
93,40 

   
137 

 
 0601-0001.4.2 

 
425000 

 
Пројекат „Одржавање чистоће 
на јавним површинама“ 4.300.000,00 4.053.450,21  

 
94,27 

   
138  0601-0001.5 424000 Пројекат „Одржавање јавних 

зелених површина“ 58.500.000,00 54.965.113,67  93,96 

   
139 

 
0601-0001.6 424000 Пројекат „Делатност 

Зоохигијене“ 12.000.000,00 11.142.414,00  92,85 
   140  0601-0001.7 511000 Пројекат „Водоснабдевање“ 10.000.000,00 4.151.088,88  41,51 

   
141 

  
0601-0001.8 

 
511000 

 
Пројекат „Изградња фекалне и 
атмосферске канализације“ 46.600.000,00 38.887.919,31  

 
83,45 

       Укупно за пројекте: 358.400.000,00 328.793.759,65  91,74 
    0701   Путна инфраструктура     

   
142 

 
0701-0001 425000 Пројекат „Одржавање улица и 

путева“ 315.935.000,00 292.368.328,79  92,54 

   
143 

 
0701-0002.1 425000 Пројекат „Реконструкције улице 

и путева“ 8.000.000,00 6.602.087,40  82,53 

   
144 

 
0701-0002.2 511000 Пројекат „Реконструкције улице 

и путева“ 101.500.000,00 79.407.515,03  78,23 

   

145 
 

 

0701-0002.3 
 

511000 
 

Пројекат „Санација, 
реконструкција и изградња 
путних објеката“ 19.200.000,00 6.668.148,43  

 
34,73 

       Укупно за пројекте: 444.635.000,00 385.046.079,65  86,60 
       Укупно за функцију 620: 1.331.653.900,00 883.153.890,66  66,32 
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    Извори финансирања за главу 

02:  1.331.653.900,00 883.153.890,66  66,32 
         01 Приходи из буџета 1.012.304.139,76 798.735.430,95   

   
   07 Трансфери од других нивоа 

власти 1.200.000,00 1.077.120,00   

   

    позиција број 123 (425000) 
Партерно уређење јавних 
површина 1.200.000,00 1.077.120,00   

   
   08 Добровољ. трансф. од 

физичких и правних лица 12.198.556,45 8.294.789,00   
       позиција број 119 (511000) 3.750.000,00 0,00   
       позиција број 135 (511000) 1.000.000,00 675.896,00   
       позиција број 142 (425000) 7.448.556,45 7.618.893,00   

   
   10 Примања од домаћих 

задуживања 230.000.000,00 0,00   
       позиција број 117 (541000) 120.000.000,00 0,00   
       позиција број 122 (511000) 30.000.000,00 0,00   
       позиција број 126 (511000) 80.000.000,00 0,00   

   
   13 Нераспоређ. вишак прихода 

из ранијих година 75.951.203,79 75.046.550,71   
        позиција број 126 (511000)  119.680,00 119.680,00   
        позиција број 141 (511000)  26.342.666,97 26.293.000,89   
        позиција број 142 (425000)  854.987,00 0,00   
        позиција број 144 (511000)  48.633.869,82 48.633.869,82   

4 03       ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ      

   
 2002   ПРОГРАМ 9: ОСНОВНО 

ОБРАЗОВАЊЕ     

   
  2002-0001  Функционисање основних 

школа      

  912     Основно образовање     

      
146   463111 Текући трансфери нивоу 

Републике 206.722.000,00 185.836.358,86  89,90 

   
    - 413-416-Oстали расходи за  

 запослене               43.175.500,00   38.976.473,43   

   
    - 42-Расходи за коришћење роба  

 и услуга                161.905.500,00  145.232.484,54   

   
    - 44-Расходи по основу отплате 

камата                            46.000,00   2.702,37   

   
    - 472-Накнаде за социјалну 

заштитуиз буџета       350.000,00   445.014,44   

   
    - 48-Остали расходи  

1.245.000,00  1.179.684,08   

     
147   463211 Капитални трансфери нивоу 

Републике 38.201.920,00 33.839.496,84  88,58 

   
    - 51-Издаци за нефинанси. 

имовину                  38.201.920,00   33.839.496,84   
       - 54-Природна имовина        0,00      
       Укупно за функцију 912: 244.923.920,00 219.675.855,70  88,57 

      
    Извори финансирања за главу 

03:  244.923.920,00 219.675.855,70  89,69 
         01 Приходи из буџета 230.923.920,00 205.675.855,70   

   
   13 Нераспоређ. вишак прихода 

из ранијих година 14.000.000,00 14.000.000,00   
       позиција број 147 (463211) 14.000.000,00 14.000.000,00   
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4 04       СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ      

   
 

2003  
 ПРОГРАМ 10: СРЕДЊЕ 

ОБРАЗОВАЊЕ 
 

   
     2003-0001  Функционисање средњих школа     
  920     Средње образовање     

     
148   463111 Текући трансфери нивоу 

Републике 104.615.000,00 93.714.667,41  89,58 

   
    - 413-416-Oстали расходи за  

 запослене              18.612.500,00   18.017.425,34   

   
    - 42-Расходи за коришћење роба 

и  услуга                 85.822.500,00   75.368.954,89   

   
    - 44-Расходи по основу отплате 

камата                            20.000,00   2.625,18   

   
    - 472-Накнаде за социјалну 

заштиту из буџета                  0,00  0,00   
       - 48-Остали расходи   160.000,00  325.662,00   

     
149   463211 Капитални трансфери нивоу 

Републике 12.546.380,00 11.692.376,79  93,19 

   
    - 51-Издаци за нефинансијску  

 имовину                 12.546.380,00   11.692.376,79   
       - 54-Природна имовина        0,00      
       Укупно за функцију 920: 117.161.380,00 105.407.044,20  89,97 

      
    Извори финансирања за главу 

04:  117.161.380,00 105.407.044,20  89,97 
         01 Приходи из буџета 111.161.380,00 99.407.044,20   

   
   13 Нераспоређ. вишак прихода 

из ранијих година 6.000.000,00 6.000.000,00   
       позиција број 149 (463211) 6.000.000,00 6.000.000,00   

4 05 
  

    НАРОДНИ МУЗЕЈ 
КРАЉЕВО 

 
   

   
 1201   ПРОГРАМ 13: РАЗВОЈ 

КУЛТУРЕ 
 

   

   
  1201-0001  Функционисање локалних 

установа културе 
 

   
  820     Услуге културе     
     150   411000 Плате, додаци и накнаде запосл. 16.319.500,00 16.183.375,51  99,17 

     
151   412000 Социјални доприноси на терет 

послодавца 2.921.200,00 2.896.824,93  99,17 
     152   413000 Накнаде у натури 175.000,00 153.945,35  87,97 
   153   414000 Социјална давања запосленима 150.000,00 125.961,13  83,97 
     154   415000 Накнаде трошкова за запослене 270.000,00 254.399,34  94,22 

     
155   416000 Награде запосленима и остали 

посебни расходи  427.000,00 407.326,67  95,39 
     156   421000 Стални трошкови 5.400.000,00 3.717.217,30 174.000 68,84 
     157   422000 Трошкови путовања 300.000,00 263.711,82 261.000 87,90 
     158   423000 Услуге по уговору 600.000,00 519.332,99 79.000 86,56 
     159   424000 Специјализоване услуге 5.124.650,00 5.037.313,14 110.000 98,30 
     160   425000 Текуће поправке и одржавање 450.000,00 437.442,97 32.000 97,21 
     161   426000 Материјал 900.000,00 792.740,08 159.000 88,08 

     
162   431000 Амортизација некретнина и 

опреме 0,00 0,00  0,00 
     163   444000 Пратећи трошкови задуживања 3.000,00 0,00  0,00 
   164   465000 Остале дотације и трансфери 1.918.613,00 1.871.596,95  97,55 

     
165   472000 Накнаде за социјалну заштиту 

из буџета 0,00 0,00  0,00 
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     166   482000 Порези, обавезне таксе и казне 20.000,00 10.764,00  53,82 

     
167   483000 Новчане казне и пенали по 

решењу судова  0,00 0,00  0,00 

    

 168   485000 Накнада штете за повреде или 
штету нанету од стране 
државних органа 12.000,00 12.000,00  

 
100,00 

     169   511000 Зграде и грађевински објекти 3.000.000,00 2.929.979,82  97,67 
     170   512000 Машине и опрема 300.000,00 288.200,09 96.000 96,07 
    171   513000 Остале некретнине и опрема 0,00 0,00  0,00 
     172   515000 Нематеријална имовина 900.000,00 883.659,00 25.000 98,18 
       Укупно за функцију 820: 39.190.963,00 36.785.791,09 936.000 93,86 

      
    Извори финансирања за главу 

05:  39.190.963,00 36.785.791,09 936.000 93,86 
         01 Приходи из буџета 38.054.313,00 35.668.941,09   

   
   04 Сопствени приходи буџетских 

корисника   936.000  

   
   07 Tрансфери од других нивоа 

власти 1.136.650,00 1.116.850,00   
       позиција број 159 (424000) 1.136.650,00 1.116.850,00   

4 06 
  

    ИСТОРИЈСКИ АРХИВ 
КРАЉЕВО     

   
 1201   ПРОГРАМ 13: РАЗВОЈ 

КУЛТУРЕ     

   
  1201-0001  Функционисање локалних 

установа културе     
  820     Услуге културе     
     173   411000 Плате, додаци и накнаде запосл. 13.850.000,00 13.850.000,00 560.000 100,00 

     
174   412000 Социјални доприноси на терет 

послодавца 2.480.000,00 2.479.517,50 2.000 99,98 
     175   413000 Накнаде у натури 280.000,00 202.250,00  72,23 
   176   414000 Социјална давања запосленима 195.000,00 0,00 326.000 0,00 
     177   415000 Накнаде трошкова за запослене 420.000,00 379.724,00 45.000 90,41 

     
178   416000 Награде запосленима и остали 

посебни расходи  650.000,00 620.245,00  95,42 
     179   421000 Стални трошкови 1.400.000,00 978.295,76 157.000 69,88 
     180   422000 Трошкови путовања 80.000,00 39.989,00 12.000 49,99 
     181   423000 Услуге по уговору 200.000,00 37.856,32 116.000 18,93 
     182   424000 Специјализоване услуге 150.000,00 0,00 24.000 0,00 
     183   425000 Текуће поправке и одржавање 220.000,00 207.593,56 128.000 94,36 
     184   426000 Материјал 300.000,00 212.507,22 153.000 70,84 

     
185   431000 Амортизација некретнина и 

опреме 0,00 0,00  0,00 
     186   444000 Пратећи трошкови задуживања 0,00 0,00 6.000 0,00 
   187   465000 Остале дотације и трансфери 1.760.000,00 1.703.975,22  96,82 

     
188   472000 Накнаде за социјалну заштиту 

из буџета 0,00 0,00  0,00 
     189   482000 Порези, обавезне таксе и казне 0,00 0,00 7.000 0,00 

     
190   483000 Новчане казне и пенали по 

решењу судова  0,00 0,00  0,00 

    

 191   485000 Накнада штете за повреде или 
штету нанету од стране 
државних органа 0,00 0,00  

 
0,00 

     192   511000 Зграде и грађевински објекти 0,00 0,00  0,00 
     193   512000 Машине и опрема 750.000,00 739.400,00 195.000 98,59 
    194   513000 Остале некретнине и опрема 0,00 0,00  0,00 
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01.01-
31.12.2015. 
године из 
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1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 
     195   515000 Нематеријална имовина 70.000,00 0,00  0,00 
       Укупно за функцију 820: 22.805.000,00 21.451.353,58 1.731.000 94,06 

      
    Извори финансирања за главу 

06:  22.805.000,00 21.451.353,58 1.731.000 94,06 
         01 Приходи из буџета 22.205.000,00 20.858.353,58   

   
   04 Сопствени приходи буџетских 

корисника   1.731.000  

   
   07 Tрансфери од других нивоа 

власти 600.000,00 593.000,00   
       позиција број 193 (512000) 600.000,00 593.000,00   

4 07 

  

    НАРОДНА БИБЛИОТЕКА  
„СТЕФАН ПРВОВЕНЧАНИ“ 
КРАЉЕВО

 

   

   
 1201   ПРОГРАМ 13: РАЗВОЈ 

КУЛТУРЕ     

   
  1201-0001  Функционисање локалних 

установа културе     
  820     Услуге културе     
     196   411000 Плате, додаци и накнаде запосл. 24.350.000,00 24.001.110,96 130.000 98,57 

     
197   412000 Социјални доприноси на терет 

послодавца 4.360.000,00 4.298.843,00 23.000 98,60 
     198   413000 Накнаде у натури 210.000,00 131.712,00 10.000 62,72 
   199   414000 Социјална давања запосленима 420.000,00 391.919,00  93,31 
     200   415000 Накнаде трошкова за запослене 600.000,00 599.113,00 25.000 99,85 

     
201   416000 Награде запосленима и остали 

посебни расходи  99.630,00 99.630,00  100,00 
     202   421000 Стални трошкови 4.100.000,00 3.490.557,15 132.000 85,14 
     203   422000 Трошкови путовања 140.000,00 140.000,00 95.000 100,00 
     204   423000 Услуге по уговору 220.000,00 220.000,00 100.000 100,00 
     205   424000 Специјализоване услуге 4.030.000,00 3.272.532,68  81,20 
     206   425000 Текуће поправке и одржавање 300.000,00 404.141,12 55.000 134,71 
     207   426000 Материјал 800.000,00 800.000,00 110.000 100,00 

     
208   431000 Амортизација некретнина и 

опреме 0,00 0,00 8.000 0,00 
     209   444000 Пратећи трошкови задуживања 5.000,00 0,00  0,00 
   210   465000 Остале дотације и трансфери 2.940.000,00 2.907.786,20  98,90 

     
211   472000 Накнаде за социјалну заштиту 

из буџета 0,00 0,00  0,00 
     212   482000 Порези, обавезне таксе и казне 20.000,00 0,00 20.000 0,00 

     
213   483000 Новчане казне и пенали по 

решењу судова  0,00 0,00 3.000 0,00 

   

214 
 

  484000 
 

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

 
0,00 

    

 215   485000 Накнада штете за повреде или 
штету нанету од стране 
државних органа 0,00 0,00  

 
0,00 

     216   511000 Зграде и грађевински објекти 0,00 0,00  0,00 
     217   512000 Машине и опрема 400.000,00 352.804,00  88,20 
    218   513000 Остале некретнине и опрема 0,00 0,00  0,00 
     219   515000 Нематеријална имовина 1.700.000,00 1.474.357,64 26.000 86,73 
       Укупно за функцију 820: 44.694.630,00 42.584.506,75 737.000 95,28 

      
    Извори финансирања за главу 

07:  44.694.630,00 42.584.506,75 737.000 95,28 
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буџета 

Расходи и 
издаци из 
консол- 
идованих 
извештаја 

% 
(10/9) 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 
         01 Приходи из буџета 43.004.490,00 41.026.141,51   

   
   04 Сопствени приходи буџетских 

корисника   737.000  

   
   07 Tрансфери од других нивоа 

власти 1.690.140,00 1.558.365,24   

   

    позиција број 205 (424000) - 
Суфинансирање матичних 
функција 

1.390.140,00 
 

1.303.505,24 
   

       позиција број 217 (512000) 300.000,00 254.860,00   
4 08 

  
    КРАЉЕВАЧКО 

ПОЗОРИШТЕ 
 

   

   
 1201   ПРОГРАМ 13: РАЗВОЈ 

КУЛТУРЕ     

   
  1201-0001  Функционисање локалних 

установа културе     
  820     Услуге културе     

     
220   411000 Плате, додаци и накнаде 

запослених  12.390.000,00 12.390.000,00 59.000 100,00 

     
221   412000 Социјални доприноси на терет 

послодавца 2.218.000,00 2.218.000,00 10.000 100,00 
     222   413000 Накнаде у натури 135.000,00 109.850,00  81,37 

   
223   414000 Социјална давања 

запосленима 150.000,00 0,00 5.000 0,00 

     
224   415000 Накнаде трошкова за 

запослене 210.000,00 210.000,00 14.000 100,00 

     
225   416000 Награде запосленима и остали 

посебни расходи  400.000,00 388.120,00 3.000 97,03 
     226   421000 Стални трошкови 2.273.000,00 1.707.504,31 180.000 75,12 
     227   422000 Трошкови путовања 250.000,00 248.245,00 183.000 99,30 
     228   423000 Услуге по уговору 240.000,00 237.450,90 547.000 98,94 
     229   424000 Специјализоване услуге 5.000.000,00 4.993.293,00 889.000 99,87 
     230   425000 Текуће поправке и одржавање 300.000,00 296.661,22 151.000 98,89 
     231   426000 Материјал 625.000,00 607.380,02 235.000 97,18 

     
232   431000 Амортизација некретнина и 

опреме 0,00 0,00 36.000 0,00 
     233   444000 Пратећи трошкови задуживања 5.000,00 0,00  0,00 
   234   465000 Остале дотације и трансфери 1.333.000,00 1.333.000,00 53.000 100,00 

     
235   472000 Накнаде за социјалну заштиту 

из буџета 0,00 0,00  0,00 
     236   482000 Порези, обавезне таксе и казне 5.000,00 0,00 10.000 0,00 

     
237   483000 Новчане казне и пенали по 

решењу судова  0,00 0,00  0,00 

    

 238   485000 Накнада штете за повреде или 
штету нанету од стране 
државних органа 0,00 0,00  

 
0,00 

     239   511000 Зграде и грађевински објекти 100.000,00 76.840,00 14.000 76,84 
     240   512000 Машине и опрема 36.000,00 36.000,00 67.000 100,00 
    241   513000 Остале некретнине и опрема 0,00 0,00  0,00 
     242   515000 Нематеријална имовина 0,00 0,00  0,00 
       Укупно за функцију 820: 25.670.000,00 24.852.344,45 2.456.000 96,81 

      
    Извори финансирања за главу 

08:  25.670.000,00 24.852.344,45 2.456.000 96,81 
         01 Приходи из буџета 25.670.000,00 24.852.344,45   

   
   04 Сопствени приходи буџетских 

корисника   2.456.000  
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% 
(10/9) 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 
4 09 

  
    КУЛТУРНИ ЦЕНТАР 

„РИБНИЦА“ РИБНИЦА 
 

   

   
 

1201  
 ПРОГРАМ 13: РАЗВОЈ 

КУЛТУРЕ     

   
 

 
1201-0001  Функционисање локалних 

установа културе     
  820     Услуге културе     

     
243   411000 Плате, додаци и накнаде 

запослених  12.850.000,00 12.849.999,73 1.758.000 100,00 

     
244   412000 Социјални доприноси на терет 

послодавца 2.300.000,00 2.299.999,18 276.000 100,00 
     245   413000 Накнаде у натури 0,00 0,00  0,00 
   246   414000 Социјална давања запосленима 602.000,00 540.212,00 1.045.000 89,74 
     247   415000 Накнаде трошкова за запослене 560.000,00 442.433,40 64.000 79,01 

     
248   416000 Награде запосленима и остали 

посебни расходи  350.000,00 325.364,66  92,96 
     249   421000 Стални трошкови 2.200.000,00 1.937.491,64 452.000 88,07 
     250   422000 Трошкови путовања 100.000,00 78.198,02 26.000 78,20 
     251   423000 Услуге по уговору 345.600,00 300.754,20 136.000 87,02 
     252   424000 Специјализоване услуге 6.600.000,00 6.580.117,79 1.081.000 99,70 
     253   425000 Текуће поправке и одржавање 300.000,00 295.845,59 18.000 98,62 
     254   426000 Материјал 300.000,00 297.751,64 70.000 99,25 

     
255   431000 Амортизација некретнина и 

опреме 0,00 0,00 114.000 0,00 

   
256   441000 Отплата камата домаћим 

пословним банкама 0,00 0,00 1.000 0,00 
     257   444000 Пратећи трошкови задуживања 3.000,00 0,00  0,00 
   258   465000 Остале дотације и трансфери 1.365.000,00 1.365.000,00 133.000 100,00 

     
259   472000 Накнаде за социјалну заштиту 

из буџета 0,00 0,00  0,00 

   
260   481000 Дотације невладиним 

организацијама 0,00 0,00  0,00 
     261   482000 Порези, обавезне таксе и казне 20.000,00 0,00 579.000 0,00 

     
262   483000 Новчане казне и пенали по 

решењу судова  54.400,00 54.400,00 64.000 100,00 

    

 263   485000 Накнада штете за повреде или 
штету нанету од стране 
државних органа 157.670,00 157.669,33 56.000 

 
100,00 

     264   511000 Зграде и грађевински објекти 0,00 0,00  0,00 
     265   512000 Машине и опрема 200.000,00 199.906,92  99,95 
    266   513000 Остале некретнине и опрема 0,00 0,00  0,00 
     267   515000 Нематеријална имовина 150.000,00 93.008,56  62,01 
   268   523000 Залихе робе за даљу продају 0,00 0,00 1.825.000 0,00 
       Укупно за функцију 820: 28.457.670,00 27.818.152,66 7.698.000 97,75 

      
    Извори финансирања за главу 

09:  28.457.670,00 27.818.152,66 7.698.000 97,75 
         01 Приходи из буџета 28.457.670,00 27.818.152,66   

   
   04 Сопствени приходи буџетских 

корисника   7.698.000  
4 10 

  
    ДОМ КУЛТУРЕ 

„СТУДЕНИЦА“ УШЋЕ 
 

   

   
 

1201  
 ПРОГРАМ 13: РАЗВОЈ 

КУЛТУРЕ     

   
 

 
1201-0001  Функционисање локалних 

установа културе     
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  820     Услуге културе     

     
269   411000 Плате, додаци и накнаде 

запослених  3.280.000,00 3.276.182,42  99,88 

     
270   412000 Социјални доприноси на терет 

послодавца 588.000,00 586.436,84  99,73 
     271   413000 Накнаде у натури 105.000,00 101.904,02  97,05 
     272   414000 Социјална давања запосленима 0,00 0,00  0,00 
     273   415000 Накнаде трошкова за запослене 130.000,00 99.364,30  76,43 

     
274   416000 Награде запосленима и остали 

посебни расходи  455.000,00 437.428,89  96,14 
     275   421000 Стални трошкови 640.000,00 455.649,37 2.000 71,20 
     276   422000 Трошкови путовања 60.000,00 23.300,00 5.000 38,83 
     277   423000 Услуге по уговору 464.500,00 292.898,72 10.000 63,06 
     278   424000 Специјализоване услуге 1.000.000,00 831.368,00 15.000 83,14 
     279   425000 Текуће поправке и одржавање 80.000,00 51.895,00 2.000 64,87 
     280   426000 Материјал 180.000,00 119.518,00 214.000 66,40 

     
281   431000 Амортизација некретнина и 

опреме 0,00 0,00  0,00 
     282   444000 Пратећи трошкови задуживања 2.000,00 0,00  0,00 
   283   465000 Остале дотације и трансфери 320.000,00 320.000,00 10.000 100,00 

     
284   472000 Накнаде за социјалну заштиту 

из буџета 0,00 0,00  0,00 
     285   482000 Порези, обавезне таксе и казне 5.000,00 0,00  0,00 

     
286   483000 Новчане казне и пенали по 

решењу судова  0,00 0,00  0,00 

    

 287   485000 Накнада штете за повреде или 
штету нанету од стране 
државних органа 85.500,00 85.500,00  

 
100,00 

     288   511000 Зграде и грађевински објекти 0,00 0,00  0,00 
     289   512000 Машине и опрема 60.000,00 19.980,00  33,30 
    290   513000 Остале некретнине и опрема 0,00 0,00  0,00 
     291   515000 Нематеријална имовина 100.000,00 96.097,47 21.000 96,10 
       Укупно за функцију 820: 7.555.000,00 6.797.523,03 279.000 89,97 

      
    Извори финансирања за главу 

10:  7.555.000,00 6.797.523,03 279.000 89,97 
         01 Приходи из буџета 7.555.000,00 6.797.523,03   

   
   04 Сопствени приходи буџетских 

корисника   279.000  
4 11 

  

    ЗАВОД ЗА ЗАШТИТУ 
СПОМЕНИКА КУЛТУРЕ 
КРАЉЕВО 

 

   

   
 

1201  
 ПРОГРАМ 13: РАЗВОЈ 

КУЛТУРЕ     

   
 

 
1201-0001  Функционисање локалних 

установа културе     

  820     Услуге културе     

     
292   411000 Плате, додаци и накнаде 

запослених  14.750.000,00 14.749.999,97 2.842.000 100,00 

     
293   412000 Социјални доприноси на терет 

послодавца 2.640.300,00 2.640.204,71 508.000 100,00 
     294   413000 Накнаде у натури 0,00 0,00  0,00 
   295   414000 Социјална давања запосленима 128.000,00 77.506,76 72.000 60,55 
     296   415000 Накнаде трошкова за запослене 200.000,00 145.142,08 70.000 72,57 

     
297   416000 Награде запосленима и остали 

посебни расходи  250.000,00 235.176,04 10.000 94,07 
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     298   421000 Стални трошкови 1.500.000,00 1.351.340,42 554.000 90,09 
     299   422000 Трошкови путовања 20.000,00 12.180,00 893.000 60,90 
     300   423000 Услуге по уговору 200.000,00 200.000,00 473.000 100,00 
     301   424000 Специјализоване услуге 15.473.272,00 7.596.472,20 4.007.000 49,09 
     302   425000 Текуће поправке и одржавање 200.000,00 162.175,02 408.000 81,09 
     303   426000 Материјал 350.000,00 251.436,85 628.000 71,84 

     
304   431000 Амортизација некретнина и 

опреме 0,00 0,00  0,00 

   
305   441000 Отплата камата домаћим 

пословним банкама 0,00 0,00 12.000 0,00 
     306   444000 Пратећи трошкови задуживања 0,00 0,00  0,00 
   307   465000 Остале дотације и трансфери 1.320.000,00 1.320.000,00 251.000 100,00 

     
308   472000 Накнаде за социјалну заштиту 

из буџета 0,00 0,00  0,00 
     309   482000 Порези, обавезне таксе и казне 0,00 0,00 78.000 0,00 

     
310   483000 Новчане казне и пенали по 

решењу судова  0,00 0,00 1.000 0,00 

    

 311   485000 Накнада штете за повреде или 
штету нанету од стране 
државних органа 0,00 0,00  

 
0,00 

     312   511000 Зграде и грађевински објекти 0,00 0,00  0,00 
     313   512000 Машине и опрема 200.000,00 200.000,00 203.000 100,00 
    314   513000 Остале некретнине и опрема 0,00 0,00  0,00 
     315   515000 Нематеријална имовина 0,00 0,00 4.000 0,00 

   
 1201   Стратегија заштите културних 

добара     

   
316 

 
 1201-0001.1 424000 

 
Постављање ознака на 
непокретним култур. добрима 1.300.000,00 1.128.837,60  

 
86,83 

   
317 

 
 1201-0001.2 424000 

 
Конзерваторско рестаураторски 
радови на крајпуташима 1.200.000,00 0,00  

 
0,00 

       Укупно за пројекте: 2.500.000,00 1.128.837,60  45,15 

       Укупно за функцију 820: 39.731.572,00 30.070.471,65 11.014.000 75,68 

         Извори финансирања за главу 11:  39.731.572,00 30.070.471,65 11.014.000 75,68 
        01 Приходи из буџета 24.258.300,00 22.473.999,45   

   
   04 Сопствени приходи буџетских 

корисника   11.014.000  

   
   07 Tрансфери од других нивоа 

власти 7.624.000,00 2.455.324,82   
       позиција број 301 (424000) 7.624.000,00 2.455.324,82   

   
    Односи се на реализацију 

пројеката и то:     

   
    -Завршетак радова на згради 

завода-Швапчића кућа 6.074.000,00 2.018.199,31   

   
    -Штампање публикације "50 

година Завода“  1.350.000,00 273.983,17   

   

    -Геодетско техничко снимање 
структуре града са топграфском 
представом терена и израда 
извештаја о статичко 
конструктивној анализи стања 
свих елемената фортификације 
Хисарџика 200.000,00 163.142,34   

   
   13 Нераспоређ. вишак прихода 

из ранијих година 7.849.272,00 5.141.147,38   
        позиција број 301 (424000) 7.849.272,00 5.141.147,28   
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    Односи се на реализацију 

пројеката и то:     
       -Манастир Дренча-монографија  1.048.965,00 1.035.805,57   

   

    -Пројекат интервентних мера 
заштите, истраживачких радова 
конзервације и рестаурације 
зидних слика цркве Св. Сава у 
манастиру Жича 1.863.984,00 1.464.946,16   

   

    -Извођење радова по Пројекту 
превентивне конзервације 
објекта VI на археолошком 
налазишту Градина на Јелици 1.411.168,00 865.873,76   

   

    -Сликарско конзерваторски 
радови на иконама са 
иконостаса цркве Св. Тројице у 
Бистрици  840.050,00 0,00   

       -Санација „Швапчића куће“ 1.904.880,00 1.762.521,65   
       -Небеске столице 780.225,00 12.000,24   

4 12 
  

    СПОРТСКИ ЦЕНТАР 
„ИБАР“  

 
   

   
 

1301  
 ПРОГРАМ 14: РАЗВОЈ 

СПОРТА И ОМЛАДИНЕ 
 

   

   
 

 1301-0003 
 Одржавање спортске 

инфраструктуре 
 

   
  810     Услуге рекреације и спорта     

     
318   411000 Плате, додаци и накнаде 

запослених  9.184.950,00 8.983.856,80 1.493.000 97,81 

     
319   412000 Социјални доприноси на терет 

послодавца 1.641.900,00 1.608.193,56 315.000 97,95 
     320   413000 Накнаде у натури 0,00 0,00 108.000 0,00 
   321   414000 Социјална давања запосленима 500.000,00 469.899,56 301.000 93,98 
     322   415000 Накнаде трошкова за запослене 315.000,00 315.000,00 54.000 100,00 

     
323   416000 Награде запосленима и остали 

посебни расходи  50.000,00 0,00  0,00 
     324   421000 Стални трошкови 9.500.000,00 6.740.866,33 400.000 70,96 
     325   422000 Трошкови путовања 50.000,00 15.666,09 18.000 31,33 
     326   423000 Услуге по уговору 4.750.000,00 2.695.017,06 191.000 56,74 
     327   424000 Специјализоване услуге 300.000,00 321.500,00  107,17 
     328   425000 Текуће поправке и одржавање 1.000.000,00 717.017,06 2.000 71,70 
     329   426000 Материјал 600.000,00 544.313,60 177.000 90,72 

     
330   431000 Амортизација некретнина и 

опреме 0,00 0,00 3.118.000 0,00 

   
331   441000 Отплата камата домаћим 

пословним банкама 0,00 0,00  0,00 
     332   444000 Пратећи трошкови задуживања 5.000,00 0,00  0,00 
   333   465000 Остале дотације и трансфери 390.000,00 390.000,00 702.000 100,00 

     
334   472000 Накнаде за социјалну заштиту 

из буџета 0,00 0,00  0,00 

     
335   481000 Дотације невладиним 

организацијама  0,00 0,00  0,00 
     336   482000 Порези, обавезне таксе и казне 0,00 0,00 35.000 0,00 

     
337   483000 Новчане казне и пенали по 

решењу судова  0,00 0,00  0,00 

    

 338   485000 Накнада штете за повреде или 
штету нанету од стране 
државних органа 0,00 0,00  

 
0,00 
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     339   511000 Зграде и грађевински објекти 500.000,00 285.000,00  57,00 
     340   512000 Машине и опрема 300.000,00 86.833,68 4.000 28,94 
     341   513000 Остале некретнине и опрема 0,00 0,00  0,00 
     342   515000 Нематеријална имовина 0,00 0,00  0,00 
       Укупно за функцију 810: 29.086.850,00 23.173.163,74 6.918.000 79,67 

      
    Извори финансирања за главу 

12:  29.086.850,00 23.173.163,74 6.918.000 79,67 
         01 Приходи из буџета 29.086.850,00 23.173.163,74   

   
   04 Сопствени приходи буџетских 

корисника   6.918.000  
4 13 

  
    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 

 

   

     
343   463111 Текући трансфери нивоу 

Републике 19.065.548,00 16.668.911,70  87,43 

   
    - 41-Расходи за запослене  

11.160.000,00  10.911.885,02   

   
    - 42-Расходи за кориш. роба и 

услуга                        6.720.548,00   4.751.763,04   

   

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

1.103.000,00  

0,00 
 

980.063,64   

   
    - 472-Накнаде за социјалну 

заштиту из буџета                 0,00   0,00   
       - 48-Остали расходи    81.000,00   25.200,00   

      
344   463211 Капитални трансфери нивоу 

Републике 251.000,00 195.190,00  77,76 

   
    - 51-Издаци за нефинансијску 

имовину                      251.000,00   195.190,00   
       - 54-Природна имовина      

   
 0901   Стратегија соци. политике града 

Краљева 2013-2020     

   
345 

  
0901-0001.1 

 
463111 

 
Социјална помоћ угроженом 
становништву града Краљева 44.380.000,00 40.522.266,51  

 
91,31 

   
346 

 
0901-0001.2 463111 Социјално становање у 

заштићеним условима 3.200.000,00 2.580.732,34  80,65 

   
347 

 
0901-0002.1 463111 Интервентни смештај и 

прихватилиште 1.200.000,00 885.795,00  73,82 

   
348 

 
0901-0004.1 463111 Саветовалиште за предбрачне, 

брачне и пор. односе 1.100.000,00 797.621,00  72,51 
   349  0901-0004.2 463111 Сервис за помоћ у кући 800.000,00 489.534,90  61,19 
   350  0901-0004.3 463111 Дневни центар за старе 4.520.000,00 3.990.307,34  88,28 
       Укупно за пројекте: 55.200.000,00 49.266.257,09  89,25 
       Укупно за функцију 070: 74.516.548,00 66.130.358,79  88,75 

      
    Извори финансирања за главу 

13:  74.516.548,00 66.130.358,79  88,75 

      
   

01 Приходи из буџета 74.516.548,00 66.130.358,79   
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4 14 

  

    ПРЕДШКОЛСКА 
УСТАНОВА  
„ОЛГА ЈОВИЧИЋ-РИТА“     

   
 

2001  
 ПРОГРАМ 8: ПРЕДШКОЛСКО 

ОБРАЗОВАЊЕ     

   
 

 
2001-0001  Функционисање предшколских 

установа     

  911     Предшколско образовање     

     
351   411000 Плате, додаци и накнаде 

запослених  125.036.000,00 125.029.754,92 27.736.000 100,00 

     
352   412000 Социјални доприноси на терет 

послодавца 22.381.000,00 22.380.326,12 4.807.000 100,00 
     353   413000 Накнаде у натури 0,00 0,00 40.000 0,00 
   354   414000 Социјална давања запосленима 3.000.000,00 606.152,00 597.000 20,21 
     355   415000 Накнаде трошкова за запослене 5.000.000,00 4.098.463,65 107.000 81,97 

     
356   416000 Награде запосленима и остали 

посебни расходи  1.300.000,00 1.239.158,91 129.000 95,32 
     357   421000 Стални трошкови 25.000.000,00 21.781.473,13 5.286.000 87,13 
     358   422000 Трошкови путовања 0,00 0,00 4.723.000 0,00 
     359   423000 Услуге по уговору 1.000.000,00 0,00 6.562.000 0,00 
     360   424000 Специјализоване услуге 2.500.000,00 2.196.024,50 720.000 87,84 
     361   425000 Текуће поправке и одржавање 2.000.000,00 1.617.730,24 3.956.000 80,89 
     362   426000 Материјал 20.000.000,00 19.998.555,70 11.366.000 99,99 

     
363   431000 Амортизација некретнина и 

опреме 0,00 0,00  0,00 
     364   444000 Пратећи трошкови задуживања 0,00 0,00 82.000 0,00 
   365   465000 Остале дотације и трансфери 13.435.000,00 13.280.235,18 2.561.000 98,85 
     366   482000 Порези, обавезне таксе и казне 0,00 0,00 395.000 0,00 

     
367   483000 Новчане казне и пенали по 

решењу судова  0,00 0,00  0,00 

    

 368   485000 Накнада штете за повреде или 
штету нанету од стране 
државних органа 0,00 0,00  

 
0,00 

     369   511000 Зграде и грађевински објекти 5.000.000,00 1.542.232,09 9.000 30,84 
     370   512000 Машине и опрема 4.000.000,00 1.876.222,32 1.241.000 46,91 
     371   513000 Остале некретнине и опрема 0,00 0,00  0,00 
     372   515000 Нематеријална имовина 0,00 0,00  0,00 
   373   541000 Земљиште 0,00 0,00  0,00 
       Укупно за функцију 911: 229.652.000,00 215.646.328,76 70.317.000 93,90 

     
    Извори финансирања за главу 

14: 229.652.000,00 215.646.328,76 70.317.000 93,90 
         01 Приходи из буџета 229.652.000,00 215.646.328,76   

   
   04 Сопствени приходи буџетских 

корисника   70.317.000  
4 15 

  
    ДЕЧЈЕ ОДМАРАЛИШТЕ 

„ГОЧ“     

   
 0602   ПРОГРАМ 15: ЛОКАЛНА 

САМОУПРАВА     

   
  0602-0001  Функционисање локалне 

самоуправе и градских општина     

  911     Предшколско образовање     

     
374   411000 Плате, додаци и накнаде 

запослених  17.430.000,00 17.430.000,00 14.314.000 100,00 

     
375   412000 Социјални доприноси на терет 

послодавца 3.119.800,00 3.119.800,00 2.562.000 100,00 
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     376   413000 Накнаде у натури 300.000,00 238.252,03  79,42 
   377   414000 Социјална давања запосленима 1.500.000,00 0,00 17.000 0,00 
     378   415000 Накнаде трошкова за запослене 400.000,00 298.834,07 75.000 74,71 

     
379   416000 Награде запосленима и остали 

посебни расходи  170.000,00 162.740,55 42.000 95,73 
     380   421000 Стални трошкови 6.900.000,00 5.725.643,90 2.310.000 82,98 
     381   422000 Трошкови путовања 150.000,00 50.000,00 1.345.000 33,33 
     382   423000 Услуге по уговору 330.000,00 223.800,00 2.084.000 67,82 
     383   424000 Специјализоване услуге 950.000,00 905.847,00 551.000 95,35 
     384   425000 Текуће поправке и одржавање 3.000.000,00 2.646.091,46 27.000 88,20 
     385   426000 Материјал 9.500.000,00 8.807.452,91 3.200.000 92,71 

     
386   431000 Амортизација некретнина и 

опреме 0,00 0,00  0,00 
     387   444000 Пратећи трошкови задуживања 0,00 0,00  0,00 
   388   465000 Остале дотације и трансфери 835.200,00 773.090,37 635.000 92,56 
     389   482000 Порези, обавезне таксе и казне 0,00 0,00 259.000 0,00 

     
390   483000 Новчане казне и пенали по 

решењу судова  0,00 0,00 155.000 0,00 

    

 391   485000 Накнада штете за повреде или 
штету нанету од стране 
државних органа 1.200.000,00 1.053.100,43  

 
87,76 

     392   511000 Зграде и грађевински објекти 4.200.000,00 4.159.610,52  99,04 
     393   512000 Машине и опрема 2.500.000,00 2.362.506,73  94,50 
     394   513000 Остале некретнине и опрема 0,00 0,00  0,00 
     395   515000 Нематеријална имовина 0,00 0,00  0,00 
   396   523000 Залихе робе за дању продају 0,00 0,00 3.443.000 0,00 
       Укупно за функцију 911: 52.485.000,00 47.956.769,97 31.019.000 91,37 

      
    Извори финансирања за главу 

15:  52.485.000,00 47.956.769,97 31.019.000 91,37 
         01 Приходи из буџета 52.485.000,00 47.956.769,97   

   
   04 Сопствени приходи буџетских 

корисника   31.019.000  

4 16       МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ     

   
 0602   ПРОГРАМ 15: ЛОКАЛНА 

САМОУПРАВА     

     0602-0002  Месне заједнице     

  

160     Опште јавне услуге 
некласификоване на другом 
месту 

 

   

   
397   411000 Плате, додаци и накнаде 

запослених  0,00 0,00 2.234.000 0,00 

   
398   412000 Социјални доприноси на терет 

послодавца 0,00 0,00  0,00 
   399   414000 Социјална давања запосленима 0,00 0,00  0,00 
   400   415000 Накнаде трошкова за запослене 0,00 0,00  0,00 
     401   421000 Стални трошкови 2.200.000,00 1.685.642,01 1.889.000 76,62 
   402   422000 Трошкови путовања 0,00 0,00  0,00 
     403   423000 Услуге по уговору 3.000.000,00 2.590.912,35 584.000 86,36 
     404   424000 Специјализоване услуге 1.500.000,00 1.292.857,57 364.000 86,19 
     405   425000 Текуће поправке и одржавање 25.000.000,00 23.448.527,00 3.258.000 93,79 
     406   426000 Материјал 500.000,00 349.563,37 249.000 69,91 

     

407 
 

  451000 
 

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

 
0,00 

   408   465000 Остале дотације и трансфери 0,00 0,00  0,00 
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409   481000 Дотације невладиним 

организацијама  0,00 0,00 178.000 0,00 
   410   482000 Порези, обавезне таксе и казне 0,00 0,00 10.000 0,00 

   
411   483000 Новчане казне и пенали по 

решењу судова  8.000.000,00 6.944.718,44 232.000 86,81 

    

 412   484000 Накнада штете за повреде или 
штету насталу услед 
елементарних непогода 0,00 0,00  

 
0,00 

   413   511000 Зграде и грађевински објекти  0,00 0,00  0,00 
   414   512000 Машине и опрема 600.000,00 558.779,00 143.000 93,13 
   415   513000 Остале некретнине и опрема 0,00 0,00  0,00 
   416   515000 Нематеријална имовина 0,00 0,00  0,00 
   417   541000 Земљиште 0,00 0,00  0,00 
       Укупно за функцију 160: 40.800.000,00 36.870.999,74 9.141.000 90,37 

     
    Извори финансирања за главу 

16: 40.800.000,00 36.870.999,74 9.141.000  
         01 Приходи из буџета 40.718.363,00 36.806.429,74   

   
   04 Сопствени приходи буџетских 

корисника   9.141.000  

   
   13 Нераспоређ. вишак прихода 

из ранијих година 81.637,00 64.570,00   
       позиција број 414 (512000) 81.637,00 64.570,00   

4 17 

  

    ТУРИСТИЧКА 
ОРГАНИЗАЦИЈА 
КРАЉЕВО     

    1502   ПРОГРАМ: РАЗВОЈ ТУРИЗМА     

     1502-0001  Управљање развојем туризма     

  473     Туризам     

     
418   411000 Плате, додаци и накнаде 

запослених  5.454.000,00 5.454.000,00 1.194.000 100,00 

     
419   412000 Социјални доприноси на терет 

послодавца 976.500,00 976.500,00 213.000 100,00 
     420   413000 Накнаде у натури 0,00 0,00  0,00 
     421   414000 Социјална давања запосленима 80.000,00 52.490,18  65,61 
     422   415000 Накнаде трошкова за запослене 190.000,00 173.547,50 19.000 91,34 

     
423   416000 Награде запосленима и остали 

посебни расходи  0,00 0,00  0,00 
     424   421000 Стални трошкови 1.230.000,00 1.043.190,68 87.000 84,81 
     425   422000 Трошкови путовања 430.000,00 382.593,00 2.000 88,98 
     426   423000 Услуге по уговору 1.660.000,00 1.414.830,53 806.000 85,23 
     427   424000 Специјализоване услуге 5.200.000,00 5.349.383,81 40.000 102,87 
     428   425000 Текуће поправке и одржавање 150.000,00 109.848,45  73,23 
     429   426000 Материјал 250.000,00 275.404,30 6.000 110,16 

     
430   431000 Амортизација некретнина и 

опреме 0,00 0,00  0,00 
     431   444000 Пратећи трошкови задуживања 5.000,00 0,00  0,00 
   432   465000 Остале дотације и трансфери 714.500,00 630.213,43  88,20 
     433   482000 Порези, обавезне таксе и казне 20.000,00 6.670,00 267.000 33,35 

     
434   483000 Новчане казне и пенали по 

решењу судова  0,00 0,00  0,00 

    

 435   485000 Накнада штете за повреде или 
штету нанету од стране 
државних органа 0,00 0,00  

 
0,00 

     436   511000 Зграде и грађевински објекти 0,00 0,00  0,00 
     437   512000 Машине и опрема 50.000,00 46.662,00  93,32 
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     438   513000 Остале некретнине и опрема 0,00 0,00  0,00 
     439   515000 Нематеријална имовина 0,00 0,00  0,00 
     440   523000 Залихе робе за даљу продају 0,00 0,00 852.000 0,00 
       Укупно за функцију 473: 16.410.000,00 15.915.333,88 3.486.000 96,99 

      
    Извори финансирања за главу 

17:  16.410.000,00 15.915.333,88 3.486.000 96,99 
         01 Приходи из буџета 16.410.000,00 15.915.333,88   

   
   04 Сопствени приходи буџетских 

корисника   3.486.000  
4 18 

 
    ВАТРОГАСНИ ФОНД 

КРАЉЕВА     

   
 

0602  
 ПРОГРАМ 15: ЛОКАЛНА 

САМОУПРАВА     

   
 

 
0602-0001  Функционисање локалне 

самоуправе и градских општина     

  160 
    Опште јавне услуге некласиф. 

на другом месту     
   441   421000 Стални трошкови 5.000,00 0,00  0,00 

   
442   481000 Дотације невладиним 

организацијама  400.000,00 340.000,00  85,00 
       Укупно за функцију 160: 405.000,00 340.000,00  83,95 

   
    Извори финансирања за главу 

18:  405.000,00 340.000,00  83,95 
      01 Приходи из буџета 405.000,00 340.000,00   

4 19 

 

    ФОНДАЦИЈА 
 „ПЕТАР БОГАВАЦ-
АНЂЕЛКО САВИЋ“      

   
 

0602 
  ПРОГРАМ 15: ЛОКАЛНА 

САМОУПРАВА     

   
 

 
0602-0001  Функционисање локалне 

самоуправе и градских општина     

  

160     Опште јавне услуге 
некласификоване на другом 
месту     

   443   421000 Стални трошкови 0,00 0,00 20.000 0,00 
   444   423000 Услуге по уговору 50.000,00 24.000,00 44.000 48,00 
   445   424000 Специјализоване услуге 0,00 0,00  0,00 

   
446   472000 Накнаде за социјалну заштиту 

из буџета 1.000.000,00 750.000,00 1.493.000 75,00 
       Укупно за функцију 160: 1.050.000,00 774.000,00 1.557.000 73,71 

   
    Извори финансирања за главу 

19:  1.050.000,00 774.000,00 1.557.000 73,71 
      01 Приходи из буџета 1.050.000,00 774.000,00   

   
   04 Сопствени приходи буџетских 

корисника   1.557.000  
4 20 

 

    БУЏЕТСКИ ФОНД ЗА 
ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ 
СРЕДИНЕ     

   
 

0401  
 ПРОГРАМ 6: ЗАШТИТА 

ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ     

   
 

 
0401-0001  Управљање заш. жив. средине и 

природн. вредности     

  

560     Заштита животне средине 
некласификована на другом 
месту     
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   447   421000 Стални трошкови 350.000,00 28.262,53  8,08 
   448   423000 Услуге по уговору 4.276.000,00 1.170.082,72  27,36 
   449   424000 Специјализоване услуге 31.055.800,00 17.041.573,81  54,87 
   450   426000 Материјал 225.000,00 14.000,00  6,22 
   451   512000 Машине и опрема 12.140.200,00 0,00  0,00 
       Укупно за функцију 560: 48.047.000,00 18.253.919,06  37,99 

   
    Извори финансирања за главу 

20:  48.047.000,00 18.253.919,06  37,99 
      01 Приходи из буџета 21.232.790,04 3.757.124,28   

   
   13 Нераспоређ. вишак прихода 

из ранијих година 26.814.209,96 14.496.794,78   
       позиција број 449 (424000) 14.674.009,96 14.496.794,78   
       позиција број 451 (512000) 12.140.200,00 0,00   

4 21 
 

    БУЏЕТСКИ ФОНД ЗА 
САОБРАЋАЈ     

   
 0602   ПРОГРАМ 15: ЛОКАЛНА 

САМОУПРАВА     

   
  0602-0001  Функционисање локалне 

самоуправе и градских општина     

  450     Саобраћај     
   452   421000 Стални трошкови 240.000,00 102.307,45  42,63 
   453   423000 Услуге по уговору 3.000.000,00 2.091.715,52  69,72 
   454   424000 Специјализоване услуге 34.720.905,91 11.115.651,23  32,01 
   455   425000 Текуће поправке и одржавање 150.000,00 17.959,02  11,97 
   456   426000 Материјал 550.000,00 374.649,70  68,12 
   457   482000 Порези, обавезне таксе и казне 100.000,00 7.110,00  7,11 
   458   512000 Машине и опрема 4.730.000,00 4.443.006,40  93,93 
   459   515000 Нематеријална имовина 0,00 0,00  0,00 
       Укупно за функцију 450: 43.490.905,91 18.152.399,32  41,74 

   
    Извори финансирања за главу 

21:  43.490.905,91 18.152.399,32  41,74 
      01 Приходи из буџета 18.500.000,00 3.280.801,69   

   
   13 Нераспоређ. вишак прихода 

из ранијих година 24.990.905,91 14.871.597,63   
       позиција број 454 (424000) 20.260.905,91 11.115.651,23   
       позиција број 458 (512000) 4.730.000,00 3.755.946,40   

4 22 

 

     ФОНД ЗА РАЗВОЈ 
ПОЉОПРИВРЕДЕ 
 ГРАДА КРАЉЕВА     

   
 0101   ПРОГРАМ 5: РАЗВОЈ 

ПОЉОПРИВРЕДЕ     

   
  0101-0001  Унапређење услова за 

пољопривредну делатност     

  
420     Пољопривреда, шумарство, лов 

и риболов     
   460   421000 Стални трошкови 450.000,00 178.544,92  39,68 
   461   423000 Услуге по уговору 2.000.000,00 1.605.360,32  80,27 

   
462 

 
  424000 

 
Специјализоване услуге              
- Противградна заштита  

1.500.000,00 
 

1.236.786,40 
  82,45 

   463   426000 Материјал 80.000,00 18.792,00  23,49 

   

464 
 

  451000 
 

Субвенције јавним 
нефинансијским предузећима и 
организацијама 65.000.000,00 68.622.378,81  

 
105,57 

   
465   621000 Набавка домаће финансијске 

имовине 0,00 0,00  0,00 
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       Укупно за функцију 420: 69.030.000,00 71.661.862,45  103,81 

   
    Извори финансирања за главу 

22:  69.030.000,00 71.661.862,45  103,81 
      01 Приходи из буџета 69.030.000,00 71.661.862,45   

4 23  
    ДОМ ЗДРАВЉА 

„КРАЉЕВО“     

   
 1801   ПРОГРАМ 12: ПРИМАРНА 

ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА      

   
  1801-0001  Функционисање установа прим. 

здравствене заштите     

  740     Услуге јавног здравства     

   
466   463111 Текући трансфери нивоу 

Републике 15.000.000,00 14.791.402,05  98,61 

   
    Текући трансфери нивоу 

Републике 15.000.000,00 14.791.402,05   

   
467   463211 Капитални трансфери нивоу 

Републике 2.632.000,00 2.595.092,40  98,60 

   
    Капитални трансфери нивоу 

Републике 2.632.000,00 2.595.092,40   
       Укупно за функцију 740: 17.632.000,00 17.386.494,45  98,61 

   
     Извори финансирања за 

главу 23:  17.632.000,00 17.386.494,45  98,61 
      01 Приходи из буџета 17.632.000,00 17.386.494,45   

УКУПНО РАЗДЕО 4: 3.068.552.178,91 2.452.599.228,41 147.289.000 79,93 

   
    Извори финансирања за 

раздео 4:  3.068.552.178,91 2.452.599.228,41 147.289.000  
      01 Приходи из буџета 2.657.375.603,80 2.306.923.118,85   

   
   04 Сопствени приходи буџетских 

корисника   147.289.000  

   
   07 Tрансфери од других нивоа 

власти 12.250.790,00 6.800.660,06   

   
   08 Добровољни транс. од 

физичких и правних лица 12.198.556,45 8.294.789,00   

   
   10 Примања од домаћих 

задуживања 230.000.000,00 0,00   

   
   13 

 
Нераспоређени вишак 
прихода из ранијих година 156.727.228,66 130.580.660,50   

   
 

Члан 12. 

 
 

 У извештајном периоду од 01. јануара до 31. децембра 2015. године сагласно одредбама Закона о јавном 
дугу („Службени гласник РС“, број 61/05, 107/09 и 78/11) и Одлуке о јавном задуживању града Краљева ради 
финансирања капиталних инвестиција („Службени лист града Краљева“, број 15/15), град Краљево није 
повлачио средства по основу кредитног задужења за капитална улагања.  

Усаглашено стање обавеза града Краљева по основу дугорочног кредитног задужења на дан 31. децембар 
2015. године износи укупно 63.806.358,32 динара и то код  Интезе у износу од 23.042.492,77 динара и 
Фонда за развој Републике Србије у износу од 40.763.865,55 динара.  

 
 
 
 

Банке
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Члан 13. 
 

 
У Извештајном периоду од 01. јануара до 31. децембра 2015. године буџет града Краљева није давао 

гаранције буџетским корисницима и другим корисницима јавних средстава чији је оснивач, сагласно члану 34. 
став 3. Закона о јавном дугу („Службени гласник РС“, број 61/05, 107/09 и 78/11). 

 
 

Члан 14. 
 
 

У складу са одредбама члана 28. Одлуке о буџету града Краљева за 2015. годину („Службени лист града 
Краљева“, број 32/14 и 23/15), у току буџетске 2015. године Градско веће града Краљева није доносило решења 
о коришћењу средстава сталне буџетске резерве у складу са законом. 

Средстава текуће буџетске резерве у периоду од 01. јануара до 31. децембра 2015. године, решењима 
надлежног извршног органа - Градског већа града Краљева, ангажована су за повећање апропријација на 
одговарајућим позицијама сагласно одредбама члана 28. Одлуке о буџету града Краљева за 2015. годину 
(„Службени лист града Краљева“, број 32/14 и 23/15), за намене и у износима датим у табели: 
  

 
ПРЕГЛЕД КОРИШЋЕЊА СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ  

У ПЕРИОДУ ОД 01.01.2015. ДО 31.12.2015. године 
 
 
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 (1-6): 18.202.669,33 
1. 011-15/2015-III 

29.01.2015 
263 Обезбеђивање недостајућих средстава за измирење обавеза по 

основу Пресуде Основног суда у Краљеву број 22 П1-335/13 
од 17.12.2013. године, на име исплате јубиларне награде и 
накнаде парничних трошкова, Културном центру „Рибница“ 
Краљево. 157.669,33 

2. 011-40/2015-III 
26.02.2015 

411 Обезбеђивање недостајућих средстава за измирење обавеза по 
основу Решења о извршењу Привредног суда у Краљеву ИВ 
781/2014 од 30.04.2014. године, извршном дужнику МЗ Врба 
износ од 1.845.000,00 динара ИВ 782/2014 од 29.04.2014. 
године извршном дужнику Месна заједница Поповићи износ 
од 2.025.000,00 динара, ИВ 779/2014 од 30.04.2014. године 
извршном дужнику Месна заједница Стубал износ од 
850.000,00 динара и ИВ 735/2014 од 30.04.2014. године 
извршном дужнику Месна заједница Шумарице износ од 
1.825.000,00 динара. 6.545.000,00 

3. 011-82/2015-III 
19.06.2015 

29 Обезбеђивање недостајућих средстава за реализацију Турнира 
у одбојци на песку у периоду од 03-05 јула 2015. године као 
званичног Првенства Србије у одбојци у организацији 
Одбојкашког савеза Србије. (Извршни орган) 410.000,00 

4. 011-118/2015-III 
28.07.2015 

112 Обезбеђивање недостајућих средстава за пројектовање и 
изградњу типских наткривених тезги за коришћење у улици 
Милоша Великог и другим локацијама на нивоу града. 
(Дирекција за планирање и изградњу „Краљево“) 5.000.000,00 

5. 011-138/2015-III 
24.09.2015 

15 Обезбеђивање недостајућих средстава у складу са Споразумом 
о уређивању међусобних права и обавеза у реализацији 
Програма или мера активне политике запошљавања за 2015. 
године закљученим између Националне службе за 
запошљавање - филијала Краљево и града Краљева I број 
1925/15 од 30.06.2015. године. (Извршни орган) 4.800.000,00 
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6. 011-139/2015-III 

24.09.2015 
147 Обезбеђивање недостајућих средстава за набавку и уградњу 

котла за грејање у Основној школи „Ђура Јакшић“ из Кона-
рева. 1.290.000,00 

 II - у периоду 
после ребаланса 

 
УКУПНО (1-3): 6.397.000,00 

1. 011-224/2015-III 
08.12.2015 

123 Обезбеђивање недостајућих средстава ради опремања локације 
за постављање мањих монтажних објеката привременог 
карактера - контејнери, за смештај социјално угрожених лица 
насељених у „Шаторском насељу“. (Дирекција за планирање и 
изградњу „Краљево“) 1.550.000,00 

2. 011-229/2015-III 
18.12.2015 

464 Обезбеђивање недостајућих средстава за мере директних 
плаћања и мере руралног развоја, за реализацију Програма 
подршке за спровођење пољопривредне политике и политике 
руралног развоја у 2015. години на територији града Краљева. 
(Фонд за развој пољопривреде града Краљева) 3.647.000,00 

3. 011-231/2015-III 
18.12.2015 

9 Обезбеђивање недостајућих средстава за пренос Скупшти-
нских седница града Краљева у складу са закљученим угово-
рима. 1.200.000,00 

  
   

Члан 15. 
 
 

У Извештајном периоду од 01. јануара до 31. децембра 2015. године, решењима надлежног извршног органа 
- Градоначелник града Краљева извршене су промене у апропријацијама на одговарајућим позицијама сагласно 
члану 19. Одлуке о буџету града Краљева за 2015. годину („Службени лист града Краљева“, број 32/14 и 23/15), 
за намене и у износима датим у табели: 

 
 

ИЗВЕШТАЈ О ДОНЕТИМ РЕШЕЊИМА О ПРОМЕНАМА АПРОПРИЈАЦИЈА 
ЗА ПЕРИОД ОД 01.01.2015. ДО 31.12.2015. године 

 
 
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 

 
I - у периоду пре 

ребаланса     
1. I-91/15 

14.01.2015 
1,2 

16,17 
46,47 
70,71 
93,94 

150,151 
173,174 
196,197 
220,221 
243,244 
269,270 
292,293 
318,319 
351,352 
374,375 
418,419 

14 
29 
58 
83 
107 
164 
187 
210 
234 
258 
283 
307 
333 
365 
388 
432 

Усаглашавање текућих расхода за исплату 
плата и додатака запослених и социјалних 
доприноса на терет послодавца, а у складу са 
одредбама члана 36. Закона о буџету РС за 
2015. годину („Службени гласник РС“, број 
142/14), чиме су расходи на економским 
класификацијама 411000 - Плате, додаци и 
накнаде запослених и 412 - Социјални 
доприноси на терет послодавца, умањени код 
свих корисника буџета преусмерени на 
економску класификацију 465 - Остале 
дотације и трансфери по основу повраћаја 
средстава у складу са Законом о привременом 
уређивању основица за обрачун и исплату 
плата, односно зарада и других сталних 
примања код корисника јавних средстава 
(„Службени гласник РС“, број 116/14) 
 54.554.565,00 
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решења и датум 

Умањене  
позиције  

Увећане 
 позиције  
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1 2 3 4 5 6 

2. I-514/15 
20.02.2015 

272,277 287 Измирење недостајућих средстава за расходе 
на име трошкова парничног поступка по 
Решењу Основног суда у Краљеву 21 П1-
627/13 од 09.02.2015. године. (Дом културе 
„Студеница“ Ушће) 85.500,00 

3. I-701/15 
09.03.2015 

251 262 Измирење недостајућих средстава на име 
измирења трошкова парничног поступка по 
Решењу Основног суда у Краљеву 21 П1-
666/14 од 20.02.2015. године и Решењу 
Основног суда у Краљеву 21 П1-451/14 од 
20.02.2015. године. (Културни центар „Рибни-
ца“) 54.000,00 

4. I-748/15 
12.03.2015 

159 168 Измирење недостајућих средстава на име 
измирења трошкова жалбеног поступка по 
Допунском решењу Вишег суда у Краљеву 
2Гж.630/14 од 06.02.2015. године. (Народни 
музеј) 12.000,00 

5. I-1941/15 
02.07.2015 

145 118 Измирење недостајућих средстава за издатке 
за израду техничке документације за изгра-
дњу моста из Програма обнове мостова на 
територији града Краљева у 2015. години. 
(Дирекција за планирање и изградњу „Кра-
љево“) 5.000.000,00 

6. I-2269/15 
07.08.2015 

271 273 Измирење недостајућих средстава за расходе 
на име трошкова превоза на руке, након 
отказивања линијског превоза од стране 
Аутотранспорта и повраћаја годишњих 
карата издаваоцу. (Дом културе „Студеница“ 
Ушће) 118.095,98 

7. I-2506/15 
01.09.2015 

437 421 Измирење недостајућих средстава за расходе 
на име социјалних давања запосленима за 
исплату породиљског боловања. (Туристичка 
организација Краљево) 80.000,00 

8. I-2788/15 
16.09.2015 

135 118 Измирење недостајућих средстава за израду 
пројектне документације на реализацији 
Пројекта хитни радови на рехабилитацији 
система за заштиту насеља Грдица од попла-
ва. (Дирекција за планирање и изградњу 
„Кра-љево“) 500.000,00 

9. I-2892/15 
28.09.2015 

79 77,78 Измирење недостајућих средстава за расходе 
у погледу недостајућих средстава по основу 
расхода за путовање и услуга по уговорима. 
(Градска управа) 1.750.000,00 

10. I-2993/15 
05.10.2015 

41 24 Измирење недостајућих средстава по основу 
расхода за уговорене услуге и репрезен-
тацију. (Извршни орган) 1.200.000,00 

 II - у периоду после 
ребаланса 

  
  

1. I-3337/15 
12.11.2015 

326 327 Измирење недостајућих средстава по основу 
расхода за геодетске услуге у циљу 
легализације објеката и хемијске анализе 
воде. (Спортски центар „Ибар“) 200.000,00 

2. I-3338/15 
12.11.2015 

426 427,429 Измирење недостајућих средстава по основу 
расхода за реализацију манифестације 
„Новембарски салон“ и расхода за учешће у 
Туристичком каравану „Моја Србија“, увећа-
њем позиције 427-Специјализоване услуге 
(424000) и позиције 429-Материјал (426000) 
Туристичка организација Краљево. 200.000,00 
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3. I-3497/15 
26.11.2015 

205 206 Измирење недостајућих средстава по основу 
расхода за санирање фасаде зграде Библио-
теке по налогу грађевинске и комуналне 
инспекције ради заштите пешака и имовине. 160.000,00 

4. I-3848/15 
29.12.2015 

114 107 Измирење недостајућих средстава по основу 
расхода за трансфер средстава Републици 
Србији у складу са Законом о привременом 
уређивању основица за обрачун и исплату 
плата, односно зарада и других сталних при-
мања код корисника јавних средстава („Слу-
жбени гласник РС“, број 116/14). (Дирекција 
за планирање и изградњу „Краљево“) 18.000,00 

 
 
 

Члан 16. 

  
 

У Извештајном периоду од 01. јануара до 31. децембра 2015. године, сагласно члану 36. Одлуке о буџету 
града Краљева за 2015. годину („Службени лист града Краљева“, број 32/14 и 23/15) решењима надлежног 
извршног органа - Градоначелника града Краљева за средства обезбеђена трансфером од другог нивоа власти 
(Републике Србије) утврђене су намене у износима ближе описаних у табели: 
 

  
 

I  НАМЕНСКИ ТРАНСФЕРИ ОД РЕПУБЛИКЕ ГРАДУ КРАЉЕВУ 
У ТОКУ 2015. ГОДИНЕ  

 
  

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-657/15 
04.03.2015 

205 Средства обезбеђена од Министарства културе и инфор-
мисања РС за реализацију пројекта суфинансирања 
матичних функција у 2015. години Народној библиотеци 
„Стефан Првовенчани“ из Краљева. 578.000,00 

2. I-1523/15 
15.05.2015 

123 Средства обезбеђена од Министарства омладине и спорта РС 
пренета на основу Уговора о реализацији пројекта „Подршка 
и промоција упражњавања здравих стилова живота младих 
на подручју града Краљева“ закљученом између Мини-
старства омладине и спорта РС и града Краљева који се 
распоређују Дирекцији за планирање и изградњу „Краљево“ 
за реализацију пројекта. 1.200.000,00 

3. I-1712/15 
08.06.2015 

159 Средства обезбеђена од Министарства културе и инфор-
мисања РС на основу Уговора о суфинансирању пројекта 
„Стварање услова за трајно чување Плаштанице Антонија 
Херајклејског из ризнице манастира Студеница“-допуна 
пројекта број 451-04-2053/2015-02 од 21.05.2015. године у 
износу од 587.850,00 динара и Уговор о суфинансирању 
пројекта Часопис „Наша прошлост“ број 401-04-2098/2015-
02 од 21.05.2015. године у износу од 448.800,00 динара 
закључен између Министарства и Народног музеја из 
Краљева. 1.036.650,00 
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4. I-1883/15 
24.06.2015 

301 Средства обезбеђена од Министарства културе и 
информисања РС на основу Уговора о финансирању 
пројекта: Завршетак радова на згради завода - „Швапчића 
кућа“ закључен између Министарства и Завода за заштиту 
споменика културе Краљево. 6.074.000,00 

5. I-1892/15 
25.06.2015 

159 Средства обезбеђена од Министарства културе и 
информисања РС у складу са Уговором о суфинансирању 
пројекта: „Јелена велика краљица“ закључен између 
Министарства и Народног музеја Краљево. 100.000,00 

6. I-2006/15 
13.07.2015 

301 Средства обезбеђена од Министарства културе и инфор-
мисања РС на основу Уговора о финансирању пројекта: 
Штампање публикације "50 година Завода за заштиту 
споменика културе Краљево“ у износу од 1.350.000,00 
динара и Уговора о финансирању пројекта: Геодетско 
техничко снимање структуре града са топографском 
представом терена и израда извештаја о статичко констру-
ктивној анализи стања свих елемената фортификације 
Хисарџика у износу од 200.000,00 динара закљученим 
између Министарства културе и информисања РС и Завода 
за заштиту споменика културе Краљево. 

1.550.000,00 
7. I-2121/15 

21.07.2015 
193 Средства обезбеђена од Министарства културе и 

информисања РС на основу Уговора о финансирању 
пројекта „Набавка опреме за правилно одлагање, коришење 
и чување архивске грађе“ Историјском архиву Краљево за 
реализацију уговорених послова. 593.000,00 

8. I-2727/15 
09.09.2015 

32 Средства обезбеђена од Министарства финансија РС за 
санирање штета насталих услед елементарних непогода 
(снежне падавине, клизишта, град, обилне падавине, олујни 
ветар, поплава и бујице) за санацију клизишта на територији 
града Краљева у току 2015. године. 1.215.000,00 

9. I-3794/15 
23.12.2015 

79 Средства обезбеђена од Министарства грађевинарства, 
саобраћаја и инфраструктуре на основу Уговора о додели 
буџетских средстава јединицама локалне самоуправе ради 
уклањања објеката, односно делова објеката на подручју 
Републике Србије за 2015. годину број 401-00-962/15-18 од 
11.12.2015. године за уклањање објеката, односно објеката 
који се граде или је њихово грађење завршено без 
грађевинске дозволе на територији града Краљева (Градска 
управа). 

5.103.800,00 
10. I-3809/15 

24.12.2015 
350 Средства обезбеђена од Министарства за рад, запошљавање, 

борачка и социјална питања РС, на основу Уговора број 401-
00-02260/47-2015-09 од 10.12.2015. године за финансирање 
пројекта „Дневни центар за старе - наш кутак за лепшу 
старост“ наменски за спровођење пројекта од стране Центра 
за социјални рад из Краљева у складу са Уговором. 946.000,00 

 
 
 
 
 
 
  
 
 
 



^lan 17.

U Iz ve {taj nom pe ri o du ja nu ar - de cem -
bar 2015. go di ne iz bu xe ta gra da Kra qe va re -
a li zo va na su sred stva na eko nom skoj kla si -
fi ka ci ji 451000 - Sub ven ci je jav nim ne fi -
nan sij skim pred u ze }i ma i or ga ni za ci ja ma
u ukup nom iz no su od 144.122.378,81 di nara.

Sub ven ci je (451000) pre ma jav nim ne fi -
nan sij skim pred u ze }i ma i or ga ni za ci ja ma
od no se se na:

- sub ven ci ju JEP „To pla na“ Kra qe vo u
skla du sa za kqu ~e nim ugo vo rom za na bav ku
ener ge na ta za grej nu se zo nu 2014/2015. go di -
nu i 2015/2016. go di nu u ukup nom iz no su od
25.000.000,00 di na ra;

- sub ven ci ja JKP „Vo do vod“ Kra qe vo u
skla du sa za kqu ~e nim ugo vo rom na ime iz -
mi re wa oba ve za pre ma Upra vi za jav ni dug
RS u okvi ru re a li za ci je kre di ta iz pro jek -
ta „Pro gram vo do snab de va wa i ka na li za ci -
je op {ti na ma sred we ve li ~i ne u Sr bi ji I-
fa za 2", u iz no su od 30.000.000,00 di na ra; 

- sub ven ci ju JKP „^i sto }a“ Kra qe vo u
skla du sa za kqu ~e nim ugo vo rom za u~e {}e u
na bav ci opre me za oba vqa we ko mu nal ne de -
lat no sti - dva sme }a ra u iz no su od 7.000.000,00
di na ra;

- sub ven ci ju JKP „Pu te vi“ Kra qe vo u
skla du sa za kqu ~e nim ugo vo rom za u~e {}e u
na bav ci ro ta cij skog si lo snog po si pa ~a i
ure |a ja za me {a we mo krog sred stva za zim sko
odr ̀ a va we pu te va u iz no su od 5.000.000,00
di na ra;

- sub ven ci ju JKP „Pi ja ca“ Kra qe vo u
skla du sa za kqu ~e nim ugo vo rom za iz mi re -
we te ku }ih oba ve za za ko mu nal ne i ener get -
ske uslu ge u iz no su od 6.000.000,00 di na ra;

- sub ven ci ju JKP „Op {tin ska stam be na
agen ci ja“ Kra qe vo, za iz mi re we te ku }ih
oba ve za po re za za ener get ske i ko mu nal ne
uslu ge, po re za na imo vi nu i po re za na do dat -
nu vred nost u iz no su od 2.500.000,00 di na ra;

- sub ven ci je po osno vu pre mi je osi gu ra wa
use va, plo do va, ra sad ni ka i mla dih vi {e go di -
{wih za sa da i `i vo ti wa po qo pri vred nim

ga zdin stvi ma (625 no si o ca po qo pri vred nog
ga zdin stva), u iz no su od 23.786.476,82 di na ra;

- re gres za re pro duk tiv ni ma te ri jal (za
ve {ta~ ko ose me wa va we uma ti ~e nih kra va i
ju ni ca), za 1.656 no si o ca po qo pri vred nih ga -
zdin sta va (6.434 gr la), u iz no su od 9.651.000,00
di na ra;

- kre dit nu po dr {ku za su fi nan si ra we
ka ma ta za po qo pri vred ne kre di te za ku po -
vi nu no ve po qo pri vred ne me ha ni za ci je, ma -
{i na, opre me i re pro ma te ri ja la u sto ~ar -
stvu, vo }ar stvu, po vr tar stvu i ra tar stvu,
ku po vi nu sto ke, `i vi ne, p~e la i ri bqe mla -
|i, iz grad wu pla ste ni ka, ku po vi nu sad nog
ma te ri ja la u po vr tar stvu i vo }ar stvu, sred -
sta va za za {ti tu bi qa, si ste ma za na vod wa -
va we i iz grad wu bu na ra (91 ko ri snik), u iz -
no su od 4.533.901,99 di na ra;

- in ve sti ci je u fi zi~ ka sred stva po qo -
pri vred nim ga zdin stvi ma u iz no su 30% od
vred no sti in ve sti ci je, od no sno 45% za pod -
ru~ ja sa ote ̀ a nim uslo vi ma ra da u po qo -
pri vre di (128 ko ri sni ka - po ro di~ nih ga -
zdin sta va), u iz no su od 28.993.844,00 di na ra;

- pra }e we re a li za ci je pro gra ma na bav ke
vi so ko kva li tet nih pri plod nih ju ni ca i pr -
vih `en skih te li }a u iz no su od 1.500.000,00
di na ra u skla du sa Ugo vo rom sa Po qo pri -
vred no sa ve to dav nom i stru~ nom slu ̀ bom
Kra qe vo i

- po dr {ku spro vo |e wu sa ve to dav nih i
stru~ nih po slo va u po qo pri vre di za or ga -
ni zo va we po se te po qo pri vred ni ka po qo -
pri vred nom saj mu u No vom Sa du u iz no su od
157.156,00 di na ra;  

^lan 18.

Od lu ka o za vr {nom ra ~u nu bu xe ta gra da
Kra qe va za 2015. go di nu sa dr ̀ i Iz ve {taj
eks ter ne re vi zi je o fi nan sij skim iz ve {ta -
ji ma ovla {}e ne re vi zor ske ku }e HLB DST-
RE VI ZI JA d.o.o. No vi Be o grad za pe riod od
01. ja nu a ra do 31. de cem bra 2015. go di ne, ko -
ji je sa stav ni deo ove od lu ke.
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ZA VR [NE OD RED BE

^lan 19.

Od lu ku o za vr {nom ra ~u nu bu xe ta gra -
da Kra qe va za 2015. go di nu do sta vi ti Upra -
vi za tre zor, na kon usva ja wa u skla du sa za -
ko nom. 

^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: 011-182/2016-III
Da na: 3. oktobra 2016. go di ne 

Predsednik 
Skup{tine grada Kraqeva

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

366. 

Na osno vu ~la na 6. stav 2, ~la na 43. stav
1. i ~la na 46. stav 1. Za ko na o bu xet skom si -
ste mu („Slu ̀ be ni gla snik RS“, broj 54/09,
73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13 is pr.
108/13, 142/14, 68/15 - dr. za kon i 103/15),
~la na 32. ta~ ka 2), a u ve zi sa ~la nom 66.

stav 3. Za ko na o lo kal noj sa mo u pra vi („Slu -
`be ni gla snik RS“, broj 129/07 i 83/14 - dr.
za kon), ~la na 26. ta~ ka 2) ~la na 89. stav 1. i
2. i ~la na 121. stav 2. Sta tu ta gra da Kra qe -
va („Slu ̀ be ni list gra da Kra qe va“, broj
15/13 - pre ~i {}en tekst), 

Skup {ti na gra da Kra qe va, na sed ni ci
odr ̀ a noj da na 30. sep tem bra i 3. ok to bra
2016. 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 BU XE TU GRA DA KRA QE VA 

ZA 2016. GO DI NU

I OP [TI DEO

^lan 1.

U Od lu ci o bu xe tu gra da Kra qe va za
2016. go di nu („Slu ̀ be ni list gra da Kra qe -
va“, broj 29/15), (u da qem tek stu: Od lu ka),
~lan 1. Od lu ke me wa se i gla si:

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

Bu xet gra da Kra qe va za 2016. go di nu sa -
sto ji se od: (ko lo na 3.):
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Б.   РАЧУН ФИНАНСИРАЊА   
Примања од продаје финансијске имовине  
(конта 9211, 9221, 9219, 9227, 9228) 0,00 0,00 
Примања од задуживања (категорија 91) 209.000.000,00 209.000.000,00 
Неутрошена средства из предходних година 62.735.906,00 112.705.635,58 
Издаци за отплату главнице дуга (61) 85.000.000,00 81.000.000,00 
Издаци за набавку финансијске имовине  
(која није у циљу спровођења јавних политика) 0,00  
Нето финансирање 186.735.906,00 240.705.635,58 

 
Приходи и примања по основу продаје нефинансијске имовине утврђени су у следећим износима у Рачуну 

прихода и примања, расхода и издатака (колона 4):  
у динарима 

 

ОПИС 
Економскa 

Класификација 

План за  
2016. годину  
из буџета 

Измене и допуне 
Одлуке за 2016. 

годину   
1. 2. 3. 4. 

УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА (7+8) 2.999.344.776,00 3.112.513.765,98 

1. Порески приходи 71 1.854.930.000,00 1.834.720.000,00 

    1.1. Порез на доходак, добит и капиталне добитке 711 1.329.350.000,00 1.337.300.000,00 
    1.2. Порез на имовину 713 393.000.000,00 358.000.000,00 
    1.3. Порез на добра и услуге 714 81.080.000,00 85.920.000,00 
    1.4. Други порески приход 716+719 51.500.000,00 53.500.000,00 

2. Донације и трансфери 73 777.600.000,00 793.538.000,00 

    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 733 777.600.000,00 793.538.000,00 
            2.3.1. Текући трансфери од других нивоа   
                       власти 7331 750.100.000,00 793.538.000,00 
            2.3.2. Капитални трансфери од других нивоа  
                      власти 7332 27.500.000,00  

3. Други приходи 74 364.364.776,00 472.755.765,98 

    3.1. Приходи од имовине 741 282.534.776,00 320.129.765,98 
    3.2. Приходи од продаје добара и услуга 742 35.700.000,00 95.560.000,00 
    3.3. Новчане казне и одузета имовинска корист 743 22.080.000,00 27.820.000,00 
    3.4. Добровољни трансфери од физичких и  
           правних лица 744 12.250.000,00 12.691.000,00 
    3.5. Мешовити и неодређени приходи 745 11.800.000,00 16.555.000,00 

4. Меморандумске ставке за рефундацију расхода 77 2.050.000,00 2.050.000,00 

5. Примања од продаје основних средстава 81 400.000,00 1.250.000,00 

6. Примања од продаје природне имовине 84 0,00 8.200.000,00 
 
 

Расходи и издаци за набавку нефинансијске имовине утврђени су у следећим износима у Рачуну прихода и 
примања, расхода и издатака (колона 4): 

                                                                                                                                                                            у динарима 
 

ОПИС 
Економскa  

класификација 

План за  
2016. годину  
из буџета 

Измене и допуне 
Одлуке за 2016. 

годину   
1. 2. 3. 4. 

УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (4+5)  3.194.580.682,00 3.358.377.401,56 

1. ТЕКУЋИ РАСХОДИ 4 2.616.595.682,00 2.717.525.768,56 
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ОПИС 
Економскa  

класификација 

План за  
2016. годину  
из буџета 

Измене и допуне 
Одлуке за 2016. 

годину   
1. 2. 3. 4. 

    1.1. Расходи за запослене 41 657.365.900,00 658.461.000,00 

           1.1.1. Плате, додаци и накнаде запослених 411 523.107.000,00 527.310.800,00 
           1.1.2. Социјални доприноси на терет послодавца 412 93.713.900,00 94.401.000,00 
           1.1.3. Остали расходи за запослене 413-417 40.545.000,00 36.749.200,00 

    1.2. Расходи за коришћење роба и услуга 42 1.065.758.382,00 1.219.940.536,56 

    1.3. Расходи по основу отплате камата 44 10.124.000,00 4.121.000,00 

    1.4. Субвенције 45 98.000.000,00 98.000.000,00 
           1.4.1. Субвенције јавним нефинансијским предузећима и  
                     организацијама 451 90.000.000,00 98.000.000,00 
           1.4.2. Субвенције приватним предузећима 454 8.000.000,00 0,00 

    1.5. Трансфери осталим нивоима власти 463 466.700.000,00 443.231.032,00 

           1.5.1. Текући трансфери осталим нивоима власти 4631 415.368.000,00 404.659.672,00 
           1.5.2. Капитални трансфери осталим нивоима власти 4632 51.332.000,00 38.571.360,00 

     1.6. Дотације организацијама обавезног социјалног осигурања 464 10.000.000,00 10.220.000,00 

     1.7. Остале дотације и трансфери 465 81.527.400,00 60.382.000,00 

           1.7.1. Остале текуће дотације и трансфери  4651 61.327.400,00 55.182.000,00 
           1.7.2. Остале капиталне дотације 4652 20.200.000,00 5.200.000,00 

     1.8. Накнаде за социјалну заштиту из буџета 472 107.700.000,00 102.840.000,00 

     1.9. Остали расходи 48 87.420.000,00 104.330.200,00 

           1.9.1. Дотације невладиним организацијама 481 62.060.000,00 62.060.000,00 
           1.9.2. Порези, обавезне таксе и казне 482 4.510.000,00 4.570.200,00 
           1.9.3. Новчане казне и пенали по решењу судова 483 2.100.000,00 9.700.000,00 
           1.9.4. Накнада штете за повреду или штету насталу услед  
                     елементарних непогода или других природних 
                     узорака 484 6.000.000,00 9.750.000,00 
           1.9.5. Накнада штете за повреде или штету наненту од  
                     стране државних органа 485 12.750.000,00 18.250.000,00 

     1.10. Средства резерве 499 32.000.000,00 16.000.000,00 

2. ИЗДАЦИ ЗА НАБАВКУ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ 5 577.985.000,00 640.851.633,00 

     2.1. Издаци за нефинансијску имовину  51 437.985.000,00 500.851.633,00 

     2.2. Природна имовина 54 140.000.000,00 140.000.000,00 
 

 
Примања од задуживања, неутрошена средства из претходних година и издаци за отплату главнице дуга 

утврђују се у Рачуну финансирања у следећим износима (колона 4): 
 

Б. РАЧУН ФИНАНСИРАЊА 
Економскa 

класификација 

План за  
2016. годину  
из буџета 

Измене и допуне 
Одлуке за 2016. 

годину   

IX.РАЧУН ФИНАНСИРАЊА     

1. Примања од продаје финансијске имовине  

(конта 9211, 
9221, 9219, 
9227, 9228)  

 

2. Примања од задуживања  91 209.000.000,00 209.000.000,00 

3. Неутрошена средства из предходних година  62.735.906,00 112.705.635,58 

4. Издаци за отплату главнице дуга  61 85.000.000,00 81.000.000,00 
5. Издаци за набавку финансијске имовине која није у циљу 
спровођења јавних политика  (део 62)  

 

 НЕТО ФИНАНСИРАЊЕ    186.735.906,00 240.705.635,58 
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Члан 2. 
 

Члан 2. Одлуке мења се и гласи:  
„Средства за финансирање фискалног дефицита и издатака за отплату главнице по основу обавеза буџета 

града Краљева у 2016. години из члана 1. ове одлуке у укупном износу од 240.705.635,58динара, обезбедиће се 
из примања од задуживања и неутрошених средстава из предходних година“. 
     
           

Члан 3. 
 
 

Члан 3. Одлуке мења се и гласи: 
„Укупни планирани буџетски приходи и примања и пренета средства из ранијих година утврђују се у 

следећим износима (колона 8):          
    

у динарима 
 

Редни 
број 

Кате-
горија 

Група 
Синте- 
тички  
конто 

Анали- 
тички  
конто 

О П И С 

Одлука о 
буџету 

за 2016. годину 
 

Измене и 
допуне Одлуке 
за 2016. годину 

% 
8/7 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
   321311  Нерас.вишак прихода и 

примања или дефицит из 
ранијих год. 62.735.906,00 112.705.635,58 179,65 

1. 710000    Порези 1.854.930.000,00 1.834.720.000,00 98,91 
1.1.  711000   Порез на доходак, добит и 

капиталне добитке 1.329.350.000,00 1.337.300.000,00 100,6 
1.1.1.   711100  Порези на доходак и капиталне 

добитке које плаћају физичка 
лица 1.329.350.000,00 1.337.300.000,00 100,6 

1.1.1.1.    711110 Порез на зараде 1.105.000.000,00 1.105.000.000,00 100,00 
1.1.1.2.    711120 Порез на приходе од самосталних 

делатности 108.500.000,00 107.750.000,00 99,31 
1.1.1.3.    711140 Порез на приходе од имовине 31.350.000,00 3.050.000,00 9,73 
1.1.1.4.    711160 Порез на приходе од осигурања 

лица 0,00 0,00  
1.1.1.5.    711190 Порез на друге приходе 84.500.000,00 121.500.000,00 143,79 

1.2.  713000   Порез на имовину 393.000.000,00 358.000.000,00 91,09 
1.2.1.   713100  Периодични порези на 

непокретности 303.000.000,00 280.000.000,00 92,41 
1.2.1.1.    713120 Порез на имовину 303.000.000,00 280.000.000,00 92,41 
1.2.2.   713300  Порез на заоставштину, наслеђе и 

поклон 15.500.000,00 17.500.000,00 112,90 
1.2.2.1.    713310 Порез на наслеђе и поклон 15.500.000,00 17.500.000,00 112,90 
1.2.3.   713400  Порез на финансијске и капиталне 

трансакције 74.500.000,00 60.500.000,00 81,21 
1.2.3.1.    713420 Порез на капиталне трансакције 74.500.000,00 60.500.000,00 81,21 
1.2.4.   713600  Други периодични порези на 

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

1.3.  714000   Порез на добра и услуге 81.080.000,00 85.920.000,00 105,97 
1.3.1. 

 
  714500 

 
 Порези, таксе и накнаде на 

употребу добара, на дозволу да се 
добра употребљавају или 
делатности обављају 81.080.000,00 85.920.000,00 105,97 

1.3.1.1.    714510 Порез, таксе и накнаде на моторна 
возила 50.510.000,00 55.010.000,00 108,91 

1.3.1.2.    714540 Накнаде за коришћење добара од 
општег интереса 500.000,00 850.000,00 170,00 
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Редни 
број 

Кате-
горија 

Група 
Синте- 
тички  
конто 

Анали- 
тички  
конто 

О П И С 

Одлука о 
буџету 

за 2016. годину 
 

Измене и 
допуне Одлуке 
за 2016. годину 

% 
8/7 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1.3.1.3.    714550 Концесионе накнаде и боравишне 

таксе 1.500.000,00 1.500.000,00 100,00 
1.3.1.4.    714560 Општинске и градске накнаде 28.500.000,00 28.500.000,00 100,00 
1.3.1.5.    714570 Општинске и градске комуналне 

таксе 70.000,00 60.000,00 85.71 
1.4.  716000   Други порези 51.500.000,00 53.500.000,00 103,88 

1.4.1. 
 

  716100 
 

 Други порези које искључиво 
плаћају предузећа, односно 
предузетници 51.500.000,00 53.500.000,00 103,88 

1.4.1.1.    716110 Комунална такса на фирму 51.500.000,00 53.500.000,00 103,88 
2. 730000    Донације и трансфери 777.600.000,00 793.538.000,00 102,05 

2.1.  731000   Донације од иностраних држава 0,00 0,00  
2.1.1.   731100  Текуће донације од иностраних 

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

држава у корист нивоа градова 0,00 0,00  
2.1.2.   731200  Капиталне донације од 

иностраних држава 0,00 0,00  
2.1.2.1.    731240 Капиталне донације од 

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

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

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

2.2.1.1. 
 

   732140 
 

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

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

2.2.2.1. 
 

   732240 
 

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

2.3.  733000   Трансфери од других нивоа 
власти 777.600.000,00 793.538.000,00 105,79 

2.3.1.   733100  Текући трансфери од других 
нивоа власти 750.100.000,00 793.538.000,00 105,79 

2.3.1.1.    733140 Текући трансфери од других нивоа 
власти у корист нивоа градова 750.100.000,00 793.538.000,00 105,79 

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

2.3.2.1. 
 

   733240 
 

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

3. 740000    Други приходи 364.364.776,00 472.755.765,98 129,75 
3.1.  741000   Приходи од имовине 282.534.776,00 320.129.765,98 113,31 

3.1.1.   741100  Камате 14.500.000,00 9.500.000,00 65,52 
3.1.1.1.    741140 Камате на средства 

консолидованог рачуна трезора 
града 14.500.000,00 9.500.000,00 65,52 

3.1.2.   741200  Дивиденде 0,00 0,00  
3.1.2.1.    741240 Дивиденде буџета града 0,00 0,00  
3.1.3.   741400  Приходи од имовине који припада 

имаоцима полисе осигурања 300.000,00 300.000,00 100,00 
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3.1.3.1.    741410 Приходи од имовине који припада 
имаоцима полиса осигурања 300.000,00 300.000,00 100,00 

3.1.3.   741500  Закуп непроизведене имовине 267.734.776,00 310.329.765,98 115,91 
3.1.3.1.    741510 Накнада за коришћење природних 

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

пољопривредног земљишта 6.000.000,00 5.000.000,00 83,33 
3.1.3.3.    741530 Накнада за коришћење простора и 

грађевинског земљишта 261.734.776,00 305.314.765,98 116,65 
3.1.3.4. 

 
   741540 

 
Накнаде за коришћење речних оба-
ла, туристичких погодности и бања 0,00 15.000,00  

3.1.3.5. 
 

   741550 
 

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

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

3.2.  742000   Приходи од продаје добара и 
услуга 35.700.000,00 95.560.000,00 267,68 

3.2.1. 
 

  742100 
 

 Приходи од продаје добара и 
услуга или закупа од стране 
тржишних организација 24.700.000,00 39.560.000,00 160,16 

3.2.1.1. 
 

   742140 
 

Приходи од продаје добара или 
услуга од стране тржишних 
организација у корист нивоа 
градова 24.700.000,00 39.560.000,00 116,19 

3.2.2.   742200  Таксе и накнаде 3.500.000,00 43.500.000,00 1242,86 
3.2.2.1.    742240 Таксе у корист нивоа града 3.500.000,00 18.500.000,00 528,57 
3.2.2.2.    742250 Таксе у корист нивоа општине 0,00 25.000.000,00  
3.2.3. 

 
  742300 

 
 Споредне продаје добара и услуга 

које врше државне нетржишне 
јединице 7.500.000,00 12.500.000,00 166,67 

3.2.3.1. 
 

   742340 
 

Приходи буџета града од споредне 
продаје добара и услуге које врше 
државне нетржишне јединице 7.500.000,00 12.500.000,00 166,67 

3.3.  743000   Новчане казне и одузета 
имовинска корист 22.080.000,00 27.820.000,00 126,00 

3.3.1.   743300  Приходи од новчаних казни за 
прекршаје  22.080.000,00 27.820.000,00 126,00 

3.3.1.1. 
 

   743320 
 

Приходи од новчаних казни за 
прекршаје у корист нивоа 
Републике 18.500.000,00 22.500.000,00 121,62 

3.3.1.2.    743340 Приходи од новчаних казни за 
прекршаје у корист нивоа градова 3.570.000,00 5.320.000,00 149,02 

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

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

нивоа градова 0,00 0,00  
3.3.3.   743500  Приходи од одузете имовинске 

користи 0,00 0,00  
3.3.3.1.    743520 Приходи од одузете имовинске 

користи у корист нивоа 
Републике 0,00 0,00  
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3.4.  744000   Добровољни трансфери од 

физичких и правних лица 12.250.000,00 12.691.000,00 103,60 
3.4.1.   744100  Текући добровољни трансфери од 

физичких и правних лица 7.500.000,00 6.348.000,00 84,64 
3.4.1.1. 

 
   744140 

 
Текући добровољни трансфери од 
физичких и правних лица у 
корист нивоа градова 7.500.000,00 6.348.000,00 84,64 

3.4.2.   744200  Капитални добровољни трансфери 
од физичких и правних лица  4.750.000,00 6.343.000,00 133,54 

3.4.2.1. 
 

   744240 
 

Капитални добровољни 
трансфери од физичких и правних 
лица у корист нивоа градова 4.750.000,00 6.343.000,00 133,54 

3.5.  745000   Мешовити и неодређени 
приходи 11.800.000,00 16.555.000,00 140,30 

3.5.1.   745100  Мешовити и неодређени приходи 11.800.000,00 16.555.000,00 140,30 
3.5.1.1.    745140 Мешовити и неодређени приходи 

у корист нивоа градова 11.800.000,00 16.555.000,00 140,30 
4. 770000    Меморандумске ставке за 

рефундацију расхода 2.050.000,00 2.050.000,00 100,00 
4.1.  771000   Меморандумске ставке за 

рефундацију расхода 1.800.000,00 1.800.000,00 100,00 
4.1.1.   771100  Меморандумске ставке за 

рефундацију расхода 1.800.000,00 1.800.000,00 100,00 
4.1.1.1.    771110 Меморандумске ставке за 

рефундацију расхода 1.800.000,00 1.800.000,00 100,00 
4.2. 

 
 772000 

 
  Меморандумске ставке за 

рефундацију расхода из 
претходне године 250.000,00 250.000,00 100,00 

4.2.1. 
 

  772100 
 

 Меморандумске ставке за 
рефундацију расхода из 
претходне године 250.000,00 250.000,00 100,00 

4.2.1.1. 
 

   772110 
 

Меморандумске ставке за 
рефундацију расхода из 
претходне године 250.000,00 250.000,00 100,00 

5. 810000    Примања од продаје основних 
средстава 400.000,00 1.250.000,00 312,50 

5.1.  811000   Примања од продаје 
непокретности 350.000,00 1.200.000,00 342,86 

5.1.1.   811100  Примања од продаје 
непокретности 350.000,00 1.200.000,00 342,86 

5.1.1.1.    811140 Примања од продаје непокретности 
у корист нивоа градова 350.000,00 1.200.000,00 342,86 

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

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

5.2.1.1.    812140 Примања од продаје покретних 
ствари у корист нивоа градова 0,00 0,00  

5.3.  813000   Примања од продаје осталих 
основних средстава 50.000,00 50.000,00 100,00 

5.3.1.   813100  Примања од продаје осталих 
основних средстава 50.000,00 50.000,00 100,00 

5.3.1.1. 
 

   813140 
 

Примања од продаје осталих 
основних средстава у корист 
нивоа градова 50.000,00 50.000,00 100,00 
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6. 840000    Примања од продаје природне 

имовине 0,00 8.200.000,00  
6.1.  841000   Примања од продаје земљишта 0,00 8.200.000,00  

6.1.1.   841100  Примања од продаје земљишта 0,00 8.200.000,00  
6.1.1.1.    841140 Примања од продаје земљишта у 

корист нивоа градова 0,00 8.200.000,00  
7. 910000    Примања од задужења 209.000.000,00 209.000.000,00 100,00 

7.1.  911000   Примања од домаћих задужења 209.000.000,00 209.000.000,00 100,00 
7.1.1. 

 
  911100 

 
 Примања од емитовања домаћих 

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

7.1.1.1. 
 

   911140 
 

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

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

7.1.2.1. 
 

   911240 
 

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

7.1.3.   911400  Примања од задуживања од 
пословних банака у земљи 209.000.000,00 209.000.000,00 100,00 

7.1.2.1. 
 

   911440 
 

Примања од задуживања од 
пословних банака у земљи у 
корист нивоа градова 209.000.000,00 209.000.000,00 100,00 

8. 920000    Примања од продаје 
финансијске имовине 8.500.000,00 5.500.000,00 64,71 

8.1.  921000   Примања од продаје домаће 
финансијске имовине 8.500.000,00 5.500.000,00 64,71 

8.1.1. 
 

  921600 
 

 Примања од отплате кредита 
датих физичким лицима и 
домаћинствима у земљи 8.500.000,00 5.500.000,00 64,71 

8.1.1.1. 
 

   921640 
 

Примања од отплате кредита 
датих домаћин. у земљи у корист 
нивоа градова 8.500.000,00 5.500.000,00 64,71 

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

8.1.2.1. 
 

   921940 
 

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

     УКУПНИ ПРИХОДИ И 
ПРИМАЊА  (7+8+9): 3.216.844.776,00 3.327.013.765,98 103,42 

     СВЕГА БУЏЕТ  321+(7+8+9): 3.279.580.682,00 3.439.719.401,56 104,88 
 

 
Члан 4. 

 
Члан 4. Одлуке мења се и гласи: 
„Укупни планирани буџетски расходи и издаци по основним наменама утврђују се у следећим износима 

(колона 5): 
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Пози-
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за 2016. годину  

 %   
5/4 

1 2 3 4 5 6 
1.  КОНСОЛИДАЦИЈА ИЗДАТАКА ИЗ БУЏЕТА      
1 411000 Плате, додаци и накнаде запослених   523.107.000,00 527.310.800,00 100,80 
2 412000 Социјални доприноси на терет послодавца 93.713.900,00 94.401.000,00 100,73 
3 413000 Накнаде у натури 2.060.000,00 1.570.000,00 76,21 
4 414000 Социјална давања запосленима 14.755.000,00 10.525.000,00 71,33 
5 415000 Накнаде трошкова за запослене 15.280.000,00 14.378.000,00 94,10 
6 416000 Награде запосленима и остали посебни расходи 8.450.000,00 10.276.200,00 121,61 
7 421000 Стални трошкови 294.875.000,00 324.368.800,00 110,00 
8 422000 Трошкови путовања 2.590.000,00 2.360.000,00 91,12 
9 423000 Услуге по уговору 135.135.000,00 232.708.050,00 172,20 

10 424000 Специјализоване услуге 189.063.382,00 205.563.166,56 108,73 
11 425000 Текуће поправке и одржавање  390.210.000,00 399.885.520,00 102,48 
12 426000 Материјал 53.885.000,00 55.055.000,00 102,17 
13 431000 Амортизација некретнина и опреме 0,00 0,00  
14 441000 Отплата камата домаћим пословним банкама 9.500.000,00 3.500.000,00 36,84 
15 444000 Пратећи трошкови задуживања 624.000,00 621.000,00 99,52 
16 451000 Субвенције јавним нефинансијским предузећима и 

организацијама 90.000.000,00 98.000.000,00 108,89 
17 454000 Субвенције приватним предузећима 8.000.000,00 0,00  
18 472000 Накнаде за социјалну заштиту из буџета 107.700.000,00 102.840.000,00 95,49 
19 481000 Дотације невладиним организацијама 62.060.000,00 62.060.000,00 100,00 
20 482000 Порези,обавезне таксе и казне  4.510.000,00 4.750.200,00 101,33 
21 483000 Новчане казне и пенали по решењу судова  2.100.000,00 9.700.000,00 461,90 
22 484000 Накнада штете за повреде или штету насталу услед 

елементарних непогода или других природних узрока 6.000.000,00 9.750.000,00 162,50 
23 485000 Накнада штете за повреде или  штету нанету од стране 

државних органа 12.750.000,00 18.250.000,00 143,14 
24 499000 Средства резерве: 32.000.000,00 16.000.000,00 50,00 

  Стална резерва            1.000.000,00    
  Текућа резерва           15.000.000,00    

25 511000 Зграде и грађевински објекти 406.125.000,00 460.880.000,00 113,48 
26 512000 Машине и опрема 28.660.000,00 37.061.633,00 129,31 
27 513000 Остале некретнине и опрема 0,00 0,00  
28 515000 Нематеријална имовина 3.200.000,00 2.910.000,00 90,94 
29 523000 Залихе робе за даљу продају 0,00 0,00  
30 541000 Земљиште 140.000.000,00 140.000.000,00 100,00 
31 611000 Отплата главнице домаћим пословним банкама 85.000.000,00 81.000.000,00 95,29 
32 621000 Набавка домаће финансијске имовине 0,00 342.000,00  
2.  Трансфери осталим нивоима власти    
33 463100 Текући трансфери осталим нивоима власти 415.368.000,00 404.659.672,00 97,42 
34 463200 Капитални трансфери осталим нивоима власти 51.332.000,00 38.571.360,00 75,14 
3.  Дотације организацијама обавезног соц. осигурања    
35 464100 Текуће дотације организацијама обавезног соц. осигурања 10.000.000,00 10.220.000,00 102,20 
4.   Остале дотације и трансфери    
36 465100 Остале текуће дотације и трансфери 61.327.400,00 55.182.000,00 89,98 
37 465200 Остале капиталне дотације и трансфери 20.200.000,00 5.200.000,00 25,74 

  СВЕГА СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА: 3.279.580.682,00 3.439.719.401,56 104,88 
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Члан 5. 
 

Члан 5. Одлуке мења се и гласи: 
„Укупни расходи и издаци буџета града Краљева у 2016. години према функционалној класификацији 

планирани су у следећим износима (колона 4): 
                                                                                                                                                                                                         

                      
                                    у дин. 

 

ОПИС 
 
 

ФУНКЦИОНАЛНА 
КЛАСИФИКАЦИЈА 

 

ОДЛУКА ЗА  
2016. годину 

 

ИЗМЕНЕ И 
ДОПУНЕ 

ОДЛУКЕ ЗА 
 2016. годину 

 
 

1 2 3 4 

Незапосленост 050 10.000.000,00 10.220.000,00 
Социјална помоћ угроженом становништву, 
некласификована на другом месту 070 75.700.000,00 74.665.440,00 
Социјална заштита некласификована на другом 
месту 090 128.600.000,00 108.715.000,00 
Извршни и законодавни орган, финансијски и 
фискални послови и спољни послови 110 154.110.000,00 239.647.000,00 
Опште јавне услуге некласификоване на другом 
месту 160 129.000.000,00 142.767.067,00 
Трансакције јавног дуга 170 95.000.000,00 85.000.000,00 
Судови 330 9.180.000,00 9.155.000,00 
Општи економски и комерцијални послови и 
послови по питању рада 410 339.405.000,00 430.080.000,00 
Пољопривреда, шумарство, лов и риболов 420 92.375.000,00 92.375.000,00 
Саобраћај 450 28.000.000,00 28.026.000,00 
Туризам 473 16.540.100,00 15.773.000,00 
Заштита животне средине некласификована на 
другом месту 560 40.500.000,00 40.553.950,74 
Развој заједнице 620 1.237.990.000,00 1.246.653.520,00 
Услуге јавног здравства 740 26.000.000,00 23.950.000,00 
Услуге рекреације и спорта 810 32.783.700,00 33.560.700,00 
Услуге културе 820 201.254.082,00 224.750.131,82 
Предшколско образовање 911 298.142.800,00 289.212.000,00 
Основно образовање 912 247.017.000,00 235.314.492,00 
Средње образовање 920 117.983.000,00 109.301.100,00 
УКУПНО:  3.279.580.682,00 3.439.719.401,56 

 

 
Члан 6. 

 
Члан 6. Одлуке мења се и гласи:  
„Преглед планираних капиталних издатака буџетских корисника за текућу и наредне две буџетске године:  
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у динарима 
 

Раздео
/ 

Глава 
Буџетски корисник Опис капиталног пројекта 2016 2017 2018 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 
5/02 Јавно предузеће за уређивање 

грађевинског земљишта 
"Краљево" Затворени базен I, II, III   30.000.000,00 50.000.000,00 360.000.000,00 

  Реконструкц. улица и тргова 69.250.000,00 51.000.000,00 0,00 

 
 Реконстукција Атлетског 

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

 
 Изградња фекалне 

канализације 24.200.000,00 20.000.000,00 20.000.000,00 

 
 Изградња павиљона Дечјег 

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

десно обалног насипа у 
Жичком пољу 27.350.000,00 27.500.000,00 10.000.000,00 

  Изградња спомен собе 6.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 
  Изградња водовода у 

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

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

Јавно предузеће за уређивање 
грађевинског земљишта"Краљево"     
УКУПНО  253.200.000,00 399.500.000,00 590.600.000,00 

 
 

Члан 7.  
 

Члан 7. Одлуке мења се и гласи: 
„Из средстава буџета града Краљева финансираће се расходи и издаци према програмској класификацији у 

2016. години у следећим износима: 
 

                                   
у динарима  

 

Шифра 

Назив 
Средства  
из буџета 

Структ- 
ура % 

Средства из 
других 
извора 

Укупна 
средства 

Програм 

 
Програмска 
активност/  
Пројекат 

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

просторно планирање 
370.745.520,00 10,8 0 370.745.520,00 

  
1101-0001 Стратешко, просторно и урбанистичко 

планирање 248.450.000,00    
  1101-0002 Уређивање грађевинског земљишта 122.295.520,00    

0601  Програм 2.  Комунална делатност 371.600.000,00 13,6 0 371.600.000,00 

  0601-0001 Водоснабдевање 15.000.000,00    
  0601-0002 Управљање отпадним водама   36.200.000,00    
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Шифра 

Назив 
Средства  
из буџета 

Структ- 
ура % 

Средства из 
других 
извора 

Укупна 
средства 

Програм 

 
Програмска 
активност/  
Пројекат 

  0601-0003 Одржавање депонија 15.000.000,00    
  0601-0004 Даљинско грејање     
  0601-0005 Јавни превоз     
  0601-0006 Паркинг сервис     

  
0601-0007 Уређивање, одржавање и коришћење 

пијацa     
  0601-0008 Јавна хигијена 84.000.000,00    
  0601-0009 Уређење и одржавање зеленила 53.500.000,00    
  0601-0010 Јавна расвета 155.900.000,00    
  0601-0011 Одржавање гробаља и погребне услуге     
  0601-0012 Одржавање стамбених зграда     
  0601-0013 Ауто-такси превоз путника     
  0601-0014 Остале комуналне услуге 12.000.000,00    

1501  Програм 3.  Локални економски развој 0,00 0,0 0 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 0,5 2.934.000,00 18.707.000,00 

  1502-0001 Управљање развојем туризма 10.673.000,00  2.934.000,00  
  1502-0002 Туристичка промоција 5.100.000,00    

0101  Програм 5.  Развој пољопривреде 92.375.000,00 2,7 0 92.375.000,00 

  
0101-0001 Унапређење  услова за пољопривредну 

делатност 92.375.000,00    
  0101-0002 Подстицаји пољопривредној производњи     
  0101-0003 Рурални развој     

0401  Програм 6.  Заштита животне средине 40.553.950,74 1,2 0 40.553.950,74 

  
0401-0001 Управљање заштитом животне средине и 

природних вредности 40.553.950,74    
  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 407.050.000,00 11,8 0 407.050.000,00 

  
0701-0001 Управљање саобраћајном 

инфраструктуром     
  0701-0002 Одржавање путева 407.050.000,00    

2001  Програм 8.  Предшколско васпитање 241.577.200,00 7,0 74.516.040,00 316.093.240,00 
  2001-0001 Функционисање предшколских установа  241.577.200,00  74.516.040,00  

2002  Програм 9.  Основно образовање 235.314.492,00 6,8 0 235.314.492,00 
  2002-0001 Функционисање основних школа 235.314.492,00    

2003  Програм 10. Средње образовање 109.301.100,00 3,2 0 109.301.100,00 
  2003-0001 Функционисање средњих школа 109.301.100,00    
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Шифра 

Назив 
Средства  
из буџета 

Структ- 
ура % 

Средства из 
других 
извора 

Укупна 
средства 

Програм 

 
Програмска 
активност/  
Пројекат 

0901  Програм 11.  Социјална  и дечја 
заштита 

81.040.440,00 2,4 0 81.040.440,00 

  0901-0001 Социјалне помоћи 65.340.440,00    

  
0901-0002 Прихватилишта, прихватне станице и 

друге врсте смештаја 6.750.000,00    

  
0901-0003 Подршка социо-хуманитарним 

организацијама     

  
0901-0004 Саветодавно-терапијске и социјално-

едукативне услуге 8.950.000,00    
  0901-0005 Активности Црвеног крста     

1801  Програм 12.  Примарна здравствена 
заштита 

23.950.000,00 0,7 0 23.950.000,00 

  
1801-0001 Функционисање установа примарне 

здравствене заштите 23.950.000,00    
1201  Програм 13.  Развој културе 224.750.131,82 6,5 19.126.500,00 243.876.631,82 

 1201-0001 Функционисање локалних установа 
културе 197.242.622,00  19.126.500,00  

  
1201-0002 Подстицаји културном и уметничком 

стваралаштву 27.507.509,82    
1301  Програм 14.  Развој спорта и омладине 33.560.700,00 1,0 3.000.000,00 36.560.700,00 

  
1301-0001 Подршка локалним спортским 

организацијама, удружењима и савезима     

  

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

 1301-0003 Одржавање спортске инфраструктуре 33.560.700,00  3.000.000,00  
0602  Програм 15.  Локална самоуправа 1.192.127.867,00 31,8 40.687.040,00 1.232.814.907,00 

  
0602-0001 Функционисање локалне самоуправе и 

градских општина 1.142.955.800,00  31.437.040,00  
  0602-0002 Месне заједнице 25.017.067,00  9.250.000,00  
  0602-0003 Управљање јавним дугом     
  0602-0004 Општинско јавно правобранилаштво 9.155.000,00    
  0602-0005 Заштитник грађана     
  0602-0006 Информисање 15.000.000,00    
  0602-0007 Канцеларија за младе     
  0602-0008 Програми националних мањина     
  0602-0009 Правна помоћ     
  0602-0010 Резерве     

                                 УКУПНИ ПРОГРАМСКИ ЈАВНИ РАСХОДИ 3.439.719.401,56 100,0 140.263.580,00 3.579.982.981,56 
 

 
Члан 8. 

 
Члан 8. Одлуке мења се и гласи: 
 
„У сталну буџетску резерву планирају се средства у износу од 1.000.000,00 динара. 
У текућу буџетску резерву планирају се средства у износу од 15.000.000,00 динара“. 
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  ПОСЕБАН ДЕО                                                                           
 

Члан 9. 
 

Члан 14. Одлуке мења се и гласи:  
„Средства буџета града Краљева у износу од 3.439.719.401,56 динара за 2016. годину, распоређују се на 

директне и индиректне буџетске кориснике утврђене овом одлуком и то (колона 10): 
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ОПИС 

План за  
2016.  
годину  
из буџета 

Измене и 
допуне  

Одлуке за  
2016. 

 годину   

Средства  
из других 
извора 

% 
10/9 

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

1 01     
  

  СКУПШТИНА  
  

  
 

    
0602  

 
ПРОГРАМ 15: ЛОКАЛНА 
САМОУПРАВА 

 
  

 

    

 0602-0001 

 

Функционисање локалне 
самоуправе и градских 
општина 

 

  

 

  

110 
 

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

 

    
 1   411000 Плате, додаци и накнаде 

запослених   7.000.000,00 6.650.000,00  
 

95,00 

    
 2   412000 Социјални доприноси на 

терет послодавца 1.255.000,00 1.190.000,00  
94,82 

     3   413000 Накнаде у натури 10.000,00 10.000,00  100,00 

    
 4   414000 Социјална давања 

запосленима 50.000,00 50.000,00  
 

100,00 

    
 5   415000 Накнаде трошкова  за 

запослене 70.000,00 90.000,00  
 

128,57 

    
 6   416000 Награде запосленима и 

остали посебни расходи            0,00 0,00  
 

     7   421000 Стални трошкови 700.000,00 590.000,00  84,29 
     8   422000 Трошкови путовања 20.000,00 50.000,00  250,00 
     9   423000 Услуге по уговору 30.800.000,00 38.350.000,00  124,51 

  

     - 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, функци-
онерски 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 7.500.000,00  
 

100,00 
     11   424000 Специјализовне услуге 0,00 0,00   

    
 12   425000 Текуће поправке и 

одржавање 0,00 0,00  
 

     13   426000 Материјал 150.000,00 150.000,00  100,00 

    
 14   444000 Пратећи трошкови 

задуживања 0,00 0,00  
 



3. oktobar 2016. godine                    SLU@BENI LIST GRADA KRAQEVA                  Broj 27 - Strana 63 

 

Р
а
зд
ео

 

Г
л
а
в
а

 

Ф
у
н
к

. 
к
л
а
с.

 

П
о
зи
ц
и
ја

 

П
р
о
гр

. 
 

к
л
а
си
ф
и
к
а
ц
и
ја

 

П
р
о
је
к
а
т/

 
П
р
о
је
к
тн
е 

а
к
ти
в
н
о
ст
и

 

Е
к
о
н

. 
к
л
а
с.

 

ОПИС 

План за  
2016.  
годину  
из буџета 

Измене и 
допуне  

Одлуке за  
2016. 

 годину   

Средства  
из других 
извора 

% 
10/9 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 
   15   465000 Остале дотације и трансфери 850.000,00 815.000,00  95,88 
       Укупно за функцију 110: 48.405.000,00 55.445.000,00  114,54 

    
     Извори финансирања за 

главу 01: 48.405.000,00 55.445.000,00  
 

        01 Приходи из буџета 48.405.000,00 55.445.000,00   

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   1.800.000,00 2.950.000,00  163,89 

  
 17   412000 Социјални доприноси на 

терет послодавца 323.000,00 530.000,00  164,09 
   18   413000 Накнаде у натури 0,00 0,00   

  
 19   414000 Социјална давања 

запосленима 20.000,00 20.000,00  100,00 
   20   415000 Накнаде трошкова  за запос. 170.000,00 220.000,00  129,41 

  
 21   416000 Награде запосленима и 

остали посебни расходи            0,00 0,00   

   22   421000 Стални трошкови  200.000,00 250.000,00  125,00 
   23   422000 Трошкови путовања 25.000,00 20.000,00  80,00 
   24   423000 Услуге по уговору 4.500.000,00 4.050.000,00  90,00 
   25   426000 Материјал 0,00 0,00   
   26   465000 Остале дотације и трансфери 250.000,00 390.000,00  156,00 

       СРЕДСТВА РЕЗЕРВЕ     
   27   499000 Стална резерва                          2.000.000,00 1.000.000,00  50,00 
   28   499000 Текућа резерва 30.000.000,00 15.000.000,00  50,00 

       Укупно за функцију 110: 39.288.000,00 24.430.000,00  62,19 

  
     Извори финансирања за 

главу 01: 39.288.000,00 24.430.000,00   

      01 Приходи из буџета 39.288.000,00 24.430.000,00   

3 01      ГРАДОНАЧЕЛНИК     

  
  0602   ПРОГРАМ 15: ЛОКАЛНА 

САМОУПРАВА    
 

  

   0602-
0001 

 Функционисање локалне 
самоуправе и градских 
општина    

 

  050     Незапосленост     

  

 29 
 
 

  464000 
 
 

Дотације организацијама 
обавезног социјалног 
осигурања 
-Подстицај у запошљавању 
са НЗС                                         

 
10.000.000,00 

 
10.220.000,00 

  

 
102,20 

       Укупно за функцију 050: 10.000.000,00 10.220.000,00  102,20 

  

110 
 

    Извршни и законодавни 
органи, финан. и фискални 
послови и спољни послови    
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ОПИС 

План за  
2016.  
годину  
из буџета 

Измене и 
допуне  

Одлуке за  
2016. 

 годину   

Средства  
из других 
извора 

% 
10/9 

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

    
 30   411000 Плате, додаци и накнаде 

запослених   4.200.000,00 4.380.000,00  
 

104,29 

    
 31   412000 Социјални доприноси  на 

терет послодавца 752.000,00 785.000,00  
 

104,39 
     32   413000 Накнаде у натури 0,00 0,00   

  
 33   414000 Социјална давања 

запосленима 50.000,00 30.000,00  
 

60,00 

    
 34   415000 Накнаде трошкова за 

запослене 250.000,00 250.000,00  
 

100,00 

    
 35   416000 Награде запосленима и 

остали посебни расходи            0,00 0,00  
 

     36   421000 Стални трошкови 500.000,00 500.000,00  100,00 
     37   422000 Трошкови путовања 120.000,00 300.000,00  250,00 
     38   423000 Услуге по уговору 11.450.000,00 14.500.000,00  126,64 
            

  

     - 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                         

3.200.000,00    
 

  
     - Остали расходи                        

3.000.000,00    
 

  
 39   423000 Средства за обезбеђивање 

јавног превоза 45.000.000,00 130.000.000,00  
 

288,89 
     40   424000 Специјализоване услуге 3.200.000,00 4.250.000,00  132,81 

  
     -Комисија мртвозорци               

1.700.000,00      
 

  
     -Остале специјализоване 

услуге                  2.500.000,00      
 

   41   425000 Текуће поправке и одржавање 0,00    
     42   426000 Материјал 400.000,00 3.900.000,00  975,00 

  
 43   444000 Пратећи трошкови 

задуживања 0,00 0,00  
 

   44   465000 Остале дотације и трансфери 495.000,00 535.000,00  108,08 

    
 45   621000 Набавка домаће финансијске 

имовине 0,00 342.000,00  
 

       Укупно за функцију 110:  66.417.000,00 159.772.000,00  240,56 

  

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 

500.000,00 
 
 

9.000.000,00 
 
  

 
 

1800,00 

  

 47   484000 
 

Накнаде штете за повреде 
или штету насталу услед  
елементарних непогода или 
других природних узрока 6.000.000,00 9.750.000,00  

 
 
 

162,50 

  

 48   485000 Накнада штете за повреде 
или штету нанету од стране 
државних органа 12.000.000,00 13.000.000,00  

 
 

108,33 
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ОПИС 

План за  
2016.  
годину  
из буџета 

Измене и 
допуне  

Одлуке за  
2016. 

 годину   

Средства  
из других 
извора 

% 
10/9 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 
       Укупно за функцију 160: 18.500.000,00 31.750.000,00  171.63 

  

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 маргинали-
зованих и угрожених група 
становништва са фокусом на 
ромкиње у Србији 

 
 

1.200.000,00 1.175.000,00  

 
 
 
 
 

97,92 

  
 50  0901-0002.1 465000 Изградња објеката за 

социјално становање 200.000,00 200.000,00  
 

100,00 

  
 51  0901-0002.2 465000 Урбана регенерација насеља 

у Доситејевој улици 20.000.000,00 5.000.000,00  
 

25,00 
       Укупно за пројекте: 21.400.000,00 6.375.000,00  29,79 
       Укупно за функцију 090: 21.400.000,00 6.375.000,00  29,79 

  

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 50.000,00  100,00 
       Укупно за пројекте: 440.000,00 440.000,00  100,00 

  
  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 15.000.000,00  

 
 

100,00 
       Укупно за пројекте: 15.000.000,00 15.000.000,00  100,00 
       Укупно за функцију 160: 15.440.000,00 15.440.000,00  100,00 

    
     Извори финансирања за 

главу 01: 131.757.000,00 223.557.000,00  
 

169,67 
        01 Приходи из буџета 131.757.000,00 221.181.000,00   

  

    13 Нераспоређени приходи 
(позиција 47;  
ек.кл.484000) 

 

2.376.000,00  

 

4 01 
     ГРАДСКО ЈАВНО 

ПРАВОБРАНИЛАШТВО 
 

  
 

  
  0602   ПРОГРАМ 15: ЛОКАЛНА 

САМОУПРАВА    
 

  
   0602-0004  Градско јавно 

правобранилаштво    
 

  330     Судови     

  
 56   411000 Плате, додаци и накнаде 

запослених   6.420.000,00 6.380.000,00  
 

99,38 
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ОПИС 

План за  
2016.  
годину  
из буџета 

Измене и 
допуне  

Одлуке за  
2016. 

 годину   

Средства  
из других 
извора 

% 
10/9 

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

    
 57   412000 Социјални доприноси на 

терет послодавца 1.150.000,00 1.145.000,00  
 

99,57 
     58   413000 Накнаде у натури 55.000,00 55.000,00  100,00 

    
 59   414000 Социјална давања 

запосленима 25.000,00 25.000,00  
 

100,00 

    
 60   415000 Накнаде трошкова  за 

запослене 5.000,00 5.000,00  
 

100,00 

    
 61   416000 Награде запосленима и 

остали посебни расходи            0,00 0,00  
 

     62   421000 Стални трошкови 220.000,00 220.000,00  100,00 
     63   422000 Трошкови путовања 5.000,00 5.000,00  100,00 
     64   423000 Услуге по уговору 150.000,00 150.000,00  100,00 
     65   424000 Специјализоване услуге 10.000,00 10.000,00  100,00 

    
 66   425000 Текуће поправке и 

одржавање 70.000,00 70.000,00  
 

100,00 
     67   426000 Материјал 250.000,00 250.000,00  100,00 
   68   465000 Остале дотације и трансфери 750.000,00 750.000,00  100,00 

  
 69   482000 Порези,обавезне таксе и 

казне  20.000,00 20.000,00  
 

100,00 

  

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

 
0,00 0,00  

 

     71   512000 Машине и опрема 50.000,00 70.000,00  140,00 
     72   515000 Нематеријална имовина 0,00 0,00   
       Укупно за функцију 330: 9.180.000,00 9.155.000,00  99,73 

    
     Извори финансирања за 

главу 01: 9.180.000,00 9.155.000,00  
 

99,73 
        01 Приходи из буџета 9.180.000,00 9.155.000,00   

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 4.200.000,00  
 

100,00 

  
 74   472000 Накнада за превоз одређених 

категорија 24.000.000,00 21.000.000,00  
 

87,50 

  
 75   472000 Накнада незапосленим 

породиљама 60.000.000,00 52.000.000,00  
 

86,67 
   76   472000 Накнада за стипендије 5.000.000,00 4.800.000,00  96,00 

  

 77 
 

  472000 
 

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

 
 

100,00 
   78   472000 Накнада за народну кухињу 4.000.000,00 4.000.000,00  100,00 

   79 
  

472000 
Накнада за прворођену бебу 
и вантелесну оплодњу 8.500.000,00 9.500.000,00  

 
111,76 

   
80 

 

  
472000 

 

Накнада за учешће у 
финансирању пројекта за 
интерно расељена лица  500.000,00 5.840.000,00  

 
 

1.168 
       Укупно за функцију 090: 107.200.000,00 102.340.000,00  95,47 
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ОПИС 

План за  
2016.  
годину  
из буџета 

Измене и 
допуне  

Одлуке за  
2016. 

 годину   

Средства  
из других 
извора 

% 
10/9 

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

  
160     Опште јавне услуге некласи-

фиковане на друг. месту    
 

  

 81 
 

  451000 
 

Субвенције јавним 
нефинансијским преду-
зећима и организацијама 0,00 8.000.000,00  

 
 

0,00 

  
 82 

 
  454000 

 
Субвенције приватним 
предузећима 8.000.000,00 0,00  0,00 

  
 83   481000 Дотације невладиним 

организацијама 6.500.000,00 6.500.000,00  
 

100,00 

  
     - Јавна овлаш. поверена 

Црвеном крсту Краљево    
 

  
 84   481000 Дотације невладиним 

организацијама 3.110.000,00 3.110.000,00  
 

100,00 

  

     -Редовно финансирање 
политичких субјеката                

1.865.000,00    

 

  
     -Финансирање изборне 

кампање              1.245.000,00    
 
 

  
 85   481000 Дотације невладиним 

организацијама 40.000.000,00 40.000.000,00  
 

100,00 

  
     -Дотације спортским 

организ.спортских удружења    
 

  
 86   481000 Дотације невладиним 

организацијама 12.000.000,00 12.000.000,00  
 

100,00 

  
     -Дотације осталим 

удружењима     
 

       Укупно за функцију 160: 69.610.000,00 69.610.000,00  100,00 

  
     ТРАНСАКЦИЈЕ ВЕЗАНЕ 

ЗА ЈАВНИ ДУГ    
 

  170     Трансакције јавног дуга     

  
 87   441000 Отплата камата домаћим 

пословним банкама 9.500.000,00 3.500.000,00  
 

36,84 

  
 88   444000 Пратећи трошкови 

задуживања 500.000,00 500.000,00  
 

100,00 

  
 89   611000 Отплата главнице домаћим 

кредиторима 85.000.000,00 81.000.000,00  
 

95,29 
       Укупно за функцију 170: 95.000.000,00 85.000.000,00  89,47 

  

410 
 

    Општи економски и 
комерцијални послови и 
послови по питању рада    

 

    
 90   411000 Плате, додаци и накнаде 

запослених   181.735.000,00 182.413.000,00  
 

100,37 

    
 91   412000 Социјални доприноси на 

терет послодавца 32.535.000,00 32.657.000,00  
 

100,37 
     92   413000 Накнаде у натури 650.000,00 500.000,00  76,92 
     93   414000 Социјална давања запослен. 5.500.000,00 5.500.000,00  100,00 

    
 94   415000 Накнаде трошкова  за 

запослене 5.200.000,00 5.500.000,00  
 

105,77 

    
 95   416000 Награде запосленима и 

остали посебни расходи            2.650.000,00 3.650.000,00  
 

137,74 
     96   421000 Стални трошкови 42.500.000,00 43.500.000,00  102,35 
     97   422000 Трошкови путовања 120.000,00 300.000,00  250,00 
     98   423000 Услуге по уговору 9.500.000,00 12.000.000,00  126,32 

   99 
  

423000 
Регионална агенција Рашког 
и Моравичког округа 1.750.000,00 1.750.000,00  

 
100,00 
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ОПИС 

План за  
2016.  
годину  
из буџета 

Измене и 
допуне  

Одлуке за  
2016. 

 годину   

Средства  
из других 
извора 

% 
10/9 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 
   100   423000 Чланарина СКГО 1.420.000,00 1.320.000,00  92,96 

     

101 
 
 
 

  424000 
 
 
 

Специјализоване услуге 
- Услуге принудног 
извршења по решењима 
(рушење)         10.350.000,00 
-Остале специјализоване 
услуге                   250.000,00 

5.300.000,00 
 
 
 

10.600.000,00 
 
 

  

 
 

200,00 

     
102   425000 Текуће поправке и 

одржавање 5.000.000,00 5.400.000,00  
 

108,00 
   103   426000 Материјал 15.500.000,00 14.600.000,00  94,19 

     
104   444000 Пратећи трошкови 

задуживања 50.000,00 50.000,00  
 

100,00 
   105   465000 Остале дотације и трансфери 19.995.000,00 21.000.000,00  105,03 
     106   482000 Порези,обавезне таксе и казне  3.000.000,00 3.500.000,00  116,67 

     
107   483000 Новчане казне и пенали по 

решењу судова  0,00 0,00  
 

    

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

 

    

 109   485000 
 

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

 

     

110 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 511000 
 
 
 
 
 
 
 
 

Зграде и грађевински 
објекти 
Средства у износу од 
77.000.000,00 динара 
планирана су за: 
- Инвестиционо одржавање 
постојећих саобраћајница-  
              27.571.970,13 динара 
- Изградњу водоводне и 
канализационе мреже и 
реконструкцију 
саобраћајнице 
- Индустријска зона 
"Спортски аеродром"-  
              49.428.029,87 динара 

4.500.000,00 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

82.300.000,00 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 

1828,89 

   

 
 

111 

   
 
512000 Машине и опрема 

 
2.500.000,00 2.960.000,00 

 
 
 

 
 

118,40 
            
     112   513000 Остале некретнине и опрема 0,00 0,00   
     113   515000 Нематеријална имовина 0,00 580.000,00  0,00 
   114   541000 Земљиште 0,00 0,00   
       Укупно за функцију 410: 339.405.000,00 430.080.000,00  126,72 

   
    БУЏЕТСКИ ФОНД ЗА 

САОБРАЋАЈ    
 

  450     Саобраћај     
   115   421000 Стални трошкови 250.000,00 68.800,00  27,52 
   116   423000 Услуге по уговору 3.000.000,00 3.400.000,00  113,33 
   117   424000 Специјализоване услуге 18.700.000,00 18.600.000,00  99,47 

   
118   425000 Текуће поправке и 

одржавање 200.000,00 50.000,00  
 

25,00 
   119   426000 Материјал 700.000,00 1.705.000,00  243,57 
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ОПИС 

План за  
2016.  
годину  
из буџета 

Измене и 
допуне  

Одлуке за  
2016. 

 годину   

Средства  
из других 
извора 

% 
10/9 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 
   120   465000 Остале дотације и трансфери 0,00 0,00   

   
121   482000 Порези, обавезне таксе и 

казне 150.000,00 7.200,00  
 

4,80 
   122   512000 Машине и опрема 5.000.000,00 4.195.000,00  83,90 
   123   515000 Нематеријална имовина 0,00 0,00   
       Укупно за функцију 450: 28.000.000,00 28.026.000,00  100,09 

   

    БУЏЕТСКИ ФОНД ЗА 
ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ 
СРЕДИНЕ    

 

   
 0401   ПРОГРАМ 6: ЗАШТИТА 

ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ    
 

   

  0401-0001  Управљање заштитом 
животне средине и 
природних вредности    

 

  

560     Заштита животне средине 
некласификована на другом 
месту    

 

   124   421000 Стални трошкови 0,00 0,00   
   125   423000 Услуге по уговору 3.250.000,00 1.592.000,00  48,98 
   126   424000 Специјализоване услуге 28.500.000,00 25.141.950,74  88,22 
   127   426000 Материјал 250.000,00 0,00  0,00 
   128   465000 Остале дотације и трансфери 5.000.000,00 3.000.000,00  60,00 
   129   512000 Машине и опрема 3.500.000,00 10.820.000,00  309,14 
       Укупно за функцију 560: 40.500.000,00 40.553.950,74  100,13 

      
    Извори финансирања за 

главу 01:  679.715.000,00 755.609.950,74  
111,17 

      
    

01 Приходи из буџета 658.215.000,00 
 

682.694.252,06  
 

 

   
   07 Трансфери од других нивоа 

власти  6.288.000,00  
 

   

    позиција 80 (472000)   
 
позиција 110 (511000)   

4.788.000,00 
 

1.500.000,00  

 

   
    

13 
Нераспоређ. вишак 
прихода из ранијих година 21.500.000,00 

 
66.627.698,68  

 

            
       позиција број 116 (423000)  2.686.947,94   
       позиција број 117 (424000) 9.500.000,00 18.600.000,00   
       позиција број 126 (424000) 12.000.000,00 25.141.950,74   

       позиција 101 (424000)  5.103.800,00   

       позиција број 122 (512000)  4.195.000,00   

       позиција број 129 (512000)  10.820.000,00   

       позиција 113 (515000)  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     
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ОПИС 

План за  
2016.  
годину  
из буџета 

Измене и 
допуне  

Одлуке за  
2016. 

 годину   

Средства  
из других 
извора 

% 
10/9 

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

     
130   411000 Плате, додаци и накнаде 

запослених   58.200.000,00 58.200.000,00  
 

100,00 

     
131   412000 Социјални доприноси на 

терет послодавца 10.420.000,00 10.420.000,00  
 

100,00 
     132   413000 Накнаде у натури 300.000,00 300.000,00  100,00 

   
133   414000 Социјална давања 

запосленима 2.470.000,00 2.470.000,00  
 

100,00 

     
134   415000 Накнаде трошкова за 

запослене 1.050.000,00 1.050.000,00  
 

100,00 

     
135   416000 Награде запосленима и 

остали посебни расходи            1.800.000,00 1.800.000,00  
 

100,00 
     136   421000 Стални трошкови 5.805.000,00 5.288.000,00  91,09 
     137   422000 Трошкови путовања 600.000,00 310.000,00  51,67 
     138   423000 Услуге по уговору 3.765.000,00 3.750.000,00  99,60 
     139   424000 Специјализоване услуге 250.000,00 150.000,00  60,00 
     140   425000 Текуће поправке и одржав. 1.410.000,00 1.240.000,00  87,94 
     141   426000 Материјал 3.470.000,00 2.760.000,00  79,54 

     
142   431000 Амортизација некретнина и 

опреме 0,00 0,00  
 

     
143   444000 Пратећи трошкови 

задуживања 50.000,00 50.000,00  
 

100,00 
   144   465000 Остале дотације и трансфери 5.550.000,00 5.500.000,00  99,10 

     
145   482000 Порези,обавезне таксе и 

казне  1.200.000,00 920.000,00  
 

76,67 

     
146   483000 Новчане казне и пенали по 

решењу судова  600.000,00 200.000,00  
 

33,33 

    

 147   485000 Накнада штете за повреде 
или штету нанету од стране 
државних органа 750.000,00 250.000,00  

 
 

33,33 
     148  511000 Зграде и грађевин. објекти 0,00 0,00   
     149  512000 Машине и опрема 2.600.000,00 2.600.000,00  100,00 
     150  513000 Остале некретнине и опрема 0,00 0,00  0,00 
     151  515000 Нематеријална имовина 100.000,00    
   152   541000 Земљиште 0,00 0,00   

   

1101   Локални развој и 
просторно планирање      

   

153 1101-0001.1 424000 Стратешко, просторно и 
урбанистичко планирање 7.500.000,00 3.100.000,00   41,33 

   
154 1101-0001.2 425000 Заштита од вода 8.000.000,00 8.500.000,00  106,25 

   

155 1101-0001.3 425000 Партерно уређење јавних 
површина 8.100.000,00 9.599.520,00   118,51 

   

156  1101-0001.4 425000 Текуће поправке и 
одржавање по одлукама НО 2.000.000,00 2.296.000,00   114,80 

   
157  1101-0002.1 541000 Обезбеђивање земљишта 140.000.000,00 140.000.000,00  100,00 

   

158  1101-0002.2 511000 Израда техничке 
документације 23.000.000,00 19.200.000,00   83,48 

   
159  1101-0002.3 511000 Опремање земљишта 25.300.000,00 25.300.000,00  100,00 

   
160  1101-0002.4 511000 Заштита од вода 34.500.000,00 25.350.000,00  73,48 

   

161  1101-0002.5 511000 Изградња спортске 
инфраструктуре 44.000.000,00 42.000.000,00   95,45 

   

162  1101-0002.6 511000 Изградња на јавним 
површинама 6.000.000,00 6.000.000,00   100,00 
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ОПИС 

План за  
2016.  
годину  
из буџета 

Измене и 
допуне  

Одлуке за  
2016. 

 годину   

Средства  
из других 
извора 

% 
10/9 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 
   163  1101-0002.7 511000 Изградња сточне пијаце 8.400.000,00 8.400.000,00  100,00 

   
164  1101-0002.8 511000 Изградња објеката 

друштвених делатности 80.000.000,00 80.000.000,00  
 

100,00 

   
165  1101-0002.9 511000 Изградња и капитално 

одржавање по одлукама НО 2.000.000,00 1.000.000,00  
 

50,00 
       Укупно за пројекте: 388.800.000,00 370.745.520,00  95,36 
    0601   Комунална делатност     
   166  0601-0001 511000 Водоснабдевање 15.000.000,00 15.000.000,00  100,00 

   
167  0601-0002.1 425000 Одвођење атмосферских 

вода 12.000.000,00 12.000.000,00  
 

100,00 

   
168  0601-0002.2 511000 Изградња фекалне и 

атмосферске канализације 30.200.000,00 24.200.000,00  
 

80,13 

   
169  0601-0003.1 425000 Управљање комуналним 

отпадом 15.000.000,00 15.000.000,00  
 

100,00 

   
170  0601-0003.2 511000 Управљање комуналним 

отпадом 3.600.000,00 0,00  
 

0,00 

   
171  0601-0008.1 421000 Одржавање чистоће на 

јавним површинама 85.000.000,00 80.000.000,00  
 

94,12 

   
172  0601-0008.2 425000 Одржавање чистоће на 

јавним површинама 4.000.000,00 4.000.000,00  
 

100,00 

   
173  0601-0009 424000 Одржавање јавних зелених 

површина 58.500.000,00 53.500.000,00  
 

91,45 

   
174  0601-0010.1 421000 Обезбеђивања јавног 

осветљења 99.000.000,00 133.000.000,00  
 

134,34 

   
175  0601-0010.2 425000 Обезбеђивања јавног 

осветљења 19.000.000,00 18.500.000,00  
 

97,37 

   
176  0601-0010.3 511000 Обезбеђивања јавног 

осветљења 5.400.000,00 4.400.000,00  
 

81,48 
   177  0601-0014 424000 Делатност Зоохигијене 12.000.000,00 12.000.000,00  100,00 
       Укупно за пројекте: 358.700.000,00 371.600.000,00  103,60 
    0701   Путна инфраструктура     
   178  0701-0002.1 425000 Одржавање улица и путева 290.700.000,00 300.400.000,00  103,34 

   
179  0701-0002.2 511000 Санација, реконструкција и 

изградња путних објеката 99.400.000,00 106.650..000,00  
 

107,29 
       Укупно за пројекте: 390.100.000,00 407.050.000,00  104,35 
       Укупно за функцију 620: 1.237.990.000,00 1.246.653.520,00  100,70 

        
  

  
Извори финансирања за 
главу 02:  1.237.990.000,00 1.246.653.520,00  

 
100,70 

        01 Приходи из буџета 954.240.000,00 989.031.547,92   

  
    07 Трансфери од других нивоа 

власти 27.500.000,00 1.299.520,00  
 

       позиција број 155 (425000) 27.500.000,00 1.299.520,00   

  
    08 

 
Добровољни трансфери од 
физичких и правних лица 12.250.000,00 12.689.998,00  

 

       позиција број 159 (511000) 3.750.000,00 5.342.884,00   

      позиција број 176 (511000) 1.000.000,00 1.000.000,00   

  

     

позиција број 178 (425000) 
позиција број 155 (425000) 

7.500.000,00 
 

6.147.114,00 
200.000,00  

 

  
    10 Примања од домаћих 

задуживања 209.000.000,00 209.000.000,00  
 

       позиција број 157 (541000) 117.000.000,00 117.000.000,00   
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ОПИС 

План за  
2016.  
годину  
из буџета 

Измене и 
допуне  

Одлуке за  
2016. 

 годину   

Средства  
из других 
извора 

% 
10/9 

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

       позиција број 161 (511000) 25.000.000,00 25.000.000,00   

       позиција број 164 (511000) 67.000.000,00 67.000.000,00   

  
    13 Нераспоређ. вишак 

прихода из ранијих година 35.000.000,00 34.632.454,08  
 

  

     позиција број 179 (511000)     
позиција број 159 (511000)   
позиција број 156 (425000)       

35.000.000,00 
 

33.055.043,88 
281.410,20 

1.296.000,00  

 

5 03 
     НАРОДНИ МУЗЕЈ 

КРАЉЕВО 
 

  
 

  
  1201   ПРОГРАМ 13: РАЗВОЈ 

КУЛТУРЕ 
 

  
 

  
   1201-

0001 
 Функционисање локалних 

установа културе 
 

  
 

  820     Услуге културе     

    
 180   411000 Плате, додаци и накнаде 

запослених   16.560.000,00 16.660.000,00  
 

100,60 

    
 181   412000 Социјални доприноси на 

терет послодавца 2.965.000,00 2.982.000,00  
 

100,57 
     182   413000 Накнаде у натури 175.000,00 170.000,00  97,14 

  
 183   414000 Социјална давања 

запосленима 150.000,00 0,00  
 

0,00 

    
 184   415000 Накнаде трошкова за 

запослене 265.000,00 245.000,00  
 

92,45 

    
 185   416000 Награде запосленима и 

остали посебни расходи            450.000,00 348.500,00  
 

77,44 
     186   421000 Стални трошкови 5.600.000,00 5.000.000,00 140.000,00 89,29 
     187   422000 Трошкови путовања 200.000,00 200.000,00 70.000,00 100,00 
     188   423000 Услуге по уговору 550.000,00 500.000,00 30.000,00 90,91 
     189   424000 Специјализоване услуге 0,00 5.692.524,00 50.000,00  

    
 190   425000 Текуће поправке и 

одржавање 480.000,00 420.000,00 95.000,00 
 

87,50 
     191   426000 Материјал 200.000,00 350.000,00  175,00 

    
 192   431000 Амортизација некретнина и 

опреме 0,00 0,00  
 

    
 193   444000 Пратећи трошкови 

задуживања 3.000,00 0,00  
 

   194   465000 Остале дотације и трансфери 1.930.000,00 1.930.000,00  100,00 

    
 195   472000 Накнаде за социјалну 

заштиту из буџета 0,00 0,00  
 

    
 196   482000 Порези, обавезне таксе и 

казне 20.000,00 13.000,00 5.000,00 
 

65,00 

    
 197   483000 Новчане казне и пенали по 

решењу судова  0,00 0,00  
 

    

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

 

    
 199   511000 Зграде и грађевински 

објекти 0,00 0,00  
 

     200   512000 Машине и опрема 1.000.000,00 300.000,00  30,00 
    201   513000 Остале некретнине и опрема 0,00 0,00   
     202   515000 Нематеријална имовина 1.000.000,00 700.000,00  70,00 
    1201   Развој културе     

  
   1201-0001  Функционисање локалних 

установа културе 
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ОПИС 

План за  
2016.  
годину  
из буџета 

Измене и 
допуне  

Одлуке за  
2016. 

 годину   

Средства  
из других 
извора 

% 
10/9 

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

  

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

 

  
 203  1201-0001.1 425000 Текуће поправке и 

одржавање 600.000,00 850.000,00  
 

141,67 
   204  1201-0001.2 426000 Материјал 100.000,00 100.000,00  100,00 

  
 205  1201-0001.3 511000 Зграде и грађевински 

објекти 1.000.000,00 900.000,00  
 

90,00 
       Укупно за пројекте: 1.700.000,00 1.850.000,00  108,82 

  
   1201-0002  Подстицаји културном и 

уметничком стваралаштву    
 

  

 206 
 

 1201-0002.1 422000 
 

Културне манифестације 
(ноћ музеја, Дани преобра-
жења, 14. октобар) 100.000,00 100.000,00  

 
 

100,00 

  

 207 
 

 1201-0002.2 424000 
 

Културне манифестације 
(ноћ музеја, Дани преобра-
жења, 14. октобар) 4.415.000,00 3.915.000,00 150.000,00 

 
 

88,67 

  
 208  1201-0002.3 424000 Штампа часописа, каталога и 

зборника радова... 600.000,00 100.000,00  
 

16,67 
       Укупно за пројекте: 5.115.000,00 4.115.000,00  80,45 
       Укупно за функцију 820: 38.363.000,00 41.476.024,00  108,11 

    
     Извори финансирања за 

главу 03:  38.363.000,00 41.476.024,00 540.000,00 
 

108,11 
        01 Приходи из буџета 37.863.000,00 35.433.500,00   

  
    04 Сопствени приходи 

буџетских корисника 540.000,00   
 

  
    07 Tрансфери од других нивоа 

власти 500.000,00 3.653.724,00  
 

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

  
    13 Нераспоређени вишак из 

ранијих година 
 

2.388.800,00  
 

       позиција број 189 (424000)  2.388.800,00   

5 04     
  

  
ИСТОРИЈСКИ АРХИВ 

КРАЉЕВО 
 

  
 

  
  1201   ПРОГРАМ 13: РАЗВОЈ 

КУЛТУРЕ    
 

  
   1201-0001  Функционисање локалних 

установа културе    
 

  820     Услуге културе     

    
 209   411000 Плате, додаци и накнаде 

запослених   13.826.000,00 13.900.000,00  
 

100,54 

    
 210   412000 Социјални доприноси на 

терет послодавца 2.475.000,00 2.490.000,00  
 

100,61 
     211   413000 Накнаде у натури 270.000,00 185.000,00  68,52 

  
 212   414000 Социјална давања 

запосленима 450.000,00 370.000,00 30.000,00 
 

82,22 

    
 213   415000 Накнаде трошкова за 

запослене 420.000,00 420.000,00  
 

100,00 

    
 214   416000 Награде запосленима и 

остали посебни расходи            700.000,00 838.000,00  
 

119,71 
     215   421000 Стални трошкови 1.550.000,00 1.450.000,00 130.000,00 93,55 
     216   422000 Трошкови путовања 70.000,00 65.000,00  92,86 
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ОПИС 

План за  
2016.  
годину  
из буџета 

Измене и 
допуне  

Одлуке за  
2016. 

 годину   

Средства  
из других 
извора 

% 
10/9 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 
     217   423000 Услуге по уговору 50.000,00 50.000,00 150.000,00 100,00 
     218   424000 Специјализоване услуге 50.000,00 50.000,00  100,00 

    
 219   425000 Текуће поправке и 

одржавање 200.000,00 170.000,00 60.000,00 
 

85,00 
     220   426000 Материјал 250.000,00 200.000,00 110.000,00 80,00 

    
 221   431000 Амортизација некретнина и 

опреме 0,00 0,00  
 

    
 222   444000 Пратећи трошкови 

задуживања 0,00 0,00  
 

   223   465000 Остале дотације и трансфери 1.723.200,00 1.740.000,00  100,97 

    
 224   472000 Накнаде за социјалну 

заштиту из буџета 0,00   
 

    
 225   482000 Порези, обавезне таксе и 

казне 0,00  20.000,00 
 

    
 226   483000 Новчане казне и пенали по 

решењу судова  0,00   
 

    

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

 

    
 228   511000 Зграде и грађевински 

објекти 0,00   
 

     229   512000 Машине и опрема 150.000,00 2.012.500,00  1.341,67 
    230   513000 Остале некретнине и опрема 0,00 0,00   
     231   515000 Нематеријална имовина 50.000,00 30.000,00  60,00 
    1201   Развој културе     

  
   1201-0002  Подстицаји културном и 

уметничком стваралаштву    
 

  

    
 

 Штампање часописа Наша 
прошлост, Издавање 
меморандумске грађе, Дан 
архива     

 

   232  1201-0002.1 423000 Услуге по уговору 200.000,00 200.000,00  100,00 
   233  1201-0002.2 424000 Специјализоване услуге 150.000,00 150.000,00  100,00 
       Укупно за пројекте: 350.000,00 350.000,00  100,00 
       Укупно за функцију 820: 22.584.200,00 24.320.500,00  107,69 

      
     Извори финансирања за 

главу 04:  22.584.200,00 24.320.500,00 500.000,00 
107,69 

         01 Приходи из буџета 22.584.200,00 22.320.500,00   

   
   04 Сопствени приходи 

буџетских корисника   500.000,00 
 

   
   07 Трансфери од других нивоа 

власти 
 

2.000.000,00  
 

       позиција број 229 (512000)  2.000.000,00   

5 05   

    НАРОДНА БИБЛИОТЕКА 
"СТЕФАН 

ПРВОВЕНЧАНИ" 
КРАЉЕВО

 

  

 

   
 1201   ПРОГРАМ 13: РАЗВОЈ 

КУЛТУРЕ    
 

   
  1201-0001  Функционисање локалних 

установа културе    
 

  820     Услуге културе     

     
234   411000 Плате, додаци и накнаде 

запослених   24.143.000,00 23.987.000,00 1.323.000,00 
 

99,35 
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ОПИС 

План за  
2016.  
годину  
из буџета 

Измене и 
допуне  

Одлуке за  
2016. 

 годину   

Средства  
из других 
извора 

% 
10/9 

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

     
235   412000 Социјални доприноси на 

терет послодавца 4.321.600,00 4.296.500,00 243.000,00 
 

99,42 
     236   413000 Накнаде у натури 150.000,00 85.000,00  56,67 

   
237   414000 Социјална давања 

запосленима 290.000,00 200.000,00 2.320.000,00 
 

68,97 

     
238   415000 Накнаде трошкова за 

запослене 700.000,00 685.000,00 50.000,00 
 

97,86 

     
239   416000 Награде запосленима и 

остали посебни расходи            680.000,00 1.378.000,00  
 

202,65 
     240   421000 Стални трошкови 3.800.000,00 3.400.000,00 150.500,00 89,47 
     241   422000 Трошкови путовања 120.000,00 100.000,00 90.000,00 83,33 
     242   423000 Услуге по уговору 200.000,00 170.000,00 220.000,00 85,00 
     243   424000 Специјализоване услуге 700.000,00 1.867.232,00 10.000,00 266,75 

     
244   425000 Текуће поправке и 

одржавање 200.000,00 200.000,00 100.000,00 
 

100,00 
     245   426000 Материјал 800.000,00 700.000,00 200.000,00 87,50 

     
246   431000 Амортизација некретнина и 

опреме 0,00 0,00  
 

     
247   444000 Пратећи трошкови 

задуживања 3.000,00 3.000,00  
 

100,00 
   248   465000 Остале дотације и трансфери 2.949.600,00 2.936.000,00  99,54 

     
249   472000 Накнаде за социјалну 

заштиту из буџета 0,00 0,00  
 

     
250   482000 Порези, обавезне таксе и 

казне 20.000,00 20.000,00 30.000,00 
 

100,00 

     
251   483000 Новчане казне и пенали по 

решењу судова  0,00 0,00  
 

   

252 
 

  484000 
 

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

 

    

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

 

     
254   511000 Зграде и грађевински 

објекти 1.500.000,00 900.000,00  
60,00 

     255   512000 Машине и опрема 500.000,00 2.857.066,00 100.000,00 571,41 
    256   513000 Остале некретнине и опрема 0,00 0,00   
     257   515000 Нематеријална имовина 1.500.000,00 1.500.000,00 100.000,00 100,00 
    1201   Развој културе     

   
  1201-0002  Подстицаји културном и 

уметничком стваралаштву    
 

   258  1201-0002.1 424000 Часопис повеља 2.800.000,00 2.250.000,00 200.000,00 80,36 
       Укупно за пројекте: 2.800.000,00 2.250.000,00  80,36 
       Укупно за функцију 820: 45.377.200,00 47.534.798,00  104,75 

      
    Извори финансирања за 

главу 05:  45.377.200,00 47.534.798,00 5.136.500,00 104,75 
         01 Приходи из буџета 44.777.200,00 42.798.140,00   

   
   04 Сопствени приходи 

буџетских корисника   5.136.500,00 
 

   
   07 Tрансфери од других нивоа 

власти 600.000,00 4.449.286,00  
 

       позиција број 258 (424000) 600.000,00 350.000,00   

       позиција број 243 (424000)  1.525.000,00   
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ОПИС 

План за  
2016.  
годину  
из буџета 

Измене и 
допуне  

Одлуке за  
2016. 

 годину   

Средства  
из других 
извора 

% 
10/9 

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

       позиција број 255 (512000)  2.511.926,00   

       позиција број 257 (515000)  62.360,00   

   
   13 Нераспоређени вишак 

прихода из ранијих година 
 

287.372,00  
 

       позиција број 243 (424000)  242.232,00   

       позиција број 255 (512000)  45.140,00   

5 06   
    КРАЉЕВАЧКО 

ПОЗОРИШТЕ 
 

  
 

   
 1201  

 
 ПРОГРАМ 13: РАЗВОЈ 

КУЛТУРЕ    
 

   
  1201-0001  Функционисање локалних 

установа културе    
 

  820     Услуге културе     

     
259   411000 Плате, додаци и накнаде 

запослених   12.980.000,00 12.380.000,00 30.000,00 
 

95,38 

     
260   412000 Социјални доприноси на 

терет послодавца 2.323.500,00 2.220.000,00 5.300,00 
 

95,55 
     261   413000 Накнаде у натури 150.000,00 135.000,00 1.500,00 90,00 

   
262   414000 Социјална давања 

запосленима 150.000,00 150.000,00 5.000,00 
 

100,00 

     
263   415000 Накнаде трошкова за 

запослене 210.000,00 228.000,00  
 

108,57 

     
264   416000 Награде запосленима и 

остали посебни расходи            260.000,00 260.000,00  
 

100,00 
     265   421000 Стални трошкови 2.300.000,00 1.872.000,00 210.000,00 81,39 
     266   422000 Трошкови путовања 170.000,00 60.000,00 55.000,00 35,29 
     267   423000 Услуге по уговору 20.000,00 20.000,00 940.000,00 100,00 
     268   424000 Специјализоване услуге 0,00 0,00 1.210.000,00  

     
269   425000 Текуће поправке и 

одржавање 250.000,00 230.000,00 150.000,00 
 

92,00 
     270   426000 Материјал 250.000,00 235.000,00 270.000,00 94,00 

     
271   431000 Амортизација некретнина и 

опреме 0,00 0,00  
 

     
272   444000 Пратећи трошкови 

задуживања 5.000,00 5.000,00 5.000,00 
 

100,00 
   273   465000 Остале дотације и трансфери 1.450.000,00 1.450.000,00 40.000,00 100,00 

     
274   472000 Накнаде за социјалну 

заштиту из буџета 0,00 0,00  
 

     
275   482000 Порези, обавезне таксе и 

казне 5.000,00 5.000,00 5.000,00 
 

100,00 

     
276   483000 Новчане казне и пенали по 

решењу судова  0,00 0,00  
 

    

 277   485000 Накнада штете за повреде 
или штету нанету од стране 
државних органа 0,00 0,00 15.000,00 

 

     
278   511000 Зграде и грађевински 

објекти 3.650.000,00 4.580.000,00  
 

125,48 
     279   512000 Машине и опрема 0,00 0,00 500.000,00  
    280   513000 Остале некретнине и опрема 0,00 0,00   
     281   515000 Нематеријална имовина 0,00 0,00   
    1201   Развој културе     

   
  1201-0002  Подстицаји културном и 

уметничком стваралаштву    
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ОПИС 

План за  
2016.  
годину  
из буџета 

Измене и 
допуне  

Одлуке за  
2016. 

 годину   

Средства  
из других 
извора 

% 
10/9 

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

   

  1201-0002.1  Премијера драмских 
представа у сезони 
2015/2016    

 

   282  1201-0002.1.1 423000 Услуге по уговору 40.000,00 30.000,00  75,00 
   283  1201-0002.1.2 424000 Специјализоване услуге 1.000.000,00 850.000,00  85,00 
   284  1201-0002.1.3 426000 Материјал 210.000,00 56.000,00  26,27 
       Укупно за пројекте: 1.250.000,00 936.000,00  74,88 

   
  1201-0002.2  Премијера представа за децу 

у сезони 2015/2016    
 

   285  1201-0002.2.1 423000 Услуге по уговору 30.000,00 16.050, 00  53,50 
   286  1201-0002.2.2 424000 Специјализоване услуге 1.080.000,00 1.070.840,00  99,15 
   287  1201-0002.2.3 426000 Материјал 40.000,00 40.000,00  100,00 
       Укупно за пројекте: 1.150.000,00 1.126.890,00  97,99 

   
  1201-0002.3  Премијера камерне драме у 

сезони 2015/2016    
 

   288  1201-0002.3.1 423000 Услуге по уговору 40.000,00 30.000,00  75,00 
   289  1201-0002.3.2 424000 Специјализоване услуге 420.000,00 420.000,00  100,00 
   290  1201-0002.3.3 426000 Материјал 100.000,00 144.000,00  144,00 
       Укупно за пројекте: 560.000,00 594.000,00  106,07 

   
  1201-0002.4  Извођење редовног 

репертоара    
 

   291  1201-0002.4.1 422000 Трошкови путовања 310.000,00 310.000,00  100,00 
   292  1201-0002.4.2 423000 Услуге по уговору 80.000,00 80.000,00  100,00 
   293  1201-0002.4.3 424000 Специјализоване услуге 3.250.000,00 3.250.000,00  100,00 
       Укупно за пројекте: 3.640.000,00 3.640.000,00  100,00 

  
 294  1201-0002.5.1 424000 "Божићна позоришна 

авантура" – дечија представа 200.000,00 200.000,00  
 

100,00 
       Укупно за пројекте: 200.000,00 200.000,00  100,00 
     1201-0002.6  Фестивал Мали Јоаким     
   295  1201-0002.6.1 423000 Услуге по уговору 150.000,00 150.000,00  100,00 
   296  1201-0002.6.2 424000 Специјализоване услуге 800.000,00 800.000,00  100,00 
   297  1201-0002.6.3 426000 Материјал 50.000,00 50.000,00  100,00 
       Укупно за пројекте: 1.000.000,00 1.000.000,00  100,00 
       Укупно за функцију 820: 31.973.500,00 31.326.890,00  97,98 

    
     Извори финансирања за 

главу 06:  31.973.500,00 31.326.890,00 3.441.800,00 
 

97,98 

    
     

01 Приходи из буџета 31.973.500,00 31.326.890,00  
 

  
    04 Сопствени приходи 

буџетских корисника   3.441.800,00 
 

5 07 
     КУЛТУРНИ ЦЕНТАР 

"РИБНИЦА" РИБНИЦА 
 

  
 

  
  1201   ПРОГРАМ 13: РАЗВОЈ 

КУЛТУРЕ    
 

  
   1201-

0001 
 Функционисање локалних 

установа културе    
 

  820     Услуге културе     

    
 298   411000 Плате, додаци и накнаде 

запослених   12.850.000,00 12.761.000,00 550.000,00 
 

99,31 

    
 299   412000 Социјални доприноси на 

терет послодавца 2.300.000,00 2.285.000,00 98.000,00 
 

99,35 
     300   413000 Накнаде у натури 0,00 0,00   

  
 301   414000 Социјална давања 

запосленима 200.000,00 200.000,00  
 

100,00 
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ОПИС 

План за  
2016.  
годину  
из буџета 

Измене и 
допуне  

Одлуке за  
2016. 

 годину   

Средства  
из других 
извора 

% 
10/9 

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

    
 302   415000 Накнаде трошкова за 

запослене 550.000,00 490.000,00 20.000,00 
 

89,09 

    
 303   416000 Награде запосленима и 

остали посебни расходи            220.000,00 220.000,00  
 

100,00 
     304   421000 Стални трошкови 2.200.000,00 1.800.000,00 694.000,00 81,82 
     305   422000 Трошкови путовања 80.000,00 65.000,00 30.000,00 81,25 
     306   423000 Услуге по уговору 300.000,00 220.000,00 160.000,00 73,33 
     307   424000 Специјализоване услуге 0,00 0,00   

    
 308   425000 Текуће поправке и 

одржавање 250.000,00 435.000,00 40.000,00 
 

174,00 
     309   426000 Материјал 280.000,00 260.000,00 210.000,00 92,86 

    
 310   431000 Амортизација некретнина и 

опреме 0,00 0,00  
 

  
 311   441000 Отплата камата домаћим 

пословним банкама 0,00 0,00  
 

     
312   444000 Пратећи трошкови 

задуживања 3.000,00 3.000,00 10.000,00 
 

100,00 
   313   465000 Остале дотације и трансфери 1.365.000,00 1.386.000,00 72.000,00 101,54 

     
314   472000 Накнаде за социјалну 

заштиту из буџета 0,00 0,00  
 

   
315   481000 Дотације невладиним 

организацијама 0,00 0,00  
 

     
316   482000 Порези, обавезне таксе и 

казне 20.000,00 20.000,00 200.000,00 
 

100,00 

     
317   483000 Новчане казне и пенали по 

решењу судова  0,00 0,00  
 

    

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

 

     
319   511000 Зграде и грађевински 

објекти 0,00 0,00  
 

     320   512000 Машине и опрема 0,00 680.000,00   
    321   513000 Остале некретнине и опрема 0,00 0,00   
     322   515000 Нематеријална имовина 450.000,00 70.000,00  15,56 
   323   523000 Залихе робе за даљу продају 0,00  2.000.000,00  
    1201   Развој културе     

   
  1201-0002  Подстицаји културном и 

уметничком стваралаштву    
 

   324  1201-0002.1 424000 Маглич фестивал 1.500.000,00 1.500.000,00  100,00 
   325  1201-0002.2 424000 Џезибар фестивал 1.100.000,00 1.950.000,00  177,27 
   326  1201-0002.3 424000 Стритарт фестивал 1.000.000,00 1.200.000,00  120,00 

   
327  1201-0002.4 424000 Смотра народног 

стваралаштва 200.000,00 200.000,00  
 

100,00 
   328  1201-0002.5 424000 Ликовне изложбе 500.000,00 700.000,00  140,00 

   
329  1201-0002.6 424000 Књижевне вечери и 

издавачка делатност 500.000,00 500.000,00  
 

100,00 
   330  1201-0002.7 424000 Годишњи концерт 200.000,00 200.000,00  100,00 
   331  1201-0002.8 424000 Црвчанин - Градски хор 350.000,00 350.000,00  100,00 
   332  1201-0002.9 424000 Месечни концерти 200.000,00 200.000,00  100,00 
   333  1201-0002.10 424000 Певачка група 150.000,00 150.000,00  100,00 
   334  1201-0002.11 424000 Дечије секције за младе 250.000,00 250.000,00  100,00 
       Укупно за пројекте: 5.950.000,00 7.200.000,00  121,01 

   
    

Укупно за функцију 820: 27.018.000,00 28.095.000,00  
 

103,99 
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ОПИС 

План за  
2016.  
годину  
из буџета 

Измене и 
допуне  

Одлуке за  
2016. 

 годину   

Средства  
из других 
извора 

% 
10/9 

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

      
    Извори финансирања за 

главу 07:  27.018.000,00 28.095.000,00 4.084.000,00 
 

         01 Приходи из буџета 27.018.000,00 26.745.000,00   

   
   04 Сопствени приходи 

буџетских корисника   4.084.000,00 
 

   
   7 Трансфери од других нивоа 

власти 
 

1.150.000,00  
 

   
    

позиција број 325 (424000) 
 

850.000,00  
 

   
    

позиција број 320 (512000) 
 

300.000,00  
 

   
   13 Нераспоређени вишак 

прихода из ранијих година 
 

200.000,00  
 

   
    

позиција број 326 (424000) 
 

200.000,00  
 

5 08   
    ДОМ КУЛТУРЕ 

"СТУДЕНИЦА" УШЋЕ 
 

  
 

   
 1201   ПРОГРАМ 13: РАЗВОЈ 

КУЛТУРЕ    
 

   
  1201-0001  Функционисање локалних 

установа културе    
 

  820     Услуге културе     

     
335   411000 Плате, додаци и накнаде 

запослених   3.310.000,00 3.280.000,00  
 

99,09 

     
336   412000 Социјални доприноси на 

терет послодавца 592.500,00 590.000,00  
 

99,58 
     337   413000 Накнаде у натури 0,00 0,00   

     
338   414000 Социјална давања 

запосленима 50.000,00 0,00  
 

     
339   415000 Накнаде трошкова за 

запослене 300.000,00 260.000,00  
 

86,67 

     
340   416000 Награде запосленима и 

остали посебни расходи            0,00 0,00  
 

     341   421000 Стални трошкови 650.000,00 580.000,00 25.000,00 89,23 
     342   422000 Трошкови путовања 50.000,00 30.000,00 10.000,00 60,00 
     343   423000 Услуге по уговору 470.000,00 400.000,00 35.000,00 85,11 
     344   424000 Специјализоване услуге 760.000,00 760.000,00 70.000,00 100,00 

     
345   425000 Текуће поправке и 

одржавање 180.000,00 165.000,00 10.000,00 
 

91,67 
     346   426000 Материјал 150.000,00 110.000,00 240.000,00 73,33 

     
347   431000 Амортизација некретнина и 

опреме 0,00 0,00  
 

     
348   444000 Пратећи трошкови 

задуживања 2.000,00 2.000,00  
 

100,00 
   349   465000 Остале дотације и трансфери 325.000,00 350.000,00  107,69 

     
350   472000 Накнаде за социјалну 

заштиту из буџета 0,00 0,00  
 

     
351   482000 Порези, обавезне таксе и 

казне 5.000,00 5.000,00  
 

100,00 

     
352   483000 Новчане казне и пенали по 

решењу судова  0,00 0,00  
 

    

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

План за  
2016.  
годину  
из буџета 

Измене и 
допуне  

Одлуке за  
2016. 

 годину   

Средства  
из других 
извора 

% 
10/9 

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

     
354   511000 Зграде и грађевински 

објекти 0,00 0,00  
 

     355   512000 Машине и опрема 60.000,00 0,00 60.000,00  
    356   513000 Остале некретнине и опрема 0,00 0,00   
     357   515000 Нематеријална имовина 100.000,00 30.000,00 50.000,00 30,00 
    1201   Развој културе     

   
  1201-0002  Подстицаји културном и 

уметничком стваралаштву    
 

   
358  1201-0002.1 424000 Пројекат "Кад замиришу 

јорговани" 170.000,00 161.000,00  
 

94,71 

   
359  1201-0002.2 424000 Пројекат Годишњи концерт 

КУД-а "Студеница" 70.000,00 52.000,00  
 

74,29 
       Укупно за пројекте: 240.000,00 213.000,00  88,75 
       Укупно за функцију 820: 7.244.500,00 6.775.000,00  93,52 

      
    Извори финансирања за 

главу 08:  7.244.500,00 6.775.000,00 500.000,00 
93,52 

         01 Приходи из буџета 7.244.500,00 6.775.000,00   

   
   04 Сопствени приходи 

буџетских корисника   500.000,00 
 

5 09   

    ЗАВОД ЗА ЗАШТИТУ 
СПОМЕНИКА КУЛТУРЕ 

КРАЉЕВО 

 

  

 

   
 1201   ПРОГРАМ 13: РАЗВОЈ 

КУЛТУРЕ    
 

   
  1201-0001  Функционисање локалних 

установа културе    
 

  820     Услуге културе     

     
360   411000 Плате, додаци и накнаде 

запослених   14.750.000,00 14.750.000,00 2.300.000,00 
 

100,00 

     
361   412000 Социјални доприноси на 

терет послодавца 2.640.300,00 2.640.300,00 411.700,00 
 

100,00 
     362   413000 Накнаде у натури 0,00 0,00   

   
363   414000 Социјална давања 

запосленима 450.000,00 0,00 41.000,00 
 

     
364   415000 Накнаде трошкова за 

запослене 200.000,00 210.000,00 90.000,00 
 

105,00 

     
365   416000 Награде запосленима и 

остали посебни расходи            300.000,00 439.000,00  
 

146,33 
     366   421000 Стални трошкови 1.500.000,00 1.400.000,00 120.000,00 93,33 
     367   422000 Трошкови путовања 30.000,00 5.000,00 500.000,00 16,67 
     368   423000 Услуге по уговору 180.000,00 130.000,00 515.000,00 72,22 
     369   424000 Специјализоване услуге 0,00 18.400.000,00 21.000,00  

     
370   425000 Текуће поправке и 

одржавање 120.000,00 60.000,00 125.500,00 
 

50,00 
     371   426000 Материјал 180.000,00 80.000,00 290.000,00 44,44 

     
372   431000 Амортизација некретнина и 

опреме 0,00 0,00  
 

   
373   441000 Отплата камата домаћим 

пословним банкама 0,00 0,00 5.000,00 
 

     
374   444000 Пратећи трошкови 

задуживања 0,00 0,00  
 

   375   465000 Остале дотације и трансфери 1.320.000,00 1.225.000,00 300.000,00 92,80 

     
376   472000 Накнаде за социјалну 

заштиту из буџета 0,00 0,00  
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ОПИС 

План за  
2016.  
годину  
из буџета 

Измене и 
допуне  

Одлуке за  
2016. 

 годину   

Средства  
из других 
извора 

% 
10/9 

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

     
377   482000 Порези, обавезне таксе и 

казне 0,00 0,00 90.000,00 
 

     
378   483000 Новчане казне и пенали по 

решењу судова  0,00 0,00  
 

    

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

 

     
380   511000 Зграде и грађевински 

објекти 0,00 0,00  
 

     381   512000 Машине и опрема 200.000,00 0,00 115.000,00  
    382   513000 Остале некретнине и опрема 0,00 0,00   
     383   515000 Нематеријална имовина 0,00 0,00   
    1201   Развој културе     

   
  1201-0002  Подстицаји културном и 

уметничком стваралаштву    
 

   

384 
 

 1201-0002.1 424000 
 

Заштитна археолошка 
истраживања на локалитету 
Мираше 133.400,00 133.400,00  

 
 

100,00 

   

385 
 

 1201-0002.2 424000 
 

Заштитна археолошка 
истраживања на локалитету 
Равни 127.100,00 0,00  

 

   

386 
 
 

 1201-0002.3 424000 
 
 

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

 
 
 
 

100,00 

   

387 
 
 

 1201-0002.4 424000 
 
 

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

 
 
 
 

100,00 

   

388 
 

 1201-0002.5 424000 
 

Наставак сликарских радова 
на иконама цркве св.Тројице 
у Бистрици 840.050,00 839.942,68  

 
 

99,99 

   
389  1201-0002.6 424000 Публикација 50 година 

Завода 1.139.833,00 997.832,83  
 

87,54 

   
390  1201-0002.7 424000 Геодетско тех.снимак 

Хисарџија 192.000,00 192.000,00  
 

100,00 

   
391  1201-0002.8 424000 Завршетак радова Швапчића 

куће 4.064.023,00 3.392.468,31  
 

83,48 
       Укупно за пројекте: 6.823.382,00 5.882.619,82  86,21 

       Укупно за функцију 820: 28.693.682,00 45.221.919,82  157,60 

     
     Извори финансирања за 

главу 09:  22.693.682,00 45.221.919,82 4.924.200,00 
 

        01 Приходи из буџета 22.457.776,00 21.591.676,00   

   
   7 Трансфери од других нивоа 

власти  18.400.000,00  
 

       позиција број 369 (424000)  18.400.000,00   
            
            

   
   04 Сопствени приходи 

буџетских корисника   4.924.200,00 
 

   
   13 Нераспоређ. вишак 

прихода из ранијих година 6.235.906,00 5.230.243,82  
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ОПИС 

План за  
2016.  
годину  
из буџета 

Измене и 
допуне  

Одлуке за  
2016. 

 годину   

Средства  
из других 
извора 

% 
10/9 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 
       позиција број 388 (424000)       840.050,00 839.942,68   
       позиција број 389 (424000)       1.139.833,00 997.832,83   
       позиција број 390 (424000)       192.000,00    

   
    позиција број 391 (424000) 

                                             
4.064.023,00 

 
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   8.878.000,00 8.200.000,00 1.250.000,00 
 

92,36 

     
393   412000 Социјални доприноси на 

терет послодавца 1.589.200,00 1.468.000,00 225.000,00 
 

92,37 
     394   413000 Накнаде у натури 0,00 0,00   

   
395   414000 Социјална давања 

запосленима 350.000,00 250.000,00 45.000,00 
 

71,43 

     
396   415000 Накнаде трошкова за 

запослене 300.000,00 335.000,00 30.000,00 
 

111,67 

     
397   416000 Награде запосленима и 

остали посебни расходи            80.000,00 37.700,00  
 

47,13 
     398   421000 Стални трошкови 9.500.000,00 12.500.000,00 200.000,00 131,58 
     399   422000 Трошкови путовања 50.000,00 30.000,00 30.000,00 60,00 
     400   423000 Услуге по уговору 2.740.000,00 5.000.000,00 200.000,00 182,48 
     401   424000 Специјализоване услуге 300.000,00 200.000,00  66,67 

     
402   425000 Текуће поправке и 

одржавање 2.000.000,00 1.000.000,00 100.000,00 
 

50,00 
     403   426000 Материјал 750.000,00 600.000,00 100.000,00 80,00 

     
404   431000 Амортизација некретнина и 

опреме 0,00 0,00  
 

   
405   441000 Отплата камата домаћим 

пословним банкама 0,00 0,00  
 

     
406   444000 Пратећи трошкови 

задуживања 5.000,00 5.000,00  
 

100,00 
   407   465000 Остале дотације и трансфери 391.500,00 385.000,00 450.000,00 98,34 

     
408   472000 Накнаде за социјалну 

заштиту из буџета 0,00 0,00  
 

     
409   481000 Дотације невладиним 

организацијама         0,00 0,00  
 

     
410   482000 Порези, обавезне таксе и 

казне 50.000,00 50.000,00  
 

100,00 

     
411   483000 Новчане казне и пенали по 

решењу судова  0,00 0,00 320.000,00 
 

    

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

 

     
413   511000 Зграде и грађевински 

објекти 3.500.000,00 2.800.000,00  
 

80,00 
     414   512000 Машине и опрема 2.300.000,00 700.000,00 50.000,00 30,43 
     415   513000 Остале некретнине и опрема 0,00 0,00   
     416   515000 Нематеријална имовина 0,00 0,00   
       Укупно за функцију 810: 32.783.700,00 33.560.700,00  102,37 
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План за  
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Одлуке за  
2016. 
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извора 

% 
10/9 

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

      
    Извори финансирања за 

главу 10:  32.783.700,00 33.560.700,00 3.000.000,00 
 

102,37 
         01 Приходи из буџета 32.783.700,00 33.560.700,00   

   
   04 Сопствени приходи 

буџетских корисника   3.000.000,00 
 

5 11   

    ПРЕДШКОЛСКА 
УСТАНОВА  

"ОЛГА ЈОВИЧИЋ-РИТА"    

 

   

 2001   ПРОГРАМ 8: 
ПРЕДШКОЛСКО 
ОБРАЗОВАЊЕ     

   
  2001-0001  Функционисање 

предшколских установа     

  911     Предшколско образовање     

     
417   411000 Плате, додаци и накнаде 

запослених   133.600.000,00 137.564.800,00 25.440.000,00 
 

102,97 

     
418   412000 Социјални доприноси на 

терет послодавца 23.981.000,00 24.611.400,00 4.560.040,00 
 

102,63 
     419   413000 Накнаде у натури 0,00 0,00 100.000,00  

   
420   414000 Социјална давања 

запосленима 4.000.000,00 1.000.000,00 6.600.000,00 
 

25,00 

     
421   415000 Накнаде трошкова за 

запослене 5.000.000,00 3.700.000,00 500.000,00 
 

74,00 

     
422   416000 Награде запосленима и 

остали посебни расходи            1.200.000,00 1.200.000,00 200.000,00 
 

100,00 
     423   421000 Стални трошкови 24.000.000,00 23.000.000,00 5.600.000,00 95,83 
     424   422000 Трошкови путовања 0,00 0,00 3.500.000,00  
     425   423000 Услуге по уговору 1.000.000,00 500.000,00 4.600.000,00 50,00 
     426   424000 Специјализоване услуге 2.500.000,00 2.000.000,00 1.360.000,00 80,00 

     
427   425000 Текуће поправке и 

одржавање 2.000.000,00 1.500.000,00 4.500.000,00 
 

75,00 
     428   426000 Материјал 20.000.000,00 19.000.000,00 12.600.000,00 95,00 

     
429   431000 Амортизација некретнина и 

опреме 0,00 0,00  
 

     
430   444000 Пратећи трошкови 

задуживања 0,00 0,00  
 

   431   465000 Остале дотације и трансфери 14.297.000,00 9.201.000,00 1.836.000,00 64,36 

     
432   482000 Порези, обавезне таксе и 

казне 0,00 0,00 120.000,00 
 

     
433   483000 Новчане казне и пенали по 

решењу судова  0,00 0,00  
 

    

 434   485000 Накнада штете за повреде 
или штету нанету од стране 
државних органа 0,00 5.000.000,00  

 

     
435   511000 Зграде и грађевински 

објекти 5.000.000,00 5.000.000,00 500.000,00 
 

100,00 
     436   512000 Машине и опрема 7.700.000,00 8.300.000,00 2.500.000,00 107,79 
     437   513000 Остале некретнине и опрема 0,00 0,00   
     438   515000 Нематеријална имовина 0,00 0,00   
   439   541000 Земљиште 0,00 0,00   
       Укупно за функцију 911: 244.278.000,00 241.577.200,00  98,89 

     
    Извори финансирања за 

главу 11:  241.577.200,00 74.516.040,00  

         01 Приходи из буџета 244.278.000,00 241.577.200,00   
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% 
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   04 Сопствени приходи 

буџетских корисника   74.516.040,00 
 

5 12   
    ДЕЧЈЕ ОДМАРАЛИШТЕ 

"ГОЧ"    
 

   
 0602   ПРОГРАМ 15: ЛОКАЛНА 

САМОУПРАВА    
 

   

  0602-0001  Функционисање локалне 
самоуправе и градских 
општина    

 

  
    
911 

    
Предшколско образовање    

 

     
440   411000 Плате, додаци и накнаде 

запослених   17.430.000,00 17.430.000,00 14.760.000,00 
 

100,00 

     
441   412000 Социјални доприноси на 

терет послодавца 3.119.800,00 3.119.800,00 2.642.040,00 
 

100,00 
     442   413000 Накнаде у натури 300.000,00 130.000,00 20.000,00 43,33 

   
443   414000 Социјална давања 

запосленима 550.000,00 260.000,00 500.000,00 
 

47,27 

     
444   415000 Накнаде трошкова за 

запослене 400.000,00 500.000,00 50.000,00 
 

125,00 

     
445   416000 Награде запосленима и 

остали посебни расходи            110.000,00 105.000,00 65.000,00 
 

95,45 
     446   421000 Стални трошкови 6.000.000,00 6.000.000,00 2.060.000,00 100,00 
     447   422000 Трошкови путовања 20.000,00 10.000,00 1.270.000,00 50,00 
     448   423000 Услуге по уговору 250.000,00 200.000,00 1.380.000,00 80,00 
     449   424000 Специјализоване услуге 925.000,00 700.000,00 370.000,00 75,68 

     
450   425000 Текуће поправке и 

одржавање 2.300.000,00 2.000.000,00 150.000,00 
 

86,96 
     451   426000 Материјал 9.000.000,00 9.000.000,00 5.700.000,00 100,00 

     
452   431000 Амортизација некретнина и 

опреме 0,00 0,00  
 

     
453   444000 Пратећи трошкови 

задуживања 0,00 0,00  
 

   454   465000 Остале дотације и трансфери 785.000,00 730.000,00 600.000,00 92,99 

     
455   482000 Порези, обавезне таксе и 

казне 0,00 0,00 250.000,00 
 

     
456   483000 Новчане казне и пенали по 

решењу судова  0,00 0,00  
 

    

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

 

     
458   511000 Зграде и грађевински 

објекти 10.175.000,00 6.900.000,00  
 

67,81 
     459   512000 Машине и опрема 2.500.000,00 550.000,00  22,00 
     460   513000 Остале некретнине и опрема 0,00 0,00   
     461   515000 Нематеријална имовина 0,00 0,00   
   462   523000 Залихе робе за дању продају 0,00 0,00   

   
    Укупно за функцију 911:           

 
53.864.800,00 

 
47.634.800,00 

  
88,43 

      
    Извори финансирања за 

главу 12:  53.864.800,00 47.634.800,00 29.817.040,00 
88,43 

         01 Приходи из буџета 53.864.800,00 47.634.800,00   

   
   04 Сопствени приходи 

буџетских корисника   29.817.040,00 
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5 13   

     ТУРИСТИЧКА 
ОРГАНИЗАЦИЈА 

КРАЉЕВО 

 

  

 

   
 1502   ПРОГРАМ: РАЗВОЈ 

ТУРИЗМА      

   
  1502-0001  Управљање развојем 

туризма     

  473     Туризам     

     
463   411000 Плате, додаци и накнаде 

запослених   5.425.000,00 5.425.000,00 1.250.000,00 
 

100,00 

     
464   412000 Социјални доприноси на 

терет послодавца 971.000,00 971.000,00 224.000,00 
 

100,00 
     465   413000 Накнаде у натури 0,00 0,00   

     
466   414000 Социјална давања 

запосленима 0,00 0,00  
 

     
467   415000 Накнаде трошкова за 

запослене 190.000,00 190.000,00  
 

100,00 

     
468   416000 Награде запосленима и 

остали посебни расходи            0,00 0,00  
 

     469   421000 Стални трошкови 1.350.000,00 1.200.000,00 60.000,00 88,89 
     470   422000 Трошкови путовања 500.000,00 400.000,00 160.000,00 80,00 
     471   423000 Услуге по уговору 1.750.000,00 1.450.000,00 350.000,00 82,86 
     472   424000 Специјализоване услуге 0,00 0,00 300.000,00  

     
473   425000 Текуће поправке и 

одржавање 150.000,00 100.000,00  
 

66,67 
     474   426000 Материјал 280.000,00 240.000,00 70.000,00 85,71 

     
475   431000 Амортизација некретнина и 

опреме 0,00 0,00  
 

     
476   444000 Пратећи трошкови 

задуживања 3.000,00 3.000,00  
 

100,00 
   477   465000 Остале дотације и трансфери 701.100,00 684.000,00  97,56 

     
478   482000 Порези, обавезне таксе и 

казне 20.000,00 10.000,00  
 

50,00 

     
479   483000 Новчане казне и пенали по 

решењу судова  0,00 0,00  
 

    

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

 

     
481   511000 Зграде и грађевински 

објекти 0,00 0,00  
 

     482   512000 Машине и опрема 100.000.00 0,00   
     483   513000 Остале некретнине и опрема 0,00 0,00   
     484   515000 Нематеријална имовина 0,00 0,00 70.000,00  
     485   523000 Залихе робе за даљу продају 0,00 0,00 450.000,00  
    1502   Развој туризма     
     1502-0002  Туристичка промоција     

   
486  1502-0002.1 424000 Промиција туризма кроз 

манифестације-организат. 2.830.000,00 2.830.000,00  
 

100,00 

   
487  1502-0002.2 424000 Промоција града-

суорганизатор 2.270.000,00 2.270.000,00  
 

100,00 
       Укупно за пројекте: 5.100.000,00 5.100.000,00  100,00 
       Укупно за функцију 473: 16.540.100,00 15.773.000,00  95,36 

      
    Извори финансирања за 

главу 13:   15.773.000,00 2.934.000,00  
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         01 Приходи из буџета 16.540.100,00 15.773.000,00   

   
   04 Сопствени приходи 

буџетских корисника   2.934.000,00 
 

5 14       МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ     

   
 0602   ПРОГРАМ 15: ЛОКАЛНА 

САМОУПРАВА     

     0602-0002  Месне заједнице     

  160 

    Опште јавне услуге 
некласификоване на другом 
месту 

 

  

 

   
488   411000 Плате, додаци и накнаде 

запослених   0,00  3.000.000,00 
 

   
489   412000 Социјални доприноси на 

терет послодавца 0,00   
 

   
490   414000 Социјална давања 

запосленима 0,00   
 

   
491   415000 Накнаде трошкова за 

запослене 0,00   
 

     492   421000 Стални трошкови 2.000.000,00 2.500.000,00 1.500.000,00 125,00 
   493   422000 Трошкови путовања 0,00 0,00   
     494   423000 Услуге по уговору 3.000.000,00 3.200.000,00 500.000,00 106,67 
     495   424000 Специјализоване услуге 1.500.000,00 1.600.000,00 500.000,00 106,67 

     
496   425000 Текуће поправке и 

одржавање 16.000.000,00 15.700.000,00 2.500.000,00 
98,13 

     497   426000 Материјал 500.000,00 500.000,00 250.000,00 100,00 

     

498 
 

  451000 
 

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

 

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

   
500   481000 Дотације невладиним 

организацијама         0,00 0,00 200.000,00 
 

   
501   482000 Порези, обавезне таксе и 

казне 0,00 0,00 100.000,00 
 

   
502   483000 Новчане казне и пенали по 

решењу судова  1.000.000,00 500.000,00 100.000,00 
 

50,00 

    

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

 

   
504   511000 Зграде и грађевински 

објекти  0,00 0,00  
 

   505   512000 Машине и опрема 500.000,00 1.017.067,00 600.000,00 203,41 
   506   513000 Остале некретнине и опрема 0,00 0,00   
   507   515000 Нематеријална имовина 0,00 0,00   
   508   541000 Земљиште 0,00 0,00   
       Укупно за функцију 160: 24.500.000,00 25.017.067,00  102,11 

     
    Извори финансирања за 

главу 14: 24.500.000,00 25.017.067,00  
102,11 

         01 Приходи из буџета 24.500.000,00 25.000.000,00   

   
   04 Сопствени приходи 

буџетских корисника   9.250.000,00 
 

   
   13 Нераспоређени вишак 

прихода из ранијих година  17.067,00  
 

       позиција 505(512000)  17.067,00   
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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 250.000,00 250.000,00  100,00 
   510   423000 Услуге по уговору 2.000.000,00 2.000.000,00  100,00 

   511   424000 Специјализоване услуге 100.000,00 100.000,00  100,00 

   512   426000 Материјал 25.000,00 25.000,00  100,00 

   

513 
 

  451000 
 

Субвенције јавним 
нефинансијским 
предузећима и 
организацијама 90.000.000,00 90.000.000,00  

100,00 
 

       Укупно за функцију 420: 92.375.000,00 92.375.000,00  100,00 

  
     Извори финансирања за 

главу 15:  92.375.000,00 92.375.000,00  
 

      01 Приходи из буџета 92.375.000,00 92.375.000,00   

5 16 
     ВАТРОГАСНИ ФОНД 

КРАЉЕВА    
 

  
  0602   ПРОГРАМ 15: ЛОКАЛНА 

САМОУПРАВА    
 

  

   0602-0001  Функционисање локалне 
самоуправе и градских 
општина    

 

  

160     Опште јавне услуге 
некласификоване на другом 
месту    

 

   514   421000 Стални трошкови 0,00    

  
 515   481000 Дотације невладиним 

организацијама         450.000,00 450.000,00  
100,00 

       Укупно за функцију 160: 450.000,00 450.000,00  100,00 

  
     Извори финансирања за 

главу 16:  450.000,00 450.000,00  
100,00 

      01 Приходи из буџета 450.000,00 450.000,00   

5 17 

     ФОНДАЦИЈА 
 "ПЕТАР БОГАВАЦ-
АНЂЕЛКО САВИЋ"       

 

  
  0602   ПРОГРАМ 15: ЛОКАЛНА 

САМОУПРАВА     

  

   0602-0001 
 

 Функционисање локалне 
самоуправе и градских 
општина     

  
160     Опште јавне услуге некласи-

фиков. на другом месту    
 

   516   421000 Стални трошкови 0,00  30.000,00  
   517   423000 Услуге по уговору 0,00  70.000,00  
   518   424000 Специјализоване услуге 0,00    
   519   426000 Материјал 0,00  20.000,00  

  
 520   472000 Накнаде за социјалну 

заштиту из буџета 500.000,00 500.000,00 1.500.000,00 
 

100,00 
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       Укупно за функцију 160: 500.000,00 500.000,00 1.620.000,00 100,00 

  
     Извори финансирања за 

главу 17:  500.000,00 500.000,00   
      01 Приходи из буџета 500.000,00 500.000,00   

  
    04 Сопствени приходи 

буџетских корисника   1.620.000,00 
 

5 18 
     ОСНОВНО 

ОБРАЗОВАЊЕ             
 

  
 

  
  2002   ПРОГРАМ 9: ОСНОВНО 

ОБРАЗОВАЊЕ 
 

  
 

  
   2002-0001  Функционисање основних 

школа  
 

  
 

  912     Основно образовање     

    
 521   463111 Текући трансфери нивоу 

Републике 213.695.000,00 211.093.132,00  98,78 

  
     - 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 33.322.000,00 24.221.360,00  72,69 

  

     - 51-Издаци за 
нефинансијску имовину            
                           24.221.360,00    24.221.360,00  

 

  
     - 54-Природна имовина             

                                           0,00     
 

       Укупно за функцију 912: 247.017.000,00 235.314.492,00  95,26 

    
     Извори финансирања за 

главу 18:  247.017.000,00 235.314.492,00  
 

        01 Приходи из буџета 247.017.000,00 235.314.492,00   

5 19      СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ        

  
  2002   ПРОГРАМ 9: СРЕДЊЕ 

ОБРАЗОВАЊЕ 
 

  
 

  
   2002-0001  Функционисање средњих 

школа  
 

  
 

  920     Средње образовање     

    
 523   463111 Текући трансфери нивоу 

Републике 106.373.000,00 101.901.100,00  95,80 

  
     - 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       
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ОПИС 

План за  
2016.  
годину  
из буџета 

Измене и 
допуне  

Одлуке за  
2016. 

 годину   

Средства  
из других 
извора 

% 
10/9 

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

  
     - 48-Остали расходи                 

193.000,00                                      
 

    
 524   463211 Капитални трансфери 

нивоу Републике 11.610.000,00 7.400.000,00  
 

63,74 

    

  

 

- 51-Издаци за 
нефинансијску имовину            

7.400.000,00      

 

  
     - 54-Природна имовина             

0,00      
 

       Укупно за функцију 920: 117.983.000,00 109.301.100,00  92,64 

    
      Извори финансирања за 

главу 19:  117.983.000,00 109.301.100,00  
 

        01 Приходи из буџета 117.983.000,00 109.301.100,00   

5 20 
     ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ 

РАД  КРАЉЕВО             
 

  
 

  

  0901   ПРОГРАМ 11: 
СОЦИЈАЛНА И ДЕЧЈА 
ЗАШТИТА 

 

  

 

     0901-0001  Социјалне помоћи     

  

070 
 

    Социјална помоћ угроженом 
становништву, 
некласификована на другом 
месту 

 

  

 

    
 525   463111 Текући трансфери нивоу 

Републике 19.300.000,00 16.894.000,00  87,53 

  
     - 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 42.171.440,00 41.871.440,00  

 
 

99,29 

  
 527  0901-0001.2 463111 Социјално становање у 

заштићеним условима 3.400.000,00 3.400.000,00  
 

100,00 

  
 528  0901-0002.1 463111 Интервентни смештај и 

прихватилиште 1.550.000,00 1.550.000,00  
 

100,00 

  

 529 
 

 0901-0004.1 
 

463111 
 

Саветовалиште за 
предбрачне, брачне и 
породичне односе 1.100.000,00 1.100.000,00  

 
 

100,00 

  
 530  0901-0004.2 463111 Дневни центар за старе и 

Сервис за помоћ у кући 6.778.560,00 7.850.000,00  115,81 
       Укупно за пројекте: 55.000.000,00 55.771.440,00  101,95 

    
 

531   463211 
Капитални трансфери 
нивоу Републике 1.400.000,00 2.000.000,00  142,86 
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ОПИС 

План за  
2016.  
годину  
из буџета 

Измене и 
допуне  

Одлуке за  
2016. 

 годину   

Средства  
из других 
извора 

% 
10/9 

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

  

     - 51-Издаци за 
нефинансијску имовину        

2.000.000,00      

 

       - 54-Природна имовина                 

  
     Извори финансирања за 

главу 20:  75.700.000,00 74.665.440,00  
98,63 

      01 Приходи из буџета 75.700.000,00 60.876.296,40   

  
    7 Трансфери од других нивоа 

власти  12.843.143,60  
 

       позиција број 527 (463111)  3.400.000,00   

       позиција број 528 (463111)  1.550.000,00   

       позиција број 529 (463111)  1.100.000,00   

       позиција број 530 (463111)  6.793.143,60   

  
    13 Нераспоређени вишак 

прихода из ранијих година  946.000,00  
 

       позиција број 530 (463111)  946.000,00   

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 21.000.000,00 19.000.000,00  90,48 

    
  

 
Текући трансфери нивоу 
Републике 21.000.000,00 19.000.000,00  

90,48 

   
533   463211 Капитални трансфери 

нивоу Републике 5.000.000,00 4.950.000,00  99,00 

    
  

 
Капитални трансфери нивоу 
Републике 5.000.000,00 4.950.000,00  

99,00 

       Укупно за функцију 740: 26.000.000,00 23.950.000,00  92,12 

    
  

  
 Извори финансирања за 
главу 21:  26.000.000,00 23.950.000,00  

 

      01 Приходи из буџета 26.000.000,00 23.950.000,00   

                                                                                               УКУПНО РАЗДЕО 5: 3.060.130.682,00 3.136.287.401,56  102,49 

    
  

  
Извори финансирања за 
раздео 5:  3.060.130.682,00 3.136.287.401,56  

 
102,49 

      01 Приходи из буџета 2.747.044.776,00 2.754.184.094,38   

    
  

04 
Сопствени приходи 
буџетских корисника   140.263.580,00 

 

    
  

07 
Tрансфери од других нивоа 
власти 29.100.000,00 50.083.673,60  

 

    
  

08 
Добровољни трансфери од 
физичких и правних лица 12.250.000,00 12.689.998,00  

 

    
  

10 
Примања од домаћих 
задуживања 209.000.000,00 209.000.000,00  

 

    
  

13 
Нераспоређ. вишак 
прихода из ранијих година 62.735.906,00 110.329.635,58  

 

 
 



III  PO SEB NE OD RED BE

^lan 10.

^lan 15. Od lu ke me wa se i gla si: 
„U skla du sa Za ko nom o na ~i nu od re |i va wa mak si mal nog bro ja za po sle nih u jav nom sek to -

ru, obez be |u ju se sred stva za pla te iz bu xe ta gra da Kra qe va u 2016. go di ni za za po sle ne na neo -
d re |e no i od re |e no vre me kod ko ri sni ka bu xet skih sred sta va i to:

^lan 11.

U skla du sa ~la nom 9. ove od lu ke, Grad sko ve }e gra da Kra qe va je u oba ve zi da u ro ku od 20
da na od da na stu pa wa na sna gu ove od lu ke do ne se ras po re na re {e wa iz ~la na 35. Od lu ke o bu -
xe tu gra da Kra qe va za 2016. godi nu („Slu ̀ be ni list gra da Kra qe va“, broj 29/15). 

^lan 12.

U uku pan iz nos sred sta va utvr |en ovom od lu kom, ura ~u na ta su i sred stva sta vqe na na ras -
po la ga we di rekt nim i in di rekt nim ko ri sni ci ma bu xet skih sred sta va na osno vu do ne tih ras -
po red nih re {e wa u to ku go di ne od stra ne Iz vr {nih or ga na gra da Kra qe va, sa gla sno Od lu ci
o bu xe tu gra da Kra qe va za 2016. godi nu („Slu ̀ be ni list gra da Kra qe va , broj 29/15)

^lan 13.

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: 011-183/2016-III
Da na: 3. oktobra 2016. go di ne 

Broj 27 - Strana 913. oktobar 2016. godine SLU@BENI LIST GRADA KRAQEVA

Predsednik 
Skup{tine grada Kraqeva

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

“
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367.

Na osno vu ~la na 26. ta~ ka 25. Sta tu ta
gra da Kra qe va („Slu ̀ be ni list gra da Kra -
qe va“, broj 15/13 - pre ~i {}en tekst), ~la na
11. i 23. Od lu ke o pri zna wi ma i na gra di
gra da Kra qe va („Slu ̀ be ni list gra da Kra -
qe va“, broj 17/09),

Skup {ti na gra da Kra qe va, na sed ni ci
odr ̀ a noj da na 30. sep tem bra i 3. ok to bra
2016. go di ne, do ne la je

O D L U K U

O DO DE LI DI PLO ME ZA SLU @NOG
GRA \A NI NA GRA DA KRA QE VA ZA

2016. GO DI NU NE VE NI JO VA NO VI]

^lan 1.

Di plo ma za slu ̀ nog gra |a ni na gra da
Kra qe va za 2016. go di nu do de qu je se Ne ve ni
Jo va no vi} iz Kra qe va, re pre zen ta tiv ki Re -
pu bli ke Sr bi je u ko {ar ci, za vr hun ske
sport ske re zul ta te.

^lan 2.

Ova od lu ka stu pa na sna gu da nom do no -
{e wa, a ob ja vi }e se u „Slu ̀ be nom li stu gra -
da Kra qe va“.

Skup{tina gra da Kra qe va
Broj: 011-174/2016-III
Da na: 3. oktobra 2016. go di ne 

Predsednik 
Skup{tine grada Kraqeva

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

368.

Na osno vu ~la na 26. ta~ ka 25. Sta tu ta
gra da Kra qe va („Slu ̀ be ni list gra da Kra -
qe va“, broj 15/13 - pre ~i {}en tekst), ~la na
11. i 23. Od lu ke o pri zna wi ma i na gra di
gra da Kra qe va („Slu ̀ be ni list gra da Kra -
qe va“, broj 17/09),

Skup {ti na gra da Kra qe va, na sed ni ci
odr ̀ a noj da na 30. sep tem bra i 3. ok to bra
2016. go di ne, do ne la je

O D L U K U

O DO DE LI DI PLO ME ZA SLU @NOG
GRA \A NI NA GRA DA KRA QE VA ZA

2016. GO DI NU LI DI JI SPA SKI

^lan 1.

Di plo ma za slu ̀ nog gra |a ni na gra da
Kra qe va za 2016. go di nu do de qu je se Li di ji
Spa ski iz Kra qe va, za is po qe nu hu ma nost,
vo lon te ri zam i {i re we kul tu re.

^lan 2.

Ova od lu ka stu pa na sna gu da nom do no -
{e wa, a ob ja vi }e se u „Slu ̀ be nom li stu gra -
da Kra qe va“.

Skup{tina gra da Kra qe va
Broj: 011-175/2016-III
Da na: 3. oktobra 2016. go di ne 

Predsednik 
Skup{tine grada Kraqeva

Nenad Markovi}, dipl. in`. saobra}aja, s.r.___________________________________________
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369.

Na osno vu ~la na 26. ta~ ka 25. Sta tu ta
gra da Kra qe va („Slu ̀ be ni list gra da Kra -
qe va“, broj 15/13 - pre ~i {}en tekst), ~la na
11. i 23. Od lu ke o pri zna wi ma i na gra di
gra da Kra qe va („Slu ̀ be ni list gra da Kra -
qe va“, broj 17/09),

Skup {ti na gra da Kra qe va, na sed ni ci
odr ̀ a noj da na 30. sep tem bra i 3. ok to bra
2016. go di ne, do ne la je

O D L U K U

O DO DE LI DI PLO ME ZA SLU @NOG
GRA \A NI NA GRA DA KRA QE VA ZA
2016. GO DI NU PROF. DR NO VA KU 

NE DI ]U

^lan 1.

Di plo ma za slu ̀ nog gra |a ni na gra da
Kra qe va za 2016. go di nu do de qu je se prof.
dr No va ku Ne di }u, dipl. ma {in skom in ̀ e -
we ru iz Kra qe va, za du go go di {wi do pri nos
raz vo ju i afir ma ci ji na u~ nog i is tra ̀ i -
va~ kog ra da.

^lan 2.

Ova od lu ka stu pa na sna gu da nom do no -
{e wa, a ob ja vi }e se u „Slu ̀ be nom li stu gra -
da Kra qe va“.

Skup{tina gra da Kra qe va
Broj: 011-176/2016-III
Da na: 3. oktobra 2016. go di ne 

Predsednik 
Skup{tine grada Kraqeva

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

370.

Na osno vu ~la na 26. ta~ ka 25. Sta tu ta
gra da Kra qe va („Slu ̀ be ni list gra da Kra -
qe va“, broj 15/13 - pre ~i {}en tekst), ~la na
11. i 23. Od lu ke o pri zna wi ma i na gra di
gra da Kra qe va („Slu ̀ be ni list gra da Kra -
qe va“, broj 17/09),

Skup {ti na gra da Kra qe va, na sed ni ci
odr ̀ a noj da na 30. sep tem bra i 3. ok to bra
2016. go di ne, do ne la je

O D L U K U

O DO DE LI DI PLO ME ZA SLU @NOG
GRA \A NI NA GRA DA KRA QE VA ZA

2016. GO DI NU SLO BO DA NU 
STO JA NO VI ]U KE PI

^lan 1.

Di plo ma za slu ̀ nog gra |a ni na gra da
Kra qe va za 2016. go di nu do de qu je se Slo bo -
da nu Sto ja no vi }u Ke pi iz Kra qe va, za do -
pri nos u raz vo ju rok kul tu re.

^lan 2.

Ova od lu ka stu pa na sna gu da nom do no -
{e wa, a ob ja vi }e se u „Slu ̀ be nom li stu gra -
da Kra qe va“.

Skup{tina gra da Kra qe va
Broj: 011-177/2016-III
Da na: 3. oktobra 2016. go di ne 

Predsednik 
Skup{tine grada Kraqeva

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

Broj 27 - Strana 1053. oktobar 2016. godine SLU@BENI LIST GRADA KRAQEVA



371.

Na osno vu ~la na 26. ta~ ka 25. 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
12. i 23. Od lu ke o pri zna wi ma i na gra di
gra da Kra qe va („Slu ̀ be ni list gra da Kra -
qe va“, broj 17/09),

Skup {ti na gra da Kra qe va, na sed ni ci
odr ̀ a noj da na 30. sep tem bra i 3. ok to bra
2016. go di ne, do ne la je

O D L U K U

O DO DE LI DI PLO ME ZA SLU @NE 
OR GA NI ZA CI JE GRA DA KRA QE VA ZA
2016. GO DI NU ISTO RIJ SKOM AR HI VU

KRA QE VO

^lan 1.

Di plo ma za slu ̀ ne or ga ni za ci je gra da
Kra qe va za 2016. go di nu do de qu je se Isto -
rij skom ar hi vu Kra qe vo, za po lu ve kov no
~u va we kul tur nog na sle |a i ba {ti ne kra -
qe va~ kog kra ja.

^lan 2.

Ova od lu ka stu pa na sna gu da nom do no -
{e wa, a ob ja vi }e se u „Slu ̀ be nom li stu gra -
da Kra qe va“.

Skup{tina gra da Kra qe va
Broj: 011-178/2016-III
Da na: 3. oktobra 2016. go di ne 

Predsednik 
Skup{tine grada Kraqeva

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

372.

Na osno vu ~la na 26. ta~ ka 25. 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
12. i 23. Od lu ke o pri zna wi ma i na gra di
gra da Kra qe va („Slu ̀ be ni list gra da Kra -
qe va“, broj 17/09),

Skup {ti na gra da Kra qe va, na sed ni ci
odr ̀ a noj da na 30. sep tem bra i 3. ok to bra
2016. go di ne, do ne la je

O D L U K U

O DO DE LI DI PLO ME ZA SLU @NE 
OR GA NI ZA CI JE GRA DA KRA QE VA ZA

2016. GO DI NU PLA NI NAR SKO - 
SMU ̂ AR SKOM KLU BU „@E LE ZNI ̂ AR“

^lan 1.

Di plo ma za slu ̀ ne or ga ni za ci je gra da
Kra qe va za 2016. go di nu do de qu je se Pla ni -
nar sko-smu ~ar skom klu bu „@e le zni ~ar“
Kra qe vo, za afir ma ci ju pla ni na re wa i raz -
voj tu ri zma.

^lan 2.

Ova od lu ka stu pa na sna gu da nom do no -
{e wa, a ob ja vi }e se u „Slu ̀ be nom li stu gra -
da Kra qe va“.

Skup{tina gra da Kra qe va
Broj: 011-179/2016-III
Da na: 3. oktobra 2016. go di ne 

Predsednik 
Skup{tine grada Kraqeva

Nenad Markovi}, dipl. in`. saobra}aja, s.r.___________________________________________
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373.

Na osno vu ~la na 26. ta~ ka 25. 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
12. i 23. Od lu ke o pri zna wi ma i na gra di
gra da Kra qe va („Slu ̀ be ni list gra da Kra -
qe va“, broj 17/09),

Skup {ti na gra da Kra qe va, na sed ni ci
odr ̀ a noj da na 30. sep tem bra i 3. ok to bra
2016. go di ne, do ne la je

O D L U K U

O DO DE LI DI PLO ME ZA SLU @NE 
OR GA NI ZA CI JE GRA DA KRA QE VA ZA

2016. GO DI NU JKP „VO DO VOD“ 
IZ KRA QE VA

^lan 1.

Di plo ma za slu ̀ ne or ga ni za ci je gra da
Kra qe va za 2016. go di nu do de qu je se JKP
„Vodovod“ iz Kra qe va, za an ga ̀ o va we i re a -
li za ci ju za da ta ka u vi tal noj obla sti vo do -
snab de va wa gra |a na gra da Kra qe va.

^lan 2.

Ova od lu ka stu pa na sna gu da nom do no -
{e wa, a ob ja vi }e se u „Slu ̀ be nom li stu gra -
da Kra qe va“.

Skup{tina gra da Kra qe va
Broj: 011-180/2016-III
Da na: 3. oktobra 2016. go di ne 

Predsednik 
Skup{tine grada Kraqeva

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

374.

Na osno vu ~la na 26. ta~ ka 25. Sta tu ta
gra da Kra qe va („Slu ̀ be ni list gra da Kra -
qe va“, broj 15/13 - pre ~i {}en tekst), ~la na
13. i 23. Od lu ke o pri zna wi ma i na gra di
gra da Kra qe va („Slu ̀ be ni list gra da Kra -
qe va“, broj 17/09),

Skup {ti na gra da Kra qe va, na sed ni ci
odr ̀ a noj da na 30. sep tem bra i 3. ok to bra
2016. go di ne, do ne la je

O D L U K U

O DO DE LI OK TO BAR SKE NA GRA DE
GRA DA KRA QE VA ZA 2016. GO DI NU 

DR DRA GA NU HA MO VI ]U 

^lan 1.

Ok to bar ska na gra da gra da Kra qe va za
2016. go di nu do de qu je se dr Dra ga nu Ha mo -
vi }u, kwi ̀ ev ni ku, na u~ ni ku i rad ni ku u
kul tu ri, za vr hun ska na u~ na po stig nu }a u
obla sti srp skog je zi ka i kwi ̀ ev no sti.

^lan 2.

Ova od lu ka stu pa na sna gu da nom do no -
{e wa, a ob ja vi }e se u „Slu ̀ be nom li stu gra -
da Kra qe va“.

Skup{tina gra da Kra qe va
Broj: 011-181/2016-III
Da na: 3. oktobra 2016. go di ne 

Predsednik 
Skup{tine grada Kraqeva

Nenad Markovi}, dipl. in`. saobra}aja, s.r.___________________________________________
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375.

Na osno vu ~la na 20. ta~ ka 17, ~la na 24.
stav 1, ~la na 32. ta~ ka 6, a u ve zi sa ~la nom
66. stav 3. Za ko na o lo kal noj sa mo u pra vi
(„Slu ̀ be ni gla snik RS“, broj 129/07 i 83/14
- dr. za kon), ~la na 9. stav 4. Za ko na o fi nan -
sij skoj po dr {ci po ro di ci sa de com („Slu -
`be ni gla snik RS“, broj 16/02, 115/05, 107/09
i 104/14 - US) ~la na 26. ta~ ka 9. i ~la na 121.
stav 2. Sta tu ta gra da Kra qe va („Slu ̀ be ni
list gra da Kra qe va“, broj 15/13 - pre ~i {}en
tekst),

Skup {ti na gra da Kra qe va, na sed ni ci
odr ̀ a noj da na 30. sep tem bra i 3. ok to bra
2016. go di ne, do ne la je

O D L U K U

O PRA VU NA JED NO KRAT NU NOV ̂ A NU
NA KNA DU ZA PR VO RO \E NO DE TE 

^lan 1.

Ovom od lu kom utvr |u je se pra vo na jed -
no krat nu nov ~a nu na kna du maj ka ma pr vo ro -
|e nog de te ta, sa pre bi va li {tem na te ri to -
ri ji gra da Kra qe va.

Ka da pri li kom pr vog po ro |a ja maj ka ro -
di dvo je ili vi {e de ce ostva ru je pra vo na
jed no krat nu nov ~a nu na kna du za sva ko de te.

^lan 2.

Pra vo na jed no krat nu nov ~a nu na kna du
mo ̀ e ostva ri ti maj ka ko ja ne po sred no bri -
ne o de te tu za ko je je pod ne la zah tev i ko ja
ni je li {e na ro di teq skog pra va u skla du sa
za ko nom.

^lan 3.

Pra vo na jed no krat nu nov ~a nu na kna du
mo ̀ e iz u zet no ostva ri ti i otac de te ta, sa

pre bi va li {tem na te ri to ri ji gra da Kra qe -
va uko li ko maj ka de te ta ni je `i va, uko li ko
je na pu sti la de te ili je iz objek tiv nih raz -
lo ga spre ~e na da ne po sred no bri ne o de te tu,
uz pri ba vqa we od go va ra ju }ih do ka za o raz -
lo zi ma spre ~e no sti.

^lan 4.

Zah tev za ostva ri va we pra va na jed no -
krat nu nov ~a nu na kna du, sa po treb nom do ku -
men ta ci jom, pod no si se na pro pi sa nom obra -
scu nad le ̀ nom Ode qe wu za dru {tve ne de -
lat no sti Grad ske upra ve gra da Kra qe va u
ro ku od dva na est me se ci od da na ro |e wa de -
te ta.

^lan 5.

Pra vo na nov ~a nu na kna du utvr |u je se u
vi si ni od 13.000,00 di na ra.

Ovla {}u je se Grad sko ve }e gra da Kra qe -
va da mo ̀ e vr {i ti ko rek ci ju nov ~a nog iz -
no sa iz sta va 1. u ci qu ostva ri va wa pra va
na jed no krat nu nov ~a nu na kna du za pr vo ro -
|e no de te, u skla du sa fi nan sij skim mo gu} -
no sti ma gra da Kra qe va.

^lan 6.

Nov ~a na na kna da se is pla }u je jed no -
krat no iz bu xe ta gra da Kra qe va, na osno vu
prav no sna ̀ nog re {e wa Ode qe wa za dru -
{tve ne de lat no sti Grad ske upra ve gra da
Kra qe va.

^lan 7.

Stu pa wem na sna gu ove od lu ke pre sta je
da va ̀ i Od lu ka o pra vu na jed no krat nu nov -
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~a nu na kna du za pr vo ro |e no de te („Slu ̀ be -
ni list gra da Kra qe va“, broj 12/09).

^lan 8.

O spro vo |e wu ove od lu ke 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 i
Ode qe we za pri vre du i fi nan si je Grad ske
upra ve gra da Kra qe va. 

^lan 9.

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: 011-184/2016-III
Da na: 3. oktobra 2016. go di ne 

Predsednik 
Skup{tine grada Kraqeva

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

376.

Na osno vu ~la na 20. stav 1. ta~ ka 17, ~la -
na 24. stav 1, ~la na 32. stav 1. ta~ ka 6, a u ve -
zi sa ~la nom 66. stav 3. Za ko na o lo kal noj
sa mo u pra vi („Slu ̀ be ni gla snik RS“, broj
129/07 i 83/14 - dr. za kon), ~la na 9. stav 4. Za -
ko na o fi nan sij skoj po dr {ci po ro di ci sa
de com („Slu ̀ be ni gla snik RS“, broj 16/02,
115/05, 107/09 i 104/14 - US), ~la na 26. ta~ ka
9. i ~la na 121. stav 2. Sta tu ta gra da Kra qe -
va („Slu ̀ be ni list gra da Kra qe va“, broj
15/13 - pre ~i {}en tekst),

Skup {ti na gra da Kra qe va, na sed ni ci
odr ̀ a noj da na 30. sep tem bra i 3. ok to bra
2016. godi ne, do ne la je

O D L U K U

^lan 1.

Ovom od lu kom utvr |u je se pra vo na nov -
~a nu po mo} ne za po sle nim po ro di qa ma na
te ri to ri ji gra da Kra qe va, uslo vi i na ~in
ostva ri va wa pra va, na ~in obez be |i va wa
sred sta va i dru ga pi ta wa od zna ~a ja za ost-
va ri va we ovog pra va, u ci qu po ve }a wa na ta -
li te ta.

^lan 2.

Pra vo na nov ~a nu po mo} ostva ru je ne za -
po sle na maj ka za sva ko de te ro |e no u to ku
jed nog po ro |a ja, bez ob zi ra na broj pret hod -
no ro |e ne de ce, ko ja ima pre bi va li {te na
te ri to ri ji gra da Kra qe va du ̀ e od jed ne go -
di ne pre ro |e wa de te ta i ko ja ne po sred no
bri ne o de te tu/de ci za ko je je pod ne la zah -
tev, ~i ja de ca pret hod nog re da ro |e wa ni su
sme {te na u usta no vu so ci jal ne za {ti te,
hra ni teq sku po ro di cu ili da ta na usva ja we
i ko ja ni je li {e na ro di teq skog pra va u od -
no su na de cu pret hod nog re da ro |e wa. 

Uko li ko maj ka ne ma pri ja vu pre bi va li -
{ta na te ri to ri ji gra da Kra qe va du ̀ e od
jed ne go di ne pre ro |e wa de te ta, ona mo ̀ e
ostva ri ti pra vo na nov ~a nu po mo} ne za po -
sle nim po ro di qa ma ako otac de te ta ima
pri ja vu pre bi va li {ta na te ri to ri ji gra da
Kra qe va du ̀ e od jed ne go di ne pre ro |e wa
de te ta.

Ovo pra vo mo ̀ e da ostva ri i ne za po sle -
ni otac de te ta ko ji ima pre bi va li {te na te -
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ri to ri ji gra da Kra qe va, uko li ko maj ka ni -
je `i va, ako je na pu sti la de te ili je iz
objek tiv nih raz lo ga spre ~e na da ne po sred no
bri ne o de te tu.

^lan 3.

Pra vo na nov ~a nu po mo} ne za po sle nim
po ro di qa ma ostva ru je maj ka na osno vu zah -
te va i do sta vqa wem sle de }ih do ka za:

1. fo to ko pi je ili o~i ta ne li~ ne kar te
maj ke,

2. fo to ko pi je iz vo da iz ma ti~ ne kwi ge
ro |e nih za svu de cu,

3. do ka za o ne za po sle no sti maj ke (uve re -
we Na ci o nal ne slu ̀ be za za po {qa va we ili
dru gih od go va ra ju }ih do ka za, u skla du sa za -
ko nom),

4. uve re wa Cen tra za so ci jal ni rad da
maj ka ne po sred no bri ne o de te tu/de ci za ko -
je je pod ne la zah tev, da we na de ca pret hod -
nog re da ro |e wa ni su sme {te na u usta no vu
so ci jal ne za {ti te, hra ni teq sku po ro di cu
ili da ta na usva ja we i da ni je li {e na ro di -
teq skog pra va u od no su na de cu pret hod nog
re da ro |e wa,

5. fo to ko pi je te ku }eg ra ~u na i
6. po tvr de PU Kra qe vo o pre bi va li {tu.

^lan 4.

Uko li ko pra vo na nov ~a nu po mo} ostva -
ru je ne za po sle ni otac, uz zah tev i do ka ze iz
~la na 3. ove od lu ke ko ji se od no se na maj ku
de te ta, pod no si iste do ka ze za se be, kao i od -
go va ra ju }i sle de }i do kaz:

1. fo to ko pi ju iz vo da iz ma ti~ ne kwi ge
umr lih za maj ku,

2. uve re we or ga na sta ra teq stva o ~i we -
ni ci da je maj ka na pu sti la de te,

3. od lu ku nad le ̀ nog su da da je maj ka li -
{e na ro di teq skog pra va,

4. iz ve {taj ko mi si je nad le ̀ nog zdrav -
stve nog or ga na o te ̀ oj bo le sti maj ke ili re -

{e we ko jim je li {e na po slov ne spo sob no sti
ili

5. po tvr du nad le ̀ ne usta no ve o po ~et ku
i tra ja wu iz dr ̀ a va wa ka zne za tvo ra za maj -
ku.

^lan 5.

Uslo vi za ostva ri va we pra va na nov ~a nu
po mo} ne za po sle noj po ro di qi utvr |u ju se u
od no su na dan ro |e wa de te ta.

^lan 6.

Zah tev za ostva ri va we pra va pod no si se
naj ka sni je do {est me se ci `i vo ta de te ta.

Zah tev za nov ~a nu po mo} ne mo ̀ e se pod -
ne ti za de te ko je ni je `i vo u mo men tu pod -
no {e wa zah te va.

^lan 7.

Pra vo na nov ~a nu po mo} utvr |u je se u
iz no su od 10.000,00 di na ra ne to na me se~ nom
ni vou, od mo men ta ro |e wa de te ta do na vr {e -
ne pr ve go di ne `i vo ta de te ta.

Sred stva za is pla tu nov ~a ne po mo }i na
osno vu ove od lu ke obez be |u ju se u bu xe tu gra -
da Kra qe va.

^lan 8.

Ako u to ku ko ri {}e wa pra va na nov ~a nu
po mo} na stu pe pro me ne (npr. pre se qe we, za -
sni va we rad nog od no sa i sli~ no), pri ma lac
nov ~a ne po mo }i je u oba ve zi da na sta lu pro -
me nu pri ja vi od mah, a naj ka sni je u ro ku od
5 da na, ka ko bi se iz vr {i la ob u sta va is pla -
te nov ~a ne po mo }i. Neo sno va no is pla }en iz -
nos nov ~a ne po mo }i pri ma lac je u oba ve zi
da vra ti u bu xet gra da Kra qe va.
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Ko ri snik pra va iz ove od lu ke ko ji je na
osno vu ne i sti ni tih ili ne ta~ nih po da ta ka
ostva rio pra vo i pri mio nov ~a nu po mo} po
osno vu tog pra va, du ̀ an je da na dok na di
{te tu.

^lan 9.

O spro vo |e wu ove od lu ke 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 i
Ode qe we za pri vre du i fi nan si je Grad ske
upra ve gra da Kra qe va. 

^lan 10.

Stu pa wem na sna gu ove od lu ke pre sta je
da va ̀ i Od lu ka o na kna di ne za po sle nim po -
ro di qa ma („Slu ̀ be ni list gra da Kra qe va“,
broj 20/11).

^lan 11.

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: 011-185/2016-III
Da na: 3. oktobra 2016. go di ne 

Predsednik 
Skup{tine grada Kraqeva

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

377.

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 i
84/13 - dr. za kon), ~la na 9. stav 4. Za ko na o
fi nan sij skoj po dr {ci po ro di ci sa de com
(„Slu ̀ be ni gla snik RS“, broj 16/02, 115/05,
107/09 i 104/14 - US), ~la na 26. ta~ ka 9. i ~la -
na 121. stav 2. Sta tu ta gra da Kra qe va („Slu -
`be ni list gra da Kra qe va“, broj 15/13 - pre -
~i {}en tekst), Za kqu~ ka Grad skog ve }a gra -
da Kra qe va broj 06-123/2016-III od 28.06.2016.
go di ne („Slu ̀ be ni list gra da Kra qe va“,
broj 12/16) i Ini ci ja ti ve Za {tit ni ka gra -
|a na gra da Kra qe va broj 282/2016 od
11.07.2016. go di ne,

Skup {ti na gra da Kra qe va, na sed ni ci
odr ̀ a noj da na 30. sep tem bra i 3. ok to bra
2016. go di ne, do ne la je

O D  L U  K U

O OSTVA RI VA WU PRA VA NA 
NA KNA DU TRO [KO VA ZA 
VAN TE LE SNU OPLOD WU

I OSNOV NE OD RED BE

^lan 1.

Ovom od lu kom se ure |u ju bli ̀ i uslo vi,
kri te ri ju mi, na ~in i po stu pak za ostva ri -
va we pra va na na kna du tro {ko va za ~e tvr ti
i za pe ti po ku {aj van te le sne oplod we na te -
ret bu xe ta gra da Kra qe va za pa ro ve ko ji su
ukqu ~e ni u Pro gram van te le sne oplod we na
te ret sred sta va oba ve znog zdrav stve nog osi -
gu ra wa (u da qem tek stu: Pro gram), kao i
pra va za na kna du tro {ko va van te le sne
oplod we za one pa ro ve ko ji ni su mo gli da
bu du ukqu ~e ni u Pro gram u po gle du bro ja
po ku {a ja ili go di na sta ro sti `en skog
part ne ra.

Ovom od lu kom se utvr |u ju {i ra pra va u
od no su na pra va iz oba ve znog zdrav stve nog
osi gu ra wa u ci qu ukqu ~i va wa {to ve }eg
bro ja pa ro va u po stu pak van te le sne oplod we.
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^lan 2.

Pra vo na na kna du tro {ko va za van te le -
snu oplod wu mo ̀ e da ostva ri par za uslu gu
ko ju pru ̀ a zdrav stve na usta no va re gi stro -
va na za oba vqa we van te le sne oplod we u Re -
pu bli ci Sr bi ji.

Pra vo iz sta va 1. ovog ~la na mo ̀ e da
ostva ri par ko ji je pret hod no bez uspe ha
imao tri po ku {a ja van te le sne oplod we na
te ret sred sta va oba ve znog zdrav stve nog osi -
gu ra wa, kao i par ko ji zbog go di na sta ro sti
`en skog part ne ra ili bro ja po ku {a ja ni je
mo gao da bu de ukqu ~en u Pro gram.

II KRI TE RI JU MI ZA 
OSTVA RI VA WE PRA VA

^lan 3.

Pra vo na na kna du tro {ko va van te le sne
oplod we par mo ̀ e da ostva ri uz ku mu la tiv -
nu is pu we nost sle de }ih kri te ri ju ma:

- da su dr ̀ a vqa ni Re pu bli ke Sr bi je;
- da ima ju pri ja vqe no pre bi va li {te na

te ri to ri ji gra da Kra qe va naj ma we tri go -
di ne pre pod no {e wa zah te va;

- da par is pu wa va zdrav stve ne kri te ri -
ju me ko je je pro pi sa la Re pu bli~ ka stru~ na
ko mi si ja Mi ni star stva zdra vqa za van te le -
snu asi sten ci ju i re pro duk ci ju;

- da `e na u mo men tu pod no {e wa zah te va
ni je na vr {i la 44. go di nu `i vo ta;

- da ostva ru ju pra vo na zdrav stve nu za -
{ti tu pre ko Re pu bli~ kog fon da za zdrav -
stve no osi gu ra we (u da qem tek stu: RF ZO);

- da je i po red od go va ra ju }eg le ~e wa kon -
sta to va na ne plod nost i to ka ko kod `e na ko -
je ni su ra |a le (pri mar ni ste ri li tet), ta ko
i kod `e na ko je su ra |a le, ali ne ma ju `i vo
de te, ili ima ju jed no de te, a ne ma ju uslo va
da pri rod nim pu tem do bi ju dru go de te (se -
kun dar ni ste ri li tet);

- da je po iz ve {ta ju zdrav stve ne usta no -
ve `e na ukqu ~e na u po stu pak  van te le sne
oplod we u pret hod na tri po ku {a ja na te ret
sred sta va oba ve znog zdrav stve nog osi gu ra wa
ili da par ne is pu wa va uslo ve za ukqu ~i va -
we u Pro gram u po gle du bro ja po ku {a ja van -
te le sne oplod we ili go di na sta ro sti `en -
skog part ne ra.

III  NA ̂ IN I PO STU PAK ZA 
OSTVA RI VA WE PRA VA NA 
NA KNA DU TRO [KO VA ZA 
VAN TE LE SNU OPLOD WU

^lan 4.

Zah tev za ostva ri va we pra va na na kna du
tro {ko va za van te le snu oplod wu pod no si se
na pro pi sa nom obra scu Ode qe wu za dru -
{tve ne de lat no sti Grad ske upra ve gra da
Kra qe va.

Uz zah tev iz sta va 1. ovog ~la na pod no si -
lac zah te va pri la ̀ e:  

- uve re wa o dr ̀ a vqan stvu RS za par;
- iz vod iz ma ti~ ne kwi ge ven ~a nih za

par ili iz ja vu ove re na od stra ne dva sve do -
ka da par `i vi za jed no;

- uve re wa o pre bi va li {tu za par;
- fo to ko pi je li~ nih ka ra ta i zdrav stve -

nih kwi ̀ i ca za par;
- po tvr du RF ZO - Fi li ja la u Kra qe vu

da par is pu wa va zdrav stve ne kri te ri ju me
pro pi sa ne od stra ne Re pu bli~ ke stru~ ne ko -
mi si je Mi ni star stva zdra vqa za van te le snu
oplod wu i asi sti ra nu re pro duk ci ju; 

- iz ve {taj zdrav stve ne usta no ve da je
`e na ukqu ~e na u po stu pak van te le sne
oplod we ili ni je ukqu ~e na u mo men tu pod -
no {e wa zah te va;

- pred ra ~un za tro {ko ve van te le sne
oplod we iz dat od zdrav stve ne usta no ve sa
te ri to ri je Re pu bli ke Sr bi je, ko ji ob u hva ta
i tro {ko ve te ra pi je i tro {ko ve po stup ka
van te le sne oplod we;
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- po tvr du RF ZO - Fi li ja le u Kra qe vu da
par ne is pu wa va uslo ve za ukqu ~i va we u
Pro gram van te le sne oplod we ko ji fi nan si -
ra RF ZO, u po gle du bro ja po ku {a ja ili go -
di na sta ro sti `e ne u skla du sa ~la nom 2. i
3. ove Od lu ke.

^lan 5.

O pra vu na na kna du tro {ko va za van te -
le snu oplod wu od lu ~u je re {e wem gra do na -
~el nik gra da Kra qe va.

^lan 6.  

Sred stva po osno vu ovog pra va, u skla du
sa ras po lo ̀ i vim bu xet skim sred stvi ma gra -
da Kra qe va, a po re do sle du pri spe }a kom -
plet no pod ne tih zah te va, pre no se se na te ku -
}i ra ~un jed nog part ne ra, pre ma is po sta vqe -
nom pred ra ~u nu iz ~la na 4. ali ne ja 7. ove od -
lu ke u mak si mal nom iz no su do 300.000,00 di -
na ra.

^lan 7.

Ko ri snik pra va je du ̀ an da gra du Kra -
qe vu o iz vr {e nom po ku {a ju van te le sne
oplod we na ~i ju na kna du tro {ko va je pa ru
utvr |e no pra vo do sta vi do ka ze i to: 

- ra ~un zdrav stve ne usta no ve o iz vr {e -
noj uslu zi van te le sne oplod we i 

- iz ve {taj zdrav stve ne usta no ve o spro -
ve de nom po stup ku van te le sne oplod we.

Na ve de nu do ku men ta ci ju iz sta va 1 ovog
~la na je po treb no do sta vi ti Ode qe wu za
dru {tve ne de lat no sti Grad ske upra ve gra da
Kra qe va u ro ku od 30 da na od da na iz vr {e ne
uslu ge.

Uko li ko ko ri snik na kna de tro {ko va, u
ro ku iz pret hod nog sta va, ne do sta vi iz ve -
{taj zdrav stve ne usta no ve i ra ~un o iz vr -

{e noj uslu zi van te le sne oplod we, sma tra }e
se da sred stva ni su na men ski utro {e na i po -
kre nu }e se po stu pak za po vra }aj pre ne tih
sred sta va, uve }a nih za iz nos za kon ske za te -
zne ka ma te od da na iz vr {e nog pre no sa sred -
sta va.

IV ZA VR [NE OD RED BE

^lan 9.

Stu pa wem na sna gu ove od lu ke pre sta je
da va ̀ i Od lu ka o ostva ri va wu pra va na na -
kna du tro {ko va za van te le snu oplod wu
(„Slu ̀ be ni list gra da Kra qe va“, broj
13/13).

^lan 10.

O spro vo |e wu ove od lu ke 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 i
Ode qe we za pri vre du i fi nan si je Grad ske
upra ve gra da Kra qe va. 

^lan 11.

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“.

378.

Na osno vu ~la na 13. stav 1. 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
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21. Za ko na o upra vqa wu ot pa dom („Slu ̀ be -
ni gla snik RS“, broj 36/09, 88/10 i 14/16),
~la na 22. Spo ra zu ma o za jed ni~ kom vr {e wu
po slo va upra vqa wa ko mu nal nim ot pa dom
„Re gion Kra qe vo“ („Slu ̀ be ni list gra da
Kra qe va“, broj 22/16) 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 30. sep tem bra i 3. ok to bra
2016. go di ne, do ne la je

O D  L U  K U

O USVA JA WU UGO VO RA O OSNI VA WU
DRU [TVA S OGRA NI ̂ E NOM 

OD GO VO R NO []U ZA UPRA VQA WE
^VR STIM OT PA DOM NA TE RI TO RI JI

GRA DA KRA QE VO I OP [TI NA 
VR WA^ KA BA WA, PA RA ]IN, 

RA [KA, TR STE NIK 

^lan 1. 

Usva ja se Ugo vor o osni va wu dru {tva s
ogra ni ~e nom od go vor no {}u za upra vqa we
~vr stim ot pa dom na te ri to ri ja ma gra da
Kra qe vo i op {ti na Vr wa~ ka Ba wa, Pa ra -
}in, Ra {ka, Tr ste nik sa po slov nim ime nom
Re gi o nal ni cen tar za upra vqa we ko mu nal -
nim ot pa dom „Re gion Kra qe vo“ doo, pred lo -
`en od stra ne Ko or di na ci o nog od bo ra za
upra vqa we ko mu nal nim ot pa dom, u~e sni ca
Spo ra zu ma: grad Kra qe vo, op {ti na Vr wa~ -
ka Ba wa, Tr ste nik, Pa ra }in i Ra {ka, kao
deo do ku men ta ci je u po stup ku re gi stra ci je
za jed ni~ kog pred u ze }a, ~i jim funk ci o ni -
sa wem se na sta vqa ju ak tiv no sti na za jed -
ni~ kom, du go ro~ nom i odr ̀ i vom re gi o nal -
nom upra vqa wu ot pa dom, na na ~in ko ji ima
mi ni mal no {te tan uti caj na `i vot nu sre -
di nu i zdra vqe qu di, uz ra ci o nal no ko ri -
{}e we re sur sa i po {to va we sa vre me nih
prin ci pa upra vqa wa ot pa dom i pri me nu

na ~e la iz bo ra naj op ti mal ni je op ci je za
`i vot nu sre di nu. 

^lan 2. 

Sa stav ni deo ove od lu ke je Ugo vor o
osni va wu dru {tva s ogra ni ~e nom od go vor -
no {}u za upra vqa we ot pa dom na te ri to ri ji
gra da Kra qe vo i op {ti na Vr wa~ ka Ba wa,
Pa ra }in, Ra {ka, Tr ste nik.

^lan 3. 

Ovla {}u je se gra do na ~el nik gra da Kra -
qe va dr Pre drag Ter zi} da u ime gra da Kra -
qe va pot pi {e Ugo vor iz ~la na 1. ove od lu ke.

^lan 4. 

Ova od lu ka stu pa na sna gu da nom do no -
{e wa i ob ja vqu je se u „Slu ̀ be nom li stu
gra da Kra qe va“.

Skup{tina gra da Kra qe va
Broj: 011-187/2016-III
Da na: 3. oktobra 2016. go di ne 

Predsednik 
Skup{tine grada Kraqeva

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

379.

Na osno vu ~la na 7. i 20. Za ko na o lo kal -
noj sa mo u pra vi („Slu ̀ be ni gla snik RS“,
broj 129/07, 83/14 - dr. za kon), ~la na 5. i 6.
stav 1. i ~la na 79. stav 1. Za ko na o jav nim

Strana 114 - Broj 27 3. oktobar 2016. godineSLU@BENI LIST GRADA KRAQEVA



pred u ze }i ma („Slu ̀ be ni gla snik RS“, broj
15/16), ~la na 20. stav 3. Za ko na o jav noj svo ji -
ni („Slu ̀ be ni gla snik RS“, broj 72/11, 8/13,
105/14), ~la na 1. i ~la na 29. stav 3. Za ko na o
odr ̀ a va wu stam be nih zgra da („Slu ̀ be ni
gla snik RS“, broj 44/95, 46/98, 1/01, 101/05 i
27/11), i ~la na 26. ta~ ka 11. 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 30. sep tem bra i 3. ok to bra
2016. go di ne, do ne la je

O D L U K U

O IZ ME NI OD LU KE O USKLA \I VA WU
OSNI VA^ KOG AK TA JAV NOG 

PRED U ZE ]A „GRAD SKO STAM BE NO“
KRA QE VO

^lan 1.

U Od lu ci o uskla |i va wu Osni va~ kog ak -
ta Jav nog pred u ze }a „Grad sko stam be no“ Kra -
qe vo („Slu ̀ be ni list gra da Kra qe va“, broj
25/16) u ~la nu 9. bri {e se stav 2. „Skra }e no
po slov no ime je JP „Grad sko stam be no“ Kra -
qe vo“, a do sa da {wi stav 3. po sta je stav 2. 

^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: 011-196/2016-III
Da na: 3. oktobra 2016. go di ne 

Predsednik 
Skup{tine grada Kraqeva

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

380.

Na osno vu ~la na 7. i 20. Za ko na o lo kal -
noj sa mo u pra vi („Slu ̀ be ni gla snik RS“,
broj 129/07, 83/14 - dr. za kon), ~la na 5. i 6.
stav 1. i ~la na 79. stav 1. Za ko na o jav nim
pred u ze }i ma („Slu ̀ be ni gla snik RS“, broj
15/16), ~la na 20. stav 3. Za ko na o jav noj svo -
ji ni („Slu ̀ be ni gla snik RS“, broj 72/11,
8/13, 105/14) i ~la na 26. ta~ ka 11. 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 30. sep tem bra i 3. ok to bra
2016. go di ne, do ne la je

O D L U K U

O IZ ME NI OD LU KE O USKLA \I VA WU
OSNI VA^ KOG AK TA JAV NOG 
PRED U ZE ]A ZA URE \I VA WE 
GRA \E VIN SKOG ZE MQI [TA 

„KRA QE VO“

^lan 1.

U Od lu ci o uskla |i va wu Osni va~ kog ak -
ta Jav nog pred u ze }a za ure |i va we gra |e vin -
skog ze mqi {ta „Kra qe vo“ („Slu ̀ be ni list
gra da Kra qe va“, broj 25/16) u ~la nu 9. bri {e
se stav 2. „Skra }e no po slov no ime je JP za
ure |i va we gra |e vin skog ze mqi {ta „Kra qe -
vo“, a do sa da {wi stav 3. po sta je stav 2. 

^lan 2.

U ~la nu 34. stav 3. me wa se i gla si:
„^lan  Nad zor nog od bo ra iz re da za po sle -

nih po red uslo va pro pi sa nih sta vom 1. ovog
~la na mo ra da is pu wa va i sle de }e uslo ve:

1. da ni je bio an ga ̀ o van u vr {e wu re vi -
zi je fi nan sij skih iz ve {ta ja pred u ze }a u
po sled wih pet go di na;

2. da ni je ~lan po li ti~ ke stran ke.“.
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^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: 011-197/2016-III
Da na: 3. oktobra 2016. go di ne 

Predsednik 
Skup{tine grada Kraqeva

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

381.

Na osno vu ~la na 32. stav 1. ta~ ka 6, u ve -
zi ~la na 66. stav 3. Za ko na o lo kal noj sa mo -
u pra vi („Slu ̀ be ni gla snik RS“, broj
129/07, 83/14 - dr. za kon), ~la na 26. stav 1.
ta~ ka 9. i ~la na 121. stav 2. Sta tu ta gra da
Kra qe va („Slu ̀ be ni list gra da Kra qe va“,
broj 15/13 - pre ~i {}en tekst), 

Skup {ti na gra da Kra qe va, na sed ni ci
odr ̀ a noj da na 30. sep tem bra i 3. ok to bra
2016. godi ne, do ne la je

OD LU KU

O PRE STAN KU VA @E WA OD LU KE O
IZ BO RU STRA TE [KOG PART NE RA ZA

GA SI FI KA CI JU [I RO KE PO TRO [WE
NA TE RI TO RI JI GRA DA KRA QE VA,
BROJ 011-51/2009-II OD 1. SEP TEM BRA

2009. GO DI NE

^lan 1.

Pre sta je da va ̀ i Od lu ka Skup {ti ne
gra da Kra qe va o iz bo ru stra te {kog part ne -

ra za ga si fi ka ci ju {i ro ke po tro {we na te -
ri to ri ji gra da Kra qe va, broj 011-51/2009-II
od 1. sep tem bra 2009. go di ne („Slu ̀ be ni
list gra da Kra qe va“, broj 17/09). 

^lan 2.

Ovo 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: 011-200/2016-III
Da na: 3. oktobra 2016. go di ne 

Predsednik 
Skup{tine grada Kraqeva

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

382.

Na osno vu ~la na 93.i 94. Za ko na o pla ni -
ra wu i iz grad wi („Slu ̀ be ni gla snik RS“,
broj 72/09 i 81/09 - is prav ka, 64/10 - od lu ka
US, 24/11, 121/12, 42/13 - od lu ka US, 50/13 - od -
lu ka US, 54/13, 98/13 - od lu ka US, 132/14 i
145/14), ~la na 7, 15. i 16. Za ko na o jav nim pu -
te vi ma („Slu ̀ be ni gla snik RS“, broj 101/05,
123/07, 93/12 i 104/13), ~la na 26. Sta tu ta gra -
da Kra qe va („Slu ̀ be ni list gra da Kra qe -
va“, broj 15/13 - pre ~i {}en tekst), ~la na 1. i
~la na 3. Od lu ke o gra |e vin skom ze mqi {tu
(„Slu ̀ be ni list gra da Kra qe va“, broj 11/15)
i Od lu ke o uskla |i va wu osni va~ kog ak ta
Jav nog pred u ze }a za ure |i va we gra |e vin skog
ze mqi {ta „Kra qe vo“ („Slu ̀ be ni list gra da
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Kraqeva“, broj 25/16), Skup{tina grada Kraqeva, na sednici odr`anoj 30. septembra i 3. 
oktobra 2016. godine, donela je 
 
 

 
ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ПРОГРАМА 

УРЕЂИВАЊА ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА ЗА 2016.ГОДИНУ 
 
 

1. ПЛАН ИЗВОРА ФИНАНСИРАЊА 
 
 
Ред. 
бр. 

ИЗВОР ФИНАНСИРАЊА ПРОГРАМ ЗА
2016. 

ИЗМЕНА И ДОПУНА
ПРОГРАМА ЗА 2016.

1 ПРИХОДИ БУЏЕТА ГРАДА КРАЉЕВА  1.137.600.000,00 1.149.395.520,00

  УКУПНО: 1.137.600.000,00 1.149.395.520,00

 
 

2. ПЛАН РАСХОДА 
 
 

ПОЗ ВРСТА РАСХОДА 
ИЗ БУЏЕТА 

ГРАДА 
КРАЉЕВА 

ИЗМЕНА И
ДОПУНА 

ПРОГРАМА 
ЗА 2016. 

А СТАЛНИ ТРОШКОВИ (421000)     

А.1 
Чишћење и прање јавних површина у Краљеву, 
Матарушкој Бањи, Ушћу и Студеници и зимско 
чишћење тргова и пешачких стаза у Краљеву

85.000.000,00 80.000.000,00

А.2 
Трошкови за утрошену електричну енергију јавног
осветљења и градских фонтана и трошкови за 
утрошену воду градских фонтана

99.000.000,00 133.000.000,00

  УКУПНО А: 184.000.000,00 213.000.000,00
В СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ (424000)     

В.1 

Израда планских докумената (трошкови потребни за 
израду стратешких процена, студија и анализа, за 
припрему неопходних геодетских подлога, као и за 
орто-фото снимања и друге припремне радове на 
изради планских докумената), пројеката парцелације, 
препарцелације и урбанистичких пројеката, израда 
пројеката геодетског обележавања, геодетска 
снимања, идентификација, омеђавање, прибављање 
копија планова и извода из РГЗ-а и сл. (у функцији 
реализације Програма уређивања грађевинског 
земљишта и по појединачним захтевима), са пренетим 
обавезама: 

7.000.000,00 3.000.000,00

В.1.1 Просторни план града Краљева 
В.1.2 ПГР Крушевица
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В.1.3 ПГР Водоснабдевања 
В.1.4 ПГР Горњи Чибуковац 
В.1.5 ПГР Матарушка Бања 
В.1.6 ПГР Маглич 
В.1.7 ПГР Рудно 
В.1.8 ПГР Гоч 
В.1.9 ПГР Тавник 
В.1.10 ПГР Сијаће поље
В.1.11 ПГР Берановац-Кованлук 
В.1.12 ПГР Врба 
В.1.13 ПГР индустријске зоне у близини аеродрома Морава
В.1.14 ПДР Каменица 
В.1.15 ПДР регулације реке Товарнице
В.1.16 ПДР колектор фекалне канализације у Тавнику
В.1.17 ПДР проширења гробља на „Барутани“ 
В.1.18 ПДР за гробље у Јарчујаку 
В.1.19 ПДР за гробље на Буњачком брду

В.1.20 
ПДР дела другог градског саобраћајног прстена на
деоници од петље „Магнохром“ преко Кулагића ада 
до Ибарске магистрале 

В.1.21 

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

В.1.22 ПДР Рибњак 

В.1.23 ПДР потока Чађавац - Моравац, од ушћа у реку 
Западну Мораву до улице Тике Коларевић 

В.1.24 ПДР Регулација корита реке Макве у Шеовцу
В.1.25 ПГР Центар – Чибуковац (измена) 
В.1.26 ПГР Шеовац – Адрани (измена) 

В.1.27 
ПГР Индустријска зона – Спортски аеродром 
(измена) 

В.1.28 ПДР Центар града (измена) 
В.1.29 Програм за постављање јавних тоалета
В.2 Послови на увођењу ГИС-а и обједињене процедуре 500.000,00 100.000,00

В.3 
Oдржавањe јавних зелених површина у Краљеву, 
Ушћу, Студеници и Матарушкој Бањи 

58.500.000,00 53.500.000,00

В.4 Трошкови збрињавања паса луталица 12.000.000,00 12.000.000,00
  УКУПНО В: 78.000.000,00 68.600.000,00

 
 

ПОЗ ВРСТА РАСХОДА 
ИЗ БУЏЕТА 

ГРАДА 
КРАЉЕВА 

ИЗМЕНА И
ДОПУНА 

ПРОГРАМА ЗА 
2016. 

Д  ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ (425000)     

Д.1 
Редовно одржавање јавних путева у надлежности ЛС
(улице и општински путеви) и некатегорисаних путева 
у границама ГУП Краљево 

85.000.000,00 86.500.000,00

Д.2 Редовно одржавање улица, које су у исто време и 
делови државних путева 10.000.000,00 10.500.000,00
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Д.3 
Редовно одржавање јавних путева у надлежности ЛС и
асфалтираних некатегорисаних путева ван граница 
ГУП Краљево 

80.000.000,00 85.000.000,00

Д.4 Редовно и ургентно одржавање неасфалтираних
некатегорисаних путева  15.000.000,00 15.000.000,00

Д.5 
Периодично одржавање јавних путева у надлежности
ЛС (општинских путева и улица) у насељу 35.000.000,00 35.000.000,00

Д.6 

Инвестиционо одржавање ојачањем коловозне
конструкције улица и некатегорисаних путева уз 15% 
учешћа грађана по Одлукама НО Дирекције донетих на 
предлог МЗ 

41.000.000,00 41.000.000,00

Д.7 

Инвестиционо одржавање ојачањем коловозне
конструкције улица и некатегорисаних путева у сврху 
подстицаја производно-привредних активности и 
развоја сеоског туризма по Одлукама НО Дирекције 
донетих на предлог Градског већа

5.000.000,00 4.900.000,00

Д.8 

Унапређење светлосне сигнализације на раскрсници
улице Војводе Путника и Милоша Великог и 
раскрсници улица Војводе Путника, Пљакина и 
Београдска 

1.700.000,00 1.200.000,00

Д.9 

Унапређење светлосне сигнализације на раскрсници
улица Димитрија Туцовића, Војводе Путника, 
Доситејева, раскрсници улица Димитрија Туцовића, 
Хајдук Вељкова и раскрсница Димитрија Туцовића, 
Октобарских жртава 

3.500.000,00 2.500.000,00

Д.10 
Одржавање атмосферске канализације (чишћење 
колектора и сливника атмосферске канализације) 

12.000.000,00 12.000.000,00

Д.11 
Одржавање јавног осветљења (замена сијалица, 
поправка или замена арматура) 

12.000.000,00 12.000.000,00

Д.12 
Одржавање стубова јавног осветљења (замена 
оштећених и фарбање постојећих стубова јавног 
осветљења) 

3.000.000,00 3.000.000,00

Д.13 Измештање командних ормана за управљање ЈО из ТС 
у циљу побољшања енергетске ефикасности 3.000.000,00 2.500.000,00

Д.14 Одржавање градских фонтана и градских чесми 1.000.000,00 1.000.000,00

Д.15 
Реконструкција-санација косине изнад шеталишта на 
левој оболoутврди реке Ибар, од Дома технике према 
Чибуковцу 

2.000.000,00 2.000.000,00

Д.16 
Санација и одржавање постојећег урбаног мобилијара
и набавка новог мобилијара (парковски инвентар, 
градски сат, јарболи, информативни панои....) 

2.000.000,00 1.000.000,00

Д.17 
Редовно одржавање путних прелаза у нивоу преко
пруга на јавним путевима у надлежности ЛС (улице и 
општински путеви) и некатегорисаним путевима 

8.400.000,00 13.700.000,00

Д.18 

Одржавање путних прелаза у нивоу преко пруга, на 
јавним путевима у надлежности ЛС (улице и 
општински путеви) и некатегорисаним путевима према 
програму ЈП Железнице Србије 

1.100.000,00 100.000,00

Д.19 
Хитне интервенције на заштити нерегулисаних корита
водотокова II категорије, по указаној потреби 6.000.000,00 6.000.000,00

Д.20 Уређење и одржавање плаже поред Ибра у Краљеву 1.500.000,00 1.500.000,00

Д.21 Уређење и одржавање плаже поред Ибра у Матарушкој
Бањи 1.000.000,00 1.000.000,00
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Д.22 
Инвестиционо одржавање тротоара, јавне расвете и 
дрвореда (Београдска улица, Улица Х. Маричића, 
Обилићева и др.) 

5.000.000,00 5.000.000,00

Д.23 Реконструкција простора за постављање судова за
смеће 3.000.000,00 3.000.000,00

Д.24 Реконструкција, санација и текуће одржавање дечијих 
игралишта и теретана на отвореном  3.500.000,00 3.500.000,00

Д.25 
Санација постојећих демонтираних надстрешница и
њихово постављање на изграђеним БУС стајалиштима 
на мрежи јавних путева.  

500.000,00 500.000,00

Д.26 
Израда прикључних инсталација водовода и
канализације за магацински простор за потребе 
Црвеног крста на К. П. 5297/111 КО Краљево 

300.000,00 300.000,00

Д.27 Санација споменика са израдом пројекта санације 600.000,00 600.000,00

Д.28 Санација градске депоније и радови на припреми новог 
позајмишта материјала 12.000.000,00 12.000.000,00

Д.29 Уклањање графита и заштита од поновног исписивања
на јавним површинама  500.000,00 500.000,00

Д.30 Уговорене обавезе из претходног планског периода 2.500.000,00 2.500.000,00

Д.31 
Активности на текућим поправкама и одржавању
(радови и услуге) које се реализују по одлукама НО 
Дирекције за планирање и изградњу „Краљево“ 

2.000.000,00 2.296.000,00

Д.32 
Партерно уређење јавних површина – завршетак 
радова на изградњи трим стазе у „Борићима“ и 
опремање спортско-рекреативним мобилијаром  

0,00 1.000.000,00

Д.33 
Партерно уређење јавних површина – изградња дечијег 
парка у „Борићима“ 

0,00 200.000,00

Д.34 
Партерно уређење јавних површина – изградња 
рекреативног амбијента у „Борићима“ 

0,00 1.299.520,00

Д.35 Измештање далековода за потребе изградње
одбрамбеног насипа у Грдици 0,00 500.000,00

  УКУПНО Д: 359.100.000,00 370.595.520,00
 
 
 

ПОЗ ВРСТА РАСХОДА 
ИЗ БУЏЕТА 

ГРАДА 
КРАЉЕВА 

ИЗМЕНА И
ДОПУНА 

ПРОГРАМА ЗА 
2016. 

Ђ ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ (511000)     

Ђ.1 ИЗРАДА И ТЕХНИЧКА КОНТРОЛА 
ПРОЈЕКТНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 

15.000.000,00 9.000.000,00 

Ђ.1.1  Регулација корита реке Макве 
Ђ.1.2 Регулација Лађевачке реке 
Ђ.1.3  Реконструкција улице Вука Караџића 

Ђ.1.4 
Пројекат пешачког моста преко реке Ибар из правца
Улице Милана Топлице 

Ђ.1.5 Ускочка улица у Грдици 

Ђ.1.6 Реконструкција улице Главашеве, са атмосферском 
канализацијом и јавним осветљењем
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Ђ.1.7 
Атмосферска канализација и јавно осветљење у
улицама Поцерска, Нушићева и Рада Вилотијевића 

Ђ.1.8 Пројекат санације – заштите бора на Тргу српских 
ратника 

Ђ.1.9 
Пројекат атмосферске канализације за комплекс
зграда у Војном насељу  

Ђ.1.10 
Пројекат саобраћајнице Магнохром - Кулигића ада 
(градска депонија) 

Ђ.1.11 Пројекат управљања јавним осветљењем

Ђ.1.12 Санација пасареле у железничкој станици Краљево, 
код Спомен парка 

Ђ.1.13 Пешачки прелаз преко пруге код Машинског
факултета 

Ђ.1.14 
Подизање нивоа осигурања путног прелаза у нивоу, 
на км 85+836 на прузи Лапово-Краљево-Лешак (у 
Улици В. Степе, код „Слова“) 

Ђ.1.15 
Претходна студија оправданости за карго центар на
аеродрому „Морава“ 

Ђ.1.16 Пројекат адаптације јавног осветљења – замена 
живиних извора светла 

Ђ.1.17 
Пројекат уређења терена око објекта за сортирање
споредних производа животињског порекла и лешева 
животиња 

Ђ.1.18 Пројекат потпорног зида код моста на Гледићкој реци
у засеоку Котуровићи у Чукојевцу

Ђ.1.19 Пешачке комуникације (пасажи) у централној 
градској зони 

Ђ.1.20 Фекална канализација за насеље Горњи Чибуковац
Ђ.1.21 Пројекат спортског кампа на Гочу
Ђ.1.22 Пројекат уређења централног дела Рудна
Ђ.1.23 Пројекат јавне расвете на Берановцу

Ђ.1.24 
Санација и доградња система за водоснабдевање
комплекса дечијег одмаралишта „Гоч“ - хотел „Добре 
воде“ на Гочу 

Ђ.1.25 Измена постојеће пројектне документације и
прилагођавање новим законским прописима

Ђ.1.26 Уговорене обавезе из претходног планског периода
на изради техничке документације 8.000.000,00 10.200.000,00 

 
 
 

ПОЗ ВРСТА РАСХОДА 
ИЗ БУЏЕТА 

ГРАДА 
КРАЉЕВА 

ИЗМЕНА И
ДОПУНА 

ПРОГРАМА 
ЗА 2016. 

Ђ 
ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ (511000) 
(наставак)     

Ђ.2 ИЗГРАДЊА И ТЕХНИЧКИ ПРЕГЛЕДИ 
ИЗГРАЂЕНИХ ОБЈЕКАТА    

Ђ.2.1 Затворени базен, I фаза 30.000.000,00 30.000.000,00

Ђ.2.2 Уређење простора у спортској хали испод западне
трибине  10.000.000,00 8.000.000,00
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Ђ.2.3 Изградња павиљона Дечијег одмаралишта „Гоч“ на 
Гочу 80.000.000,00 80.000.000,00

Ђ.2.4 Реконструкција Улице Октобарских жртава, од Улице 
Југ Богданове до Улице Димитрија Туцовића 25.000.000,00 24.500.000,00

Ђ.2.5 
Реконструкција Улице Миломира Мишка Бркушанца
(наставак радова) 15.000.000,00 13.750.000,00

Ђ.2.6 
Реконструкција Улице Драгутина Гвозденовића од
вртића „Лане“ до Геронтолошког центра 12.000.000,00 12.000.000,00

Ђ.2.7 
Реконструкција Улице Рибничких партизана, од 
Улице Ђуре Дукића до Улице IV црногорска 10.000.000,00 10.000.000,00

Ђ.2.8 Реконструкција Змајевачке улице 23.000.000,00 0,00

Ђ.2.9 

Изградња и реконструкција мреже и објеката
водовода и фекалне канализације у зони надлежности 
ЈКП „Водовода“ по Одлукама НО Дирекције донетих 
по предлозима МЗ уз учешће грђана од 15%,уз 
сагласност Градског већа, са нереализованим 
обавезама из претходног планског периода

15.000.000,00 15.000.000,00

Ђ.2.10 

Изградња и реконструкција мреже и објеката водовода
и фекалне канализације изван зоне надлежности ЈКП 
„Водовода“ по Одлукама НО Дирекције донетих по 
предлозима МЗ уз учешће грађана од 15%,уз 
сагласност Градског већа, са нереализованим 
обавезама из претходног планског периода

10.000.000,00 10.000.000,00

Ђ.2.11 
Изградња фекалне канализације за део насеља
„Хигијенски завод“ (Улица Слободана Пенезића од 
бр. 9 до бр. 23) II фаза 

6.000.000,00 0,00

Ђ.2.12 
Наставак изградње фекалне канализације у Адранима
- дуж државног пута IA22 10.000.000,00 10.000.000,00

Ђ.2.13 Изградња фекалне канализације у Конареву 10.000.000,00 10.000.000,00

Ђ.2.14 
Изградња водоводне мреже (Готовац – М. Бања – 
Конарево) 

10.000.000,00 10.000.000,00

Ђ.2.15 
Регулацији леве обале Ибра у Краљеву од „Старог 
Јасена“ према бензинској пумпи у Чибуковцу - 
заједничка изградња са ЈВП „Србијаводе“ 

15.000.000,00 15.000.000,00

Ђ.2.16 
Изградња деснообалног насипа у Жичком пољу поред
реке Ибар - заједничка изградња са ЈВП „Србијаводе“ 12.500.000,00 10.350.000,00

Ђ.2.17 Одбрамбени насип у Жичком пољу дуж Жичке реке 7.000.000,00 0,00

Ђ.2.18 
Изградња трибине за меморијално-спортски центар у 
Адранима на иницијативу Удружења учесника рата 
1991-1999.  

4.000.000,00 4.000.000,00

Ђ.2.19 
Извођење радова на адаптацији јавног осветљења у
циљу енергетске ефикасности 3.000.000,00 2.000.000,00

Ђ.2.20 Изградња јавног осветљења приступне саобраћајнице
манастиру Вољавча 400.000,00 400.000,00

Ђ.2.21 

Изградња јавног осветљења по Одлукама НО Дирекције
донетих по предлозима МЗ са учешћем грађана од 50%, 
уз сагласност Градског већа, са нереализованим 
обавезама из претходног планског периода

2.000.000,00 2.000.000,00

Ђ.2.22 Изградња капеле - спомен собе у Спомен парку - 
наставак радова I фазе 6.000.000,00 6.000.000,00

Ђ.2.23 
Изградња објекта за сортирање споредних производа
животињског порекла и лешева животиња 3.600.000,00 0,00
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Ђ.2.24 
Уговорене обавезе из претходне године (завршетак 
радова, технички пријеми, коначни обрачуни и др.)  32.000.000,00 32.000.000,00

Ђ.2.25 
Активности на изградњи и капиталном одржавању
(радови и услуге) које се реализују по одлукама НО 
Дирекције за планирање и изградњу „Краљево“  

2.000.000,00 1.000.000,00

Ђ.2.26 
Реконструкција улице у Грдици која спаја улицу
Живојина Лазића Солунца са кружним током на 
ибарској магистрали 

0,00 22.000.000,00

Ђ.2.27 Реконструкција пута Л1001 Грдица – Опланићи на 
делу насипа у Грдици 0,00 10.000.000,00

  УКУПНО Ђ: 376.500.000,00 357.200.000,00
 

 

ПОЗ ВРСТА РАСХОДА 
ИЗ БУЏЕТА 

ГРАДА 
КРАЉЕВА 

ИЗМЕНА И
ДОПУНА 

ПРОГРАМА 
ЗА 2016. 

Е ОБЕЗБЕЂИВАЊЕ ЗЕМЉИШТА (541000)     
Е.1 Обезбеђивање земљишта у сврху изградње објеката

140.000.000,00 140.000.000,00

Е.1.1 Пешачки мост преко Ибра из правца Улице Милана
Топлице 

Е.1.2 Саобраћајница – део градског прстена кроз Црквине у 
Рибници 

Е.1.3 Саобраћајница – део градског прстена кроз Сијаће 
поље 

Е.1.4 Аутодромска улица 

Е.1.5 
Јавни паркинг на к.п. бр. 366 КО Краљево (за потребе 
Музичке школе) 

Е.1.6 Улица Томислава Андрића „Џигија“ и будућа 
Милутинова улица 

Е.1.7 Приступна саобраћајница за гробље „Барутана“ поред 
Спомен парка 

Е.1.8 Регулација корита реке Макве у Шеовцу

Е.1.9 
Саобраћајница од Улице Јована Дерока до Улице
Слободана Пенезића (од водоторња до насеља 
„Хигијенски завод“) 

Е.1.10 Приступна саобраћајница обданишту из Карађорђеве
улице 

Е.1.11 Одвођење фекалних вода насеља Кованлук
Е.1.12 Одвођење фекалних вода насеља Конарево

Е.1.13 Кружна раскрснице Ул. Зелена гора и Ул. Војводе 
Степе  

Е.1.15 Приступни пут за градски пречистач отпадних вода
Е.1.16 Приступни пут до Хитне службе Дома здравља
Е.1.17 Улица Стевана Филиповића и Пећинска улица
Е.1.18 Јавна гаража у Улици Војводе Степе, код Ватрогасног дома 

Е.1.19 Јавни паркинг у залеђу Омладинске улице, иза РПК 
Краљево 

Е.1.20 Уређење саобраћајних површина у анексу „Кифле“ 
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Е.1.21 MРС Ратина, Адрани 1 и 2, Чибуковац, Конарево и др. 

Е.1.22 Заштитни насипи у Жичком пољу 

Е.1.23 Регулација леве обале реке Ибар од „Старог Јасена“ 
до кућице еколошког удружења 

Е.1.24 Атмосферска канализација на Берановцу

Е.1.25 
Фекална канализација за део насеља „Хигијенски завод“ 
(Улица Слободана Пенезића од бр. 9 до бр. 23) II фаза 

Е.1.26 Колектор фекалне канализације за привредне погоне у
Тавнику 

Е.1.27 Пешачке комуникације (пасажи) у централној 
градској зони 

Е.1.28 
Саобраћајница на к.п. бр. 3121/2, 3122/4 и других 
к.п. у ПГР Центар - Чибуковац 

Е.1.29 Градска депонија на локацији „Кулагића ада“ 
Е.1.30 Индустријска зона у близини аеродрома „Морава“  
Е.1.31 Централно насеље у Ушћу у Улици Ибарских рудара
Е.1.32 Гробље у Обрви
Е.1.33 Пренете обавезе из претходног планског периода

Е.1.34 
Реконструкција ибарске магистрале од „тријангле“ до 
„Аутотранспорта“ са изградњом сервисних 
саобраћајница 

Е.1.35 Саобраћајница на к.п. бр. 3511/1 КО Краљево 
Е.1.36 Насип у Грдици 

Е.1.37 
Саобраћајница у Грдици која спаја улицу Живојина
Лазића Солунца са кружним током на ибарској 
магистрали 

  УКУПНО Е: 140.000.000,00 140.000.000,00

 
РЕКАПИТУЛАЦИЈА 
 

Ред. 
бр. 

ВРСТА РАСХОДА 
ИЗ БУЏЕТА 

ГРАДА 
КРАЉЕВА 

ИЗМЕНА И 
ДОПУНА 

ПРОГРАМА 
ЗА 2016. 

А СТАЛНИ ТРОШКОВИ (421000) 184,000,000.00 213,000,000.00
В СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ (424000) 78,000,000.00 68,600,000.00
Д ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ (425000) 359,100,000.00 370,595,520.00
Ђ ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ (511000) 376,500,000.00 357,200,000.00
Е ОБЕЗБЕЂИВАЊЕ ЗЕМЉИШТА (541000) 140,000,000.00 140,000,000.00
       

  УКУПНО А+Б+В+Г+Д+Ђ+З: 1,137,600,000.00 1,149,395,520.00
 

Измена и допуна Програма уређивања грађевинског земљишта за 2016. годину ступа на снагу даном 
објављивања у „Службеном листу града Краљева“. 

 
Skup{tina grada Kraqeva                             Predsednik  
Broj: 011-198/2016-III                      Skup{tine grada Kraqeva                
Dana: 3. oktobra 2016. godine                                    Nenad Markovi}, dipl. in`. saobra}aja, s.r.        ____________________________________________                      



383.

Na osno vu ~la na 22. Za ko na o jav nim pre-
d u ze }i ma („Slu ̀ be ni gla snik RS“, broj
15/16), ~la na 20. i ~la na 26. stav 1. ta~ ka 9.
Sta tu ta gra da Kra qe va („Slu ̀ be ni list gra -
da Kra qe va“, broj 15/13 - pre ~i {}en tekst),
raz ma tra ju }i Pro gram o iz me na ma i do pu na -
ma Pro gra ma po slo va wa JP za ure |i va we
gra |e vin skog ze mqi {ta „Kra qe vo“ iz Kra -
qe va za 2016. godi nu, 

Skup {ti na gra da Kra qe va, na sed ni ci
odr ̀ a noj da na 30. sep tem bra i 3. ok to bra
2016. godi ne, do ne la je

R E  [ E  W E

I

Da je se sa gla snost na Pro gram o iz me na -
ma i do pu na ma Pro gra ma po slo va wa Jav nog
pred u ze }a za ure |i va we gra |e vin skog ze -
mqi {ta „Kra qe vo“ iz Kra qe va za 2016. god-
i nu, ko ji je do neo Nad zor ni od bor Jav nog
pred u ze }a za ure |i va we gra |e vin skog ze -
mqi {ta „Kra qe vo“ iz Kra qe va na sed ni ci
odr ̀ a noj da na 21.09.2016. go di ne, Od lu kom
broj 4045/3.

II

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

Skup{tina gra da Kra qe va
Broj: 011-199/2016-III
Da na: 3. oktobra 2016. go di ne 

Predsednik 
Skup{tine grada Kraqeva

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

384.

Na osno vu ~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), u
ve zi ~la na 57. Ugo vo ra o osni va wu dru {tva
s ogra ni ~e nom od go vor no {}u za upra vqa we
~vr stim ot pa dom na te ri to ri ja ma gra da
Kra qe vo i op {ti na Vr wa~ ka Ba wa, Pa ra -
}in, Ra {ka, Tr ste nik.

Skup {ti na gra da Kra qe va, na sed ni ci
odr ̀ a noj da na 30. sep tem bra i 3. ok to bra
2016. go di ne, do ne la je

R E  [ E  W E

I

Od re |u je se dr Pre drag Ter zi}, gra do na -
~el nik gra da Kra qe va, za ~la na Skup {ti ne
Re gi o nal nog cen tra za upra vqa we ko mu nal -
nim ot pa dom „Re gion Kra qe vo“ doo.

II

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: 02-78/2016-III
Da na: 3. oktobra 2016. go di ne 

Predsednik 
Skup{tine grada Kraqeva

Nenad Markovi}, dipl. in`. saobra}aja, s.r.___________________________________________
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385.

Na osno vu ~la na 32. stav 1. 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), ~la -
na 28. i 30. Za ko na o kul tu ri („Slu ̀ be ni
gla snik RS“, broj 72/09, 13/16 i 30/16 - is -
prav ka) i ~la na 26. stav 1. ta~ ka 12. i ~la na
121. stav 1. Sta tu ta gra da Kra qe va („Slu ̀ be -
ni list gra da Kra qe va“, broj 15/13 - pre ~i -
{}en tekst),

Skup {ti na gra da Kra qe va, na sed ni ci
odr ̀ a noj da na 30. sep tem bra i 3. ok to bra
2016. godi ne, do ne la je

R E  [ E  W E

I

Da je se sa gla snost na Sta tut Na rod ne bi -
bli o te ke „Ste fan Pr vo ven ~a ni“ u Kra qe vu,
broj 491 od 15.08.2016. godi ne, usvo jen Od lu -
kom Uprav nog od bo ra broj 492 na sed ni ci
odr ̀ a noj 15.08.2016. godi ne.

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: 011-189/2016-III
Da na: 3. oktobra 2016. go di ne 

Predsednik 
Skup{tine grada Kraqeva

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

386.

Na osno vu ~la na 32. stav 1. 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), ~la -
na 28. i 30. Za ko na o kul tu ri („Slu ̀ be ni
gla snik RS“, broj 72/09, 13/16 i 30/16 - is -
prav ka) i ~la na 26. stav 1. ta~ ka 12. i ~la na
121. stav 1. Sta tu ta gra da Kra qe va („Slu ̀ be -
ni list gra da Kra qe va“, broj 15/13 - pre ~i -
{}en tekst),

Skup {ti na gra da Kra qe va, na sed ni ci
odr ̀ a noj da na 30. sep tem bra i 3. ok to bra
2016. godi ne, do ne la je

R E  [ E  W E

I

Da je se sa gla snost na Sta tut Usta no ve
Kra qe va~ ko po zo ri {te u Kra qe vu, broj 01-
504 od 15.06.2016. godi ne, usvo jen Od lu kom
Uprav nog od bo ra Usta no ve broj 01-503/4 na
sed ni ci odr ̀ a noj 15.06.2016. godi ne.

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: 011-190/2016-III
Da na: 3. oktobra 2016. go di ne 

Predsednik 
Skup{tine grada Kraqeva

Nenad Markovi}, dipl. in`. saobra}aja, s.r.___________________________________________
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387.

Na osno vu ~la na 32. stav 1. 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), ~la -
na 28. i 30. Za ko na o kul tu ri („Slu ̀ be ni
gla snik RS“, broj 72/09, 13/16 i 30/16 - is -
prav ka) i ~la na 26. stav 1. ta~ ka 12. i ~la na
121. stav 1. Sta tu ta gra da Kra qe va („Slu ̀ be -
ni list gra da Kra qe va“, broj 15/13 - pre ~i -
{}en tekst),

Skup {ti na gra da Kra qe va, na sed ni ci
odr ̀ a noj da na 30. sep tem bra i 3. ok to bra
2016. godi ne, do ne la je

R E  [ E  W E

I

Da je se sa gla snost na Sta tut Isto rij skog
ar hi va u Kra qe vu, broj 883 od 19.07.2016.
godi ne, usvo jen Od lu kom Uprav nog od bo ra
broj 883/1 na sed ni ci odr ̀ a noj 19.07.2016.
godi ne.

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: 011-191/2016-III
Da na: 3. oktobra 2016. go di ne 

Predsednik 
Skup{tine grada Kraqeva

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

388.

Na osno vu ~la na 32. stav 1. 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), ~la -
na 28. i 30. Za ko na o kul tu ri („Slu ̀ be ni
gla snik RS“, broj 72/09, 13/16 i 30/16 - is -
prav ka) i ~la na 26. stav 1. ta~ ka 12. i ~la na
121. stav 1. Sta tu ta gra da Kra qe va („Slu ̀ be -
ni list gra da Kra qe va“, broj 15/13 - pre ~i -
{}en tekst),

Skup {ti na gra da Kra qe va, na sed ni ci
odr ̀ a noj da na 30. sep tem bra i 3. ok to bra
2016. godi ne, do ne la je

R E  [ E  W E

I

Da je se sa gla snost na Sta tut Kul tur nog
cen tra „Rib ni ca“ u Kra qe vu, broj 1274 od
11.07.2016. godi ne, usvo jen Od lu kom Uprav -
nog od bo ra broj 1272 na sed ni ci odr ̀ a noj
11.07.2016. godi ne.

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: 011-192/2016-III
Da na: 3. oktobra 2016. go di ne 

Predsednik 
Skup{tine grada Kraqeva

Nenad Markovi}, dipl. in`. saobra}aja, s.r.___________________________________________
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389.

Na osno vu ~la na 32. stav 1. 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), ~la -
na 28. i 30. Za ko na o kul tu ri („Slu ̀ be ni
gla snik RS“, broj 72/09, 13/16 i 30/16 - is -
prav ka) i ~la na 26. stav 1. ta~ ka 12. i ~la na
121. stav 1. Sta tu ta gra da Kra qe va („Slu ̀ be -
ni list gra da Kra qe va“, broj 15/13 - pre ~i -
{}en tekst),

Skup {ti na gra da Kra qe va, na sed ni ci
odr ̀ a noj da na 30. sep tem bra i 3. ok to bra
2016. godi ne, do ne la je

R E  [ E  W E

I

Da je se sa gla snost na Sta tut Do ma kul -
tu re „Stu de ni ca“ u U{}u, broj 71/16 od
28.07.2016. godi ne, usvo jen Od lu kom Uprav -
nog od bo ra broj 73/16 na sed ni ci odr ̀ a noj
3.08.2016. godi ne.

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: 011-193/2016-III
Da na: 3. oktobra 2016. go di ne 

Predsednik 
Skup{tine grada Kraqeva

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

390.

Na osno vu ~la na 26, ~la na 27. stav 10, u
ve zi sa ~la no vi ma 18. stav 5. i ~la na 22. Za -
ko na o jav noj svo ji ni („Slu ̀ be ni gla snik
RS“, broj 72/11, 88/13 i 105/14), u ve zi sa ~la -
no m 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 30. sep tem bra i 3. ok to bra
2016. godi 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
Rib ni ca lo kal ozna ~en kao L1, po vr {i ne
25,97 m2, ko ji se na la zi u pri ze mqu stam be -
no - po slov ne zgra de, ko ja je u Kra qe vu, u
Uli ci Ze ke Ni ko la je vi }a broj 2B, na kat.
par ce li broj 4017 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 Me snom
za jed ni com Rib ni ca, 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 lo ka la bli ̀ e opi sa nog u ~la nu 1.
ovo ga re {e wa i na osno vu ko ga }e se Me sna
za jed ni ca Rib ni ca 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“.
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O b r a z l o ` e w e 

Stam be no - po slov na zgra da ko ja se na la -
zi na kat. par ce li broj 4017 KO Kra qe vo u
Uli ci Ze ke Ni ko la je vi }a broj 2B je jav na
svo ji na gra da Kra qe va i u woj se na la zi se -
dam sta no va na me we nih so ci jal nom sta no va -
wu i po slov ni pro stor ozna ~en kao L1, po -
vr {i ne 25,97 m2, ko ji je u pri ze mqu zgra de.

Sa vet Me sne za jed ni ce Rib ni ca je do neo
od lu ku da na 05.10.2015. go di ne, ko jom se tra -
`i da va we na ko ri {}e we lo ka la bli ̀ e
opi sa nog u pr vom sta vu ovo ga obra zlo ̀ e wa,
a za po tre be ra da Me sne za jed ni ce Rib ni ca.

Ovla {}e we za do no {e we ovo ga re {e wa
da to je u ~la nu 27. stav 10. Za ko na o jav noj
svo ji ni („Slu ̀ be ni gla snik RS“, broj 72/11,
88/13 i 105/14) u ko me se na vo di da o pri ba -
vqa wu stva ri i ras po la ga wem stva ri ma u
svo ji ni je di ni ce lo kal ne sa mo u pra ve pod
uslo vi ma pr o pi sa nim za ko nom, od lu ~u je or -
gan je di ni ce lo kal ne sa mo u pra ve od re |en u
skla du sa za ko nom i sta tu tom je di ni ce lo -
kal ne sa mo u pra ve. Sta tu tom gra da Kra qe va
(„Slu ̀ be ni list gra da Kra qe va“, broj 15/13
- pre ~i {}en tekst) u ~la nu 26. stav 10. ta~ -
ka 41, u ko me se od re |u ju nad le ̀ no sti Skup -
{ti ne gra da Kra qe va, na vo di se da Skup -
{ti na gra da Kra qe va od lu ~u je o pri ba vqa -
wu, ko ri {}e wu, upra vqa wu i ras po la ga wu
stva ri ma u jav noj svo ji ni gra da, u skla du sa
za ko nom. Sta tut gra da Kra qe va („Slu ̀ be ni
list gra da Kra qe va“, broj 15/13 - pre ~i {}en
tekst) u ~la nu 58. stav 1. ta~ ka 16, u ko me se
ure |u ju nad le ̀ no sti gra do na ~el ni ka, od re -
|u je da gra do na ~el nik gra da Kra qe va za -
kqu ~u je ugo vo re na osno vu od lu ka o pri ba -
vqa wu, ras po la ga wu, upra vqa wu i ko ri -
{}e wu jav ne svo ji ne gra da, kao i u dru gim
slu ~a je vi ma pred vi |e nim za ko nom.

Za kon o jav noj svo ji ni („Slu ̀ be ni gla -
snik RS“, broj 72/11, 88/13 i 105/14) u ~la nu
26. de fi ni {e ak te ras po la ga wa i na vo di da
se ras po la ga we stva ri u jav noj svo ji ni sma -
tra i da va we stva ri na ko ri {}e we. Za kon o
jav noj svo ji ni („Slu ̀ be ni gla snik RS“,
broj 72/11, 88/13 i 105/14) u ~la nu 18. stav 5.

na vo di da me sne za jed ni ce i dru gi ob li ci
me sne sa mo u pra ve ima ju pra vo ko ri {}e wa
na stva ri ma u jav noj svo ji ni je di ni ce lo -
kal ne sa mu pra ve, u skla du sa za ko nom i pro -
pi som od no sno dru gim ak tom je di ni ce lo -
kal ne sa mo u pra ve, a u ~la nu 22. na pred na ve -
de nog za ko na na vo di se da no si o ci pra va ko -
ri {}e wa ima ju pra vo da stvar dr ̀ e i da je
ko ri ste u skla du sa pri ro dom i na me nom
stva ri, da je da ju u za kup i da wo me upra -
vqa ju u skla du sa ovim i dru gim za ko nom.

Skup{tina gra da Kra qe va
Broj: 011-194/2016-III
Da na: 3. oktobra 2016. go di ne 

Predsednik 
Skup{tine grada Kraqeva

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

391.

Na osno vu ~la na 32. ta~ ka 19. Za ko na o
lo kal noj sa mo u pra vi („Slu ̀ be ni gla snik
RS“, broj 129/07, 83/14 - dr. za kon), ~la na 26.
ta~ ka 24. i ~la na 121. stav 1. Sta tu ta gra da
Kra qe va („Slu ̀ be ni list gra da Kra qe va“,
broj 15/13 - pre ~i {}en tekst), i ~la no va 15. i
17. Od lu ke o sim bo li ma gra da Kra qe va („Slu -
`be ni list gra da Kra qe va“, broj 17/09), 

Skup {ti na gra da Kra qe va, na sed ni ci
odr ̀ a noj da na 30. sep tem bra i 3. ok to bra
2016. godi ne, do ne la je

R E  [ E  W E

I

Da je se sa gla snost Osnov noj {ko li „@i -
van Ma ri ~i}“ u @i ~i da upo tre bqa va
osnov ni grb gra da Kra qe va. 
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II

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: 011-195/2016-III
Da na: 3. oktobra 2016. go di ne 

Predsednik 
Skup{tine grada Kraqeva

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

392.

Na osno vu ~la na 53, 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), 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 30. sep tem bra i 3. ok to bra
2016. 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

SRED WOJ ME DI CIN SKOJ [KO LI 
U KRA QE VU

I

Raz re {a va se Vla de Le va jac du ̀ no sti
~la na [kol skog od bo ra u Sred woj Me di cin -
skoj {ko li u Kra qe vu, is pred Sa ve ta ro di -
te qa.

II

Ime nu je se Sve tla na Fi li po vi} za ~la -
na [kol skog od bo ra u Sred woj Me di cin skoj
{ko li 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), 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.

Ovla {}e ni pred la ga~ Sa vet ro di te qa
Sred we Me di cin ske {ko le u Kra qe vu pod -
neo je pred log za raz re {e we ~la na [kol -
skog od bo ra iz raz lo ga pre stan ka osno va po
ko me je ime no van, od no sno ~i je de te vi {e ni -
je u~e nik ove {ko le, i za 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, utvr |en
je Pred log re {e wa.

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: 02-79/2016-III
Da na: 3. oktobra 2016. go di ne 

Predsednik 
Skup{tine grada Kraqeva

Nenad Markovi}, dipl. in`. saobra}aja, s.r.___________________________________________
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393.

Na osno vu ~la na 53, 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), 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 30. sep tem bra i 3. ok to bra
2016. 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 SRED WOJ [KO LI GIM NA ZI JA 
U KRA QE VU

I

Raz re {a va se Ve ri ca Ma ri no vi} du ̀ no -
sti ~la na [kol skog od bo ra u Sred woj {ko -
li Gim na zi ja u Kra qe vu, is pred Sa ve ta ro -
di te qa.

II

Ime nu je se Mi li ca Pan to vi}, pro fe sor
ne ma~ kog je zi ka iz Kra qe va, za ~la na
[kol skog od bo ra u Sred woj {ko li Gim na -
zi ja 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), 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.

Ovla {}e ni pred la ga~ Sa vet ro di te qa
Sred we {ko le Gim na zi ja u Kra qe vu pod neo
je pred log za raz re {e we ~la na [kol skog
od bo ra iz raz lo ga pre stan ka osno va po ko me
je ime no van, od no sno ~i je de te vi {e ni je
u~e nik ove {ko le, i za 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, utvr |en
je Pred log re {e wa.

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: 02-80/2016-III
Da na: 3. oktobra 2016. go di ne 

Predsednik 
Skup{tine grada Kraqeva

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

394.

Na osno vu ~la na 53, 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), i ~la na 26. ta~ ka 9. Sta tu ta gra da
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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 30. sep tem bra i 3. ok to bra
2016. godi ne, do ne la je

R E [ E W E

O RAZ RE [E WU ^LA NA I IME NO VA WU
DVA ^LA NA [KOL SKOG OD BO RA U

MU ZI^ KOJ [KO LI „STE VAN 
MO KRA WAC“ U KRA QE VU

I

Raz re {a va se Qi qa na ^o lo vi} du ̀ no -
sti ~la na [kol skog od bo ra u Mu zi~ koj
{ko li „Ste van Mo kra wac“ u Kra qe vu, is -
pred Sa ve ta ro di te qa.

II

Ime nu ju se za ~la no ve [kol skog od bo ra
u Mu zi~ koj {ko li „Ste van Mo kra wac“ u
Kra qe vu:

1. Bran ko Ili jov ski, is pred Sa ve ta ro -
di te qa

2. Pre drag Mi ha i lo vi}, is pred Na stav -
ni~ kog ve }a.

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), 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.

Ovla {}e ni pred la ga~ Sa vet ro di te qa
Mu zi~ ke {ko le „Ste van Mo kra wac“ u Kra -
qe vu pod neo je pred log za raz re {e we ~la na
[kol skog od bo ra iz raz lo ga pre stan ka osno -
va po ko me je ime no van, od no sno ~i je de te
vi {e ni je u~e nik ove {ko le, i za ime no va -
we ~la na [kol skog od bo ra is pred Sa ve ta
ro di te qa.

Skup {ti na gra da Kra qe va je na Kon sti -
tu tiv noj sed ni ci odr ̀ a noj da na 16. ju na
2016. godi ne do ne la Re {e we ko jim je utvr -
di la da Vla di mi ru Sa vi }u da nom po tvr |i -
va wa od bor ni~ kog man da ta pre sta je funk ci -
ja ~la na [kol skog od bo ra Mu zi~ ke {ko le
„Ste van Mo kra wac“ u Kra qe vu, is pred Na -
stav ni~ kog ve }a.

Ovla {}e ni pred la ga~ Na stav ni~ ko ve }e
pod neo je pred log za ime no va we ~la na [kol -
skog od bo ra is pred Na stav ni~ kog ve }a.

U skla du sa na pred na ve de nim, utvr |en
je Pred log re {e wa.

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: 02-81/2016-III
Da na: 3. oktobra 2016. go di ne 

Predsednik 
Skup{tine grada Kraqeva

Nenad Markovi}, dipl. in`. saobra}aja, s.r.___________________________________________
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395.

Na osno vu ~la na 53, 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), 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 30. sep tem bra i 3. ok to bra
2016. godi ne, do ne la je

R E [ E W E

O RAZ RE [E WU I IME NO VA WU DVA
^LA NA [KOL SKOG OD BO RA U 
OSNOV NOJ [KO LI „SVE TO ZAR 

MAR KO VI]“ U KRA QE VU

I

Raz re {a va ju se du ̀ no sti ~la na [kol -
skog od bo ra u Osnov noj {ko li „Sve to zar
Mar ko vi}“ u Kra qe vu, is pred Sa ve ta ro di -
te qa:

1. Zo ran ^in ge li}, 
2. Ne boj {a Di mi tri je vi}.

II

Ime nu ju se za ~la no ve [kol skog od bo ra
u Osnov noj {ko li „Sve to zar Mar ko vi}“ u
Kra qe vu, is pred Sa ve ta ro di te qa:

1. Zdrav ko Mak si mo vi},
2. Qu bi {a Le {e vi}.

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), 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
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, uko li ko ovla {}e ni pred la ga~ po kre ne
ini ci ja ti vu za raz re {e we ~la na or ga na
upra vqa wa 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~ Sa vet ro di te qa
pod neo je pred log za raz re {e we dva ~la na
[kol skog od bo ra ~i ja de ca vi {e ni su u~e -
ni ci ove {ko le, i za ime no va we dva ~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, utvr |en
je Pred log re {e wa.

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: 02-82/2016-III
Da na: 3. oktobra 2016. go di ne 

Predsednik 
Skup{tine grada Kraqeva

Nenad Markovi}, dipl. in`. saobra}aja, s.r.___________________________________________
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396.

Na osno vu ~la na 53, 54. i 55.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), 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 30. sep tem bra i 3. ok to bra
2016. godi ne, do ne la je

R E [ E W E

O IME NO VA WU ^LA NA [KOL SKOG
OD BO RAU OSNOV NOJ [KO LI 

„DI MI TRI JE TU CO VI]“ U KRA QE VU

I

Ime nu je se Iva na Glav ~i}, pro fe sor en -
gle skog je zi ka i kwi ̀ ev no sti iz Kra qe va,
za ~la na [kol skog od bo ra u Osnov noj {ko -
li „Di mi tri je Tu co vi}“ u Kra qe vu, is pred
lo kal ne sa mo u pra ve.

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 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), 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.

Skup {ti na gra da Kra qe va je na sed ni ci
odr ̀ a noj da na 15.ju la 2016. godi ne do ne la
Re {e we ko jim je utvr di la da je Zo ri ci Jev -
to vi} da nom po tvr |i va wa od bor ni~ kog man -
da ta pre sta la funk ci ja ~la na [kol skog od -
bo ra Osnov ne {ko le „Di mi tri je Tu co vi}“ u
Kra qe vu, na ko ju je ime no va na kao pred stav -
nik lo kal ne sa mo u pra ve.

Ovla {}e ni pred la ga~ pod neo je pred log
za ime no va we ~la na [kol skog od bo ra is -
pred lo kal ne sa mo u pra ve.

U skla du sa na pred na ve de nim, utvr |en
je Pred log re {e wa.

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: 02-83/2016-III
Da na: 3. oktobra 2016. go di ne 

Predsednik 
Skup{tine grada Kraqeva

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

397.

Na osno vu ~la na 53, 54. i 55. stav 3. 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), 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), 
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Skup {ti na gra da Kra qe va, na sed ni ci
odr ̀ a noj da na 30. sep tem bra i 3. ok to bra
2016. 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 

UMET NI^ KOJ [KO LI U KRA QE VU

I

Raz re {a va se Mag da le na Sa vi} du ̀ no -
sti ~la na [kol skog od bo ra u Umet ni~ koj
{ko li u Kra qe vu, is pred lo kal ne sa mo u -
pra ve, na li~ ni zah tev.

II

Ime nu je se Ana Pe ri {i}, di plo mi ra ni
pri me we ni umet nik iz Kra qe va, za ~la na
[kol skog od bo ra u Umet ni~ koj {ko li u
Kra qe vu, is pred lo kal ne sa mo u pra ve.

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), 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.

Ovla {}e ni pred la ga~ pod neo je pred log
za ime no va we ~la na [kol skog od bo ra is pred
lo kal ne sa mo u pra ve, iz raz lo ga pod ne te
ostav ke do sa da {weg ~la na [kol skog od bo ra.

U skla du sa na pred na ve de nim, utvr |en
je Pred log re {e wa.

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: 02-84/2016-III
Da na: 3. oktobra 2016. go di ne 

Predsednik 
Skup{tine grada Kraqeva

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

398.

Na osno vu ~la na 26. ta~ ka 9. Sta tu ta
gra da Kra qe va („Slu ̀ be ni list gra da Kra -
qe va“, broj 15/13 - pre ~i {}en tekst) i ~la na
8, 9. i 12. Od lu ke o osni va wu Fon da ci je
„Pe tar Bo ga vac - An |el ko Sa vi}“ („Slu ̀ be -
ni list op {ti ne Kra qe vo“, broj 17/97, 2/98), 

Skup {ti na gra da Kra qe va, na sed ni ci
odr ̀ a noj da na 30. sep tem bra i 3. ok to bra
2016. godi ne, do ne la je

R E [ E W E

O IME NO VA WU ^LA NA UPRAV NOG 
OD BO RA FON DA CI JE „PE TAR 
BO GA VAC - AN \EL KO SA VI]“

I

Ime nu je se je rej No vi ca Bla go je vi}, pa -
roh pri Hra mu Sve tog Sa ve u Kra qe vu, za
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~la na Uprav nog od bo ra Fon da ci je „Pe tar
Bo ga vac - An |el ko Sa vi}“, is pred Srp ske
pra vo slav ne cr kve Epar hi je @i~ ke.

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 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 je di ni ce lo kal ne
sa mo u pra ve do no si pro pi se i dru ge op {te i
po je di na~ ne ak te.

^la nom 8, 9. i 12. Od lu ke o osni va wu
Fon da ci je „Pe tar Bo ga vac - An |el ko Sa vi}
(„Slu ̀ be ni list op {ti ne Kra qe vo“, broj
17/97, 2/98) utvr |e no je da Uprav ni i Nad -
zor ni od bor Fon da ci je ime nu je i raz re {a va
osni va~ Skup {ti na; da Uprav ni od bor ~i ni
pred sed nik i {est ~la no va ko ji se ime nu ju
na ~e ti ri go di ne; da je pred sed nik Skup -
{ti ne pred sed nik Uprav nog od bo ra Fon da -
ci je i da se u Uprav ni od bor ime nu ju pred -
stav ni ci or ga na Skup {ti ne, Srp ske pra vo -
slav ne cr kve Epar hi je @i~ ke i dru gi ~la -
no vi iz re da is tak nu tih na u~ nih i kul tur -
nih stru~ wa ka, a da Nad zor ni od bor ~i ne
pred sed nik i dva ~la na ko ji de ime nu ju na
~e ti ri go di ne. 

Man dat pred sed ni ku i ~la no vi ma Uprav -
nog od bo ra is te kao je 30. av gu sta 2016. godi ne.

U skla du s tim, ovla {}en pred la ga~
pod neo je pred log za ime no va we ~la na is -
pred Srp ske pra vo slav ne cr kve Epar hi je
@i~ ke i utvr |en je Pred log re {e wa.

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: 02-85/2016-III
Da na: 3. oktobra 2016. go di ne 

Predsednik 
Skup{tine grada Kraqeva

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

399.

Skup {ti na gra da Kra qe va, na sed ni ci
odr ̀ a noj da na 30. sep tem bra i 3. ok to bra 2016.
go di ne, raz ma tra la je Iz ve {taj o re a li za ci ji
Od lu ke o bu xe tu gra da Kra qe va za 2016. go di -
nu, za pe riod 01.01.2016. - 30.06.2016. go di ne,
usvo jen Za kqu~ kom Grad skog ve }a gra da Kra -
qe va, broj 06-193/2016-III od 7.09.2016. godi -
ne, pa je, na osno vu ~la na 32. u ve zi sa ~la nom
66. stav 3. Za ko na o lo kal noj sa mo u pra vi
(„Slu ̀ be ni gla snik RS“, broj 129/07, 83/14 -
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), u ve zi sa ~la nom 31. Od lu ke o bu xe tu
gra da Kra qe va za 2016. godi nu („Slu ̀ be ni
list gra da Kra qe va“, broj 29/15), ~la nom 7.
stav 5. i ~la nom 76. stav 3. Za ko na o bu xet -
skom si ste mu („Slu ̀ be ni gla snik RS“, broj
54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13-
is prav ka, 108/13, 112/14, 68/15 - dr. za kon,
103/15), do ne la

Z A K Q U ^ A K

I

Usva ja se Iz ve {taj o re a li za ci ji Od lu -
ke o bu xe tu gra da Kra qe va za 2016. go di nu,
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za pe riod 01.01.2016. - 30.06.2016. godi ne,
broj 181/16-VI od 28.07.2016. go di ne, pod net
od stra ne Ode qe wa za pri vre du i fi nan si je
Grad ske upra ve gra da Kra qe va, usvo jen Za -
kqu~ kom Grad skog ve }a gra da Kra qe va broj
06-193/2016-III od 7.09.2016. godi ne.

II

Za kqu ~ak ob ja vi ti u „Slu ̀ be nom li stu
gra da Kra qe va“.

Skup{tina gra da Kra qe va
Broj: 06-251/2016-III
Da na: 3. oktobra 2016. go di ne 

Predsednik 
Skup{tine grada Kraqeva

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

400.

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), ~la -
na 22. i 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), raz ma tra ju }i Iz ve {taj o po -
slo va wu za 2015. godi nu Jav nog pred u ze }a
Di rek ci ja za pla ni ra we i iz grad wu „Kra -
qe vo“ Kra qe vo, 

Skup {ti na gra da Kra qe va, na sed ni ci
odr ̀ a noj da na 30. sep tem bra i 3. ok to bra
2016. go di ne, do ne la je

Z A K Q U ^ A K

I

Usva ja se Iz ve {taj o po slo va wu za 2015.
go di nu Jav nog pred u ze }a Di rek ci ja za pla -

ni ra we i iz grad wu „Kra qe vo“ Kra qe vo,
usvo jen na sed ni ci Nad zor nog od bo ra Jav nog
pred u ze }a da na 25.02.2016. go di ne, pod bro -
jem: 721/2.

II

Za kqu ~ak ob ja vi ti u „Slu ̀ be nom li stu
gra da Kra qe va“.

Skup{tina gra da Kra qe va
Broj: 06-252/2016-III
Da na: 3. oktobra 2016. go di ne 

Predsednik 
Skup{tine grada Kraqeva

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

401.

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), ~la -
na 22. i 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), raz ma tra ju }i Iz ve {taj o ra -
du i po slo va wu za 2015. godi nu Jav nog ko mu -
nal nog pred u ze }a „Pu te vi“ Kra qe vo, 

Skup {ti na gra da Kra qe va, na sed ni ci
odr ̀ a noj da na 30. sep tem bra i 3. ok to bra
2016. go di ne, do ne la je

Z A K Q U ^ A K

I

Usva ja se Iz ve {taj o ra du i po slo va wu
za 2015. godi nu Jav nog ko mu nal nog pred u ze -
}a „Pu te vi“ Kra qe vo, usvo jen na sed ni ci
Nad zor nog od bo ra Jav nog ko mu nal nog pred u -
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ze }a da na 27.06.2016. go di ne, pod bro jem 938,
sa Iz ve {ta jem ne za vi snog re vi zo ra.

II

Za kqu ~ak ob ja vi ti u „Slu ̀ be nom li stu
gra da Kra qe va“.

Skup{tina gra da Kra qe va
Broj: 06-253/2016-III
Da na: 3. oktobra 2016. go di ne 

Predsednik 
Skup{tine grada Kraqeva

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

402.

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), ~la -
na 22. i 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), raz ma tra ju }i Iz ve {taj o po -
slo va wu za 2015. go di nu sa Fi nan sij skim
iz ve {ta jem Jav nog ko mu nal nog pred u ze }a
„Pi ja ca“ Kra qe vo, 

Skup {ti na gra da Kra qe va, na sed ni ci
odr ̀ a noj da na 30. sep tem bra i 3. ok to bra
2016. go di ne, do ne la je

Z A K Q U ^ A K

I

Usva ja se Iz ve {taj o po slo va wu i Fi -
nan sij ski iz ve {taj za 2015. go di nu Jav nog
ko mu nal nog pred u ze }a „Pi ja ca“ Kra qe vo,
usvo je ni na sed ni ca ma Nad zor nog od bo ra

Jav nog ko mu nal nog pred u ze }a da na 3.06.2016.
go di ne i 28.07.2016. go di ne, pod bro jem 23-
2/16 i 25-2/16, sa Mi {qe wem ne za vi snog re -
vi zo ra.

II

Za kqu ~ak ob ja vi ti u „Slu ̀ be nom li stu
gra da Kra qe va“.

Skup{tina gra da Kra qe va
Broj: 06-254/2016-III
Da na: 3. oktobra 2016. go di ne 

Predsednik 
Skup{tine grada Kraqeva

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

403.

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), ~la -
na 22. i 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), raz ma tra ju }i Iz ve {taj o po -
slo va wu i Go di {wi fi nan sij ski iz ve {taj o
po slo va wu za pe riod I-XII 2015. godi ne Jav nog
ko mu nal nog pred u ze }a „^i sto }a“ Kra qe vo, 

Skup {ti na gra da Kra qe va, na sed ni ci
odr ̀ a noj da na 30. sep tem bra i 3. ok to bra
2016. go di ne, do ne la je

Z A K Q U ^ A K

I

Usva ja se Iz ve {taj o po slo va wu i Go di -
{wi fi nan sij ski iz ve {taj o po slo va wu za
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pe riod I-XII 2015. godi ne Jav nog ko mu nal nog
pred u ze }a „^i sto }a“ Kra qe vo, usvo jen na
sed ni ci Nad zor nog od bo ra Jav nog ko mu nal -
nog pred u ze }a da na 28.04.2016. go di ne, pod
bro jem 1103, sa Iz ve {ta jem ne za vi snog re vi -
zo ra.

II

Za kqu ~ak ob ja vi ti u „Slu ̀ be nom li stu
gra da Kra qe va“.

Skup{tina gra da Kra qe va
Broj: 06-255/2016-III
Da na: 3. oktobra 2016. go di ne 

Predsednik 
Skup{tine grada Kraqeva

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

404.

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), ~la -
na 22. i 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), raz ma tra ju }i Iz ve {taj o po -
slo va wu i Go di {wi fi nan sij ski iz ve {taj o
po slo va wu za pe riod I-XII 2015. godi ne Jav nog
ener get skog pred u ze }a „To pla na“ Kra qe vo, 

Skup {ti na gra da Kra qe va, na sed ni ci
odr ̀ a noj da na 30. sep tem bra i 3. ok to bra
2016. go di ne, do ne la je

Z A K Q U ^ A K

I

Usva ja se Iz ve {taj o po slo va wu i Go di -
{wi fi nan sij ski iz ve {taj o po slo va wu za

pe riod I-XII 2015. godi ne Jav nog ener get skog
pred u ze }a „To pla na“ Kra qe vo, usvo je ni na
sed ni ci Nad zor nog od bo ra Jav nog ener get -
skog pred u ze }a da na 29.06.2016. go di ne pod
bro jem 1284 i 1284/1, sa Iz ve {ta jem ne za vi -
snog re vi zo ra.

II

Za kqu ~ak ob ja vi ti u „Slu ̀ be nom li stu
gra da Kra qe va“.

Skup{tina gra da Kra qe va
Broj: 06-256/2016-III
Da na: 3. oktobra 2016. go di ne 

Predsednik 
Skup{tine grada Kraqeva

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

405.

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), ~la -
na 22. i 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), raz ma tra ju }i Iz ve {taj o po -
slo va wu sa Fi nan sij skim iz ve {ta jem za
2015. go di nu Jav nog ko mu nal nog pred u ze }a
„Vo do vod“ Kra qe vo, 

Skup {ti na gra da Kra qe va, na sed ni ci
odr ̀ a noj da na 30. sep tem bra i 3. ok to bra
2016. go di ne, do ne la je

Z A K Q U ^ A K

I

Usva ja se Iz ve {taj o po slo va wu i Fi nan -
sij ski iz ve {taj za 2015. go di nu Jav nog ko mu -
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nal nog pred u ze }a „Vo do vod“ Kra qe vo, usvo je -
ni na sed ni ca ma Nad zor nog od bo ra Jav nog ko -
mu nal nog pred u ze }a da na 29.02.2016. godi ne,
28.06.2016. go di ne i 21.07.2016. go di ne, pod
bro jem 474/2-1, 1966/2 i 2217/2, sa Iz ve {ta jem
ne za vi snog re vi zo ra.

II

Za kqu ~ak ob ja vi ti u „Slu ̀ be nom li stu
gra da Kra qe va“.

Skup{tina gra da Kra qe va
Broj: 06-257/2016-III
Da na: 3. oktobra 2016. go di ne 

Predsednik 
Skup{tine grada Kraqeva

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

406.

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), ~la -
na 22. i 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), raz ma tra ju }i Iz ve {taj o ra -
du i fi nan sij skom po slo va wu za 2015. godi -
nu Jav nog pred u ze }a „Op {tin ska stam be na
agen ci ja“ Kra qe vo, 

Skup {ti na gra da Kra qe va, na sed ni ci
odr ̀ a noj da na 30. sep tem bra i 3. ok to bra
2016. go di ne, do ne la je

Z A K Q U ^ A K

I

Usva ja se Iz ve {taj o ra du i fi nan sij -
skom po slo va wu za 2015. go di nu Jav nog pred -

u ze }a „Op {tin ska stam be na agen ci ja“ Kra -
qe vo, usvo jen na sed ni ca ma Nad zor nog od bo -
ra Jav nog pred u ze }a da na 6.07.2016. go di ne i
13.07.2016. godi ne pod bro jem 1255/2 i 1321/2,
sa Iz ve {ta jem ne za vi snog re vi zo ra.

II

Za kqu ~ak ob ja vi ti u „Slu ̀ be nom li stu
gra da Kra qe va“.

Skup{tina gra da Kra qe va
Broj: 06-258/2016-III
Da na: 3. oktobra 2016. go di ne 

Predsednik 
Skup{tine grada Kraqeva

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

407.

Skup {ti na gra da Kra qe va, na sed ni ci
odr ̀ a noj da na 30. sep tem bra i 3. ok to bra
2016. go di ne, do ne la je

Z A K Q U ^ A K

I

Usva ja se Iz ve {taj o ra du Na rod ne bi -
bli o te ke „Ste fan Pr vo ven ~a ni“ iz Kra qe va
za 2015. go di nu, ko ji je usvo jio Uprav ni od -
bor Usta no ve, od lu kom broj 90 od 26.02.2016.
go di ne.
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Na osno vu ~la na 26. ta~ ka 26. 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),



II

Za kqu ~ak do sta vi ti: Na rod noj bi bli o -
te ci „Ste fan Pr vo ven ~a ni“ iz Kra qe va,
Ode qe wu za dru {tve ne de lat no sti Grad ske
upra ve gra da Kra qe va i uz ma te ri jal sed ni -
ce Skup {ti ne gra da Kra qe va.

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: 06-259/2016-III
Da na: 3. oktobra 2016. go di ne 

Predsednik 
Skup{tine grada Kraqeva

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

408.

Skup {ti na gra da Kra qe va, na sed ni ci
odr ̀ a noj da na 30. sep tem bra i 3. ok to bra
2016. go di ne, do ne la je

Z A K Q U ^ A K

I

Usva ja se Iz ve {taj o ra du i Iz ve {taj o
fi nan sij skom po slo va wu Na rod nog mu ze ja
iz Kra qe va za 2015. go di nu, ko je je usvo jio
Uprav ni od bor Usta no ve, od lu ka ma broj 01-
53 i 01-54 od 25.02.2016. go di ne.

II

Za kqu ~ak do sta vi ti: Na rod nom mu ze ju
iz Kra qe va, Ode qe wu za dru {tve ne de lat no -
sti Grad ske upra ve gra da Kra qe va i uz ma te -
ri jal sed ni ce Skup {ti ne gra da Kra qe va.

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: 06-260/2016-III
Da na: 3. oktobra 2016. go di ne 

Predsednik 
Skup{tine grada Kraqeva

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

409.

Skup {ti na gra da Kra qe va, na sed ni ci
odr ̀ a noj da na 30. sep tem bra i 3. ok to bra
2016. go di ne, do ne la je

Z A K Q U ^ A K

I

Usva ja se Iz ve {taj o ra du Usta no ve Kra -
qe va~ ko po zo ri {te iz Kra qe va sa fi nan -
sij skim iz ve {ta jem za 2015. go di nu, ko ji je
usvo jio Uprav ni od bor Usta no ve, od lu kom
broj 01-219/4 od 14.03.2016. go di ne.
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Na osno vu ~la na 26. ta~ ka 26. 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),

Na osno vu ~la na 26. ta~ ka 26. 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),



II

Za kqu ~ak do sta vi ti: Kra qe va~ kom po -
zo ri {tu iz Kra qe va, Ode qe wu za dru {tve ne
de lat no sti Grad ske upra ve gra da Kra qe va i
uz ma te ri jal sed ni ce Skup {ti ne gra da Kra -
qe va.

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: 06-261/2016-III
Da na: 3. oktobra 2016. go di ne 

Predsednik 
Skup{tine grada Kraqeva

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

410.

Skup {ti na gra da Kra qe va, na sed ni ci
odr ̀ a noj da na 30. sep tem bra i 3. ok to bra
2016. go di ne, do ne la je

Z A K Q U ^ A K

I

Usva ja se Iz ve {taj o ra du i Fi nan sij -
ski iz ve {taj Isto rij skog ar hi va iz Kra qe -
va za 2015. go di nu, ko je je usvo jio Uprav ni
od bor Usta no ve, od lu ka ma broj 305/1 i 305/2
od 29.02.2016. go di ne.

II

Za kqu ~ak do sta vi ti: Isto rij skom ar hi -
vu iz Kra qe va, Ode qe wu za dru {tve ne de -
lat no sti Grad ske upra ve gra da Kra qe va i uz
ma te ri jal sed ni ce Skup {ti ne gra da Kra qe -
va.

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: 06-262/2016-III
Da na: 3. oktobra 2016. go di ne 

Predsednik 
Skup{tine grada Kraqeva

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

411.

Skup {ti na gra da Kra qe va, na sed ni ci
odr ̀ a noj da na 30. sep tem bra i 3. ok to bra
2016. go di ne, do ne la je

Z A K Q U ^ A K

I

Usva ja se Iz ve {taj o ra du sa Fi nan sij -
skim iz ve {ta jem Kul tur nog cen tra „Rib ni -
ca“ iz Kra qe va za 2015. go di nu, ko ji je usvo -
jio Uprav ni od bor Usta no ve, od lu kom broj
443 od 14.03.2016. go di ne.
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Na osno vu ~la na 26. ta~ ka 26. 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),

Na osno vu ~la na 26. ta~ ka 26. 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),



II

Za kqu ~ak do sta vi ti: Kul tur nom cen tru
„Rib ni ca“ iz Kra qe va, Ode qe wu za dru -
{tve ne de lat no sti Grad ske upra ve gra da
Kra qe va i uz ma te ri jal sed ni ce Skup {ti ne
gra da Kra qe va.

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: 06-263/2016-III
Da na: 3. oktobra 2016. go di ne 

Predsednik 
Skup{tine grada Kraqeva

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

412.

Skup {ti na gra da Kra qe va, na sed ni ci
odr ̀ a noj da na 30. sep tem bra i 3. ok to bra
2016. go di ne, do ne la je

Z A K Q U ^ A K

I

Usva ja se Iz ve {taj o ra du i Fi nan sij -
ski iz ve {taj Do ma kul tu re „Stu de ni ca“ iz
U{}a za 2015. go di nu, ko je je usvo jio Uprav -
ni od bor Usta no ve, od lu kom broj 21/16 od
15.03.2016. go di ne.

II

Za kqu ~ak do sta vi ti: Do mu kul tu re
„Stu de ni ca“ iz U{}a, Ode qe wu za dru {tve -
ne de lat no sti Grad ske upra ve gra da Kra qe -
va i uz ma te ri jal sed ni ce Skup {ti ne gra da
Kra qe va.

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: 06-264/2016-III
Da na: 3. oktobra 2016. go di ne 

Predsednik 
Skup{tine grada Kraqeva

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

413.

Skup {ti na gra da Kra qe va, na sed ni ci
odr ̀ a noj da na 30. sep tem bra i 3. ok to bra
2016. go di ne, do ne la je

Z A K Q U ^ A K

I

Usva ja se Iz ve {taj o ra du i Fi nan sij -
ski iz ve {taj Za vo da za za {ti tu spo me ni ka
kul tu re iz Kra qe va za 2015. go di nu, ko je je
usvo jio Uprav ni od bor Usta no ve, od lu ka ma
broj 63/1 i 311/1 od 15.01.2016 i 29.02.2016.
go di ne.

Broj 27 - Strana 1433. oktobar 2016. godine SLU@BENI LIST GRADA KRAQEVA

Na osno vu ~la na 26. ta~ ka 26. 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),

Na osno vu ~la na 26. ta~ ka 26. 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),



II

Za kqu ~ak do sta vi ti: Za vo du za za {ti tu
spo me ni ka kul tu re iz Kra qe va, Ode qe wu za
dru {tve ne de lat no sti Grad ske upra ve gra da
Kra qe va i uz ma te ri jal sed ni ce Skup {ti ne
gra da Kra qe va.

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: 06-265/2016-III
Da na: 3. oktobra 2016. go di ne 

Predsednik 
Skup{tine grada Kraqeva

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

414.

Skup {ti na gra da Kra qe va, na sed ni ci
odr ̀ a noj da na 30. sep tem bra i 3. ok to bra
2016. go di ne, do ne la je

Z A K Q U ^ A K

I

Usva ja se Iz ve {taj o ra du za rad nu
2014/2015 go di nu i Fi nan sij ski iz ve {taj za
2015. godi nu Pred {kol ske usta no ve „Ol ga
Jo vi ~i}-Ri ta“ iz Kra qe va, ko je je usvo jio
Uprav ni od bor Usta no ve, od lu ka ma broj 7833
i 1518 od 15.09.2015. go di ne i 25.02.2016.
godi ne. 

II

Za kqu ~ak do sta vi ti: Pred {kol skoj
usta no vi „Ol ga Jo vi ~i}-Ri ta“ iz Kra qe va,
Ode qe wu za dru {tve ne de lat no sti Grad ske
upra ve gra da Kra qe va i uz ma te ri jal sed ni -
ce Skup {ti ne gra da Kra qe va.

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: 06-266/2016-III
Da na: 3. oktobra 2016. go di ne 

Predsednik 
Skup{tine grada Kraqeva

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

415.

Skup {ti na gra da Kra qe va, na sed ni ci
odr ̀ a noj da na 30. sep tem bra i 3. ok to bra
2016. go di ne, do ne la je

Z A K Q U ^ A K

I

Usva ja se Iz ve {taj o ra du i po slo va wu
Sport skog cen tra „Ibar“ iz Kra qe va za
2015. go di nu, ko ji je usvo jio Uprav ni od bor
Usta no ve, od lu kom broj 24 od 15.01.2016. go -
di ne.
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Na osno vu ~la na 26. ta~ ka 26. 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),

Na osno vu ~la na 26. ta~ ka 26. 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),



II

Za kqu ~ak do sta vi ti: Sport skom cen tru
„Ibar“ iz Kra qe va, Ode qe wu za dru {tve ne
de lat no sti Grad ske upra ve gra da Kra qe va i
uz ma te ri jal sed ni ce Skup {ti ne gra da Kra -
qe va.

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: 06-267/2016-III
Da na: 3. oktobra 2016. go di ne 

Predsednik 
Skup{tine grada Kraqeva

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

416.

Skup {ti na gra da Kra qe va, na sed ni ci
odr ̀ a noj da na 30. sep tem bra i 3. ok to bra
2016. go di ne, do ne la je

Z A K Q U ^ A K

I

Usva ja se Iz ve {taj o ra du i Fi nan sij -
ski iz ve {taj JU „Tu ri sti~ ka or ga ni za ci ja
Kra qe va“ iz Kra qe va za 2015. go di nu, ko je
je usvo jio Uprav ni od bor Usta no ve, od lu kom
broj 40/16 od 22.03.2016. go di ne.

II

Za kqu ~ak do sta vi ti: JU „Tu ri sti~ ka
or ga ni za ci ja Kra qe va“ iz Kra qe va, Ode qe -
wu za dru {tve ne de lat no sti Grad ske upra ve
gra da Kra qe va i uz ma te ri jal sed ni ce Skup -
{ti ne gra da Kra qe va.

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: 06-268/2016-III
Da na: 3. oktobra 2016. go di ne 

Predsednik 
Skup{tine grada Kraqeva

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

417.

Skup {ti na gra da Kra qe va, na sed ni ci
odr ̀ a noj da na 30. sep tem bra i 3. ok to bra
2016. go di ne, do ne la je

Z A K Q U ^ A K

I

Usva ja se Iz ve {taj o ra du i Go di {wi
fi nan sij ski iz ve {taj Cen tra za so ci jal ni
rad iz Kra qe va za 2015. godi nu, ko je je usvo -
jio Uprav ni od bor Usta no ve, od lu ka ma broj
505 i 504 od 17.02.2016. godi ne.
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Na osno vu ~la na 26. ta~ ka 26. 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),

Na osno vu ~la na 26. ta~ ka 26. 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),



II

Za kqu ~ak do sta vi ti: Cen tru za so ci jal -
ni rad iz Kra qe va, Ode qe wu za dru {tve ne
de lat no sti Grad ske upra ve gra da Kra qe va i
uz ma te ri jal sed ni ce Skup {ti ne gra da Kra -
qe va.

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: 06-269/2016-III
Da na: 3. oktobra 2016. go di ne 

Predsednik 
Skup{tine grada Kraqeva

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

418.

Skup {ti na gra da Kra qe va, na sed ni ci
odr ̀ a noj da na 30. sep tem bra i 3. ok to bra
2016. go di ne, do ne la je

Z A K Q U ^ A K

I

Usva ja se Iz ve {taj o ra du za {kol sku
2014/2015 i Fi nan sij ski iz ve {taj De~ jeg
od ma ra li {ta „Go~“ iz Kra qe va za 2015. go -
di nu, ko je je usvo jio Uprav ni od bor Usta no -
ve, od lu kom broj 262/1 od 6.04.2016. go di ne.

II

Za kqu ~ak do sta vi ti: De~ jem od ma ra li -
{tu „Go~“ iz Kra qe va, Ode qe wu za dru {tve -
ne de lat no sti Grad ske upra ve gra da Kra qe -
va i uz ma te ri jal sed ni ce Skup {ti ne gra da
Kra qe va.

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: 06-270/2016-III
Da na: 3. oktobra 2016. go di ne 

Predsednik 
Skup{tine grada Kraqeva

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

419.

Skup {ti na gra da Kra qe va, na sed ni ci
odr ̀ a noj da na 30. sep tem bra i 3. ok to bra
2016. go di ne, do ne la je

Z A K Q U ^ A K

I

Usva ja se Iz ve {taj o ra du Do ma zdra vqa
„Kra qe vo“ iz Kra qe va za 2015. godi nu, ko ji
je usvo jio Uprav ni od bor Usta no ve, od lu kom
broj 1-6/1 od 19.03.2016. godi ne.
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Na osno vu ~la na 26. ta~ ka 26. 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),

Na osno vu ~la na 26. ta~ ka 26. 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),



II

Za kqu ~ak do sta vi ti: Do mu zdra vqa
„Kra qe vo“ iz Kra qe va, Ode qe wu za dru -
{tve ne de lat no sti Grad ske upra ve gra da
Kra qe va i uz ma te ri jal sed ni ce Skup {ti ne
gra da Kra qe va.

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: 06-271/2016-III
Da na: 3. oktobra 2016. go di ne 

Predsednik 
Skup{tine grada Kraqeva

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

420.

Na osno vu ~la na 24, 26. i 121. Sta tu ta
gra da Kra qe va („Slu ̀ be ni list gra da Kra -

Skup {ti na gra da Kra qe va, na sed ni ci
odr ̀ a noj da na 30. sep tem bra i 3. ok to bra
2016. go di ne, do ne la je

Z A K Q U ^ A K

I

Usva ja se Iz ve {taj o ra du i po slo va wu
„Apo te ke Kra qe vo“ iz Kra qe va za 2015. go -
di nu, ko ji je usvo jio Uprav ni od bor Usta no -
ve, od lu kom broj 19/87-4 od 8.04.2016. go di ne.

II

Za kqu ~ak do sta vi ti: „Apo te ci Kra qe vo“
iz Kra qe va, Ode qe wu za dru {tve ne de lat no -
sti Grad ske upra ve gra da Kra qe va i uz ma te -
ri jal sed ni ce Skup {ti ne gra da Kra qe va.

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: 06-272/2016-III
Da na: 3. oktobra 2016. go di ne 

Predsednik 
Skup{tine grada Kraqeva

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

421.

Na osno vu ~la na 74. stav 1. ta~ ka 7. 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 30. sep tem bra i 3. ok to bra
2016. 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 ske upra -
ve gra da Kra qe va za 2015. godi nu.

II

Sa stav ni deo ovog Za kqu~ ka je Iz ve {taj
o ra du Grad ske upra ve gra da Kra qe va za
2015. godi nu, broj 031-39/16 od 17.02.2016.
godi ne.
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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: 06-273/2016-III
Da na: 3. oktobra 2016. go di ne 

Predsednik 
Skup{tine grada Kraqeva

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

422.

Skup {ti na gra da Kra qe va, na sed ni ci
odr ̀ a noj da na 30. sep tem bra i 3. ok to bra
2016. go di ne, raz ma tra la je Iz ve {taj o sta -
wu bez bed no sti sa o bra }a ja na pu te vi ma na
te ri to ri ji gra da Kra qe va za pe riod od 01.
ja nu a ra do 31. de cem bra 2015. godi ne, usvo -
jen Za kqu~ kom Grad skog ve }a gra da Kra qe va
broj 06-204/2016-III od 22.09.2016. go di ne, pa
je, na osno vu ~la na 32. u ve zi sa ~la nom 66.
stav 3. Za ko na o lo kal noj sa mo u pra vi („Slu -
`be ni gla snik RS“, broj 129/07 i 83/14 - 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) u ve zi sa ~la nom 14. Za ko na o bez bed -
no sti sa o bra }a ja na pu te vi ma („Slu ̀ be ni
gla snik RS“, broj 41/09, 53/10, 101/11 i 32/13
- od lu ka US, 55/14, 96/15 - dr. za kon i 9/16 -
od lu ka US), do ne la 

Z A K Q U ^ A K

I

Usva ja se Iz ve {taj o sta wu bez bed no sti
sa o bra }a ja na pu te vi ma na te ri to ri ji gra da

Kra qe va za pe riod od 01. ja nu a ra do 31. de -
cem bra 2015. go di ne, pod net od stra ne Sa ve ta
za ko or di na ci ju po slo va bez bed no sti sa o bra -
}a ja na pu te vi ma, broj 08/16 od 19.09.2016. go -
di ne, usvo jen Za kqu~ kom Grad skog ve }a gra -
da Kra qe va broj 06-204/2016-III od 22.09. 2016.
go di ne.

II

Za kqu ~ak ob ja vi ti u „Slu ̀ be nom li stu
gra da Kra qe va“.

Skup{tina gra da Kra qe va
Broj: 06-274/2016-III
Da na: 3. oktobra 2016. go di ne 

Predsednik 
Skup{tine grada Kraqeva

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

423.

Skup {ti na gra da Kra qe va, na sed ni ci
odr ̀ a noj da na 30. sep tem bra i 3. ok to bra
2016. go di ne, raz ma tra la je Iz ve {taj o sta -
wu bez bed no sti sa o bra }a ja na pu te vi ma na
te ri to ri ji gra da Kra qe va za pe riod od 01.
ja nu a ra do 30. ju na 2016. godi ne, usvo jen Za -
kqu~ kom Grad skog ve }a gra da Kra qe va broj
06-206/2016-III od 22.09.2016. go di ne, pa je, na
osno vu ~la na 32. u ve zi sa ~la nom 66. stav 3.
Za ko na o lo kal noj sa mo u pra vi („Slu ̀ be ni
gla snik RS“, broj 129/07 i 83/14 - 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) u
ve zi sa ~la nom 14. Za ko na o bez bed no sti sa o -
bra }a ja na pu te vi ma („Slu ̀ be ni gla snik
RS“, broj 41/09, 53/10, 101/11 i 32/13 - od lu ka
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US, 55/14, 96/15 - dr. za kon i 9/16 - od lu ka
US), do ne la 

Z A K Q U ^ A K

I

Usva ja se Iz ve {taj o sta wu bez bed no sti
sa o bra }a ja na pu te vi ma na te ri to ri ji gra da
Kra qe va za pe riod od 01. ja nu a ra do 30.ju na
2016. go di ne, pod net od stra ne Sa ve ta za ko -
or di na ci ju po slo va bez bed no sti sa o bra }a ja
na pu te vi ma, broj 09/16 od 19.09.2016. go di -
ne, usvo jen Za kqu~ kom Grad skog ve }a gra da
Kra qe va broj 06-206/2016-III od 22.09.2016.
go di ne.

II

Za kqu ~ak ob ja vi ti u „Slu ̀ be nom li stu
gra da Kra qe va“.

Skup{tina gra da Kra qe va
Broj: 06-275/2016-III
Da na: 3. oktobra 2016. go di ne 

Predsednik 
Skup{tine grada Kraqeva

Nenad Markovi}, dipl. in`. saobra}aja, s.r.
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1

1

2

4

361.

362.

363.

364.

StranaReg. br.

SA DR@AJ

AK TI GRA DO NA ̂ EL NI KA GRA DA KRA QE VA

Od lu ka o do de li Zva wa Po ~a snog gra |a ni na gra da Kra qe va za 2016. go di nu
Mi la nu Gli {o vi }u .....................................................................................................

Od lu ka o do de li Za hval ni ce za 2016. go di nu Osnov noj {ko li „@i van Ma ri -
~i}“ iz @i ~e  ...............................................................................................................

Re {e we o iz me ni Re {e wa o obra zo va wu Rad ne gru pe za iz ra du Stam be ne stra -
te gi je gra da Kra qe va za pe riod 2016.-2020. go di ne ................................................

AK TI GRAD SKOG VE ]A GRA DA KRA QE VA

Re {e we o ras po re |i va wu sred sta va na ime u~e {}a gra da Kra qe va u fi nan si -
ra wu tr o {ko va u obla sti xu do spor ta Xu do klu bu „Par ti zan“ Kra qe vo na
ime pod mi re wa tr o {ko va or ga ni za ci je Me mo ri jal nog tur ni ra „14. ok to bar“ 
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5

49

104

104

105

105

106

106

107

107

108

109

111

113

114

365.

366.

367.

368.

369.

370.

371.

372.

373.

374.

375.

376.

377.

378.

379.

StranaReg. br.
AK TI SKUP [TI NE GRA DA KRA QE VA

Od lu ka o za vr {nom ra ~u nu bu xe ta gra da Kra qe va za 2015. go di nu .....................

Od lu ka o iz me na ma i do pu na ma Od lu ke o bu xe tu gra da Kra qe va za 2016. go di nu 

Od lu ka o do de li di plo me Za slu ̀ nog gra |a ni na gra da Kra qe va za 2016. go di -
nu Ne ve ni Jo va no vi} ...................................................................................................

Od lu ka o do de li di plo me Za slu ̀ nog gra |a ni na gra da Kra qe va za 2016. go di -
nu Li di ji Spa ski ........................................................................................................ 

Od lu ka o do de li di plo me Za slu ̀ nog gra |a ni na gra da Kra qe va za 2016. go di -
nu prof. dr No va ku Ne di }u ........................................................................................  

Od lu ka o do de li di plo me Za slu ̀ nog gra |a ni na gra da Kra qe va za 2016. go di -
nu Slo bo da nu Sto ja no vi }u Ke pi ................................................................................ 

Od lu ka o do de li di plo me Za slu ̀ ne or ga ni za ci je gra da Kra qe va za 2016. go -
di nu Isto rij skom ar hi vu Kra qe vo ...........................................................................

Od lu ka o do de li di plo me Za slu ̀ ne or ga ni za ci je gra da Kra qe va za 2016. go -
di nu Pla ni nar sko-smu ~ar skom klu bu „@e le zni ~ar“ Kra qe vo ...........................  

Od lu ka o do de li di plo me Za slu ̀ ne or ga ni za ci je gra da Kra qe va za 2016. go -
di nu JKP „Vo do vod“ iz Kra qe va ...............................................................................  

Od lu ka o do de li Ok to bar ske na gra de gra da Kra qe va za 2016. go di nu dr Dra ga -
nu Ha mo vi }u .................................................................................................................  

Od lu ka o pra vu na jed no krat nu nov ~a nu na kna du za pr vo ro |e no de te ................

Od lu ka o nov ~a noj po mo }i ne za po sle nim po ro di qa ma ..........................................

Od lu ka o ostva ri va wu pra va na na kna du tro {ko va za van te le snu oplod wu .....

Od lu ka o usva ja wu Ugo vo ra o osni va wu Dru {tva sa ogra ni ~e nom od go vor no -
{}u za upra vqa we ~vr stim ot pa dom na te ri to ri ji gra da Kra qe vo i op {ti na
Vr wa~ ka ba wa, Pa ra }in, Ra {ka i Tr ste nik ...........................................................

Od lu ka o iz me ni Od lu ke o uskla |i va wu Osni va~ kog ak ta Jav nog pred u ze }a
„Grad sko stam be no“ Kra qe vo .....................................................................................
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115

116

116

125

125

126

126

127

127

128

128

129

130

131

380.

381.

382.

383.

384.

385.

386.

387.

388.

389.

390.

391.

392.

393.
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Od lu ka o iz me ni Od lu ke o uskla |i va wu Osni va~ kog ak ta Jav nog pred u ze }a za
ure |i va we gra |e vin skog ze mqi {ta „Kra qe vo“ Kra qe vo .....................................

Od lu ka o pre stan ku va ̀ e wa Od lu ke o iz bo ru stra te {kog part ne ra za ga si fi -
ka ci ju {i ro ke po tro {we na te ri to ri ji gra da Kra qe va, broj: 011-51/2009-II od
1. sep tem bra 2009. go di ne ............................................................................................

Iz me ne i do pu ne Pro gra ma ure |i va wa gra |e vin skog ze mqi {ta za 2016. go di nu 

Re {e we o da va wu sa gla sno sti na Pro gram o iz me na ma i do pu na ma Pro gra ma
po slo va wa Jav nog pred u ze }a za ure |i va we gra |e vin skog ze mqi {ta „Kra qe -
vo“ za 2016. go di nu .......................................................................................................

Re {e we o od re |i va wu ~la na Skup {ti ne Re gi o nal nog cen tra za upra vqa we
ko mu nal nim ot pa dom „Re gion Kra qe vo“ doo ...........................................................

Re {e we o da va wu sa gla sno sti na Sta tut Na rod ne bi bli o te ke „Ste fan Pr vo -
ven ~a ni“ iz Kra qe va ...................................................................................................

Re {e we o da va wu sa gla sno sti na Sta tut Usta no ve Kra qe va~ ko po zo ri {te iz
Kra qe va .........................................................................................................................

Re {e we o da va wu sa gla sno sti na Sta tut Isto rij skog ar hi va iz Kra qe va .........

Re {e we o da va wu sa gla sno sti na Sta tut Kul tur nog cen tra „Rib ni ca“ iz Kra -
qe va ................................................................................................................................

Re {e we o da va wu sa gla sno sti na Sta tut Do ma kul tu re „Stu de ni ca iz U{}a ...

Re {e we o da va wu na ko ri {}e we Me snoj za jed ni ci Rib ni ca lo ka la po vr {i -
ne 25,97 m2, na k.p. broj 4017 KO Kra qe vo .................................................................

Re {e we o da va wu sa gla sno sti Osnov noj {ko li „@i van Ma ri ~i}“ u @i ~i za
upo tre bu gr ba gra da Kra qe va .....................................................................................

Re {e we o raz re {e wu i ime no va wu ~la na [kol skog od bo ra u Sred woj Me di -
cin skoj {ko li 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 Sred woj {ko li
Gim na zi ja u Kra qe vu ...................................................................................................
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131

133

134

134

135

136

137

137

138

138

139

139

394.

395.

396.

397.

398.

399.

400.

401.

402.

403.

404.

405.

StranaReg. br.

Re {e we o raz re {e wu ~la na i ime no va wu dva ~la na [kol skog od bo ra u Mu -
zi~ koj {ko li „Ste van Mo kra wac“ u Kra qe vu ........................................................

Re {e we o raz re {e wu i ime no va wu dva ~la na [kol skog od bo ra O[ „Sve to zar
Mar ko vi}“ u Kra qe vu .................................................................................................

Re {e we o ime no va wu ~la na [kol skog od bo ra u O[ „Di mi tri je Tu co vi}“ u
Kra qe vu .........................................................................................................................

Re {e we o raz re {e wu i ime no va wu ~la na [kol skog od bo ra Umet ni~ ke {ko -
le u Kra qe vu .................................................................................................................

Re {e we o ime no va wu ~la na Uprav nog od bo ra Fon da ci je „Pe tar Bo ga vac-An -
|el ko Sa vi}“ .................................................................................................................

Za kqu ~ak o usva ja wa Iz ve {ta ja o re a li za ci ji Od lu ke o bu xe tu gra da Kra qe -
va za 2016. go di nu, za pe riod 01.01.2016.-30.06.2016. go di ne ..................................

Za kqu ~ak o usva ja wu Iz ve {ta ja o po slo va wu za 2015. go di nu Jav nog pred u ze -
}a Di rek ci ja za pla ni ra we i iz grad wu „Kra qe vo“ iz Kra qe va ..........................

Za kqu ~ak o usva ja wu Iz ve {ta ja o ra du i po slo va wu za 2015. go di nu Jav nog
ko mu nal nog pred u ze }a „Pu te vi“ iz Kra qe va, sa Iz ve {ta jem ne za vi snog re vi -
zo ra .................................................................................................................................

Za kqu ~ak o usva ja wu Iz ve {ta ja o po slo va wu i Fi nan sij skog iz ve {ta ja za
2015. go di nu Jav nog ko mu nal nog pred u ze }a „Pi ja ca“ iz Kra qe va, sa Mi {qe -
wem ne za vi snog re vi zo ra ............................................................................................

Za kqu ~ak o usva ja wu Iz ve {ta ja o po slo va wu i Go di {weg fi nan sij skog iz ve -
{ta ja o po slo va wu za 2015. go di nu Jav nog ko mu nal nog pred u ze }a „^i sto }a“ iz
Kra qe va, sa Iz ve {ta jem ne za vi snog re vi zo ra .........................................................

Za kqu ~ak o usva ja wu Iz ve {ta ja o po slo va wu i Go di {weg fi nan sij skog iz ve -
{ta ja o po slo va wu za 2015. go di nu Jav nog ener get skog pred u ze }a „To pla na“ iz
Kra qe va, sa Iz ve {ta jem ne za vi snog re vi zo ra .........................................................

Za kqu ~ak o usva ja wu Iz ve {ta ja o po slo va wu i Fi nan sij skog iz ve {ta ja za
2015. go di nu Jav nog ko mu nal nog pred u ze }a „Vo do vod“ iz Kra qe va, sa Iz ve -
{ta jem ne za vi snog re vi zo ra .......................................................................................
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140

140

141

141

142

142

143

143

144

144

145

145

146

406.

407.

408.

409.

410.

411.

412.

413.

414.

415.

416.

417.

418.
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Za kqu ~ak o usva ja wu Iz ve {ta ja o ra du i Fi nan sij skom po slo va wu za 2015.
go di nu Jav nog pred u ze }a „Op {tin ska stam be na agen ci ja“ iz Kra qe va, sa Iz -
ve {ta jem ne za vi snog re vi zo ra ...................................................................................

Za kqu ~ak o usva ja wu Iz ve {ta ja o ra du za 2015. go di nu Na rod ne bi bli o te ke
„Ste fan Pr vo ven ~a ni“ iz Kra qe va ..........................................................................

Za kqu ~ak o usva ja wu Iz ve {ta ja o ra du i Iz ve {ta ja o fi nan sij skom po slo va -
wu za 2015. go di nu Na rod nog mu ze ja iz Kra qe va ....................................................

Za kqu ~ak o usva ja wu Iz ve {ta ja o ra du sa Fi nan sij skim iz ve {ta jem za 2015.
go di nu Usta no ve Kra qe va~ ko po zo ri {te iz Kra qe va ............................................

Za kqu ~ak o usva ja wu Iz ve {ta ja o ra du i Fi nan sij skog iz ve {ta ja za 2015. go -
di nu Isto rij skog ar hi va iz Kra qe va .......................................................................

Za kqu ~ak o usva ja wu Iz ve {ta ja o ra du sa Fi nan sij skim iz ve {ta jem za 2015.
go di nu Kul tur nog cen tra „Rib ni ca“ iz Kra qe va ..................................................

Za kqu ~ak o usva ja wu Iz ve {ta ja o ra du i Fi nan sij skog iz ve {ta ja za 2015. go -
di nu Do ma kul tu re „Stu de ni ca“ iz U{}a ...............................................................

Za kqu ~ak o usva ja wu Iz ve {ta ja o ra du i Fi nan sij skog iz ve {ta ja za 2015. go -
di nu Za vo da za za {ti tu spo me ni ka kul tu re iz Kra qe va .......................................

Za kqu ~ak o usva ja wu Iz ve {ta ja o ra du za rad nu 2014/2015. go di nu i Fi nan -
sij skog iz ve {ta ja za 2015. go di nu Pred {kol ske usta no ve „Ol ga Jo vi ~i} Ri -
ta“ iz Kra qe va ..............................................................................................................

Za kqu ~ak o usva ja wu Iz ve {ta ja o ra du i po slo va wu za 2015. go di nu Sport -
skog cen tra „Ibar“ iz Kra qe va .................................................................................

Za kqu ~ak o usva ja wu Iz ve {ta ja o ra du i Fi nan sij skog iz ve {ta ja za 2015. go -
di nu Jav ne usta no ve „Tu ri sti~ ka or ga ni za ci ja Kra qe va“ iz Kra qe va .............

Za kqu ~ak o usva ja wu Iz ve {ta ja o ra du i Go di {weg fi nan sij skog iz ve {ta ja
za 2015. go di nu Cen tra za so ci jal ni rad iz Kra qe va ............................................

Za kqu ~ak o usva ja wu Iz ve {ta ja o ra du za {kol sku 2014/2015. go di nu i Fi -
nan sij skog iz ve {ta ja za 2015. go di nu De~ jeg od ma ra li {ta „Go~“ iz Kra qe va 
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146

147

147

148

148

419.

420.

421.

422.

423.

StranaReg. br.

Za kqu ~ak o usva ja wu Iz ve {ta ja o ra du za 2015. go di nu Do ma zdra vqa „Kra qe -
vo“ iz Kra qe va ..............................................................................................................

Za kqu ~ak o usva ja wu Iz ve {ta ja o ra du i po slo va wu za 2015. go di nu „Apo te ke
Kra qe vo“ iz Kra qe va ..................................................................................................

Za kqu ~ak o usva ja wu Iz ve {ta ja o ra du Grad ske upra ve gra da Kra qe va za 2015.
go di nu ............................................................................................................................

Za kqu ~ak o usva ja wu Iz ve {ta ja o sta wu bez bed no sti sa o bra }a ja na pu te vi ma
na te ri to ri ji gra da Kra qe va za pe riod 1.01-31.12.2015. godi ne ..........................

Za kqu ~ak o usva ja wu Iz ve {ta ja o sta wu bez bed no sti sa o bra }a ja na pu te vi ma
na te ri to ri ji gra da Kra qe va za pe riod 1.01-30.06.2016. godi ne ..........................
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__________________________________________________________________________________________
Izdava~: Skup{tina grada Kraqeva - Glavni i odgovorni urednik Marija Lazovi},

sekretar Skup{tine grada Kraqeva - Telefon: 036/306-020
Teku}i ra~un: 840-733152843-12 za pretplatnike koji se finansiraju iz buxeta Republike Srbije

840-745151843-03 za pretplatnike koji se finansiraju iz buxeta lokalne samouprave i ostale pretplatnike
[tampa: „Epoha”, Po`ega




