
AK TI GRADONA^ELNIKA
GRA DA KRA QE VA

398.

Na osno vu ~la na 5. stav 6. i ~la na 58.
stav 1. i 2. Za ko na o bu xet skom si ste mu
(„Slu ̀ be ni gla snik RS“, broj 54/09, 73/10,
101/10, 101/11 , 93/12, 62/13,63/13 - is prav ka
i 108/13), ~la na 44. ta~ ka 3. i 5, a u ve zi sa
~la nom 66. stav 4. Za ko na o lo kal noj sa mo u -
pra vi („Slu ̀ be ni gla snik RS“, broj 129/07),
~la na 58. stav 1, ta~ ka 3. i 5, ~la na 87. stav
3. i ~la na 121. stav 1. Sta tu ta gra da Kra qe -
va („Slu ̀ be ni list gra da Kra qe va“, broj
15/13 pre ~i {}en tekst), ~la na 11, 13. i 36.
Od lu ke o bu xe tu gra da Kra qe va za 2013. go -
di nu („Slu ̀ be ni list gra da Kra qe va“, broj
28/12 i 21/13),

gradona~elnik grada Kraqeva do no si

R E [ E W E

o otva ra wu - pro me ni apro pri ja ci je
po osno vu ka pi tal nog do bro voq nog

tran sfe ra od fi zi~ kih i prav nih li ca

1. Na men ska sred stva pre ne ta po osno vu
Ugo vo ra o do na ci ji za kqu ~e nim iz me |u gra -
da Kra qe va i Udru ̀ e wa „Fond di ja spo ra za
ma ti cu“, broj 3954/13 od 14.10.2013. godi ne,
na ra ~un iz vr {e wa bu xe ta gra da Kra qe va
broj 840–17640–73, kao ka pi tal ni do br o voq -
ni tran sfer od fi zi~ kih i prav nih li ca u

ko rist ni voa gra do va, iz vo dom broj 236 od
09.12.2013. go di ne, u ukup nom iz no su od
700.000,00 di na ra, ras po re |u ju se Di rek ci -
ji za pla ni ra we i iz grad wu „Kra qe vo“, ra -
di re a li za ci je pro jek ta iz grad we ka pe le –
Spo men so be sa pra te }im sa dr ̀ a jem u Spo -
men par ku u Kra qe vu.

2. Po osno vu upla te na men skih sred sta -
va do na to ra iz ta~ ke 1. ovog re {e wa,
uve}avaju se pla ni ra ni bu xet ski pri ho di i
pri ma wa Od lu ke o bu xe tu gra da Kra qe va za
2013. go di nu („Slu ̀ be ni list gra da Kra qe -
va“, broj 28/12 i 21/13) za iz nos ka pi tal nog
do bro voq nog tran sfe ra od fi zi~ kih i prav -
nih li ca od 700.000,00 di na ra (iz vor 08).

3. Sred stva u ukup nom iz no su od
700.000,00 di na ra raspore|uju se u okvi ru
~la na 13. Od lu ke o bu xe tu gra da Kra qe va za
2013. go di nu („Slu ̀ be ni list gra da Kra qe -
va“, broj 28/12 i 21/13), raz deo 4. gla va 02. –
Di rek ci ja za pla ni ra we i iz grad wu „Kra -
qe vo“, funk ci o nal na kla si fi ka ci ja 620,
po zi ci ja 101, eko nom ska kla si fi ka ci ja
511000 – Zgra de i gra |e vin ski objek ti,
uve}awem pla ni ra ne apro pri ja ci je za iz nos
ka pi tal nog do bro voq nog tran sfe ra od fi -
zi~ kih i prav nih li ca u ko rist ni voa gra -
do va (iz vor 08).

4. Obavezuje se ko ri snik odo bre nih na -
men skih sred sta va Di rek ci ja za pla ni ra we
i iz grad wu „Kra qe vo“, da sred stva ko ri sti
is kqu ~i vo za re a li za ci ju pro jek ta iz grad -
wa ka pe le – Spo men so be sa pra te }eg sa dr ̀ a -
ja u Spo men par ku u Kra qe vu u skla du sa
Ugo vo rom o do na ci ji. 

Obavezuje se Di rek ci ja za pla ni ra we i
iz grad wu „Kra qe vo“ da odo bre na sred stva
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po osno vu ka pi tal nog do bro voq nog tran sfe -
ra od fi zi~ kih i prav nih li ca tre bu je u
skla du sa ~la nom 16. Od lu ke o bu xe tu gra da
Kra qe va za 2013. go di nu („Slu ̀ be ni list
gra da Kra qe va '', broj 28/12 i 21/13).

5. O iz vr {e wu ovog re {e wa sta ra }e se
Ode qe we za pri vre du i fi nan si je Grad ske
upra ve gra da Kra qe va i Di rek ci ja za pla -
ni ra we i iz grad wu „Kra qe vo“.

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

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

Gra do na ~el nik gra da Kra qe va
I Broj: 4689/13
Da na: 20. decembra 2013. go di ne 

Gra do na ~el nik gra da Kra qe va
Dra gan Jo va no vi}, s.r._______________________________

AK TI GRADSKOG VE]A
GRA DA KRA QE VA

399.

Na osno vu ~la na 58. stav 2. i ~la na 69.
Za ko na o bu xet skom si ste mu („Slu ̀ be ni
gla snik RS“, broj 54/09, 73/10, 101/10, 101/11,
93/12, 62/13, 63/13 - is prav ka i 108/13), ~la -
na 46. stav 2. i ~la na 66. stav 5. Za ko na o lo -
kal noj sa mo u pra vi („Slu ̀ be ni gla snik
RS“, broj 129/07), ~la na 63. ta~ ka 2, ~la na
87. stav 3. i ~la na 121. stav 1. Sta tu ta gra da
Kra qe va („Slu ̀ be ni list gra da Kra qe va“,
broj 15/13- pre ~i {}en tekst) i ~la na 4, 13. i
27. Od lu ke o bu xe tu gra da Kra qe va za 2013.
go di nu („Slu ̀ be ni list gra da Kra qe va“,
broj 28/12 i 21/13),

Gradsko ve}e grada Kraqeva, na ̂ e tr de se -
toj (van red noj) sed ni ci, odr ̀ a noj 17.12.2013.
go di ne, do ne lo je

R E [ E W E

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

1. Iz sred sta va utvr |e nih Od lu kom o bu -
xe tu gra da Kra qe va za 2013. go di nu („Slu -
`be ni list gra da Kra qe va“, broj 28/12 i
21/13) - raz deo 2. gla va 01. – Iz vr {ni or ga -
ni, sa po zi ci je 42, eko nom ska kla si fi ka ci -
ja 499000 - Sred stva re zer ve - Te ku }a re zer -
va, odobravaju se sred stva u ukup nom iz no su
od 870.000,00 di na ra, na ime obez be |i va wa
ne do sta ju }ih sred sta va za iz mi re we oba ve za
po osno vu so ci jal nih da va wa za po sle ni ma,
tro {ko va pu to va wa i ma te ri ja la, Grad skoj
upra vi gra da Kra qe va, a na osno vu is po sta -
vqe nog zah te va od go vor nog bu xet skog ko ri -
sni ka Ode qe wa za za jed ni~ ke po slo ve Grad -
ske upra ve gra da Kra qe va, broj 515/13 od
12.12.2013. go di ne.

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

- raz de la 4. gla va 01. – Grad ska upra va,
funk ci o nal na kla si fi ka ci ja 410, po zi ci -
ja 64, eko nom ska kla si fi ka ci ja 414000 – So -
ci jal na da va wa za po sle ni ma, u iz no su od
120.000,00 di na ra,

- raz de la 4. gla va 01. – Grad ska upra va,
funk ci o nal na kla si fi ka ci ja 410, po zi ci -
ja 68, eko nom ska kla si fi ka ci ja 422000 –
Tro {ko vi pu to va wa, u iz no su od 150.000,00
di na ra, i

- raz de la 4. gla va 01. – Grad ska upra va,
funk ci o nal na kla si fi ka ci ja 130, po zi ci -
ja 72, eko nom ska kla si fi ka ci ja 426000 –
Ma te ri jal, u iz no su od 600.000,00 di na ra.

3. O iz vr {e wu ovog re {e wa sta ra }e se
Ode qe we za pri vre du i fi nan si je Grad ske
upra ve gra da Kra qe va i Ode qe we za za jed ni~ -
ke po slo ve Grad ske upra ve gra da Kra qe va.
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4. Re {e we ob ja vi ti u „Slu ̀ be nom li stu
gra da Kra qe va“. 

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

Gra dsko ve}e gra da Kra qe va
Broj: 06-467/2013-III
Da na: 17. decembra 2013. go di ne 

Predsedavaju}i Gradskog ve}a,
zamenik gradona~elnika

Milun Jovanovi}, s.r.______________________________

400.

Na osno vu ~la na 61. stav 1, 2. i 6. i ~la -
na 69. stav 5. Za ko na o bu xet skom si ste mu
(„Slu ̀ be ni gla snik RS“, broj 54/09, 73/10,
101/10, 101/11, 93/12, 62/13 i 63/13 - is pr.),
~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), ~la na 63. ta~ ka 2, ~la na
87. stav 3. i ~la na 121. stav 1. Sta tu ta gra da
Kra qe va („Slu ̀ be ni list gra da Kra qe va“,
broj 15/13 - pre ~i {}en tekst), ~la na 13. i
~la na 19. Od lu ke o bu xe tu gra da Kra qe va za
2013. go di nu („Slu ̀ be ni list gra da Kra qe -
va“, broj 28/12 i 21/13),

Gradsko ve}e grada Kraqeva, na ̂ e tr de se -
toj (van red noj) sed ni ci, odr ̀ a noj 17.12.2013.
go di ne, do ne lo je

R E [ E W E

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

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

za 2013. go di nu („Slu ̀ be ni list gra da Kra -
qe va“, broj 28/12 i 21/13), raz deo 2. gla va 01.
– Iz vr {ni or ga ni, po zi ci ja 42, eko nom ska
kla si fi ka ci ja 499000 - Sred stva re zer ve -
Te ku }a re zer va, PRE NO SE SE sred stva u
ukup nom iz no su od 1.080.000,00 di na ra, ra di
urav no te ̀ e wa ras ho da bu xe ta, uma we wem
sle de }e apro pri ja ci je:

- raz deo 4. gla va 15. –De~ je od ma ra li {te
„Go~“, funk ci o nal na kla si fi ka ci ja 911,
po zi ci ja 329, eko nom ska kla si fi ka ci ja
426000 – Ma te ri jal, za iz nos od 1.080.000,00
di na ra.

2. Iz sred sta va te ku }e bu xet ske re zer ve,
raz deo 2. gla va 01 – Iz vr {ni or ga ni, po zi ci -
ja 42, eko nom ska kla si fi ka ci ja 499000 -
Sred stva re zer ve – Te ku }a re zer va, pove}ava-
ju se za uku pan iz nos od 1.080.000,00 di na ra,
sle de }e apro pri ja ci je:

- raz deo 4. gla va 15. – De~ je od ma ra li {te
„Go~“, funk ci o nal na kla si fi ka ci ja 911,
po zi ci ja 324, eko nom ska kla si fi ka ci ja
421000 – Stal ni tro {ko vi, za iz nos od
800.000,00 di na ra, i 

- raz deo 4. gla va 15 - De~ je od ma ra li {te
„Go~“, funk ci o nal na kla si fi ka ci ja 911,
po zi ci ja 334, eko nom ska kla si fi ka ci ja
483000- Nov ~a ne ka zne i pe na li po re {e wu
su do va za iz nos od 280.000,00 di na ra.

3. Pro me na apro pri ja ci je iz vr {e na
ta~ kom 1. i 2. ovog re {e wa, od no si se na
urav no te ̀ e we ras ho da u po gle du ne do sta ju -
}ih sred sta va za ras ho de po osno vu na bav ke
di zel go ri va, ras ho de za elek tri~ nu ener gi -
ju, na bav ku ugqa i oba ve ze po iz vr {nom po -
stup ku pred Pri vred nim su dom u Kra qe vu
za ne iz mi re ne oba ve ze pre ma do ba vqa ~u za
sred stva hi gi je ne, a po is po sta vqe nom obra -
zlo ̀ e nom zah te vu za pro me nu u apro pri ja -
ci ji od stra ne od go vor nog di rekt nog bu xet -
skog ko ri sni ka Ode qe wa za dru {tve ne de -
lat no sti Grad ske upra ve gra da Kra qe va,
broj: 1094/13-V od 12.12.2013. go di ne. 

4. O iz vr {e wu ovog re {e wa sta ra }e se
Ode qe we za pri vre du i fi nan si je Grad ske
upra ve gra da Kra qe va i Ode qe we za dru -
{tve ne de lat no sti Grad ske upra ve gra da
Kra qe va.
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5. Re {e we ob ja vi ti u „Slu ̀ be nom li stu
gra da Kra qe va“.

6. Re {e we do sta vi ti: Ode qe wu za pri -
vre du i fi nan si je Grad ske upra ve gra da
Kra qe va, Ode qe wu za dru {tve ne de lat no sti
Grad ske upra ve gra da Kra qe va, Ode qe wu za
skup {tin ske po slo ve Grad ske upra ve gra da
Kra qe va, Upra vi za tre zor - Fi li ja la Kra -
qe vo i ar hi vi.

Gra dsko ve}e gra da Kra qe va
Broj: 06-468/2013-III
Da na: 17. decembra 2013. go di ne 

Predsedavaju}i Gradskog ve}a,
zamenik gradona~elnika
Milun Jovanovi}, s.r.______________________________

401. 

Na osno vu ~la na 58. stav 2. i ~la na 69.
Za ko na o bu xet skom si ste mu („Slu ̀ be ni
gla snik RS“, broj 54/09, 73/10, 101/10, 101/11,
93/12, 62/13, 63/13 - is prav ka i 108/13), ~la -
na 46. stav 2. i ~la na 66. stav 5. Za ko na o lo -
kal noj sa mo u pra vi („Slu ̀ be ni gla snik
RS“, broj 129/07), ~la na 63. ta~ ka 2, ~la na
87. stav 3. i ~la na 121. stav 1. Sta tu ta gra da
Kra qe va („Slu ̀ be ni list gra da Kra qe va“,
broj 15/13- pre ~i {}en tekst) i ~la na 4, 13. i
27. Od lu ke o bu xe tu gra da Kra qe va za 2013.
go di nu („Slu ̀ be ni list gra da Kra qe va“,
broj 28/12 i 21/13),

Gradsko ve}e grada Kraqeva, na ̂ e tr de se -
toj (van red noj) sed ni ci, odr ̀ a noj 17.12.2013.
go di ne, do ne lo je

R E [ E W E

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

1. Iz sred sta va utvr |e nih Od lu kom o bu -
xe tu gra da Kra qe va za 2013. go di nu („Slu -
`be ni list gra da Kra qe va“, broj 28/12 i
21/13) - raz deo 2. gla va 01. – Iz vr {ni or ga -
ni, sa po zi ci je 42, eko nom ska kla si fi ka ci -

ja 499000 - Sred stva re zer ve - Te ku }a re zer -
va, odobravaju se sred stva u ukup nom iz no su
od 141.360,00 di na ra, na ime obez be |i va wa
ne do sta ju }ih sred sta va za iz mi re we oba ve za
po osno vu pla ta, do da ta ka i na kna da za po -
sle nih i so ci jal nog do pri no sa na te ret po -
slo dav ca, Isto rij skom ar hi vu, a na osno vu
is po sta vqe nog zah te va od go vor nog bu xet -
skog ko ri sni ka Ode qe wa za dru {tve ne de -
lat no sti Grad ske upra ve gra da Kra qe va,
broj, 220/13-V od 17.12.2013. go di ne.

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

- raz de la 4. gla va 06. – Isto rij ski ar -
hiv, funk ci o nal na kla si fi ka ci ja 820, po -
zi ci ja 132, eko nom ska kla si fi ka ci ja
411000 – Pla te, do da ci i na kna de za po sle -
nih, u iz no su od 120.000,00 di na ra, i

- raz de la 4. gla va 06. – Isto rij ski ar -
hiv, funk ci o nal na kla si fi ka ci ja 820, po -
zi ci ja 133, eko nom ska kla si fi ka ci ja
412000 – So ci jal ni do pri no si na te ret po -
slo dav ca, u iz no su od 21.360,00 di na ra.

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

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

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

Gra dsko ve}e gra da Kra qe va
Broj: 06-472/13-III
Da na: 17. decembra 2013. go di ne 

Predsedavaju}i Gradskog ve}a,
zamenik gradona~elnika
Milun Jovanovi}, s.r.______________________________
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402. 

Na osno vu ~la na 58. stav 2. i ~la na 69.
Za ko na o bu xet skom si ste mu („Slu ̀ be ni
gla snik RS“, broj 54/09, 73/10, 101/10, 101/11,
93/12, 62/13, 63/13 - is prav ka i 108/13), ~la -
na 46. stav 2. i ~la na 66. stav 5. Za ko na o lo -
kal noj sa mo u pra vi („Slu ̀ be ni gla snik
RS“, broj 129/07), ~la na 63. ta~ ka 2, ~la na
87. stav 3. i ~la na 121. stav 1. Sta tu ta gra da
Kra qe va („Slu ̀ be ni list gra da Kra qe va“,
broj 15/13- pre ~i {}en tekst) i ~la na 4, 13. i
27. Od lu ke o bu xe tu gra da Kra qe va za 2013.
go di nu („Slu ̀ be ni list gra da Kra qe va“,
broj 28/12 i 21/13), 

Gradsko ve}e grada Kraqeva, na ̂ e tr de se -
toj (van red noj) sed ni ci, odr ̀ a noj 17.12.2013.
go di ne, do ne lo je

R E [ E W E

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

1. Iz sred sta va utvr |e nih Od lu kom o bu -
xe tu gra da Kra qe va za 2013. go di nu („Slu -
`be ni list gra da Kra qe va“, broj 28/12 i
21/13) - raz deo 2. gla va 01. – Iz vr {ni or ga ni,
sa po zi ci je 42, eko nom ska kla si fi ka ci ja
499000 - Sred stva re zer ve - Te ku }a re zer va,
odobravaju se sred stva u ukup nom iz no su od
59.900,00 di na ra, na ime obez be |i va wa ne do -
sta ju }ih sred sta va za iz mi re we oba ve za po
osno vu pla te, do da ta ka i na kna da za po sle nih
i so ci jal nog do pri no sa na te ret po slo dav ca,
Kul tur nom cen tru Rib ni ca Kra qe vo, a na
osno vu is po sta vqe nog zah te va od go vor nog bu -
xet skog ko ri sni ka Ode qe wa za dru {tve ne
de lat no sti Grad ske upra ve gra da Kra qe va,
broj: 221/13-V od 17.12.2013. go di ne.

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

- raz de la 4. gla va 09. – Kul tur ni cen tar
Rib ni ca Kra qe vo, funk ci o nal na kla si fi -

ka ci ja 820, po zi ci ja 199, eko nom ska kla si -
fi ka ci ja 411000 – Pla te, do da ci i na kna de
za po sle nih, u iz no su od 50.650,00 di na ra,

- raz de la 4. gla va 09. – Kul tur ni cen tar
Rib ni ca Kra qe vo, funk ci o nal na kla si fi ka -
ci ja 820, po zi ci ja 200, eko nom ska kla si fi ka -
ci ja 412000 – So ci jal ni do pri no si na te ret
po slo dav ca, u iz no su od 9.250,00 di na ra.

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

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

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

Gra dsko ve}e gra da Kra qe va
Broj: 06-474/13-III
Da na: 17. decembra 2013. go di ne 

Predsedavaju}i Gradskog ve}a,
zamenik gradona~elnika
Milun Jovanovi}, s.r.______________________________

AK TI SKUP[TINE
GRA DA KRA QE VA

403.

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

Skup {ti na gra da Kra qe va, na sed ni ci
odr ̀ a noj da na 25. i 26. de cem bra 2013. go di -
ne, raz ma tra la je Iz ve {taj Ve ri fi ka ci o nog
od bo ra Skup {ti ne gra da Kra qe va, pa je tom
pri li kom do ne la 

O D L U K U

I

Po tvr |u je se od bor ni~ ki man dat u Skup -
{ti ni gra da Kra qe va Bi qa ni Ra di ~e vi},
kan di da tu sa Iz bor ne li ste Ivi ca Da ~i}-So -
ci ja li sti~ ka par ti ja Sr bi je, Par ti ja uje di -
we nih pen zi o ne ra, Je din stve na Sr bi ja.

II

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

III

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

Skup{tina grada Kraqeva
Broj: 011-108/2013-III
Dana: 25. decembra 2013. godine 

Predsednik Skup{tine 
grada Kraqeva                       

Sreten Jovanovi}, s.r.______________________________

404.

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.
i 108/13), ~la na 20. ta~ ka 3, a u ve zi sa ~la -
nom 23. stav 4. ~la na 32. ta~ ka 2, a u ve zi sa
~la nom 66. stav 3. Za ko na o lo kal noj sa mo u -
pra vi („Slu ̀ be ni gla snik RS“, broj 129/07),
~la na 16. ta~ ka 5, ~la na 26. ta~ ka 2, ~la na
89. stav 1. i 2. i ~la na 121. stav 2. Sta tu ta
gra da Kra qe va („Slu ̀ be ni list gra da Kra -
qe va“, broj 15/13 - pre ~i {}en tekst), 

Skup{tina grada Kraqeva, na sed ni ci
odr ̀ a noj da na 25. i 26. de cem bra 2013. go di -
ne, do ne la je

O D L U K U

O BU XE TU GRA DA KRA QE VA
ZA 2014. GO DI NU

I OP [TI DEO

^lan 1.

Ovom od lu kom utvr |u ju se pri ho di i
pri ma wa, ras ho di i iz da ci gra da Kra qe va
za 2014. 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, ko ri {}e we pri ho da
od pro da je do ba ra i uslu ga bu xet skih ko ri -
sni ka 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 2014. go di nu sa -
sto ji se od:
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А.   РАЧУН ПРИХОДА И ПРИМАЊА, РАСХОДА И ИЗДАТАКА у динарима 

Укупни приходи и примања остварена по основу продаје нефинансијске имовине  3.339.801.000,00 

Укупни расходи и издаци за набавку нефинансијске имовине 3.528.551.000,00 

Буџетски суфицит/дефицит -188.750.000,00 

Примања од продаје финансијске имовине 

(категорија 92 осим 9211, 9221, 9227, 9228) 12.000.000,00 

Издаци за набавку финансијске имовине 

(у циљу спровођења јавних политика) 0,00 

Укупан фискални суфицит/дефицит -176.750.000,00 

Б.   РАЧУН ФИНАНСИРАЊА  

Примања од продаје финансијске имовине  

(конта 9211, 9221, 9219, 9227, 9228) 0,00 

Примања од задуживања (категорија 91)  

Неутрошена средства из предходних година 263.250.000,00 

Издаци за отплату главнице дуга (61) 86.500.000,00 

Издаци за набавку финансијске имовине  

(која није у циљу спровођења јавних политика) 0,00 

Нето финансирање 176.750.000,00 

 

 

 

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

Рачуну прихода и примања, расхода и издатака: 
 

ОПИС 
Економске 

 Класификација 

Износ  

у динарима 

УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА (7+8)  3.339.801.000,00 

1. Порески приходи 71 2.022.712.510,00 

    1.1. Порез на доходак, добит и капиталне добитке 711 1.433.902.510,00 

    1.2. Порез на имовину 713 419.010.000,00 

    1.3. Порез на добра и услуге 714 73.800.000,00 

    1.4. Други порески приход 716+719 96.000.000,00 

2. Донације и трансфери 73 747.788.490,00 

    2.1. Донације од иностраних држава 731 0,00 

    2.2. Донације од међународних организација 732 0,00 

    2.3. Трансфери од других нивоа власти 733 747.788.490,00 

            2.3.1. Текући трансфери од других нивоа власти 7331 747.788.490,00 

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

3. Други приходи 74 550.800.000,00 

    3.1. Приходи од имовине 741 407.600.000,00 

    3.2. Приходи од продаје добара и услуга 742 54.100.000,00 

    3.3. Новчане казне и одузета имовинска корист 743 16.700.000,00 

    3.4. Добровољни трансфери од физичких и правних лица 744 57.100.000,00 

    3.5. Мешовити и неодређени приходи 745 15.300.000,00 

4. Меморандумске ставке за рефундацију расхода 77 3.500.000,00 

5. Примања од продаје основних средстава 81 0,00 

6. Примања од продаје природне имовине 84 15.000.000,00 
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Расходи и издаци за набавку нефинансијске имовине утврђени су у следећим износима у Рачуну 

прихода и примања, расхода и издатака: 
 

ОПИС 
Економске  

класификација 

Износ  

у динарима 

УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (4+5) 3.528.551.000,00 

1. ТЕКУЋИ РАСХОДИ 4 2.842.926.000,00 

    1.1. Расходи за запослене 41 728.768.000,00 

           1.1.1. Плате, додаци и накнаде запослених 411 586.895.000,00 

           1.1.2. Социјални доприноси на терет послодавца 412 105.083.000,00 

           1.1.3. Остали расходи за запослене 413-417 36.790.000,00 

    1.2. Расходи за коришћење роба и услуга 42 1.096.402.000,00 

    1.3. Расходи по основу отплате камата 44 21.409.000,00 

    1.4. Субвенције 45 91.000.000,00 

           1.4.1. Субвенције јавним нефинансијским предузећима и 

организацијама 451 91.000.000,00 

           1.4.2. Субвенције приватним предузећима 454 0,00 

    1.5. Трансфери осталим нивоима власти 463 508.752.000,00 

           1.5.1. Текући трансфери осталим нивоима власти 4631 442.369.000,00 

           1.5.2. Капитални трансфери осталим нивоима власти 4632 66.383.000,00 

     1.6. Дотације организацијама обавезног социјалног осигурања 464 20.000.000,00 

     1.7. Остале дотације и трансфери 465 0,00 

           1.7.1. Остале текуће дотације и трансфери  4651 0,00 

           1.7.2. Остале капиталне дотације 4652 0,00 

     1.8. Накнаде за социјалну заштиту из буџета 472 139.700.000,00 

     1.9. Остали расходи 48 196.895.000,00 

           1.9.1. Дотације невладиним организацијама 481 84.100.000,00 

           1.9.2. Порези, обавезне таксе и казне 482 6.895.000,00 

           1.9.3. Новчане казне и пенали по решењу судова 483 10.900.000,00 

           1.9.4. Накнада штете за повреду или штету насталу услед 

елементарних  непогода или других природних узорака 484 80.000.000,00 

           1.9.5. Накнада штете за повреде или штету наненту од стране 

државних органа 485 15.000.000,00 

     1.10. Средства резерве 499 40.000.000,00 

2. ИЗДАЦИ ЗА НАБАВКУ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ 5 685.625.000,00 

     2.1. Издаци за нефинансијску имовину  51 640.625.000,00 

     2.2. Природна имовина 54 45.000.000,00 

 

      

                             

Неутрошена средства из претходних година и издаци за отплату главнице дуга утврђују се у Рачуну 

финансирања у следећим износима: 
 

Б. РАЧУН ФИНАНСИРАЊА 
Економске  

класификација 
у динарима 

IX РАЧУН ФИНАНСИРАЊА    

1. Примања од продаје финансијске имовине  

(конта 9211, 9221, 

9219, 9227, 9228)  

2. Примања од задуживања  91  

3. Неутрошена средства из предходних година  263.250.000,00 

4. Издаци за отплату главнице дуга  61 86.500.000,00 

5. Издаци за набавку финансијске имовине која није у циљу спровођења 

јавних политика  (део 62)  

 НЕТО ФИНАНСИРАЊЕ    176.750.000,00 
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Члан 2. 

 

 

Потребна средства за финансирање буџетског дефицита и издатака за отплату главнице по основу 

обавеза буџета града Краљева у 2014. години из члана 1. ове oдлуке у укупном износу од 263.250.000,00 

динара, планирано је да се обезбеде из неутрошених средстава из предходних година. 

     

                  

Члан 3. 

 
 

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

износима:  

       

                       у динарима 

Редни 

број 

Кате-

горија 
Група 

Синте- 

тички  

конто 

Анали- 

тички  

конто 

О П И С  
Износи  

у динарима 

%             

Учешће 

у ук. 

прих. 

1 2 3 4 5 6 7 8 

   321311  Нерас.вишак прихода и примања или 

дефицит из ранијих год. 263.250.000,00 7,85 

1. 710000    Порези 2.022.712.510,00 60,35 

1.1.  711000   Порез на доходак, добит и капиталне 

добитке 1.433.902.510,00 42,78 

1.1.1.   711100  Порези на доходак и капиталне добитке које 

плаћају физичка лица 1.433.902.510,00 42,78 

1.1.1.1.    711110 Порез на зараде 1.232.202.510,00 36,76 

1.1.1.2.    711120 Порез на приходе од самосталних делатности 81.500.000,00 2,43 

1.1.1.3.    711140 Порез на приходе од имовине 12.650.000,00 0,38 

1.1.1.4.    711160 Порез на приходе од осигурања лица 50.000,00 0,00 

1.1.1.5.    711190 Порез на друге приходе 107.500.000,00 3,21 

1.2.  713000   Порез на имовину 419.010.000,00 12,50 

1.2.1.   713100  Периодични порези на непокретности 350.000.000,00 10,44 

1.2.1.1.    713120 Порез на имовину 350.000.000,00 10,44 

1.2.2.   713300  Порез на заоставштину, наслеђе и поклон 12.000.000,00 0,36 

1.2.2.1.    713310 Порез на наслеђе и поклон 12.000.000,00 0,36 

1.2.3.   713400  Порез на финансијске и капиталне 

трансакције 57.000.000,00 1,70 

1.2.3.1.    713420 Порез на капиталне трансакције 57.000.000,00 1,70 

1.2.4.   713600  Други периодични порези на имовину 10.000,00 0,00 

1.2.4.1.    713610 Порез на акције на име и уделе 10.000,00 0,00 

1.3.  714000   Порез на добра и услуге 73.800.000,00 2,20 

1.3.1.   714500  Порези, таксе и накнаде на употребу добара, 

на дозволу да се добра употребљавају или 

делатности обављају 73.800.000,00 2,20 

1.3.1.1.    714510 Порез, таксе и накнаде на моторна возила 42.000.000,00 1,25 

1.3.1.2.    714540 Накнаде за коришћење добара од општег 

интереса 7.000.000,00 0,21 

1.3.1.3.    714550 Концесионе накнаде и боравишне таксе 2.500.000,00 0,07 

1.3.1.4.    714560 Општинске и градске накнаде 22.000.000,00 0,66 

1.3.1.5.    714570 Општинске и градске комуналне таксе 300.000,00 0,01 

1.4.  716000   Други порези 96.000.000,00 2,86 

1.4.1.   716100  Други порези које искључиво плаћају 

предузећа, односно предузетници 96.000.000,00 2,86 

1.4.1.1.    716110 Комунална такса на фирму 96.000.000,00 2,86 

2. 730000    Донације и трансфери 747.788.490,00 22,31 

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 
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Редни 

број 

Кате-

горија 
Група 

Синте- 

тички  

конто 

Анали- 

тички  

конто 

О П И С  
Износи  

у динарима 

%             

Учешће 

у ук. 

прих. 

1 2 3 4 5 6 7 8 

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 747.788.490,00 22,31 

2.3.1.   733100  Текући трансфери од других нивоа власти 747.788.490,00 22,31 

2.3.1.1.    733140 Текући трансфери од других нивоа власти у 

корист нивоа градова 747.788.490,00 22,31 

2.3.2.   733200  Капитални трансфери од  других нивоа 

власти 0,00 0,00 

2.3.2.1.    733240 Капитални трансфери од других нивоа власти 

у корист нивоа градова 0,00 0,00 

3. 740000    Други приходи 550.800.000,00 16,43 

3.1.  741000   Приходи од имовине 407.600.000,00 12,16 

3.1.1.   741100  Камате 28.000.000,00 0,84 

3.1.1.1.    741140 Камате на средства консолидованог рачуна 

трезора града 28.000.000,00 0,84 

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 100.000,00 0,00 

3.1.3.1.    741410 Приходи од имовине који припада имаоцима 

полиса осигурања 100.000,00 0,00 

3.1.3.   741500  Закуп непроизведене имовине 379.500.000,00 11,32 

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

3.1.3.2.    741520 Накнада за коришћење шумског и 

пољопривредног земљишта 800.000,00 0,02 

3.1.3.3.    741530 Накнада за коришћење простора и 

грађевинског земљишта 378.200.000,00 11,28 

3.1.3.4.    741540 Накнаде за коришћење речних обала, 

туристичких погодности и бања 0,00 0,00 

3.1.3.5.    741550 Накнада за коришћење добара од општег 

интереса у произвдњи електричне енергије и 

производњи нафте и гаса 0,00 0,00 

3.1.3.6.    741560 Коришћење ваздухопловног простора 500.000,00 0,02 

3.2.  742000   Приходи од продаје добара и услуга 54.100.000,00 1,61 

3.2.1.   742100  Приходи од продаје добара и услуга или 

закупа од стране тржишних организација 12.100.000,00 0,36 

3.2.1.1.    742140 Приходи од продаје добара или услуга од 

стране тржишних организација у корист 

нивоа градова 12.100.000,00 0,36 

3.2.2.   742200  Таксе и накнаде 32.000.000,00 0,95 

3.2.2.1.    742240 Таксе у корист нивоа града 7.000.000,00 0,21 

3.2.2.2.    742250 Таксе у корист нивоа општине 25.000.000,00 0,75 

3.2.3.   742300  Споредне продаје добара и услуга које врше 

државне нетржишне јединице 10.000.000,00 0,30 

3.2.3.1.    742340 Приходи буџета града од споредне продаје 

добара и услуге које врше државне 

нетржишне јединице 10.000.000,00 0,30 

3.3.  743000   Новчане казне и одузета имовинска корист 16.700.000,00 0,50 
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Редни 

број 

Кате-

горија 
Група 

Синте- 

тички  

конто 

Анали- 

тички  

конто 

О П И С  
Износи  

у динарима 

%             

Учешће 

у ук. 

прих. 

1 2 3 4 5 6 7 8 

3.3.1.   743300  Приходи од новчаних казни за прекршаје  16.700.000,00 0,50 

3.3.1.1.    743320 Приходи од новчаних казни за прекршаје у 

корист нивоа Републике 15.500.000,00 0,46 

3.3.1.2.    743340 Приходи од новчаних казни за прекршаје у 

корист нивоа градова 1.200.000,00 0,04 

3.3.1.3.    743350 Приходи од новчаних казни за прекршаје у 

корист нивоа општина 0,00 0,00 

3.3.2.   743400  Приходи од пенала 0,00 0,00 

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

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

3.3.3.1.    743520 Приходи од одузете имовинске користи у 

корист нивоа Републике 0,00 0,00 

3.4.  744000   Добровољни трансфери од физичких и 

правних лица 57.100.000,00 1,70 

3.4.1.   744100  Текући добровољни трансфери од физичких и 

правних лица 0,00 0,00 

3.4.1.1.    744140 Текући добровољни трансфери од физичких и 

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

3.4.2.   744200  Капитални добровољни трансфери од 

физичких и правних лица  57.100.000,00 1,70 

3.4.2.1.    744240 Капит. добровољни трансф. од физичких и 

правних лица у корист нивоа градова 57.100.000,00 1,70 

3.5.  745000   Мешовити и неодређени приходи 15.300.000,00 0,46 

3.5.1.   745100  Мешовити и неодређени приходи 15.300.000,00 0,46 

3.5.1.1.    745140 Мешовити и неодређени приходи у корист 

нивоа градова 15.300.000,00 0,46 

4. 770000    Меморандумске ставке за рефундацију 

расхода 3.500.000,00 0,10 

4.1.  771000   Меморандумске ставке за рефундацију 

расхода 2.500.000,00 0,07 

4.1.1.   771100  Меморандумске ставке за рефундацију 

расхода 2.500.000,00 0,07 

4.1.1.1.    771110 Меморандумске ставке за рефундацију 

расхода 2.500.000,00 0,07 

4.2.  772000   Меморандумске ставке за рефундацију 

расхода из претходне године 1.000.000,00 0,03 

4.2.1.   772100  Меморандумске ставке за рефундацију 

расхода из претходне године 1.000.000,00 0,03 

4.2.1.1.    772110 Меморандумске ставке за рефундацију 

расх.из претходне год 1.000.000,00 0,03 

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

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

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

5.1.1.1.    811140 Примања од продаје непокретности у корист 

нивоа градова 0,00 0,00 

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 0,00 0,00 

5.3.1.   813100  Примања од продаје осталих основних 

средстава 0,00 0,00 

5.3.1.1.    813140 Примања од продаје осталих основних 

средстава у корист нивоа градова 0,00 0,00 

6. 840000    Примања од продаје природне имовине 15.000.000,00 0,45 

6.1.  841000   Примања од продаје земљишта 15.000.000,00 0,45 



Strana 12 – Broj 30                 SLU@BENI LIST GRADA KRAQEVA                     26. decembar 2013. godine 

 

Редни 

број 

Кате-

горија 
Група 

Синте- 

тички  

конто 

Анали- 

тички  

конто 

О П И С  
Износи  

у динарима 

%             

Учешће 

у ук. 

прих. 

1 2 3 4 5 6 7 8 

6.1.1.   841100  Примања од продаје земљишта 15.000.000,00 0,45 

6.1.1.1. 

   

841140 Примања од продаје земљишта у корист 

нивоа градова 15.000.000,00 0,45 

7. 910000    Примања од задужења 0,00 0,00 

7.1.  911000   Примања од домаћих задужења 0,00 0,00 

7.1.1. 

  911200 

 Примања од задуживања од осталих нивоа 

власти 0,00 0,00 

7.1.1.1. 

   

911240 Примања од задуживања од осталих нивоа 

власти у корист нивоа градова 0,00 0,00 

7.1.2. 

  911400 

 Примања од задуживања од пословних банака 

у земљи 0,00 0,00 

7.1.2.1. 

   

911440 Примања од задуживања од пословних банака 

у земљи у корист нивоа градова 0,00 0,00 

8. 920000    Примања од продаје финансијске имовине 12.000.000,00 0,36 

8.1.  921000   Примања од продаје домаће финансијске 

имовине 12.000.000,00 0,36 

8.1.1.   921600  Примања од отплате кредита датих физичким 

лицима и домаћинствима у земљи 12.000.000,00 0,36 

8.1.1.1.    921640 Примања од отплате кредита датих домаћин. 

у земљи у корист нивоа градова 12.000.000,00 0,36 

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): 3.351.801.000,00 93,72 

     СВЕГА БУЏЕТ  321+(7+8+9): 3.615.051.000,00 107,85 

 

 

Члан 4. 

 
 

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

             

      у динарима 

Пози-

ција 

Екон. 

клас. 
ОПИС 

Износи 

 у динарима 

Учешће у 

укупним 

средствима 

буџета           

%   

1 2 3 4 5 

1.   КОНСОЛИДАЦИЈА ИЗДАТАКА ИЗ БУЏЕТА     

1 411000 Плате, додаци и накнаде запослених   586.895.000,00 16,23 

2 412000 Социјални доприноси на терет послодавца 105.083.000,00 2,91 

3 413000 Накнаде у натури 2.425.000,00 0,07 

4 414000 Социјална давања запосленима 13.540.000,00 0,37 

5 415000 Накнаде трошкова за запослене 14.490.000,00 0,40 

6 416000 Награде запосленима и остали посебни расходи 6.335.000,00 0,18 

7 421000 Стални трошкови 281.432.000,00 7,79 

8 422000 Трошкови путовања 5.140.000,00 0,14 

9 423000 Услуге по уговору 102.800.000,00 2,84 

10 424000 Специјализоване услуге 187.900.000,00 5,20 

11 425000 Текуће поправке и одржавање  470.700.000,00 13,02 

12 426000 Материјал 48.430.000,00 1,34 
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Пози-

ција 

Екон. 

клас. 
ОПИС 

Износи 

 у динарима 

Учешће у 

укупним 

средствима 

буџета           

%   

1 2 3 4 5 

13 431000 Амортизација некретнина и опреме 0,00 0,00 

14 441000 Отплата камата домаћим пословним банкама 21.000.000,00 0,58 

15 444000 Пратећи трошкови задуживања 409.000,00 0,01 

16 451000 Субвенције јавним нефинансијским предузећима и 

организацијама 91.000.000,00 2,52 

17 454000 Субвенције приватним предузећима 0,00 ,00 

18 472000 Накнаде за социјалну заштиту из буџета 139.700.000,00 3,86 

19 481000 Дотације невладиним организацијама 84.100.000,00 2,33 

20 482000 Порези,обавезне таксе и казне  6.895.000,00 0,19 

21 483000 Новчане казне и пенали по решењу судова  10.900.000,00 0,30 

22 484000 Накнада штете за повреде или штету насталу услед 

елементарних непогода или других природних узрока 80.000.000,00 2,21 

23 485000 Накнада штете за повреде или  штету нанету од стране 

државних органа 15.000.000,00 0,41 

24 499000 Средства резерве: 40.000.000,00 1,11 

   Стална резерва                        0,00   

   Текућа резерва        40.000.000,00   

25 511000 Зграде и грађевински објекти 589.000.000,00 16,29 

26 512000 Машине и опрема 43.805.000,00 1,21 

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

28 515000 Нематеријална имовина 7.820.000,00 0,22 

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

30 541000 Земљиште 45.000.000,00 1,24 

31 611000 Отплата главнице домаћим пословним банкама 86.500.000,00 2,39 

32 621000 Набавка домаће финансијске имовине 0,00 0,00 

2.   Трансфери осталим нивоима власти   

33 463100 Текући трансфери осталим нивоима власти 442.369.000,00 12,24 

34 463200 Капитални трансфери осталим нивоима власти 66.383.000,00 1,84 

3. 

 

Дотације организацијама обавезног социјалног 

осигурања   

35 464100 Текуће дотације организацијама обавезног социјалног 

осигурања 20.000.000,00 0,55 

4.    Остале дотације и трансфери   

36 465100 Остале текуће дотације и трансфери 0,00 0,00 

37 465200 Остале капиталне дотације и трансфери 0,00 0,00 

    СВЕГА СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА: 3.615.051.000,00 100,00 

 

 

Члан 5. 

 

 

Укупни расходи и издаци буџета града Краљева у 2014. години према функционалној класификацији 

планирани су у следећим износима: 
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у динарима 

ОПИС 
ФУНКЦИОНАЛНА 

КЛАСИФИКАЦИЈА 
2014 

Незапосленост 050 20.000.000,00 

Социјална помоћ угроженом становништву, 

некласификована на другом месту 070 73.985.000,00 

Социјална заштита некласификована на другом 

месту 090 0,00 

Извршни и законодавни орган, финансијски и 

фискални послови и спољни послови 110 228.300.000,00 

Опште јавне услуге некласификоване на другом 

месту 160 309.605.000,00 

Судови 330 9.245.000,00 

Општи економски и комерцијални послови и 

послови по питању рада 410 388.275.000,00 

Пољопривреда, шумарство, лов и риболов 420 82.700.000,00 

Саобраћај 450 26.500.000,00 

Туризам 473 19.860.000,00 

Економски послови некласификовани на другом 

месту 490 137.200.000,00 

Заштита животне средине некласификована на 

другом месту 560 28.000.000,00 

Развој заједнице 620 1.302.245.000,00 

 

   

ОПИС 
ФУНКЦИОНАЛНА 

КЛАСИФИКАЦИЈА 
2014 

Услуге јавног здравства 740 45.000.000,00 

Услуге рекреације и спорта 810 49.185.000,00 

Услуге културе 820 205.064.000,00 

Предшколско образовање 911 300.120.000,00 

Основно образовање 912 259.687.000,00 

Средње образовање 920 130.080.000,00 

УКУПНО:  3.615.051.000,00 

 

 

Члан 6. 

 

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

године: 

                                                                                                                                                                                                                                                                                             

у динарима 

 

Раздео/Глава Буџетски 

корисник 

Опис капиталног 

пројекта 

2014 2015 2016 

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

4/02 Дирекција за 

планирање и 

изградњу 

"Краљево" 

Изградња спортске хале 195.000.000,00 - - 

 
 Изградња моста у 

Скопљанској 85.000.000,00 - - 

 
 Реконструкц. улица и 

тргова 45.000.000,00 260.000.000,00 60.000.000,00 

  Изградња сточне пијаце 25.000.000,00 20.000.000,00 - 

  Примарне фекалне 

канализације 32.000.000,00 20.000.000,00 187.000.000,00 
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  Регулација леве обале 

Ибра - 40.000.000,00 - 

  Изградња спомен собе 10.000.000,00 20.000.000,00 - 

  Изградња затвореног 

базена у Рибници  200.000.000,00 450.000.000,00 

  Објекат за стамбено 

збрињавање расељених 

лица 25.000.000,00 - 25.000.000,00 

Дирекција за планирање и 

изградњу "Краљево"  417.000.000,00 560.000.000,00 722.000.000,00 

4/14 Предшколска 

установа 

"Олга 

Јовичић - 

Рита" 

Краљево 

Опремање новог  

обданишта 20.000.000,00 - - 

Предшколска установа 

"Олга Јовичић - Рита" 

Краљево  20.000.000,00 - - 

УКУПНО  437.000.000,00 560.000.000,00 722.000.000,00 

 

 

Прописани обрасци Министарства финансија РС сагласно члану 36а. Закона о буџетском систему из 

Упутства за припрему Одлуке о буџету локалне власти за 2014. годину и пројекција за 2015. и 2016. годину у 

Табелама 2 и 2а капитални пројекти у периоду 2014 -2016, дати су у прилогу ове oдлуке и представљају њен 

саставни део. 

 

Члан 7. 

 

 

Средства резерве – текућа буџетска резерва, планирају се у износу од 40.000.000,00 динара. 

 

 

Члан8. 

 

 

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

Индиректни буџетски корисници финансирају се у оквиру директног буџетског корисника утврђеног овом 

Одлуком. 

 

Члан 9. 

 

 

Средства буџета преносе се буџетским корисницима сразмерно оствареним приходима и примањима буџета 

у оквиру одобрених апропријација. 

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

приоритетима, и то: обавезе утврђене законским прописима на постојећем нивоу и минимални стални трошкови 

неопходни за несметано функционисање корисника буџетских средстава. 

Ако се у току буџетске године утврђени расходи повећају или приходи смање, Градско веће града Краљева 

на предлог Одељења за привреду и финансије Градске управе града Краљева може привремено обуставити 

извршење појединих расхода, не дуже од 45 дана, у складу са законом. 

    

 

Члан 10. 

 

 

Ова одлука извршава се према појединачним финансијским плановима, у којима корисници буџета 

распоређују и исказују по ближим наменама средства из буџета и додатне приходе распоређене овом одлуком, 
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у складу са функционалном класификацијом и класификацијом по изворима финансирања, на четвртом нивоу 

економске класификације.  

Одељење за привреду и финансије Градске управе града Краљева доноси тромесечне планове за извршење 

буџета, у којима утврђује тромесечне квоте за потрошњу, имајући у виду средства планирана у буџету за 

буџетске кориснике, ликвидне могућности буџета и потребе корисника буџета. 

 

 

Члан 11. 

 

 

За извршење Одлуке о буџету одговоран је градоначелник града Краљева. 

Наредбодавац за извршење буџета је градоначелник града Краљева или лице које он овласти. 

 

 

Члан 12. 

 

 

За закониту, наменску, економичну и ефикасну употребу одобрених буџетских апропријација, непосредно 

су одговорни руководиоци директних и индиректних буџетских корисника.        

            

           

II  ПОСЕБАН ДЕО                                                                           

 

Члан 13. 

    

 

Средства буџета града Краљева у износу од 3.615.051.000,00 динара за 2014. годину, распоређују се на 

директне и индиректне буџетске кориснике утврђене овом одлуком и то: 

 

Р
а

зд
е
о

 

Г
л

а
в

а
 

Ф
у

н
к

ц
. 

  
  

  
  
  

  
  
  

  
  

  
  

  

к
л

а
с
. 

П
о

зи
ц

и
ја

 

Е
к

о
н

. 

к
л

а
с
. ОПИС 
План за  

2014. годину 

 из буџета 

Издаци из 

сопствених 

прихода 

Учешће у 

укупним 

средстви-

ма 

буџета           

%   

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 01 
      СКУПШТИНА  

      

  110 1 411000 Плате, додаци и накнаде запослених   8.060.000,00  0,22 

  110 2 412000 Социјални доприноси на терет послодавца 1.445.000,00  0,04 

  110 3 413000 Накнаде у натури 0,00  0,00 

  110 4 414000 Социјална давања запосленима 50.000,00  0,00 

  110 5 415000 Накнаде трошкова  за запослене 40.000,00  0,00 

  

110 6 416000 

Награде запосленима и остали посебни 

расходи                                                         0,00  0,00 

  110 7 421000 Стални трошкови 500.000,00  0,01 

  110 8 422000 Трошкови путовања 150.000,00  0,00 

  110 9 423000 Услуге по уговору 39.600.000,00  1,10 

  

   

- Штампање служ.листа и односи са 

јавношћу                                      1.000.000,00    

  

   

- Mедијске услуге (пренос седнице 

скупштине)                                  2.000.000,00 

- Накнаде одборницима, скупш.комисије и  

  функционерски додатак заменика     

  пред. скупштине                     23.000.000,00 

- Савети МЗ и тех.секретара                                               

12.500.000,00    
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- Репрезентација, поклони и остале 

опш.услуге                                   1.100.000,00    

  110 10 424000 Специјализовне услуге 50.000,00  0,00 

  110 11 425000 Текуће поправке и одржавање 250.000,00  0,01 

  110 12 426000 Материјал 1.400.000,00  0,04 

  110 13 444000 Пратећи трошкови задуживања 0,00  0,00 

        Извори финансирања за раздео 1: 51.545.000,00  1,43 

      01 Приходи из буџета 51.545.000,00   

2 01       ИЗВРШНИ ОРГАНИ    

  110 14 411000 Плате, додаци и накнаде запослених   8.060.000,00  0,22 

  110 15 412000 Социјални доприноси  на терет послодавца 1.445.000,00  0,04 

  110 16 413000 Накнаде у натури 0,00  0,00 

  110 17 414000 Социјална давања запосленима 50.000,00  0,00 

  110 18 415000 Накнаде трошкова за запослене 450.000,00  0,01 

  110 19 416000 Награде запосленима и остали посебни 

расходи                                                        0,00  0,00 

  110 20 421000 Стални трошкови 1.100.000,00  0,03 

  110 21 422000 Трошкови путовања 1.500.000,00  0,04 

  110 22 423000 Услуге по уговору 31.950.000,00  0,88 

  

   

- Котизација и односи са јавношћу    250.000,00 

- Јавне набавке и услуге ревизије завршног  

  рачуна буџета                               500.000,00 

- Медијске услуге                      15.000.000,00 

- Комисије и радна тела извршних органа                          

1.900.000,00 

- Функционерски додатак члановима 

Градског већа                             4.000.000,00    

  

   

- Помоћници градоначелника                                              

3.800.000,00    

     - Репрезентација и поклони       2.500.000,00                  

  

   

- Чланарина СКГ и друге           1.500.000,00 

- Услуге ревизије                        1.000.000,00                              

     - Остали расходи                        1.500.000,00      

  110 23 424000 Специјализоване услуге 21.800.000,00  0,60 

     - Услуге културе                         1.500.000,00    

     - Комисија мртвозорци               1.800.000,00    

  

   

- Пројекат за контролу бројности 

популације комараца                  1.500.000,00 

- Пројекат "Израда елабората оправданости 

и формирања општина Ушће и Рибница"                             

1.000.000,00 

- Пројекат "Истражне радње на каменолому 

Лађевци"                                      5.000.000,00 

- Пројекат "Медиапан Индустријски парк"                        

1.000.000,00    

  

   

- Пројекат "Прекогранична сарадња" и др.                        

7.500.000,00                                            

  

   

- Остале специјализоване услуге                                         

2.500.000,00    
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  110 24 425000 Текуће поправке и одржавање 400.000,00  0,01 

  110 25 426000 Материјал 2.200.000,00  0,06 

  110 26 441000 Отплата камата домаћим пословним 

банкама 21.000.000,00  0,58 

  110 27 444000 Пратећи трошкови задуживања 300.000,00  0,01 

  620 28 451000 Субвенције јавним нефинансијским 

предузећима  

 и организацијама 

- ЈКП "Чистоћа" – набавка опреме                                    

13.000.000,00  

13.000.000,00 

  0,36 

  620 29 454000 Субвенције приватним предузећима 0,00  0,00 

  740 30 463000 Трансфери осталим нивоима власти  45.000.000,00  1,24 

  

   

- Примарна здравствена заштита                                       

45.000.000,00    

  050 

 

31 

 

464000 

 

Дотације организацијама обавезног 

социјалног осигурања 

- Подстицај у запошљавању    20.000.000,00 

20.000.000,00 

  

0,55 

 

  090 32 465000 Остале дотације и трансфери 0,00  0,00 

  490 33 472000 Накнаде за социјалну заштиту из буџета 137.200.000,00  3,80 

  

   

- Допунско материјално обезбеђење (НОР-а)                    

6.000.000,00 

- Превоз одређених категорија (по Одлуци)                    

24.000.000,00    

  

   

- Накнада незапосленим породиљама                               

60.000.000,00    

  

   

- Стипендије                                5.000.000,00 

- Исхрана, превоз и смештај ученика и 

остало                                           1.000.000,00    

     - Народна кухиња                       6.000.000,00    

     - Расходи Ромског насеља         3.000.000,00    

     - Накнада за прворођену бебу   7.000.000,00    

  

   

- Накнада за вантелесну оплодњу                                        

3.000.000,00 

- Програм збрињавања избеглих и интерно  

  расељених лица                       19.700.000,00 

- Дневни центар за старе            1.500.000,00 

- Студентске и ученичке награде                                        

1.000.000,00    

  160 34 481000 Дотације невладиним организацијама         83.700.000,00  2,32 

  

   

- Јавна овлашћења поверена Црвеном крсту 

Краљево                                       6.000.000,00 

- Редовно финансирање политичких 

субјеката                                      3.050.000,00                            

  

   

- Дотације спор.организ.и спорт.удруж.                           

59.650.000,00 

- Дотације осталим удруж. (култура, 

социјала и др.)                           15.000.000,00     

  

160 

 

35 

 

483000 

 

Новчане казне и пенали по решењу судова  

- Накнада за одузето невраћено земљиште 

по решењу судова 

2.800.000,00 

  

0,08 
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  160 36 484000 Накнаде штете за повреде или штету 

насталу услед  

елементарних непогода или других 

природних узрока 

- Санација оштећених објеката у 

земљотресу (куће)                    50.000.000,00 

- Рушење објеката VI категорије оштећења 

(куће)                                         15.000.000,00 

- Остале накнаде штете            15.000.000,00 

80.000.000,00 

 

 

  2,21 

  160 37 485000 Накнада штете за повреде или штету нанету 

од стране државних органа 12.000.000,00  0,33 

  160 38 499000 Средства резерве:                                                                                                

Стална резерва                                          0,00                                                                              

Текућа резерва                          40.000.000,00 

40.000.000,00  1,11 

  110 39 611000 Отплата главнице домаћим пословним 

банкама 86.500.000,00  2,39 

  110 40 621000 Набавка домаће финансијске имовине 0,00  0,00 

        Извори финансирања за раздео 2: 610.455.000,00  16,89 

      01 Приходи из буџета 592.555.000,00   

  

  13 

Нераспоређени вишак прихода из 

ранијих година 17.900.000,00   

  

   

 позиција број 33 (472000)    

- Програм збрињавања избеглих и интерно  

  расељених лица                      17.900.000,00    

3 01 
       ЈАВНО ПРАВОБРАНИЛАШТВО 

  
 

  330 41 411000 Плате, додаци и накнаде запослених   7.030.000,00  0,19 

  330 42 412000 Социјални доприноси на терет послодавца 1.260.000,00  0,03 

  330 43 413000 Накнаде у натури 55.000,00  0,00 

  330 44 414000 Социјална давања запосленима 100.000,00  0,00 

  330 45 415000 Накнаде трошкова  за запослене 0,00  0,00 

  330 46 416000 Награде запосленима и остали посебни 

расходи                                                      0,00  0,00 

  330 47 421000 Стални трошкови 200.000,00  0,01 

  330 48 422000 Трошкови путовања 50.000,00  0,00 

  330 49 423000 Услуге по уговору 150.000,00  0,00 

  330 50 424000 Специјализоване услуге 50.000,00  0,00 

  330 51 425000 Текуће поправке и одржавање 80.000,00  0,00 

  330 52 426000 Материјал 200.000,00  0,01 

  330 53 482000 Порези,обавезне таксе и казне  20.000,00  0,00 

  330 54 485000 Накнада штете за повреде или штету нанету 

од стране државних органа 0,00  0,00 

  330 55 512000 Машине и опрема 50.000,00  0,00 

  330 56 515000 Нематеријална имовина 0,00  0,00 

       Извори финансирања за раздео 3: 9.245.000,00  0,26 

      01 Приходи из буџета 9.245.000,00   

4 01       ГРАДСКА УПРАВА    

  410 57 411000 Плате, додаци и накнаде запослених   218.500.000,00  6,04 

  410 58 412000 Социјални доприноси на терет послодавца 39.115.000,00  1,08 
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  410 59 413000 Накнаде у натури 480.000,00  0,01 

  410 60 414000 Социјална давања запосленима 5.000.000,00  0,14 

  410 61 415000 Накнаде трошкова  за запослене 6.000.000,00  0,17 

  410 62 416000 Награде запосленима и остали посебни 

расходи                                                        1.500.000,00  0,04 

  410 63 421000 Стални трошкови 37.000.000,00  1,02 

  410 64 422000 Трошкови путовања 1.000.000,00  0,03 

  410 65 423000 Услуге по уговору 9.400.000,00  0,26 

  410 66 424000 Специјализоване услуге 3.150.000,00  0,09 

  410 67 425000 Текуће поправке и одржавање 4.000.000,00  0,11 

  410 68 426000 Материјал 12.500.000,00  0,35 

  410 69 444000 Пратећи трошкови задуживања 30.000,00  0,00 

  410 70 465000 Остале дотације и трансфери 0,00  0,00 

  410 71 482000 Порези,обавезне таксе и казне  3.400.000,00  0,09 

  410 72 483000 Новчане казне и пенали по решењу судова  0,00  0,00 

  410 73 484000 Накнаде штете за повреде или штету 

насталу услед елементарних непогода или 

других природних узрока 0,00  0,00 

  410 74 485000 Накнада штете за повреде или штету нанету 

од стране државних органа 0,00  0,00 

  410 75 511000 Зграде и грађевински објекти 20.000.000,00  0,55 

  410 76 512000 Машине и опрема 5.000.000,00  0,14 

  410 77 513000 Остале некретнине и опрема 0,00  0,00 

  410 78 515000 Нематеријална имовина 2.200.000,00  0,06 

  410 79 541000 Земљиште 20.000.000,00  0,55 

       Извори финансирања за главу 01:  388.275.000,00  10,74 

      01 Приходи из буџета 386.275.000,00   

  

  
13 Нераспоређени вишак прихода из 

ранијих година 2.000.000,00   

  

   

позиција број 78 (515000) 

 - Пројекат "Унапређивање информационог  

   система града Краљева"          2.000.000,00      

4 02 

      
ДИРЕКЦИЈА ЗА ПЛАНИРАЊЕ И 

ИЗГРАДЊУ "КРАЉЕВО" 

  

 

  620 80 411000 Плате, додаци и накнаде запослених   68.105.000,00  1,88 

  620 81 412000 Социјални доприноси на терет послодавца 12.190.000,00  0,34 

  620 82 413000 Накнаде у натури 300.000,00  0,01 

  620 83 414000 Социјална давања запосленима 3.000.000,00  0,08 

  620 84 415000 Накнаде трошкова за запослене 1.100.000,00  0,03 

  620 85 416000 Награде запосленима и остали посебни 

расходи                                                         1.300.000,00  0,04 

  620 86 421000 Стални трошкови 179.300.000,00  4,96 

  620 87 422000 Трошкови путовања 800.000,00  0,02 

  620 88 423000 Услуге по уговору 4.800.000,00  0,13 

  620 89 424000 Специјализоване услуге 81.500.000,00  2,25 

  620 90 425000 Текуће поправке и одржавање 372.400.000,00  10,30 

  620 91 426000 Материјал 4.000.000,00  0,11 
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  620 92 431000 Амортизација некретнина и опреме 0,00  0,00 

  620 93 444000 Пратећи трошкови задуживања 50.000,00  0,00 

  620 94 482000 Порези,обавезне таксе и казне  3.000.000,00  0,08 

  620 95 483000 Новчане казне и пенали по решењу судова  600.000,00  0,02 

  620 96 485000 Накнада штете за повреде или штету нанету 

од стране државних органа 3.000.000,00  0,08 

  620 97 511000 Зграде и грађевински објекти 525.500.000,00  14,54 

  620 98 512000 Машине и опрема 2.500.000,00  0,07 

  620 99 513000 Остале некретнине и опрема 0,00  0,00 

  620 100 515000 Нематеријална имовина 800.000,00  0,02 

  620 101 541000 Земљиште 25.000.000,00  0,69 

        Извори финансирања за главу 02:  1.289.245.000,00  35,66 

       01  Приходи из буџета 1.012.645.000,00   

  

    
 08 Добровољни трансфери од физичких и 

правних лица 57.100.000,00   

  

   

 позиција број 90 (425000) 

 - Инвестиционо одржавање улица и 

некатегорисаних путева             7.350.000,00    

  

      

 позиција број 97 (511000) 

 - Изградња моста на Ибру       45.000.000,00 

- Изградња јавне расвете водовода и 

канализације                                4.750.000,00    

  

  
13 Нераспоређени вишак прихода из 

ранијих година 219.500.000,00   

  

   

позиција број 97 (511000)                                             

219.500.000,00    

4 03       ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ                                      

   912  102 463111  Текући трансфери нивоу Републике 217.104.000,00  6,01 

  

   

- 413-416-Oстали расходи за запослене                            

42.547.000,00    

  

   

- 42-Расходи за коришћење роба и услуга                      

173.657.000,00    

  

   

- 44-Расходи по основу отплате камата                                   

60.000,00    

  

   

- 472-Накнаде за социјалну заштиту из 

буџета                                              600.000,00    

     - 48-Остали расходи                      240.000,00    

   912 103 463211  Капитални трансфери нивоу Републике 42.583.000,00  1,18 

  

   

- 51-Издаци за нефинансијску имовину                            

42.583.000,00    

     - 54-Природна имовина                            0,00    

       Извори финансирања за главу 03:  259.687.000,00  7,18 

     01 Приходи из буџета 259.687.000,00   

4 04      СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ                                      

   920 104 463111  Текући трансфери нивоу Републике 106.780.000,00  2,95 

  

   

- 413-416-Oстали расходи за запослене                            

18.950.000,00    

  

   

- 42-Расходи за коришћење роба и услуга                        

87.550.000,00    
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- 44-Расходи по основу отплате камата                                   

60.000,00    

  

   

- 472-Накнаде за социјалну заштиту из 

буџета                                                         0,00    

     - 48-Остали расходи                      220.000,00    

   920 105 463211  Капитални трансфери нивоу Републике 23.300.000,00  0,64 

  

   

- 51-Издаци за нефинансијску имовину                            

23.300.000,00    

     - 54-Природна имовина                            0,00    

        Извори финансирања за главу 04:  130.080.000,00  3,60 

      01 Приходи из буџета 130.080.000,00   

4 05       НАРОДНИ МУЗЕЈ КРАЉЕВО    

  
820 106 411000 Плате, додаци и накнаде запослених   19.055.000,00  0,53 

  820 107 412000 Социјални доприноси на терет послодавца 3.410.000,00  0,09 

  820 108 413000 Накнаде у натури 250.000,00  0,01 

  820 109 414000 Социјална давања запосленима 370.000,00  0,01 

  
820 110 415000 Накнаде трошкова за запослене 300.000,00  0,01 

  820 111 416000 Награде запосленима и остали посебни 

расходи                                                        555.000,00  0,02 

  820 112 421000 Стални трошкови 5.200.000,00 37.000,00 0,14 

  820 113 422000 Трошкови путовања 300.000,00 50.000,00 0,01 

  820 114 423000 Услуге по уговору 700.000,00 35.000,00 0,02 

  
820 115 424000 Специјализоване услуге 3.600.000,00 35.000,00 0,10 

  820 116 425000 Текуће поправке и одржавање 400.000,00  0,01 

  820 117 426000 Материјал 850.000,00 21.000,00 0,02 

  820 118 431000 Амортизација некретнина и опреме 0,00  0,00 

  820 119 444000 Пратећи трошкови задуживања 3.000,00  0,00 

  820 120 472000 Накнаде за социјалну заштиту из буџета 0,00  0,00 

  
820 121 482000 Порези, обавезне таксе и казне 20.000,00  0,00 

  820 122 483000 Новчане казне и пенали по решењу судова  0,00  0,00 

  820 123 485000 Накнада штете за повреде или штету нанету 

од стране државних органа 0,00  0,00 

  820 124 511000 Зграде и грађевински објекти 1.000.000,00  0,03 

  820 125 512000 Машине и опрема 0,00  0,00 

  820 126 513000 Остале некретнине и опрема 0,00  0,00 

  820 127 515000 Нематеријална имовина 1.500.000,00  0,04 

       Извори финансирања за главу 05:  37.513.000,00 178.000,00 1,04 

      01 Приходи из буџета 37.513.000,00   

      04 Сопствени приходи буџетских корисника  178.000,00  

4 06       ИСТОРИЈСКИ АРХИВ КРАЉЕВО    

  820 128 411000 Плате, додаци и накнаде запослених   15.810.000,00  0,44 

  820 129 412000 Социјални доприноси на терет послодавца 2.830.000,00  0,08 

  820 130 413000 Накнаде у натури 300.000,00  0,01 
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  820 131 414000 Социјална давања запосленима 290.000,00  0,01 

  820 132 415000 Накнаде трошкова за запослене 400.000,00  0,01 

  

820 133 416000 

Награде запосленима и остали посебни 

расходи                                                        0,00  0,00 

  820 134 421000 Стални трошкови 1.330.000,00 20.000,00 0,04 

  820 135 422000 Трошкови путовања 80.000,00 10.000,00 0,00 

  820 136 423000 Услуге по уговору 290.000,00 105.000,00 0,01 

  820 137 424000 Специјализоване услуге 400.000,00 50.000,00 0,01 

  820 138 425000 Текуће поправке и одржавање 250.000,00 20.000,00 0,01 

  820 139 426000 Материјал 320.000,00 15.000,00 0,01 

  820 140 431000 Амортизација некретнина и опреме 0,00  0,00 

  820 141 444000 Пратећи трошкови задуживања 0,00  0,00 

  820 142 472000 Накнаде за социјалну заштиту из буџета 0,00  0,00 

  820 143 482000 Порези, обавезне таксе и казне 0,00  0,00 

  820 144 483000 Новчане казне и пенали по решењу судова  0,00  0,00 

  820 145 485000 Накнада штете за повреде или штету нанету 

од стране државних органа 0,00  0,00 

  820 146 511000 Зграде и грађевински објекти 0,00  0,00 

  820 147 512000 Машине и опрема 100.000,00 200.000,00 0,00 

  820 148 513000 Остале некретнине и опрема 0,00  0,00 

  820 149 515000 Нематеријална имовина 100.000,00 10.000,00 0,00 

         Извори финансирања за главу 06:  22.500.000,00 430.000,00 0,62 

      01 Приходи из буџета 22.500.000,00   

      04 Сопствени приходи буџетских корисника  430.000,00  

4 07 

      

НАРОДНА БИБЛИОТЕКА  

"СТЕФАН ПРВОВЕНЧАНИ" 

КРАЉЕВО 

  

 

  820 150 411000 Плате, додаци и накнаде запослених   28.780.000,00  0,80 

  820 151 412000 Социјални доприноси на терет послодавца 5.150.000,00  0,14 

  820 152 413000 Накнаде у натури 270.000,00  0,01 

  820 153 414000 Социјална давања запосленима 330.000,00  0,01 

  
820 154 415000 Накнаде трошкова за запослене 600.000,00  0,02 

  820 155 416000 Награде запосленима и остали посебни 

расходи                                                        280.000,00  0,01 

  
820 156 421000 Стални трошкови 4.050.000,00 90.000,00 0,11 

  820 157 422000 Трошкови путовања 140.000,00 300.000,00 0,00 

  820 158 423000 Услуге по уговору 240.000,00 250.000,00 0,01 

  820 159 424000 Специјализоване услуге 3.150.000,00 650.000,00 0,09 

  
820 160 425000 Текуће поправке и одржавање 350.000,00 170.000,00 0,01 

  820 161 426000 Материјал 840.000,00 270.000,00 0,02 

  820 162 431000 Амортизација некретнина и опреме 0,00  0,00 

  
820 163 444000 Пратећи трошкови задуживања 5.000,00  0,00 
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  820 164 472000 Накнаде за социјалну заштиту из буџета 0,00  0,00 

  
820 165 482000 Порези, обавезне таксе и казне 35.000,00 20.000,00 0,00 

  
820 166 483000 Новчане казне и пенали по решењу судова  0,00  0,00 

  

820 

 

167 

 

484000 

 

Накнаде штете за повреде или штету 

насталу услед елементарних непогода или 

других природних узрока 0,00  0,00 

  820 168 485000 Накнада штете за повреде или штету нанету 

од стране држ. органа 0,00  0,00 

  820 169 511000 Зграде и грађевински објекти 0,00  0,00 

  
820 170 512000 Машине и опрема 50.000,00 50.000,00 0,00 

  820 171 513000 Остале некретнине и опрема 0,00  0,00 

  820 172 515000 Нематеријална имовина 2.000.000,00 200.000,00 0,06 

        Извори финансирања за главу 07:  46.270.000,00 2.000.000,00 1,28 

      01 Приходи из буџета 46.270.000,00   

      04 Сопствени приходи буџетских корисника  2.000.000,00  

4 08       КРАЉЕВАЧКО ПОЗОРИШТЕ    

  820 173 411000 Плате, додаци и накнаде запослених   15.648.000,00  0,43 

  820 174 412000 Социјални доприноси на терет послодавца 2.800.000,00  0,08 

  820 175 413000 Накнаде у натури 150.000,00  0,00 

  820 176 414000 Социјална давања запосленима 200.000,00  0,01 

  820 177 415000 Накнаде трошкова за запослене 230.000,00  0,01 

  820 178 416000 Награде запосленима и остали посебни 

расходи                                                        100.000,00  0,00 

  820 179 421000 Стални трошкови 2.747.000,00 290.000,00 0,08 

  820 180 422000 Трошкови путовања 250.000,00 200.000,00 0,01 

  820 181 423000 Услуге по уговору 240.000,00 310.000,00 0,01 

  820 182 424000 Специјализоване услуге 4.000.000,00 300.000,00 0,11 

  820 183 425000 Текуће поправке и одржавање 800.000,00 200.000,00 0,02 

  820 184 426000 Материјал 625.000,00 400.000,00 0,02 

  820 185 431000 Амортизација некретнина и опреме 0,00  0,00 

  820 186 444000 Пратећи трошкови задуживања 5.000,00  0,00 

  820 187 472000 Накнаде за социјалну заштиту из буџета 0,00  0,00 

  820 188 482000 Порези, обавезне таксе и казне 25.000,00 10.000,00 0,00 

  820 189 483000 Новчане казне и пенали по решењу судова  0,00  0,00 

  820 190 485000 Накнада штете за повреде или штету нанету 

од стране државних органа 0,00  0,00 

  820 191 511000 Зграде и грађевински објекти 1.000.000,00  0,03 

  820 192 512000 Машине и опрема 160.000,00 280.000,00 0,00 

820 193 513000 Остале некретнине и опрема 0,00  0,00 

 820 194 515000 Нематеријална имовина 0,00  0,00 

  Извори финансирања за главу 08:  28.980.000,00 1.990.000,00 0,80 

      01 Приходи из буџета 28.980.000,00   

      04 Сопствени приходи буџетских корисника  1.990.000,00  
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4 09 

      
КУЛТУРНИ ЦЕНТАР "РИБНИЦА" 

КРАЉЕВО 

  

 

  820 195 411000 Плате, додаци и накнаде запослених   14.072.000,00 400.000,00 0,39 

  820 196 412000 Социјални доприноси на терет послодавца 2.518.000,00 72.000,00 0,07 

  820 197 413000 Накнаде у натури 0,00  0,00 

  820 198 414000 Социјална давања запосленима 1.200.000,00 600.000,00 0,03 

  820 199 415000 Накнаде трошкова за запослене 600.000,00 50.000,00 0,02 

  

820 200 416000 

Награде запосленима и остали посебни 

расходи                                                        500.000,00 50.000,00 0,01 

  820 201 421000 Стални трошкови 2.300.000,00 580.000,00 0,06 

  820 202 422000 Трошкови путовања 100.000,00 90.000,00 0,00 

  820 203 423000 Услуге по уговору 600.000,00 200.000,00 0,02 

  820 204 424000 Специјализоване услуге 6.000.000,00 350.000,00 0,17 

  820 205 425000 Текуће поправке и одржавање 1.800.000,00 40.000,00 0,05 

  820 206 426000 Материјал 500.000,00 185.000,00 0,01 

  820 207 431000 Амортизација некретнина и опреме 0,00  0,00 

  820 208 441000 Отплата камата домаћим пословним 

банкама 0,00  0,00 

  820 209 444000 Пратећи трошкови задуживања 3.000,00 15.000,00 0,00 

  820 210 472000 Накнаде за социјалну заштиту из буџета 0,00  0,00 

  820 211 481000 Дотације невладиним организацијама 0,00  0,00 

  820 212 482000 Порези, обавезне таксе и казне 50.000,00 15.000,00 0,00 

  820 213 483000 Новчане казне и пенали по решењу судова  500.000,00  0,01 

  820 214 485000 Накнада штете за повреде или штету нанету 

од стране државних органа 0,00  0,00 

  820 215 511000 Зграде и грађевински објекти 0,00  0,00 

  820 216 512000 Машине и опрема 750.000,00 60.000,00 0,02 

  820 217 513000 Остале некретнине и опрема 0,00  0,00 

  820 218 515000 Нематеријална имовина 500.000,00 10.000,00 0,01 

  820 219 523000 Залихе робе за даљу продају 0,00 2.500.000,00 0,00 

       Извори финансирања за главу 09:  31.993.000,00 5.217.000,00 0,88 

     01 Приходи из буџета 31.993.000,00   

     04 Сопствени приходи буџетских корисника  5.217.000,00  

4 10 

     
ДОМ КУЛТУРЕ "СТУДЕНИЦА"   

УШЋЕ 

  

 

  820 220 411000 Плате, додаци и накнаде запослених   3.350.000,00  0,09 

  820 221 412000 Социјални доприноси на терет послодавца 600.000,00  0,02 

  820 222 413000 Накнаде у натури 100.000,00  0,00 

  820 223 414000 Социјална давања запосленима 50.000,00  0,00 

  820 224 415000 Накнаде трошкова за запослене 0,00  0,00 

  820 225 416000 Награде запосленима и остали посебни 

расходи                                                        0,00  0,00 

  820 226 421000 Стални трошкови 600.000,00 25.000,00 0,02 

  820 227 422000 Трошкови путовања 70.000,00 10.000,00 0,00 

  820 228 423000 Услуге по уговору 480.000,00 35.000,00 0,01 

  820 229 424000 Специјализоване услуге 1.000.000,00 100.000,00 0,03 

  820 230 425000 Текуће поправке и одржавање 70.000,00 10.000,00 0,00 



Strana 26 – Broj 30                 SLU@BENI LIST GRADA KRAQEVA                     26. decembar 2013. godine 

 

Р
а

зд
е
о

 

Г
л

а
в

а
 

Ф
у

н
к

ц
. 

  
  

  
  
  

  
  
  

  
  

  
  

  

к
л

а
с
. 

П
о

зи
ц

и
ја

 

Е
к

о
н

. 

к
л

а
с
. ОПИС 

План за  

2014. годину 

 из буџета 

Издаци из 

сопствених 

прихода 

Учешће у 

укупним 

средстви-

ма 

буџета           

%   

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

  820 231 426000 Материјал 165.000,00 160.000,00 0,00 

  820 232 431000 Амортизација некретнина и опреме 0,00  0,00 

  820 233 444000 Пратећи трошкови задуживања 3.000,00  0,00 

  820 234 465000 Остале дотације и трансфери 0,00  0,00 

  820 235 472000 Накнаде за социјалну заштиту из буџета 0,00  0,00 

  820 236 482000 Порези, обавезне таксе и казне 10.000,00  0,00 

  820 237 483000 Новчане казне и пенали по решењу судова  0,00  0,00 

  820 238 485000 Накнада штете за повреде или штету нанету 

од стране државних органа 0,00  0,00 

  820 239 511000 Зграде и грађевински објекти 0,00  0,00 

  820 240 512000 Машине и опрема 250.000,00 60.000,00 0,01 

  820 241 513000 Остале некретнине и опрема 0,00  0,00 

  820 242 515000 Нематеријална имовина 200.000,00 100.000,00 0,01 

       Извори финансирања за главу 10:  6.948.000,00 500.000,00 0,19 

     01 Приходи из буџета 6.948.000,00   

     04 Сопствени приходи буџетских корисника  500.000,00  

4 11 

     
ЗАВОД ЗА ЗАШТИТУ СПОМЕНИКА 

КУЛТУРЕ КРАЉЕВО 

  

 

  820 243 411000 Плате, додаци и накнаде запослених   17.425.000,00 5.500.000,00 0,48 

  820 244 412000 Социјални доприноси на терет послодавца 3.120.000,00 984.500,00 0,09 

  820 245 413000 Накнаде у натури 0,00  0,00 

  820 246 414000 Социјална давања запосленима 300.000,00 300.000,00 0,01 

  820 247 415000 Накнаде трошкова за запослене 220.000,00 10.000,00 0,01 

  820 248 416000 Награде запосленима и остали посебни 

расходи                                                        250.000,00 50.000,00 0,01 

  820 249 421000 Стални трошкови 1.400.000,00 1.160.000,00 0,04 

  820 250 422000 Трошкови путовања 50.000,00 950.000,00 0,00 

  820 251 423000 Услуге по уговору 300.000,00 1.090.000,00 0,01 

  820 252 424000 Специјализоване услуге 7.000.000,00 1.186.000,00 0,19 

  820 253 425000 Текуће поправке и одржавање 200.000,00 250.000,00 0,01 

  820 254 426000 Материјал 350.000,00 1.070.000,00 0,01 

  820 255 431000 Амортизација некретнина и опреме 0,00 250.000,00 0,00 

  820 256 441000 Отплата камата домаћим пословним 

банкама 0,00 50.000,00 0,00 

  820 257 444000 Пратећи трошкови задуживања 0,00  0,00 

  820 258 472000 Накнаде за социјалну заштиту из буџета 0,00  0,00 

  820 259 482000 Порези, обавезне таксе и казне 0,00 30.000,00 0,00 

  820 260 483000 Новчане казне и пенали по решењу судова  0,00  0,00 

  820 261 485000 Накнада штете за повреде или штету нанету 

од стране држ органа 0,00  0,00 

  820 262 511000 Зграде и грађевински објекти 0,00  0,00 

  820 263 512000 Машине и опрема 245.000,00 200.000,00 0,01 

  820 264 513000 Остале некретнине и опрема 0,00 10.000,00 0,00 

  820 265 515000 Нематеријална имовина 0,00  0,00 

       Извори финансирања за главу 11:  30.860.000,00 13.090.500,00 0,85 

     01 Приходи из буџета 24.860.000,00   

     04 Сопствени приходи буџетских корисника  13.090.500,00  
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13 Нераспоређени вишак прихода из 

ранијих година 6.000.000,00   

     позиција број 252 (424000)      6.000.000,00    

4 12      СПОРТСКИ ЦЕНТАР "ИБАР"                                 

  810 266 411000 Плате, додаци и накнаде запослених   9.650.000,00 7.000.000,00 0,27 

  810 267 412000 Социјални доприноси на терет послодавца 1.730.000,00 1.250.000,00 0,05 

  810 268 413000 Накнаде у натури 0,00  0,00 

  810 269 414000 Социјална давања запосленима 500.000,00 100.000,00 0,01 

  810 270 415000 Накнаде трошкова за запослене 250.000,00  0,01 

  810 271 416000 Награде запосленима и остали посебни 

расходи                                                        200.000,00  0,01 

  810 272 421000 Стални трошкови 10.500.000,00 450.000,00 0,29 

  810 273 422000 Трошкови путовања 50.000,00 50.000,00 0,00 

  810 274 423000 Услуге по уговору 300.000,00 1.450.000,00 0,01 

  810 275 424000 Специјализоване услуге 300.000,00 50.000,00 0,01 

  810 276 425000 Текуће поправке и одржавање 4.000.000,00 50.000,00 0,11 

  810 277 426000 Материјал 1.200.000,00 50.000,00 0,03 

  810 278 431000 Амортизација некретнина и опреме 0,00  0,00 

  810 279 441000 Отплата камата домаћим пословним банкама 0,00  0,00 

  810 280 444000 Пратећи трошкови задуживања 5.000,00  0,00 

  810 281 472000 Накнаде за социјалну заштиту из буџета 0,00  0,00 

  810 282 481000 Дотације невладиним организацијама         0,00  0,00 

  810 283 482000 Порези, обавезне таксе и казне 0,00  0,00 

  810 284 483000 Новчане казне и пенали по решењу судова  0,00  0,00 

  810 285 485000 Накнада штете за повреде или штету нанету 

од стране државних органа 0,00  0,00 

  810 286 511000 Зграде и грађевински објекти 20.000.000,00  0,55 

  810 287 512000 Машине и опрема 500.000,00 100.000,00 0,01 

  810 288 513000 Остале некретнине и опрема 0,00  0,00 

  810 289 515000 Нематеријална имовина 0,00  0,00 

       Извори финансирања за главу 12:  49.185.000,00 10.550.000,00 1,36 

      01  Приходи из буџета 49.185.000,00   

      04  Сопствени приходи буџетских корисника  10.550.000,00  

4 13 

     
ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД  

КРАЉЕВО                        

  

 

  070  290 463111  Текући трансфери нивоу Републике 73.485.000,00  2,03 

  
   - 41-Расходи за запослене        12.275.000,00    

  

   

- 42-Расходи за коришћење роба и услуга                          

7.131.000,00    

  
   - 44-Расходи по основу отплате камата    0,00    

  

   

- 472-Накнаде за социјалну заштиту из 

буџета                                        54.000.000,00    

  
   - 48-Остали расходи                        79.000,00    

  
070  291 463211  Капитални трансфери нивоу Републике 500.000,00  0,01 

  

   

- 51-Издаци за нефинансијску имовину                                 

500.000,00    
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   - 54-Природна имовина                           0,00    

       Извори финансирања за главу 13:  73.985.000,00  2,05 

     01 Приходи из буџета 73.985.000,00   

4 14 

     
ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА "ОЛГА 

ЈОВИЧИЋ-РИТА"    

  911 292 411000 Плате, додаци и накнаде запослених   129.500.000,00 35.600.000,00 3,58 

  911 293 412000 Социјални доприноси на терет послодавца 23.200.000,00 6.372.400,00 0,64 

  911 294 413000 Накнаде у натури 100.000,00 100.000,00 0,00 

  911 295 414000 Социјална давања запосленима 1.500.000,00 7.600.000,00 0,04 

  911 296 415000 Накнаде трошкова за запослене 3.800.000,00 500.000,00 0,11 

  911 297 416000 Награде запосленима и остали посебни 

расходи                                                        1.200.000,00 200.000,00 0,03 

  911 298 421000 Стални трошкови 23.000.000,00 6.600.000,00 0,64 

  911 299 422000 Трошкови путовања 50.000,00 1.600.000,00 0,00 

  911 300 423000 Услуге по уговору 1.850.000,00 2.450.000,00 0,05 

  911 301 424000 Специјализоване услуге 2.500.000,00 860.000,00 0,07 

  911 302 425000 Текуће поправке и одржавање 3.000.000,00 2.000.000,00 0,08 

  911 303 426000 Материјал 12.000.000,00 12.000.000,00 0,33 

  911 304 431000 Амортизација некретнина и опреме 0,00  0,00 

  911 305 444000 Пратећи трошкови задуживања 0,00  0,00 

  911 306 482000 Порези, обавезне таксе и казне 100.000,00 50.000,00 0,00 

  911 307 483000 Новчане казне и пенали по решењу судова  0,00  0,00 

  911 308 485000 Накнада штете за повреде или штету нанету 

од стране државних органа 0,00  0,00 

  911 309 511000 Зграде и грађевински објекти 6.500.000,00  0,18 

  911 310 512000 Машине и опрема 20.000.000,00 1.000.000,00 0,55 

  911 311 513000 Остале некретнине и опрема 0,00  0,00 

  911 312 515000 Нематеријална имовина 0,00  0,00 

  911 313 541000 Земљиште 0,00  0,00 

       Извори финансирања за главу 14: 228.300.000,00 76.932.400,00 6,32 

     01 Приходи из буџета 228.300.000,00   

     04 Сопствени приходи буџетских корисника  76.932.400,00  

4 15      ДЕЧЈЕ ОДМАРАЛИШТЕ "ГОЧ"    

  911 314 411000 Плате, додаци и накнаде запослених   18.150.000,00 11.500.000,00 0,50 

  911 315 412000 Социјални доприноси на терет послодавца 3.250.000,00 2.058.500,00 0,09 

  911 316 413000 Накнаде у натури 420.000,00 50.000,00 0,01 

  911 317 414000 Социјална давања запосленима 600.000,00 984.250,00 0,02 

  911 318 415000 Накнаде трошкова за запослене 300.000,00 30.000,00 0,01 

  911 319 416000 Награде запосленима и остали посебни 

расходи                                                        450.000,00 100.000,00 0,01 

  911 320 421000 Стални трошкови 7.100.000,00 3.710.000,00 0,20 

  911 321 422000 Трошкови путовања 50.000,00 1.550.000,00 0,00 

  911 322 423000 Услуге по уговору 200.000,00 2.150.000,00 0,01 

  911 323 424000 Специјализоване услуге 1.000.000,00 600.000,00 0,03 

  911 324 425000 Текуће поправке и одржавање 4.000.000,00 470.000,00 0,11 

  911 325 426000 Материјал 9.200.000,00 7.670.000,00 0,25 
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  911 326 431000 Амортизација некретнина и опреме 0,00  0,00 

  911 327 444000 Пратећи трошкови задуживања 0,00 50.000,00 0,00 

  911 328 465000 Остале дотације и трансфери 0,00 50.000,00 0,00 

  911 329 482000 Порези, обавезне таксе и казне 100.000,00 730.000,00 0,00 

  911 330 483000 Новчане казне и пенали по решењу судова  6.000.000,00  0,17 

  911 331 485000 Накнада штете за повреде или штету нанету 

од стране државних органа 0,00 50.000,00 0,00 

  911 332 511000 Зграде и грађевински објекти 15.000.000,00 400.000,00 0,41 

  911 333 512000 Машине и опрема 6.000.000,00 350.000,00 0,17 

  911 334 513000 Остале некретнине и опрема 0,00  0,00 

  911 335 515000 Нематеријална имовина 0,00  0,00 

  911 336 523000 Залихе робе за дању продају 0,00 4.000.000,00 0,00 

       Извори финансирања за главу 15:  71.820.000,00 36.502.750,00 1,99 

      01  Приходи из буџета 71.820.000,00   

      04  Сопствени приходи буџетских корисника  36.502.750,00  

4 16      МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ    

  160 337 411000 Плате, додаци и накнаде запослених   0,00 1.940.000,00 0,00 

  160 338 412000 Социјални доприноси на терет послодавца 0,00 347.260,00 0,00 

  160 339 414000 Социјална давања запосленима 0,00 250.000,00 0,00 

  160 340 415000 Накнаде трошкова за запослене 0,00 100.000,00 0,00 

  160 341 421000 Стални трошкови 2.500.000,00 1.700.000,00 0,07 

  160 342 422000 Трошкови путовања 0,00 5.000,00 0,00 

  160 343 423000 Услуге по уговору 3.500.000,00 700.000,00 0,10 

  160 344 424000 Специјализоване услуге 1.500.000,00 300.000,00 0,04 

  160 345 425000 Текуће поправке и одржавање 78.000.000,00 5.000.000,00 2,16 

  160 346 426000 Материјал 500.000,00 350.000,00 0,01 

  

160 347 451000 

Субвенције јавним нефинансијским 

предузећима и организацијама 0,00  0,00 

  160 348 481000 Дотације невладиним организацијама         0,00  0,00 

  160 349 482000 Порези, обавезне таксе и казне 0,00 50.000,00 0,00 

  160 350 483000 Новчане казне и пенали по решењу судова  1.000.000,00 300.000,00 0,03 

  160 351 484000 Накнада штете за повреде или штету 

насталу услед елем. непогода 0,00  0,00 

  160 352 511000 Зграде и грађевински објекти  0,00  0,00 

  160 353 512000 Машине и опрема 1.200.000,00 100.000,00 0,03 

  160 354 513000 Остале некретнине и опрема 0,00  0,00 

  160 355 515000 Нематеријална имовина 0,00  0,00 

  160 356 541000 Земљиште 0,00  0,00 

       Извори финансирања за главу 16: 88.200.000,00 11.142.260,00 2,44 

      01 Приходи из буџета 87.350.000,00   

     04  Сопствени приходи буџетских корисника  11.142.260,00  

  

  
13 Нераспоређени вишак прихода из 

ранијих година 850.000,00   

      позиција број 353 (512000)       850.000,00    

4 17 

     
 ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА 

КРАЉЕВО 

  

 

  473 357 411000 Плате, додаци и накнаде запослених   5.700.000,00 1.300.000,00 0,16 

  473 358 412000 Социјални доприноси на терет послодавца 1.020.000,00 233.000,00 0,03 
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  473 359 413000 Накнаде у натури 0,00  0,00 

  473 360 414000 Социјална давања запосленима 0,00  0,00 

  473 361 415000 Накнаде трошкова за запослене 200.000,00  0,01 

  473 362 416000 Награде запосленима и остали посебни 

расходи                                                        0,00  0,00 

  473 363 421000 Стални трошкови 1.300.000,00 100.000,00 0,04 

  473 364 422000 Трошкови путовања 500.000,00 150.000,00 0,01 

  473 365 423000 Услуге по уговору 2.500.000,00 350.000,00 0,07 

  473 366 424000 Специјализоване услуге 7.000.000,00 350.000,00 0,19 

  473 367 425000 Текуће поправке и одржавање 200.000,00  0,01 

  473 368 426000 Материјал 380.000,00 100.000,00 0,01 

  473 369 431000 Амортизација некретнина и опреме 0,00  0,00 

  473 370 444000 Пратећи трошкови задуживања 5.000,00  0,00 

  473 371 465000 Остале дотације и трансфери 0,00  0,00 

  473 372 482000 Порези, обавезне таксе и казне 35.000,00  0,00 

  473 373 483000 Новчане казне и пенали по решењу судова  0,00  0,00 

  473 374 485000 Накнада штете за повреде или штету нанету 

од стране државних органа 0,00  0,00 

  473 375 511000 Зграде и грађевински објекти 0,00  0,00 

  473 376 512000 Машине и опрема 1.000.000,00  0,03 

  473 377 513000 Остале некретнине и опрема 0,00  0,00 

  473 378 515000 Нематеријална имовина 20.000,00 100.000,00 0,00 

  473 379 523000 Залихе робе за даљу продају 0,00 500.000,00 0,00 

        Извори финансирања за главу 17:  19.860.000,00 3.183.000,00 0,55 

       01  Приходи из буџета 19.860.000,00   

       04  Сопствени приходи буџетских корисника  3.183.000,00  

4 18    ВАТРОГАСНИ ФОНД КРАЉЕВА    

  160 380 421000 Стални трошкови 5.000,00  0,00 

  160 381 481000 Дотације невладиним организацијама         400.000,00  0,01 

      Извори финансирања за главу 18:  405.000,00  0,01 

     01  Приходи из буџета 405.000,00   

4 19 

   

ФОНДАЦИЈА 

 "ПЕТАР БОГАВАЦ-АНЂЕЛКО 

САВИЋ"       

  160 382 421000 Стални трошкови 0,00 30.000,00 0,00 

  160 383 423000 Услуге по уговору 0,00 25.000,00 0,00 

  160 384 424000 Специјализоване услуге 0,00 15.000,00 0,00 

  160 385 472000 Накнаде за социјалну заштиту из буџета 2.500.000,00 1.230.000,00 0,07 

  160 386 482000 Порези, обавезне таксе и казне 0,00 290.000,00 0,00 

      Извори финансирања за главу 19:  2.500.000,00 1.590.000,00 0,07 

     01  Приходи из буџета 2.500.000,00   

     04  Сопствени приходи буџетских корисника  1.590.000,00  

4 20 

   

 ФОНД ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ 

СРЕДИНЕ    

  560 387 421000 Стални трошкови 300.000,00  0,01 

  560 388 423000 Услуге по уговору 200.000,00  0,01 

  560 389 424000 Специјализоване услуге 27.400.000,00  0,76 
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  560 390 426000 Материјал 100.000,00  0,00 

      Извори финансирања за главу 20:  28.000.000,00  0,77 

     01  Приходи из буџета 22.000.000,00   

  

   13  

Нераспоређени вишак прихода из 

ранијих година 

- позиција број 389 (424000)    6.000.000,00  

6.000.000,00 

   

4 21     ФОНД ЗА САОБРАЋАЈ    

  450 391 421000 Стални трошкови 500.000,00  0,01 

  450 392 423000 Услуге по уговору 3.500.000,00  0,10 

  450 393 424000 Специјализоване услуге 14.400.000,00  0,40 

  450 394 425000 Текуће поправке и одржавање 500.000,00  0,02 

  450 395 426000 Материјал 1.000.000,00  0,03 

  450 396 482000 Порези, обавезне таксе и казне 100.000,00  0,00 

  450 397 512000 Машине и опрема 6.000.000,00  0,17 

  450 398 515000 Нематеријална имовина 500.000,00  0,01 

      Извори финансирања за главу 21:  26.500.000,00  0,73 

     01  Приходи из буџета 15.500.000,00   

  

   13  

Нераспоређени вишак прихода из 

ранијих година 

- позиција број 393 (424000)  11.000.000,00 

11.000.000,00 

   

4 22 

   

 ФОНД ЗА РАЗВОЈ ПОЉОПРИВРЕДЕ 

 ГРАДА КРАЉЕВА    

  420 399 421000 Стални трошкови 500.000,00  0,01 

  420 400 423000 Услуге по уговору 2.000.000,00  0,06 

  420 

 

401 

 

424000 

 

Специјализоване услуге 

- Противградна заштита             2.000.000,00 

2.100.000,00 

  

0,06 

 

  420 402 426000 Материјал 100.000,00  0,00 

  

420 403 451000 

Субвенције јавним нефинансијским 

предузећима и организацијама 78.000.000,00  2,16 

  420 404 621000 Набавка домаће финансијске имовине 0,00  0,00 

      Извори финансирања за главу 22:  82.700.000,00  2,29 

     01  Приходи из буџета 70.700.000,00   

  

  
12 Примања од отплате датих кредита и 

продаје финан. имовине 12.000.000,00   

     -позиција број 403 (451000)   12.000.000,00    

УКУПНО РАЗДЕО 4: 2.943.806.000,00  81,43 

      Извори финансирања за раздео 4:  2.943.806.000,00   

    01 Приходи из буџета 2.629.356.000,00   

    04 Сопствени приходи буџетских корисника  163.305.910,00  

  

  
08 Добровољни трансфери од физичких и 

правних лица 57.100.000,00   

  

  
12 Примања од отплате датих кредита и 

продаје фина. имовине 12.000.000,00   

  

  
13 Нераспоређени вишак прихода из 

ранијих година 245.350.000,00   

 

 

 



III  PO SEB NE OD RED BE

^lan 14.

U skla du sa Za ko nom o od re |i va wu mak -
si mal nog bro ja za po sle nih u lo kal noj ad mi -
ni stra ci ji, obez be |u ju se sred stva za pla te
iz bu xe ta gra da Kra qe va u 2014. go di ni za
515 za po sle na na neo d re |e no vre me, 39 za po -
sle na na od re |e no vre me i 8 iza bra nih li ca. 

Sred stva za pla te iz bu xe ta gra da Kra -
qe va u 2014. go di nu obez be |u ju se i za 379 za -
po sle na na neo d re |e no vre me i 5 za po sle na
na od re |e no vre me u Pred {kol skoj usta no vi
„Ol ga Jo vi ~i} - Ri ta“ i Di rek ci ji za pla -
ni ra we i iz grad wu „Kra qe vo“.

Ko ri sni ci bu xe ta gra da Kra qe va ne mo -
gu za sni va ti rad ni od nos sa no vim li ci ma
ra di po pu wa va wa slob dnih, od no sno upra -
`we nih rad nih me sta u fi skal noj 2014. go -
di ni.

Iz u zet no, rad ni od nos sa no vim li ci ma
mo ̀ e se za sno va ti uz pred hod nu sa gla snost
te la Vla de, sa gla sno Za ko nu o bu xet skom si -
ste mu.

^lan 15.

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

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

^lan 16.

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

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

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

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

^lan 17.

U bu xet skoj 2014. go di ni ne }e se vr {i ti
ob ra ~un i is pla ta bo ̀ i} nih i go di {wih i
dru gih vr sta na gra da i bo nu sa pred vi |e nih
po seb nim i po je di na~ nim Ko lek tiv nim ugo -
vo ri ma ko ri sni ka bu xe ta gra da Kra qe va, ko -
ji pre ma me |u na rod nim kri te ri ju mi ma pred -
sta vqa ju ne stan dard ne, od no sno ne tran spa -
rent ne ob li ke na gra da i bo nu sa (is pla te u
jed na kim me se~ nim iz no si ma za sve za po sle -
ne i sl.), osim ju bi lar nih na gra da za za po -
sle ne ko ji su to pra vo ste kli u 2014. go di ni.

^lan 18.

Di rekt ni ko ri sni ci bu xet skih sred -
sta va, mo gu iz vr {i ti pre u sme ra va we apro -
pri ja ci ja odo bre nih na ime od re |e nih ras -
ho da iz bu xe ta gra da Kra qe va u okvi ru
istog raz de la, u iz no su do 5% vred no sti
apro pri ja ci je za ras hod ~i ji se iz nos uma -
wu je, uz pi sa no odo bre we Ode qe wa za pri -
vre du i fi nan si je Grad ske upra ve gra da
Kra qe va.
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^lan 19.

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

^lan 20.

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

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

^lan 21.

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

^lan 22.

Na zah tev or ga na nad le ̀ nog za iz vr {e -
we bu xe ta gra da Kra qe va, bu xet ski ko ri -

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

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

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

^lan 23.

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

^lan 24.

Ako ko ri sni ci bu xet skih sred sta va ne
ostva re sop stve ne pri ho de iz ko jih }e se fi -
nan si ra ti ras ho di i iz da ci utvr |e ni ~la -
nom 13. ove od lu ke, apro pri ja ci je se ne }e
iz vr {a va ti na te ret sred sta va bu xe ta gra da
Kra qe va.

Ako ko ri sni ci bu xet skih sred sta va
ostva re sop stve ne pri ho de u iz no su ve }em od
pla ni ra nih ras ho da i iz da ta ka utvr |e nim
~la nom 13. ove od lu ke, mo gu ko ri sti ti sred -
stva ostva re na iz sop stve nih pri ho da do ni -
voa do ko ga su ta sred stva i ostva re na, a za
na me ne utvr |e ne ovom od lu kom.

Ko ri snik bu xet skih sred sta va ko ji, po -
red pri ho da iz bu xe ta, za od re |e ne ras ho de
ili iz dat ke ostva ru je i pri ho de iz dru gih
iz vo ra, oba ve zan je da iz mi re we tih ras ho da
i iz da ta ka pr vo vr {i iz pri ho da iz dru gih
iz vo ra.
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^lan 25.

Sred stva pre ne ta bu xet skim ko ri sni ci -
ma, u skla du sa ovom od lu kom u to ku 2014 go -
di ne, a ni su utro {e na, vra ti }e se u bu xet do
is te ka fi skal ne go di ne, naj ka sni je do 31.
de cem bra 2014. go di ne.

^lan 26.

Ko ri snik bu xe ta ~i ja se de lat nost u ce -
li ni ili pre te ̀ no fi nan si ra iz bu xe ta,
uma wi }e ob ra ~u na tu amor ti za ci ju sred sta -
va za rad u 2014. go di ni, sra zme r no de lu u
ko me su ta sred stva obez be |e na iz sred sta va
bu xe ta, u skla du sa za ko nom.

^lan 27.

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

^lan 28.

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

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

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

^lan 29.

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

^lan 30.

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

Grad sko ve }e gra da Kra qe va je oba ve zno
da naj ma we dva pu ta u to ku bu xet ske go di ne
pod ne se iz ve {taj Skup {ti ni gra da Kra qe va
o re a li za ci ji Od lu ke o bu xe tu, a oba ve zno za
{e sto me se~ ni i de ve to me se~ ni pe riod, na -
kon is te ka tog pe ri o da, u skla du sa za ko nom.

^lan 31.

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

^lan 32.

Bu xet se mo ̀ e za du ̀ i va ti sa mo u de lu
ka pi tal nih ula ga wa, sa gla sno od red ba ma
Za ko na o jav nom du gu. Od lu ku o za du ̀ i va wu
do no si Skup {ti na gra da Kra qe va po pret -
hod no pri ba vqe nom mi {qe wu nad le ̀ nog
Mi ni star stva, u skla du sa za ko nom.
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^lan 33.

Ras po red ko ri {}e wa sred sta va iz bu xe -
ta gra da Kra qe va pla ni ra nih ~la nom 13.
ove od lu ke u okvi ru raz de la 2. gla va 01. po -
zi ci ja 34. i 38, utvr di }e re {e wem Grad sko
ve }e gra da Kra qe va, na pred log nad le ̀ nog
ode qe wa Grad ske upra ve gra da Kra qe va.

U slu ~a ju da se pri ho di i pri ma wa bu -
xe ta ne ostva re u iz no si ma pla ni ra nim
ovom od lu kom, odo bre na sred stva na ime do -
ta ci ja sport skim or ga ni za ci ja ma iz sta va
1. raz deo 2. gla va 01. po zi ci ja 34. ovog ~la -
na, mo gu se uma wi ti sra zmer no ostva re nim
pri ho di ma i pri ma wi ma bu xe ta. 

^lan 34.

Ras po red ko ri {}e wa bu xet skih sred -
sta va za te ku }e i ka pi tal ne tran sfe re ni -
vou Re pu bli ke pla ni ra nih u okvi ru raz de -
la 4. gla va 03. - Osnov no obra zo va we na po zi -
ci ja ma 102 i 103 i gla va 04. - Sred we obra zo -
va we, na po zi ci ja ma 104. i 105, Re {e wem
uvr |u je Grad sko ve }e gra da Kra qe va, na
pred log od go vo r nog di rekt nog bu xet skog ko -
ri sni ka – Grad ske upra ve gra da Kra qe va.

Ras po red ko ri {}e wa bu xet skih sred -
sta va kod in di rekt nog bu xet skog ko ri sni ka
u okvi ru raz de la 4. gla va 16. – Me sne za jed -
ni ce, re {e wem utvr |u je Grad sko ve }e gra da
Kra qe va, na pred log od go vor nog di rekt nog
bu xet skog ko ri sni ka – Grad ske upra ve gra da
Kra qe va.

Ras po red na re {e wa iz sta va 1. i 2. ovog
~la na Grad sko ve }e gra da Kra qe va je u oba -
ve zi da do ne se naj ka sni je u ro ku od 45 da na
od da na stu pa wa na sna gu ove od lu ke. 

^lan 35.

Grad sko ve }e je od go vor no za spro vo |e we
fi skal ne po li ti ke i upra vqa we jav nom

imo vi nom, pri ho di ma i pri ma wi ma i ras -
ho di ma i iz da ci ma bu xe ta na na ~in ko ji je
u skla du sa za ko nom.

^lan 36.

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

^lan 37.

Ova od lu ka stu pa na sna gu na red nog da na
od da na ob ja vqi va wa u „Slu ̀ be nom li stu
gra da Kra qe va“, a pri me wu je se od 1. ja nu a -
ra 2014. go di ne.

Skup{tina grada Kraqeva
Broj: 011-109/2013-III
Dana: 26. decembra 2013. godine 

Predsednik Skup{tine 
grada Kraqeva                       

Sreten Jovanovi}, s.r.______________________________
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405. 

 

Na osnovu ~lana 90. Zakona o planirawu i izgradwi („Slu`beni glasnik RS“, broj 

72/2009, 81/2009 - ispravka, 64/2010 - Odluka US, 24/2011, 121/2012, 42/2013 - Odluka US, 

50/2013 - Оdluka US i 98/2013-odluka US), ~lana 7,15. i 16. Zakona o javnim putevima („Slu-

`beni glasnik RS“, broj 101/2005, 123/2007, 93/2012 i 104/2013), ~lana 26. Statuta grada Kra-

qeva („Slu`beni list grada Kraqeva“, broj 4/2008, 19/2012, 13/2013 i 15/2013 - pre~i~}en 

tekst), ~lana 1. stav 1. alineja 5, ~lana 6. i 8. Odluke o gra|evinskom zemqi{tu („Slu`beni 

list grada Kraqeva“, broj 20/10) i Odluke o osnivawu Javnog preduze}a Direkcije za plani-

rawe i izgradwu „Kraqevo“ („Slu`beni list op{tine Kraqevo“, broj 15/94, 8/95, 14/95, 10/98, 

29/00 i „Slu`beni list grada Kraqeva“, broj 34/2013),  

Skup{tina grada Kraqeva, na sednici odr`anoj 25. i 26.12.2013. godine, donela je 

 

P R O G R A M 

 

URE\IVAWA GRA\EVINSKOG ZEMQI[TA 

ZA 2014. GODINU 

 

 

1. ПЛАН ИЗВОРА ФИНАНСИРАЊА 
 

Ред. 

бр. 
ИЗВОР ФИНАНСИРАЊА ИЗНОС 

1 
ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА ГРАДА И НЕРАСПОРЕЂЕНИ ВИШАК 

ПРИХОДА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА  
1.117.800.000,00 

2 ДОБРОВОЉНИ ТРАНСФЕРИ ОД ФИЗИЧКИХ И ПРАВНИХ ЛИЦА  57.100.000,00 

  УКУПНО: 1.174.900.000,00 

 

 

2. ПЛАН РАСХОДА 
 

 

ПОЗ ВРСТА РАСХОДА 
ИЗ БУЏЕТА ГРАДА 

КРАЉЕВА 

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 

А.2 
Трошкови за утрошену електричну енергију јавног осветљења и 

градских фонтана и трошкови за утрошену воду градских фонтана  
88.000.000,00 

  УКУПНО А: 173.000.000,00 

Б УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ (423000)   

Б.1 Трошкови вештачења 500.000,00 

  УКУПНО Б: 500.000,00 

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), са пренетим обавезама: 
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В.1.1 ПГР Крушевица  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.800.000,00 

В.1.2 ПГР Водоснабдевање 

В.1.3 ПГР Горњи Чибуковац 

В.1.4 ПГР Матарушка Бања 

В.1.5 ПГР Маглич 

В.1.6 ПГР Рудно 

В.1.7 ПГР Гоч 

В.1.8 ПГР Тавник  

В.1.9 ПДР Каменица 

В.1.10 ПДР регулације реке Товарнице 

В.1.11 ПДР за проширење гробља на “Барутани” 

В.1.12 ПДР колектора фекалне канализације у Тавнику 

В.1.13 Просторни план града Краљева (измена) 

В.1.14 ПГР Центар – Чибуковац (измена) 

В.1.15 ПГР Ратарско имање – Грдица (измена) 

В.1.16 ПГР Сијаће поље (измена) 

В.1.17 ПГР Берановац – Кованлук (измена) 

В.1.18 ПГР Ратина (измена) 

В.1.19 ПГР Рибница (измена) 

В.1.20 ПДР Центар града Краљева (измена) 

В.2 

Пројекти парцелације и препарцелације и урбанистички пројекти према 

појединачним захтевима, израда пројеката геодетског обележавања, 

геодетска снимања, идентификација, омеђавање, прибављање копија 

планова и извода из РГЗ-а и сл. по појединачним захтевима 

1.000.000,00 

В.3 Послови на увођењу ГИС-а 500.000,00 

В.4 Лабораторијска контрола извођења радова 2.000.000,00 

В.5 
Oдржавањe јавних зелених површина у Краљеву, Ушћу, Студеници и 

Матарушкој Бањи 
58.500.000,00 

В.7 Трошкови збрињавања паса луталица 12.000.000,00 

  УКУПНО В: 80.800.000,00 

Г НОВЧАНЕ КАЗНЕ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА (483000)   

Г.1 Трошкови по решењима суда  и друге таксе 400.000,00 

  УКУПНО Г: 400.000,00 

 

 

 

ПОЗ ВРСТА РАСХОДА 
ИЗ БУЏЕТА ГРАДА 

КРАЉЕВА 

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. 
75.000.000,00 

Д.2 
Редовно одржавање улица, које су у исто време и делови државних 

путева 
9.000.000,00 

Д.3 
Редовно одржавање јавних путева у надлежности ЛС и асфалтираних 

некатегорисаних путева ван граница ГУП Краљево. 
80.000.000,00 

Д.4 Редовно и ургентно одржавање неасфалтираних некатегорисаних путева 15.000.000,00 

Д.5 
Периодично одржавање јавних путева у надлежности ЛС (општинских 

путева и улица) у насељу 
45.000.000,00 

Д.6 

Инвестиционо одржавање ојачањем коловозне конструкције улица и 

некатегорисаних путева уз 15% учешћа грађана по Одлукама НО 

Дирекције донетих на предлог МЗ 

49.000.000,00 
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Д.7 

Инвестиционо одржавање ојачањем коловозне конструкције улица и 

некатегорисаних путева уз 15% учешћа грађана, по нереализованим 

Одлукама УО Дирекције донетих у претходним планским периодима 

2.500.000,00 

Д.8 
Одржавање атмосферске канализације (чишћење колектора и сливника 

атм.кан.) 
13.000.000,00 

Д.9 
Одржавање јавног осветљења (замена сијалица, поправка или замена 

арматура)  
11.000.000,00 

Д.10 
Одржавање стубова јавног осветљења (замена оштећених и фарбање 

постојећих стубова јавног осветљења) 
3.000.000,00 

Д.11 
Oдржавање јавног осветљења у циљу побољшања енергетске 

ефикасности 
4.000.000,00 

Д.12 Одржавање градских фонтана и градских чесми 1.500.000,00 

Д.13 
Одржавање градског инвентара (градски сат, јарболи, информативни 

панои....) 
1.000.000,00 

Д.14 

Редовно одржавање путних прелаза у нивоу преко пруга на јавним 

путевима у надлежности ЛС (улице и општински путеви) и 

некатегорисаним путевима 

7.900.000,00 

Д.15 

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 

900.000,00 

Д.16 
Хитне интервенције на заштити нерегулисаних корита водотокова II 

категорије, по указаној потреби 
5.000.000,00 

Д.17 Уређење и одржавање градске плаже 1.500.000,00 

Д.18 Инвестиционо одржавање тротоара и дрвореда 8.000.000,00 

Д.19 Санација и ревитализација постојећег уличног и парковског инвентара. 1.500.000,00 

Д.20 
Одржавање и санација дечијих игралишта на јавним површинама у 

надлежности града 
3.000.000,00 

Д.21 Постављање табли за обележавање назива улица 400.000,00 

Д.22 
Санација постојећих демонтираних надстрешница и њихово постављање 

на изграђеним БУС стајалиштима на мрежи јавних путева.  
1.000.000,00 

Д.23 Одржавање туристичке сигнализације 500.000,00 

Д.24 
Уклањање графита и заштита од поновног исписивања на јавним 

површинама (јавни споменици, јавна степеништа, урбани мобилијар) 
1.000.000,00 

Д.25 Топловод у Улици Хајдук Вељкова, наставак радова на поправци 10.000.000,00 

Д.26 Топловоди у Улици Зелена Гора и Улици др Љубинка Ђорђевића 5.000.000,00 

Д.27 Санациони радови на градској депонији 9.000.000,00 

Д.28 

Активности на текућим поправкама и одржавању (радови и услуге) које 

се реализују по одлукама НО Дирекције за планирање и изградњу 

''Краљево'' 

3.000.000,00 

  УКУПНО Д: 366.700.000,00 

 

 

 

 

ПОЗ ВРСТА РАСХОДА 
ИЗ БУЏЕТА ГРАДА 

КРАЉЕВА 

Ђ ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ (511000)   

Ђ.1 
ИЗРАДА И ТЕХНИЧКА КОНТРОЛА ПРОЈЕКТНЕ 

ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 
  

Ђ.1.1 
Део другог градског саобраћајног прстена: петља "Магнохром" - 

Кулагића ада - Ибарска магистрала 

 

 



Strana 44 – Broj 30                 SLU@BENI LIST GRADA KRAQEVA                     26. decembar 2013. godine 

 

Ђ.1.2 
Део другог градског саобраћајног прстена: кружни ток "Црквине" - мост 

преко Ибра - Улица Карађорђева 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30.000.000,00 

Ђ.1.3 
Улица рибничких партизана, од Улице Ђуре Дукића до Улице IV 

црногорске 

Ђ.1.4 Приступна саобраћајница обданишту из Карађорђеве улице 

Ђ.1.5 
Улица Танаска Рајића, од  Ул.Зелена Гора до Ул.Курсулине и  

Курсулина улица од Ул.Танаска Рајића до Ул.Војводе Степе  

Ђ.1.6 

Пројекат Улице Војводе Мишића (од пруге до раскрснице са Ул.Иве 

Лоле Рибара са раскрсницом и решавањем атмосферских вода из виших 

делова) 

Ђ.1.7 Улица Проте Ненадовић 

Ђ.1.8 Кованлучка улица, од IA4 до 10.кованлучке  

Ђ.1.9 Улица Васе Чарапића 

Ђ.1.10 Улица 8.марта 

Ђ.1.11 Првомајска улица 

Ђ.1.12 
Саобраћајнице у границама ПДР Рудно, деоница на правцу Градац-

Бзовик и деоница на правцу центар Рудна-Река  

Ђ.1.13 Змајевачка улица, деоница од Ул.излетничке до Ул.Вељка Мићуновића 

Ђ.1.14 Пећинска улица, од Жичке улице до ОШ "Ђура Јакшић“ у Матаругама 

Ђ.1.15 
Тротоар у Улици Војводе Путника, од улице Цара Душана до Пљакине 

улице 

Ђ.1.16 Јавни паркинг у Улици Драгослава Богавца 

Ђ.1.17 Јавни паркинг ЈП4, у блоку 1.3 „Центар града“ 

Ђ.1.18 Санција висећих мостова на територији Краљева 

Ђ.1.19 Пешачки мост преко Ибра, у правцу Ул.Топлице Милана 

Ђ.1.20 Санација старог друмског моста преко Ибра, у Краљеву 

Ђ.1.21 Мост преко реке Товарнице на општинском путу Л1013а, на ст.5+920 

Ђ.1.22 Режима рада семафорске сигнализације у семафоризованим 

раскрсницама у Краљеву 

Ђ.1.23 
Техничко регулисање саобраћаја са катастром саобраћајне 

сигнализације на улицама у границама ГУП-а Краљево 

Ђ.1.24 

Уређење прелаза преко пруге у нивоу (пешачки прелази у улицама 

Танаска Рајића, Живојина Мишића и код Машинско-грађевинског 

факултета и за моторни саобраћај у Ул.Војводе Степе и Индустријској 

улици) 

Ђ.1.25 
Јавно осветљење у Улици др Драгутина Гвозденовића, од Жичке улице 

до Геронтолошког центра 

Ђ.1.26 Реконструкција јавног осветљења у "Борићима" 

Ђ.1.27 Осветљење новог градског гробља "Барутана" 

Ђ.1.28 Водовод у Конареву 

Ђ.1.29 Атмосферска канализација у Рибници 

Ђ.1.30 Фекална канализација за насеље Кованлук, главни колектор 

Ђ.1.31 
Фекална канализација са постројењем за пречишћавање отпадних вода у 

оквиру граница ПДР Рудно 

Ђ.1.32 Фекална канализација у Тавнику, главни колектор 

Ђ.1.33 Фекална канализација у Горњем Чибуковцу 

Ђ.1.34 Фекална канализација у Шумарицама 

Ђ.1.35 Регулација реке Маква 

Ђ.1.36 Регулација потока у Горњем Чибуковцу 

Ђ.1.37 
Уређење косине изнад шеталишта на левој оболаоутврди реке Ибар, од 

Чибуковца до Дома технике  

Ђ.1.38 Примарни гасовод средњег притиска сa МРС 
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Ђ.1.39 "Скејт парк" 

Ђ.1.40 
Теретане на отвореном (на градској плажи, у Борићима, у Рибници, у 

насељу Моше Пијаде) 

Ђ.1.41 Уређење (реконструкција) дечијих игралишта 

Ђ.1.42 Сточна пијаца у Адранима, измене и допуне  

Ђ.1.43 
Амбијентална ограда Спомен парка  и парковске површине на 

неограђеном делу Спомен парка 

Ђ.1.44 Реконструкција и инвестиционо одржавање градских степеништа 

Ђ.1.45 Јавни тоалет 

Ђ.1.46 
Започети, а нерелизовани пројекти из претходног планског периода 

(навести их) 

Ђ.1.47 Музичко-уметничка школа 7.000.000,00 

 

 

 

ПОЗ ВРСТА РАСХОДА 
ИЗ БУЏЕТА ГРАДА 

КРАЉЕВА 

Ђ ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ (511000) (наставак)   

Ђ.2 ИЗГРАДЊА   

Ђ.2.1 
Изградња спортске хале у Рибници са уређењем терена и опремањем 

хале за такмичења (наставак радова) 
195.000.000,00 

Ђ.2.2 
Изградња моста преко Ибра, из Скопљанске улице, са изградњом 

приступних саобраћајница (наставак радова) 
85.000.000,00 

Ђ.2.3 
Реконструкција улице IV краљевачки батаљон од Чика Љубине до Х. 

Вељкове 
45.000.000,00 

Ђ.2.4 
Везна саобраћајница улица Димитрија Туцовића, Обилићеве и Олге 

Јовичић Рите 
3.000.000,00 

Ђ.2.5 Изградња фекалне канализације у Адранима, наставак радова 15.000.000,00 

Ђ.2.6 Изградња фекалне канализације у Конареву, наставак радова 17.000.000,00 

Ђ.2.7 Изградња фекалне канализације у Шумарицама, прва фаза 1.000.000,00 

Ђ.2.8 
Изградња фекалне канализације за део насеља “Хигијенски завод” 

(Улица Слободана Пенезића од бр.9 до бр.23) II фаза 
5.000.000,00 

Ђ.2.9 Изградња водовода у Конареву, према ОШ "Ђура Јакшић" 10.000.000,00 

Ђ.2.10 

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 грађана од 25% са 

нереализованим обавезама из претходног планског периода 

10.000.000,00 

Ђ.2.11 

Изградња и реконструкција мреже и објеката водоснабдевања изван зоне 

надлежности ЈКП "Водовода" по Одлукама НО Дирекције донетих по 

предлозима МЗ уз учешће грађана од 25% са нереализованим обавезама 

из претходног планског периода 

7.000.000,00 

Ђ.2.12 
Изградња одбрамбеног насипа уз Жичку реку ради заштите изворишта 

Жичко поље 
10.000.000,00 

Ђ.2.13 Регулација Грбовачког потока у Милаковцу, са изградњом пропуста 3.000.000,00 

Ђ.2.14 
Уређење градске плаже на потезу од објекта "Статус" до градског 

базена, са саобраћајницом до градске терасе 
1.500.000,00 

Ђ.2.15 

Изградња јавног осветљења по Одлукама НО Дирекције донетих по 

предлозима МЗ уз учешће грађана од 25% са нереализованим обавезама 

из претходног планског периода 

2.000.000,00 

Ђ.2.16 
Изградња јавног осветљења од Жичке улице до Геронтолошког центра у 

Матарушкој Бањи 
1.000.000,00 
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Ђ.2.17 Изградња јавног осветљења на старом градском гробљу 3.500.000,00 

Ђ.2.18 

Изградња спортског терена и јавног осветљења за меморијално-

спортски центар у Адранима на иницијативу Удружења учесника рата 

1991.-1999. 

5.000.000,00 

Ђ.2.19 Изградња сточне пијаце у Адранима  25.000.000,00 

Ђ.2.20 Изградња капеле-спомен собе у Спомен парку - I фаза, наставак радова 10.000.000,00 

Ђ.2.21 Изградња неамбијенталне ограде Спомен парка, наставак радова 3.000.000,00 

Ђ.2.22 

Изградња објекта на к.п.бр.5299/2 КО Краљево, за стамбено збрињавање 

избеглих и расељених лица и расељавање дивљег ромског насеља код 

градске депоније 

25.000.000,00 

Ђ.2.23 
Постављање типских надстрешница на БУС стајалиштима на уличној 

мрежи 
1.500.000,00 

Ђ.2.24 
Уговорене обавезе из претходне године (завршетак радова, технички 

пријеми, коначни обрачуни и др.)  
3.000.000,00 

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 

  УКУПНО Ђ: 525.500.000,00 

 

 

ПОЗ ВРСТА РАСХОДА 
ИЗ БУЏЕТА ГРАДА 

КРАЉЕВА 

Е ОБЕЗБЕЂИВАЊЕ ЗЕМЉИШТА (541000)   

Е.1 Обезбеђивање земљишта у сврху изградње објеката   

Е.1.1 
Мост преко Ибра из Скопљанске улице и приступна саобраћајница 

мосту 

25.000.000,00 

Е.1.2 Пешачки мост преко Ибра, у правцу Ул.Топлице Милана 

Е.1.3 Саобраћајница – део другог градског прстена кроз Црквине у Рибници 

Е.1.4 Саобраћајница – део другог градског прстена кроз Сијаће поље 

Е.1.5 Улица II пролетерска у Сијаћем пољу 

Е.1.6 Аутодромска улица 

Е.1.7 Улица Вељка Влаховића и Милутинова улица 

Е.1.8 Раскрсница улица Зелена Гора и Војводе Степе  

Е.1.9 
Везна саобраћајница улица Димитрија Туцовића, Обилићеве и Олге 

Јовичић Рите 

Е.1.10 Улица Миломира Мишка Бркушанца 

Е.1.11 
Саобраћајница од Ул.Јована Дерока до Ул.Слободана Пенезића (од 

водоторња до насеља Хигијенски завод) 

Е.1.12 Приступна саобраћајница за царинско складиште у Кованлуку 

Е.1.13 Толстојева улица - пешaчка деоница (веза Ул.27.март - Хиландарска) 

Е.1.14 Приступне саобраћајница обданишту "Полетарац" из Карађорђеве улице 

Е.1.15 Одвођење фекалних вода насеља Кованлук 

Е.1.16 
Реконструкција класичне површинске раскрснице улица Зелена Гора и 

Војводе Степе у раскрсницу са кружним током 

Е.1.17 Приступни пут за градски пречистач отпадних вода 

Е.1.18 Приступни пут до Хитне службе ЗЦ “Студеница” 

Е.1.19 Јавна гаража у Улици Војводе Степе, код Ватрогасног дома 

Е.1.20 Јавни паркинг у залеђу Омладинске улице, иза РПК Краљево 

Е.1.21 Јавни паркинг у Улици Драгослава Богавца 

Е.1.22 MРС Ратина, Адрани 1 и 2, Чибуковац, Конарево и др. 

Е.1.23 Заштитни насип у Жичком пољу 
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Е.1.24 
Регулација леве обале Ибра у Краљеву од “Старог Јасена” према 

бензинској пумпи у Чибуковцу 

Е.1.25 Изградња дела атмосферске канализације на Берановцу 

Е.1.26 
Фекална канализација за део насеља “Хигијенски завод” (Улица 

Слободана Пенезића од бр.9 до бр.23) II фаза 

Е.1.27 Колектор фекалне канализације за привредне погоне у Тавнику 

Е.1.28 
Општински пут Л1052 (Каменица-Сокоља-Гоч), деоница Каменица – 

жичара,   

Е.1.29 Општински пут Л1003, деоница Горњи Лађевци-Гунцати 

Е.1.30 Пешачке комуникације (пасажи) у централној градској зони 

Е.1.31 
Отварање приступне улице до к.п.бр. 2373/5 КО Краљево (за објекат са 

дозволом), део Борачке улице 

Е.1.32 
Отварање саобраћајнице предвиђене ПДР Чибуковац, преко 

к.п.бр.3121/2, 3122/4 и других 

Е.1.33 Пренете обавезе из претходног планског периода  

  УКУПНО Е: 25.000.000,00 

Ж НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ  (485000)   

Ж.1 Трошкови по пресудама суда за накнаду штета за повреде 3.000.000,00 

  УКУПНО Ж: 3.000.000,00 

 

 

 

РЕКАПИТУАЛАЦИЈА 
 

Ред. 

бр. 
ВРСТА РАСХОДА 

ИЗ БУЏЕТА ГРАДА 

КРАЉЕВА 

А СТАЛНИ ТРОШКОВИ (421000) 173.000.000,00 

Б УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ (423000) 500.000,00 

В СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ (424000) 80.800.000,00 

Г НОВЧАНЕ КАЗНЕ ПО РЕШЕЊИМА СУДОВА (483000) 400.000,00 

Д ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ (425000) 366.700.000,00 

Ђ ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ (511000) 525.500.000,00 

Е ОБЕЗБЕЂИВАЊЕ ЗЕМЉИШТА (541000) 25.000.000,00 

Ж НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ  (485000) 3.000.000,00 

  УКУПНО А+Б+В+Г+Д+Ђ+Е+Ж: 1.174.900.000,00 

 

 
Program ure|ivawa gra|evinskog zemqi{ta za 2014. godinu stupa na snagu danom objavqi-

vawa u „Slu`benom listu grada Kraqeva“. 

 

 

 

 

Skup{tina grada Kraqeva                    Predsednik Skup{tine 

Broj: 011-110/2013-II                    grada Kraqeva   

Dana: 26. decembra 2013. godine          Sreten Jovanovi}, s.r. 

               _____________________________ 
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406.

Na osno vu ~la na 20. Za ko na o lo kal noj
sa mo u pra vi („Slu ̀ be ni gla snik RS“, broj
129/07), ~la na 5. Za ko na o jav nim pred u ze }i -
ma („Slu ̀ be ni gla snik RS“, broj 119/12) 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), na sed ni ci Skup {ti ne
gra da Kra qe va, odr ̀ a noj da na 25. i 26. de -
cem bra 2013. go di ne, do ne ta je

O D  L U  K A

O IZ ME NI OD LU KE O
USKLA |I VA WU OSNI VA^ KOG AK TA
JAV NOG PRED U ZE ]A DI REK CI JA ZA

PLA NI RA WE I IZ GRAD WU „KRA QE VO“

^lan 1.

U Od lu ci o uskla |i va wu osni va~ kog ak -
ta Jav nog pred u ze }a Di rek ci ja za pla ni ra -
we i iz grad wu „Kra qe vo“ („Slu ̀ be ni list
gra da Kra qe va“, broj 5/13), u ~la nu 14, u sta -
vu 1, ali ne ja pr va me wa se i gla si:

“71.11. Ar hi tek ton ske de lat no sti“.

^lan 2.

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

Skup{tina grada Kraqeva
Broj: 011-111/2013-III
Dana: 26. decembra 2013. godine 

Predsednik Skup{tine 
grada Kraqeva                       

Sreten Jovanovi}, s.r.______________________________

407.

Na osno vu ~la na 32. stav 1. ta~ ka 3. Za -
ko na o lo kal noj sa mo u pra vi („Slu ̀ be ni
gla snik RS“, broj 129/07), ~la na 6. i ~la na 7.

Za ko na o fi nan si ra wu lo kal ne sa mo u pra ve
(„Slu ̀ be ni gla snik RS“, broj 62/06, 47/11,
93/12 i 99/13 - uskla |e ni di nar ski iz nos),
~la na 93. stav 4. Za ko na o pla ni ra wu i iz -
grad wi („Slu ̀ be ni gla snik RS“, broj 72/09,
81/09, is prav. 64/10 - Od lu ka US 24/11,
121/12, 42/13 - Od lu ka US 50/13 - Od lu ka US
98/13 - Od lu ka US), ~la na 32, a ve zi sa ~la no -
vi ma 28, 29. i 30. Za ko na o le ga li za ci ji
(„Slu ̀ be ni gla snik RS“, broj 95/13) i ~la na
26. stav 1. ta~ ka 17. Sta tu ta gra da Kra qe va
(„Slu ̀ be ni list gra da Kra qe va“, broj 15/13
- pre ~i {}en tekst), 

Skup {ti na gra da Kra qe va, na sed ni ci
odr ̀ a noj da na 25. i 26. de cem bra 2013. go di -
ne do ne la je

O D L U K U 

O IZ ME NA MA I DO PU NA MA
OD LU KE O UTVR \I VA WU NA KNA DE

ZA URE \I VA WE GRA \E VIN SKOG
ZE MQI [TA

^lan 1.

U Od lu ci o utvr |i va wu na kna de za ure -
|i va we gra |e vin skog ze mqi {ta („Slu ̀ be -
ni list gra da Kra qe va“, broj 20/2011 i
21/2013), (u da qem tek stu: Od lu ka), ~lan 18.
me wa se i gla si:

„Vla snik objek ta iz gra |e nog bez gra |e -
vin ske do zvo le, od no sno odo bre wa za iz grad -
wu pla }a na kna du za ure |i va we gra |e vin -
skog ze mqi {ta.

Vi si na na kna de za ure |i va we gra |e vin -
skog ze mqi {ta utvr |u je se na osno vu sle de -
}ih kri te ri ju ma: ste pe na ko mu nal ne opre -
mqe no sti, go di {wih pro gra ma za ure |i va -
we gra |e vin skog ze mqi {ta, ur ba ni sti~ ke
zo ne, na me ne i po vr {i ne objek ta.

Na kna da iz sta va 2. ovog ~la na uma wu je
se za 50% u od no su na vi si nu na kna de pro pi -
sa nu ~la nom 14. - 17. Od lu ke i to: za vla sni -
ka bes prav no iz gra |e nog po ro di~ nog stam be -
nog objek ta ili sta na u stam be noj zgra di, do
100m

2
ne to ko ri sne po vr {i ne, ko ji je iz -

grad wom ili ku po vi nom traj no re {a vao
svo je stam be no pi ta we i ako on ili ~la no vi
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we go vog po ro di~ nog do ma }in stva ne ma ju
dru gu ne po kret nost za sta no va we, ako je vla -
snik po ro di~ nog stam be nog objek ta in va -
lid, sa mo hra ni ro di teq ili ko ri snik so -
ci jal ne po mo }i.

Ako je bes prav no iz gra |e ni po ro di~ ni
stam be ni obje kat ili stan u stam be noj objek -
tu ne to ko ri sne po vr {i ne ve }e od 100m

2
, na -

kna da se uma wu je za 25% za sle de }ih 100m
2
.

Ako je bes prav no iz gra |e ni po ro di~ ni
stam be ni obje kat ili stan u stam be nom
objek tu ne to ko ri sne po vr {i ne ve }e od
200m

2
, na kna da po ovom osno vu se ne uma wu je

za po vr {i nu pre ko 200m
2
.

Po ro di~ nim do ma }in stvom, u smi slu
sta va 3. ovog ~la na, sma tra ju se li ca ko ja sa
vla sni kom objek ta iz gra |e nog bez gra |e vin -
ske do zvo le, od no sno odo bre wa za iz grad wu,
`i ve u za jed ni~ kom do ma }in stvu (bra~ ni
drug ili li ce ko je sa vla sni kom objek ta `i -
vi u van bra~ noj za jed ni ci, de ca ro |e na u
bra ku ili van bra ka, usvo je na ili pa stor ~ad
i dru gih li ca ko je je vla snik objek ta ili
we gov bra~ ni drug du ̀ an da po za ko nu iz dr -
`a va, a ko ja sa wim sta nu ju u istom sta nu,
od no sno po ro di~ noj stam be noj zgra di).

Pra vo na uma we we, vla snik bes prav no iz -
gra |e nog po ro di~ nog stam be nog objek ta ili
sta na u stam be noj zgra di do ka zu je do sta vqa -
wem ove re ne iz ja ve nad le ̀ nog or ga na, da tom
pod pu nom ma te ri jal nom i kri vi~ nom od go -
vor no {}u, a ako je vla snik po ro di~ nog stam -
be nog objek ta ili sta na u stam be noj zgra di
in va lid, sa mo hra ni ro di teq ili ko ri snik
so ci jal ne po mo }i, isto do ka zu je od lu kom ili
re {e wem nad le ̀ nog dr ̀ av nog or ga na. 

Uko li ko je vla snik objek ta iz gra |e nog
bez gra |e vin ske do zvo le, od no sno odo bre wa
za iz grad wu (u da qem tek stu : vla snik objek -
ta), u~e stvo vao sop stve nim sred stvi ma ili
sred stvi ma me snog sa mo do pri no sa u opre ma -
wu gra |e vin skog ze mqi {ta ima pra vo na
uma we we na kna de iz sta va 2. ovog ~la na i po
ovom osno vu za obje kat do 200m

2
ne to ko ri sne

po vr {i ne. Vi si na sto pe uma we wa na kna de
iz sta va 2. ovog ~la na sra zmer na je iz no su na
ime osnov nih ko mu nal nih obje ka ta ko ji su
iz gra |e ni na lo ka ci ji uz u~e {}e vla sni ka
objek ta.

Sto pa uma we wa iz no si:
1. Za kolovoz sa savremenim zastorom 14%
2. Za trotoar 5%
3. Za uli~nu vodovodnu mre`u 10%
4. Za uli~nu fekalnu kanalizaciju 16%
5. Za javnu rasvetu 5%

Pra vo na uma we we po osno vu u~e {}a u iz -
grad wi ko mu nal nih obje ka ta vla snik objek ta
mo ̀ e ostva ri ti sa mo za je dan obje kat. 

Pra vo na uma we we po osno vu u~e {}a u
iz grad wi ko mu nal nih obje ka ta vla snik
objek ta ne mo ̀ e ostva ri ti u eks tra i I zo ni
u Kra qe vu.

Pra vo na uma we we po osno vu u~e {}a u
iz grad wi ko mu nal nih obje ka ta vla snik
objek ta do ka zu je do sta vqa wem ugo vo ra o su -
fi nan si ra wu, po tvr de iz da te od stra ne nad -
le ̀ nih jav nih i jav no ko mu nal nih pred u ze -
}a, me snih za jed ni ca i dru gih is pra va na
osno vu ko jih se na ne dvo smi slen na ~in mo -
`e utvr di ti u~e {}e u iz grad wi ko mu nal -
nih obje ka ta.

Ako je bes prav no iz gra |e ni obje kat
ne to ko ri sne po vr {i ne ve }e od 200m

2
, na -

kna da po osno vu u~e {}a u iz grad wi ko mu -
nal nih obje ka ta se ne uma wu je za po vr {i nu
pre ko 200m

2
.

Na kna da za ure |i va we gra |e vin skog ze -
mqi {ta u po stup ku le ga li za ci je objek ta
mo ̀ e se iz vr {i ti jed no krat nom upla tom
ili se mo ̀ e pla ti ti na jed na ke me se~ ne ra -
te u skla du sa Od lu kom.

^lan 2.

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

Skup{tina grada Kraqeva
Broj: 011-112/2013-III
Dana: 26. decembra 2013. godine 

Predsednik Skup{tine 
grada Kraqeva                       

Sreten Jovanovi}, s.r.______________________________
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408.

Na osno vu ~la no va 7, 11, 15, 17. i 18. Za -
ko na o fi nan si ra wu lo kal ne sa mo u pra ve
(„Slu ̀ be ni gla snik RS“, broj 62/06, 47/11,
93/12 i 99/13-uskla |e ni din. izn.), ~la na 20.
ta~ ka 4, u ve zi sa sa ~la nom 23. stav 4, ~la na
32. ta~ ka 3. i 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), ~la na 16.
stav 1. ta~ ka 6, ~la na 26. ta~ ka 3. i 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 15/03
- pre ~i {}en tekst),

Skup {ti na gra da Kra qe va, na sed ni ci
odr ̀ a noj da na 25. i 26. de cem bra 2013. go di -
ne, do ne la je

O D L U K U

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

KO MU NAL NIM TAK SA MA

^lan 1.

U Od lu ci o lo kal nim ko mu nal nim tak -
sa ma („Slu ̀ be ni list gra da Kra qe va“, broj

05/13), (u da qem tek stu: Od lu ka), u ~la nu 5.
stav 1. po sle ta~ ke 7. do da je se no va ta~ ka 8.
ko ja gla si:

„re zer va ci ju par king me sta na jav nim
par ki ra li {ti ma“.

U ~la nu 5. stav 2. me wa se i gla si:
„lo kal ne ko mu nal ne tak se iz ta~ ke 1–3

utvr |u ju se u go di {wem iz no su, iz ta~ ke 4–7
utvr |u ju se u dnev nom iz no su, a iz ta~ ke 8. u
me se~ nom iz no su.

^lan 2.

U de lu Od lu ke Tak se na ta ri fa, Ta rif ni
broj 1 me wa se i gla si,

Ta rif ni broj 1.

Za is ti ca we fir me na po slov nom pro -
sto ru lo kal na ko mu nal na tak sa se utvr |u je
u go di {wem iz no su i to:

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



26. decembar 2013. godine                    SLU@BENI LIST GRADA KRAQEVA                   Broj 30 - Strana 51 

 

   b) Mataru{ka Bawa 

 

zona 

godi{wa obaveza 

za SREDWE 

pravno lice 

godi{wa obaveza 

za MALO pravno 

lice 

godi{wa obaveza za 

PREDUZETNIKA 

zona MB - 1 22.500,00 din. 15.750,00 din. 11.250,00 din. 

zona MB - 2 18.000,00 din. 12.600,00 din. 9.000,00 din. 

zona MB - 3 13.500,00 din. 9.450,00 din. 6.750,00 din. 

zona MB - 4 9.000,00 din. 6.300,00 din. 4.500,00 din. 

 

  

    v) U{}e 

 

zona 

godi{wa obaveza 

za SREDWE 

pravno lice 

godi{wa obaveza 

za MALO pravno 

lice 

godi{wa obaveza za 

PREDUZETNIKA 

U{}e 9.000,00 din. 6.300,00 din. 4.500,00 din. 

 

 

2. Za pravna lica koja su prema Zakonu o ra~unovodstvu („Slu`beni glasnik RS“, broj 

62/13) razvrstana u velika pravna lica, u iznosu: 

 

   a) Kraqevo 

 

zona 

godi{wa obaveza 

za VELIKO 

pravno lice 

ekstra zona 67.500,00 din. 

zona 1 54.000,00 din. 

zona 2 40.500,00 din. 

zona 3 33.750,00 din. 

zona 4 27.000,00 din. 

zona 5 20.250,00 din. 

zona 6 13.500,00 din. 

 

   b) Mataru{ka Bawa 

 

zona 

godi{wa obaveza 

za VELIKO 

pravno lice 

zona MB-1 33.750,00 din. 

zona MB-2 27.000,00 din. 

zona MB-3 20.250,00 din. 

zona MB-4 13.500,00 din. 
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   v) U{}e 

 

zona 

godi{wa obaveza 

za VELIKO 

pravno lice 

U{}e 13.500,00 din. 

 

 

3. Pravna lica koja obavqaju delatnost bankarstva, osigurawa imovine i lica, 

proizvodwe i trgovine naftom i naftnim derivatima, proizvodwe i trgovine na veliko 

duvanskim proizvodima, proizvodwe cementa, telekomunikacija (fiksna i mobilna 

telefonija), po{tanskih usluga, elektroprivrede i prire|ivawa igara na sre}u 

(kladionice, tombole, loto, kockarnice i dr.) pla}a se lokalna komunalna taksa prema 

veli~ini pravnog lica i zoni u kojoj pravno lice obavqa delatnost i to: 

 

 

 

a) Kraqevo 

 

zona 

godi{wa obaveza 

za VELIKO 

pravno lice 

godi{wa obaveza 

za SREDWE 

pravno lice 

godi{wa obaveza 

za MALO pravno 

lice 

godi{wa obaveza za 

PREDUZETNIKA 

ekstra zona 450.000,00 din. 360.000,00 din. 315.000,00 din. 225.000,00 din. 

zona 1 360.000,00 din. 288.000,00 din. 252.000,00 din. 180.000,00 din. 

zona 2 270.000,00 din. 216.000,00 din. 189.000,00 din. 135.000,00 din. 

zona 3 225.000,00 din. 180.000,00 din. 157.500,00 din. 112.500,00 din. 

zona 4 180.000,00 din. 144.000,00 din. 126.000,00 din. 90.000,00 din. 

zona 5 135.000,00 din. 108.000,00 din. 94.500,00 din. 67.500,00 din. 

zona 6 90.000,00 din. 72.000,00 din. 63.000,00 din. 45.000,00 din. 

 

 

 

b) Mataru{ka Bawa 

 

zona 

godi{wa obaveza 

za VELIKO 

pravno lice 

godi{wa obaveza 

za SREDWE 

pravno lice 

godi{wa obaveza 

za MALO pravno 

lice 

godi{wa obaveza za 

PREDUZETNIKA 

zona MB - 1 225.000,00 din. 180.000,00 din. 157.500,00 din. 112.500,00 din. 

zona MB - 2 180.000,00 din. 144.000,00 din. 126.000,00 din. 90.000,00 din. 

zona MB - 3 135.000,00 din. 108.000,00 din. 94.500,00 din. 67.500,00 din. 

zona MB - 4 90.000,00 din. 72.000,00 din. 63.000,00 din. 45.000,00 din. 
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v) U{}e 

 

zona 

godi{wa obaveza 

za VELIKO 

pravno lice 

godi{wa obaveza 

za SREDWE 

pravno lice 

godi{wa obaveza 

za MALO pravno 

lice 

godi{wa obaveza za 

PREDUZETNIKA 

U{}e 90.000,00 din. 72.000,00 din. 63.000,00 din. 45.000,00 din. 

 

 

Velika, sredwa, mala pravna lica i preduzetnici upisani u registar Agencije za 

privredne registre, koji obavqaju delatnost na teritoriji grada Kraqeva, a obveznici su 

lokalne komunalne takse za isticawe firme na poslovnom prostoru du`ni su da najkasnije 

do 31. marta teku}e godine dostave dokaz o visini godi{weg prihoda ostvarenog u prethodnoj 

godini, kao i dokaz o razvrstavawu u skladu sa Zakonom o ra~unovodstvu („Slu`beni glasnik 

RS“, broj 46/06, 111/09 , 99/11-dr. zakon i 62/13). 

Zone po ovom tarifnom broju utvr|ene su u skladu sa Odlukom o utvr|ivawu naknade za 

ure|ivawe gra|evinskog zemqi{ta („Slu`beni list grada Kraqeva“, broj 20/11 i 21/13). 

Pla}awe takse na firmu vr{i se mese~no u visini 1/12 godi{weg iznosa takse i to do 15-

og u mesecu za prethodni mesec na osnovu zadu`ewa iz re{ewa nadle`nog Odeqewa za 

poresku administraciju Gradske uprave grada Kraqeva. 

Taksu na firmu ne pla}aju dr`avni organi, organi lokalne samouprave, javna komunalna 

preduze}a i druga javna preduze}a ~iji je osniva~ grad Kraqevo, ustanove i organizacije iz 

oblasti kulture, obrazovawa, fizi~ke kulture, zdravstva, de~je i socijalne za{tite i druge 

organizacije koje se iskqu~ivo bave pru`awem humanitarnih pomo}i, tradicionalne verske i 

organizacije koje rade sa invalidima i hendikepiranim licima, udru`ewa gra|ana i 

sportske organizacije, kao ni takseni obveznici iz oblasti umetni~kih i starih zanata, 

odnosno doma}e radinosti, utvr|eni Pravilnikom o odre|ivawu poslova koji se smatraju 

starim i umetni~kim zanatima, odnosno poslovima doma}e radinosti, na~inu sertifikovawa 

istih i vo|ewu posebne evidencije izdatih sertifikata („Slu`beni glasnik RS“, broj 56/12). 

Za vreme trajawa privremenog prestanka obavqawa delatnosti, obveznik komunalne takse 

ne pla}a lokalnu komunalnu taksu po ovom tarifnom broju. 

Obaveza pla}awa lokalne komunalne takse po ovom tarifnom broju prestaje sa danom 

brisawa privrednog subjekta iz registra Agencije za privredne registre. 

 

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

716111843–35. 

 

 

^lan 3. 

 

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

 

Tarifni broj 2. 

 

Za kori{}ewe reklamnih panoa, ukqu~uju}i i isticawe i ispisivawe firmi van 

poslovnog prostora na objektima i prostorima koji pripadaju gradu (kolovozi, trotoari, 

zelene povr{ine, bandere i sl.) utvr|uje se lokalna komunalna taksa u godi{wem iznosu i 

to: 
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a) Kraqevo 

 

Sredwa, mala pravna lica 

i preduzetnici sa 

prihodom ve}im od 

50.000.000 dinara 

zona 

godi{wa obaveza 

za SREDWE 

pravno lice 

godi{wa obaveza 

za MALO pravno 

lice 

godi{wa obaveza za 

PREDUZETNIKA 

ekstra 

zona 
9.000,00 din. 6.300,00 din. 4.500,00 din. 

zona 1 7.200,00 din. 5.040,00 din. 3.600,00 din. 

zona 2 5.400,00 din. 3.780,00 din. 2.700,00 din. 

zona 3 4.500,00 din. 3.150,00 din. 2.250,00 din. 

zona 4 3.600,00 din. 2.520,00 din. 1.800,00 din. 

zona 5 2.700,00 din. 1.890,00 din. 1.350,00 din. 

zona 6 1.800,00 din. 1.260,00 din. 900,00 din. 

 

Velika pravna lica 

zona 

godi{wa obaveza 

za VELIKO 

pravno lice 

ekstra 

zona 
13.500,00 din. 

zona 1 10.800,00 din. 

zona 2 8.100,00 din. 

zona 3 6.750,00 din. 

zona 4 5.400,00 din. 

zona 5 4.050,00 din. 

zona 6 2.700,00 din. 

 

 

Specifi~ne 

delatnosti 

zona 

godi{wa 

obaveza za 

VELIKO 

pravno lice 

godi{wa 

obaveza za 

SREDWE 

pravno lice 

godi{wa 

obaveza za 

MALO pravno 

lice 

godi{wa  

obaveza za 

PREDU-

ZETNIKA 

ekstra 

zona 
90.000,00 din. 72.000,00 din. 63.000,00 din. 45.000,00 din. 

zona 1 72.000,00 din. 57.600,00 din. 50.400,00 din. 36.000,00 din. 

zona 2 54.000,00 din. 43.200,00 din. 37.800,00 din. 27.000,00 din. 

zona 3 45.000,00 din. 36.000,00 din. 31.500,00 din. 22.500,00 din. 

zona 4 36.000,00 din. 28.800,00 din. 25.200,00 din. 18.000,00 din. 

zona 5 27.000,00 din. 21.600,00 din. 18.900,00 din. 13.500,00 din. 

zona 6 18.000,00 din. 14.400,00 din. 12.600,00 din. 9.000,00 din. 
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b) Mataru{ka Bawa 

 

Sredwa, mala 

pravna lica i 

preduzetnici sa 

prihodom ve}im od 

50.000.000 dinara 

zona 

godi{wa obaveza 

za SREDWE 

pravno lice 

godi{wa obaveza 

za MALO pravno 

lice 

godi{wa obaveza za 

PREDUZETNIKA 

zona MB - 1 4.500,00 din. 3.150,00 din. 2.250,00 din. 

zona MB - 2 3.600,00 din. 2.520,00 din. 1.800,00 din. 

zona MB - 3 2.700,00 din. 1.890,00 din. 1.350,00 din. 

zona MB - 4 1.800,00 din. 1.260,00 din. 900,00 din. 

 

Velika pravna 

lica 

zona 

godi{wa obaveza 

za VELIKO 

pravno lice 

zona MB - 1 6.750,00 din. 

zona MB - 2 5.400,00 din. 

zona MB - 3 4.050,00 din. 

zona MB - 4 2.700,00 din. 

 

Specifi~ne 

delatnosti 

zona 

godi{wa 

obaveza za 

VELIKO 

pravno lice 

godi{wa 

obaveza za 

SREDWE 

pravno lice 

godi{wa 

obaveza za 

MALO pravno 

lice 

godi{wa 

obaveza za 

PREDU-

ZETNIKA 

zona MB - 1 45.000,00 din. 36.000,00 din. 31.500,00 din. 22.500,00 din. 

zona MB - 2 36.000,00 din. 28.800,00 din. 25.200,00 din. 18.000,00 din. 

zona MB - 3 27.000,00 din. 21.600,00 din. 18.900,00 din. 13.500,00 din. 

zona MB - 4 18.000,00 din. 14.400,00 din. 12.600,00 din. 9.000,00 din. 

 

 

v) U{}e 

 

Sredwa, mala pravna lica 

i preduzetnici sa 

prihodom ve}im od 

50.000.000 dinara 

zona 

godi{wa obaveza 

za SREDWE 

pravno lice 

godi{wa obaveza 

za MALO pravno 

lice 

godi{wa obaveza za 

PREDUZETNIKA 

U{}e 1.800,00 din. 1.260,00 din. 900,00 din. 

 

Velika pravna lica 

zona 
godi{wa obaveza za VELIKO 

pravno lice 

U{}e 2.700,00 din. 
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Specifi~ne 

delatnosti 

zona 

godi{wa 

obaveza za 

VELIKO pravno 

lice 

godi{wa obaveza 

za SREDWE 

pravno lice 

godi{wa 

obaveza za 

MALO pravno 

lice 

godi{wa obaveza za 

PREDUZETNIKA 

U{}e 18.000,00 din. 14.400,00 din. 12.600,00 din. 9.000,00 din. 

 

Taksu iz ovog tarifnog broja, srazmerno vremenu kori{}ewa jednokratno, pla}a pravno 

lice ili preduzetnik-fizi~ko lice, koje koristi reklamne panoe, odnosno isti~e i ispisuje 

firmu van poslovnog prostora na objektima i prostorima koji pripadaju gradu u postupku 

izdavawa odobrewa od strane JP Direkcija za planirawe i izgradwu „Kraqevo“ iz Kraqeva. 

Taksu po ovom tarifnom broju ne pla}aju obveznici koji koriste reklamne panoe, a 

organizuju i reklamiraju nekomercijalne, kulturne, humanitarne i sportske priredbe. 

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

716112843–42. 

 

^lan 4. 

 

 

U delu Odluke Taksena tarifa, posle tarifnog broja 7. dodaje se nov tarifni broj 8. koji 

glasi: 

 

Tarifni broj 8. 

 

Za rezervaciju parking mesta na javnim parkirali{tima pla}a se komunalna taksa 

srazmerno vremenu parkirawa i zoni u kojoj se parkirali{te nalazi, za svaki zapo~eti 

mesec parkirawa, u iznosu: 

– 20.000,00 dinara na javnim parkirali{tima u I (crvenoj) zoni i 

– 15.000,00 dinara na javnim parkirali{tima u II (`utoj) zoni. 

 Taksa se pla}a u postupku izdavawa odobrewa za kori{}ewe rezervisanog parking mesta 

od strane organa Gradske uprave nadle`nog za poslove saobra}aja. 

Taksa po ovom tarifnom broju pla}a se na uplatni ra~un javnih prihoda broj 840–

741532843–84. 

 

 

^lan 5. 

 

 

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

Kraqeva“. Odredbe ~lana 2. i ~lana 3. ove odluke po~e}e da se primewuju od 01.01.2014.godine. 

 

 

Skup{tina grada Kraqeva                    Predsednik Skup{tine 

Broj: 011-113/2013-III                    grada Kraqeva   

Dana: 26. decembra 2013. godine          Sreten Jovanovi}, s.r. 

               _____________________________ 

 

 

 



409.

Na osno vu ~la na 19. stav 2. Za ko na o jav -
nim pred u ze }i ma („Slu ̀ be nig la snik RS“,
broj 119/2012), ~la na 32. stav 1. ta~ ka 9, a u
ve zi ~la na 66. Za ko na o lo kal noj sa mo u pra -
vi („Slu ̀ be ni gla snik RS“, broj 129/2007) i
~la na 26. stav 1. ta~ ka 12. Sta tu ta gra da
Kra qe va (Slu ̀ be ni list gra da Kra qe va“,
broj 15/2013 - pre ~i {}en tekst),

Skup {ti na gra da Kra qe va, na sed ni -
ci odr ̀ a noj da na 25. i 26. de cem bra 2013. go -
di ne, do ne la je

O D  L U  K U

O VI SI NI NA KNA DE ZA RAD
U NAD ZOR NOM OD BO RU

I OP [TE OD RED BE

^lan 1.

Od lu kom o vi si ni na kna de za rad u Nad -
zor nom od bo ru u jav nim pred u ze }i ma i jav -
nim ko mu nal nim pred u ze }i ma, ~i ji je osni -
va~ grad Kra qe vo, (u da qem tek stu: Od lu ka),
ure |u je se na ~in utvr |i va wa vi si ne i na -
~in is pla te na kna de pred sed ni ka i ~la no va
Nad zor nog od bo ra za wi hov rad u Nad zor nom
od bo ru, nad zor nad spro vo |e wem ove od lu ke,
kao i dru ga pi ta wa ko ja se od no se na na kna -
du za rad u nad zor nom od bo ru.

II NA KNA DA ZA RAD
NAD ZOR NOG OD BO RA

^lan 2.

Pred sed nik i ~la no vi Nad zor nog od bo -
ra u jav nim pred u ze }i ma i jav nim ko mu nal -
nim pred u ze }i ma, ~i ji je osni va~ grad Kra -
qe vo (u da qem tek stu: Nad zor ni od bor), ima -
ju pra vo na na kna du za rad u Nad zor nom od -
bo ru (u da qem tek stu: na kna da).

Na kna da Nad zor nog od bo ra u jav nim pre-
d u ze }i ma i jav nim ko mu nal nim pred u ze }i -
ma, ~i ji je osni va~ grad Kra qe vo, (u da qem
tek stu: pred u ze }e), sa sto ji se od fik snog i
pro men qi vog de la.

1. Fik sni deo na kna de

^lan 3.

Kri te ri ju mi za od re |i va we fik snog de -
la na kna de Nad zor nog od bo ra (u da qem tek -
stu: fik sni deo na kna de) su:

- za da ci ~la no va,
- od go vor nost,
- fi nan sij sko sta we pred u ze }a, i
- eko nom sko okru ̀ e we.

^lan 4.

Vi si na fik snog de la na kna de u ne to iz -
no su, po la ze }i od kri te ri ju ma iz ~la na 3.
ove od lu ke, utvr |u je se na osno vu me se~ nog
iz ve {ta ja o re a li za ci ji pro gra ma po slo va -
wa pred u ze }a i u za vi sno sti od ste pe na (pro -
cen ta) re a li za ci je pro gra ma i to:

Broj 30 - Strana 5726. decembar 2013. godine SLU@BENI LIST GRADA KRAQEVA

%                                                 
                         

 
 80%                                 25.000,00                            15.000,00                10.000,00              
 80-100%                         28.000,00                            18.000,00                 13.000,00  

 100%                         30.000,00                            20.000,00                 15.000,00  

 

 



Fik sni deo na kna de ob ra ~u na va se i is -
pla }u je na me se~ nom ni vou, na osno vu po seb -
nog ak ta, ko ji oba ve zno sa dr ̀ i iz ve {taj o
ste pe nu re a li za ci je pro gra ma po slo va wa
pred u ze }a u me se cu za ko ji se ob ra ~u na va i
is pla }u je na kna da.

Akt iz sta va 2. ovog ~la na do no si di rek -
tor pred u ze }a.

Akt iz sta va 2. ovog ~la na po red iz ve {ta -
ja o ste pe nu re a li za ci je pro gra ma po slo va wa
sa dr ̀ i i od re be o pri pa da ju }oj vi si ni na -
kna de u skla du sa sta vom 1. ovog ~la na.

Iz ve {taj o is pla }e nim na kna da ma za
rad Nad zor nom od bo ru, kao i iz ve {taj o ste -
pe nu re a li za ci je pro gra ma po slo va wa, do -
sta vqa ju se Grad skom ve }u i Skup {ti ni
gra da za jed no sa go di {wim iz ve {ta jem o po -
slo va wu pred u ze }a.

2. Pro men qi vi deo na kna de

^lan 5.

Pro men qi vi deo na kna de Nad zor nog od -
bo ra, (u da qem tek stu: pro men qi vi deo na -
kna de) ve zan je za do pri nos Nad zor nog od bo -
ra u ostva ri va wu pro gra ma po slo va wa pred -
u ze }a u smi slu da pred u ze }a, u po slov noj go -
di ni, o iz ve {ta ju o po slo va wu pred u ze }a
ko ji usvo ji osni va~, po slu ju sa do bit kom.

Pro men qi vi deo na kna de pri pa da za po -
slov nu go di nu u ko joj je pred u ze }e ostva ri lo
ne to do bit.

Vi si na pro men qi vog de la na kna de, pod
uslo vi ma iz sta va 1. i 2. ovog ~la na, ob ra ~u -
na va se i is pla }u je u vi si ni 30% od ukup no
is pla }e ne fik sne ne to na kna de u go di ni u
ko joj je pred u ze }e ostva ri lo ne to do bit.

Uku pan nov ~a ni iz nos iz sta va 3. ove od -
lu ke, de li se rav no mer no pred sed ni ku i
svim ~la no vi ma Nad zor nog od bo ra.

^lan 6.

Pro men qi vi deo na kna de is pla }u je se
iz sred sta va pred u ze }a jed no krat no, ili u

vi {e de lo va, u skla du sa mo gu} no sti ma pre-
d u ze }a, a na kon pri hva ta wa iz ve {ta ja o po -
slo va wu od stra ne osni va ~a – Skup {ti ne
gra da.

Od lu ku o na ~i nu is pla te pro men qi vog
de la na kna de iz sta va 1. ovog ~la na do no si
Nad zor ni od bor, na pred log di rek to ra pred -
u ze }a.

^lan 7.

Ako pred u ze }e ka sni sa is pla tom za ra da
za po sle ni ma, od no sno ne vr {i is pla tu za ra -
da u ro ko vi ma utvr |e nim Ko lek tiv nim ugo -
vo rom kod po slo dav ca, is pla ta fik snog de -
la na kna de Nad zor nom od bo ru (me se~ ne) vr -
{i }e se u skla du sa di na mi kom is pla te za -
ra da za po sle ni ma.

III NAD ZOR

^lan 8.

Nad zor nad spro vo |e wem ove od lu ke vr -
{i or ga ni za ci o na je di ni ca Grad ske upra ve
nad le ̀ na za pra }e we, kon tro lu ob ra ~u na i
is pla tu za ra da i dru gih pri ma wa za po sle -
nih u jav nim i jav nim ko mu nal nim (u da qem
tek stu: nad le ̀ na or ga ni za ci o na je di ni ca).

Nad le ̀ na or ga ni za ci o na je di ni ca, u
oba vqa wu nad zo ra nad spro vo |e wem ove od -
lu ke ima pra vo da pro ve ra va:

- da li je ob ra ~un i is pla ta fik snog de -
la na kna de za rad pred sed ni ka i ~la no va
Nad zor nog od bo ra iz vr {e na u skla du sa od -
red ba ma ove od lu ke,

- da li se pro men qi vi deo na kna de pred -
sed ni ku i ~la no vi ma Nad zor nog od bo ra is -
pla }u je na na ~in utvr |en ~la nom 6. ove od -
lu ke.

Uko li ko nad le ̀ na or ga ni za ci o na je di -
ni ca utvr di ne pra vil no sti u ob ra ~u nu i is -
pla ti fik snog de la na kna de za rad ili na -
~i nu is pla te pro men qi vog de la na kna de,
utvr |e nih od red ba ma ove od lu ke, ima pra vo
da na lo ̀ i pred u ze }u da is pra vi utvr |e ne
ne pra vil no sti.
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O uo ~e nim ne pra vil no sti ma i ne iz vr -
{a va wu na lo ̀ e nih me ra, nad le ̀ na or ga ni -
za ci o na je di ni ca je oba ve zna da Grad skom
ve }u i Skup {ti ni gra da do sta vi iz ve {taj.

IV ZA VR [NE OD RED BE

^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 grada Kraqeva
Broj: 011-114/2013-III
Dana: 26. decembra 2013. godine 

Predsednik Skup{tine 
grada Kraqeva                       

Sreten Jovanovi}, s.r.______________________________

410.

Na osno vu ~la na 42. Za ko na o pra vi ma
pa ci je na ta ( „Slu ̀ be ni gla snik RS“, broj
45/13), ~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) i ~la na 43 g Sta tu ta gra da
Kra qe va („Slu ̀ be ni list gra da Kra qe va“,
broj 15/2013 - pre ~i {}en tekst), 

Skup {ti na gra da Kra qe va na sed ni ci
odr ̀ a noj 25. i 26. de cem bra 2013. go di ne, do -
ne la je

O D  L U K U

O OBRA ZO VA WU SA VE TA
ZA ZDRAV STVO GRA DA KRA QE VA

^lan 1.

Ovom od lu kom obra zu je se Sa vet za zdrav -
stvo, ure |u je se sa stav, nad le ̀ nost, na ~in

ra da, pra va i du ̀ no sti pred sed ni ka i ~la -
no va Sa ve ta i dru ga pi ta wa od zna ~a ja za rad
Sa ve ta, u skla du sa za ko nom.

^lan 2.

Sa vet za zdrav stvo obra zu je se kao rad no
te lo Skup {ti ne gra da Kra qe va (u da qem
tek stu: Sa vet).

^lan 3.

Sa vet ima pred sed ni ka i {est ~la no va.
Sa vet se obra zu je u sle de }em sa sta vu:
- 2 ~la na iz lo kal ne sa mo u pra ve,
- 2 ~la na iz lo kal ne zdrav stve ne usta no ve,
- 1 ~lan iz Za vo da za jav no zdra vqe,
- 1 ~lan iz pri vat ne prak se, i
- 1 ~lan iz Re pu bli~ kog fon da za zdrav -

stve no osi gu ra we, Fi li ja la za Ra {ki okrug.

^lan 4.

Pred sed ni ka i ~la no ve Sa ve ta ime nu je
Skup {ti na gra da Kra qe va po seb nim re {e -
wem na man dat ni pe riod od ~e ti ri go di ne.
Dva ~la na iz lo kal ne sa mo u pra ve ime nu ju se
na pred log od bor ni~ kih gru pa, sra zmer no
bro ju od bor ni ka ko je ima ju u Skup {ti ni.

^lan 5.

Nad le ̀ no sti Sa ve ta su da:
1. pra ti i ko or di ni ra rad usta no va pri -

mar ne zdrav stve ne za {ti te, ~i ji je osni va~
lo kal na sa mo u pra va;

2. spro vo di me re u obla sti za {ti te pra -
va pa ci je na ta i to:

– raz ma tra pri go vo re o po vre di po je di -
na~ nih pra va pa ci je na ta na osno vu do sta -
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vqe nih i pri ku pqe nih do ka za i utvr |e nih
~i we ni ca,

- o utvr |e nim ~i we ni ca ma oba ve {ta va
pod no si o ca pri go vo ra i di rek to ra zdrav -
stve ne usta no ve, od no sno osni va ~a pri vat ne
prak se na ko ju se pri go vor od no si i da je od -
go va ra ju }e pre po ru ke,

- raz ma tra iz ve {ta je sa vet ni ka za za -
{ti tu pra va pa ci je na ta, pra ti ostva ri va we
pra va pa ci je na ta i pred la ̀ e me re za za {ti -
tu i pro mo ci ju pra va pa ci je na ta,

- pod no si go di {wi iz ve {taj o ra du i
pred u ze tim me ra ma za za {ti tu pra va pa ci -
je na ta Skup {ti ni gra da Kra qe va i mi ni -
star stvu nad le ̀ nom za po slo ve zdra vqa, a
ra di in for mi sa wa i ostva ri va wa po treb ne
sa rad we iz ve {taj do sta vqa i Za {tit ni ku
gra |a na.

3. pod sti ~e sa rad wu svih zdrav stve nih
usta no va sa te ri to ri je gra da Kra qe va i me -
|u sek tor sku sa rad wu;

4. pra ti zdrav stve no sta we sta nov ni {tva
i do no si Stra te gi ju jav nog zdra vqa gra da
Kra qe va;

5. una pre |u je od no se sa re pu bli~ kim i
re gi o nal nim in sti tu ci ja ma u obla sti
zdrav stva, usta no va ma i or ga ni za ci ja ma;

6. pred u zi ma i dru ge ak tiv no sti u ci qu
una pre |e wa si ste ma zdrav stve ne za {ti te i
zdra vqa sta nov ni {tva u skla du sa Po slov -
ni kom o ra du Sa ve ta.

^lan 6.

Pi ta wa iz nad le ̀ no sti Sa ve ta raz ma -
tra ju ~la no vi Sa ve ta na sed ni ca ma.

Sed ni cu Sa ve ta sa zi va pred sed nik Sa ve ta.
O na ~i nu ra da Sa vet do no si Po slov nik

o ra du.
^la no vi ma Sa ve ta pri pa da na kna da za

rad u skla du sa Od lu kom o na kna da ma za rad
i put nim tro {ko vi ma od bor ni ka, {e fo va,
za me ni ka {e fo va i teh ni~ kih se kre ta ra od -
bor ni~ kih gru pa u Skup {ti ni gra da Kra -
qe va i ~la no va rad nih te la Skup {ti ne,
gra do na ~el ni ka i Grad skog ve }a gra da Kra -
qe va („Slu ̀ be ni list gra da Kra qe va“, broj
8/08).

^lan 7.

Stru~ ne i ad mi ni stra tiv ne po slo ve za
po tre be Sa ve ta oba vqa Ode qe we za dru {tve -
ne de lat no sti Grad ske upra ve gra da Kra qe va.

^lan 8.

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

Skup{tina grada Kraqeva
Broj: 011-115/2013-III
Dana: 26. decembra 2013. godine 

Predsednik Skup{tine 
grada Kraqeva                       

Sreten Jovanovi}, s.r.______________________________

411.

Na osno vu ~la na 39. Za ko na o rav no prav -
no sti po lo va („Slu ̀ be ni gla snik Re pu bli -
ke Sr bi je“, broj 104/09), ~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 Re pu bli ke Sr bi je“,
broj 129/07) i ~la na 43 b Sta tu ta gra da Kra -
qe va („Slu ̀ be ni list gra da Kra qe va“, broj
15/2013 - pre ~i {}en tekst), 

Skup {ti na gra da Kra qe va na sed ni ci
odr ̀ a noj 25. i 26. de cem bra 2013. go di ne, do -
ne la je

O D  L U  K U

O OBRA ZO VA WU SA VE TA
ZA ROD NU RAV NO PRAV NOST

GRA DA KRA QE VA

^lan 1.

Ovom od lu kom obra zu je se Sa vet za rod nu
rav no prav nost, ure |u je se sa stav, nad le -
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`nost, na ~in ra da, pra va i du ̀ no sti pred -
sed ni ka i ~la no va Sa ve ta i dru ga pi ta wa od
zna ~a ja za rad Sa ve ta, u skla du sa za ko nom.

^lan 2.

Obra zu je se Sa vet za rod nu rav no prav -
nost, kao rad no te lo Skup {ti ne gra da Kra -
qe va (u da qem tek stu: Sa vet).

^lan 3.

Sa vet ima pred sed ni ka i {est ~la no va,
od ko jih naj ma we 30% mo ra bi ti pri pad ni -
ka onog po la ko ji je ma we za stu pqen.

^lan 4.

Pred sed ni ka i ~la no ve Sa ve ta za rod nu
rav no prav nost ime nu je Skup {ti na gra da
Kra qe va po seb nim re {e wem na man dat ni
pe riod od ~e ti ri go di ne na pred log od bor -
ni~ kih gru pa sra zmer no bro ju od bor ni ka
ko je ima ju u Skup {ti ni.

^lan 5.

Nad le ̀ no sti Sa ve ta su da:
- raz ma tra, pred la ̀ e i utvr |u je mi {qe -

we o pred lo zi ma od lu ka i dru gih pro pi sa i
op {tih aka ta iz nad le ̀ no sti lo kal ne sa -
mo u pra ve, a sa sta no vi {ta ostva ri va wa rod -
ne rav no prav no sti,

- raz ma tra pred lo ge za iz bor i ime no va -
wa o ko ji ma od lu ~u je Skup {ti na gra da Kra -
qe va sa sta no vi {ta ostva ri va wa rod ne rav -
no prav no sti, da je mi {qe we,

- u~e stvu je u kre i ra wu i pra ti ostva ri -
va we grad skih pro pi sa, stra te {kih do ku -
me na ta gra da, bu xe ta kao i efek te po seb nih

me ra na ostva ri va we rod ne rav no prav no sti
u gra du,

- i sa ra |u je sa rad nim te li ma Skup {ti -
ne gra da Kra qe va po pi ta wi ma wi ho ve nad -
le ̀ no sti, a ko je se od no se na rod nu rav no -
prav nost,

- ini ci ra i sta ra se o usva ja wu lo kal -
nog ak ci o nog pla na gra da Kra qe va za ostva -
ri va we rod ne rav no prav no sti na lo kal nom
ni vou,

- pred la ̀ e ak ci je i pred la ̀ e pred u zi -
ma we kon kret nih me ra za po sti za we rod ne
rav no prav no sti,

- pra ti ostva ri va we rav no prav no sti po -
lo va, pred la ̀ e ak tiv no sti i pred u zi ma we
me ra, po seb no onih ko ji ma se ostva ru je po li -
ti ka jed na kih mo gu} no sti na ni vou gra da,

- ini ci ra sa rad wu sa dru gim gra do vi ma
iz ze mqe i ino stran stva, udru ̀ e wi ma gra -
|a na i aso ci ja ci ja ma gra do va i op {ti na na
ak tiv no sti ma za una pre |e we rod ne rav no -
prav no sti, 

- oba vqa i dru ge po slo ve iz do me na nad -
le ̀ no sti gra da, a ko ji se od no se na ostva ri -
va we rod ne rav no prav no sti u gra du, pro pi -
sa ne Usta vom, za ko nom i Sta tu tom gra da.

^lan 6.

Pi ta wa iz nad le ̀ no sti Sa ve ta raz ma -
tra ju ~la no vi Sa ve ta na sed ni ca ma.

Sed ni cu Sa ve ta sa zi va pred sed nik Sa ve ta.
Sed ni ci Sa ve ta mo gu pri su stvo va ti i

u~e stvo va ti u we nom ra du i dru ga li ca po
po zi vu, bez pra va od lu ~i va wa.

O na ~i nu ra da Sa vet do no si Po slov nik
o ra du.

^la no vi ma Sa ve ta pri pa da na kna da za
rad u skla du sa  Od lu kom o na kna da ma za rad
i put nim tro {ko vi ma od bor ni ka, {e fo va,
za me ni ka {e fo va i teh ni~ kih se kre ta ra od -
bor ni~ kih gru pa u Skup {ti ni gra da Kra -
qe va i ~la no va rad nih te la Skup {ti ne,
gra do na ~el ni ka i Grad skog ve }a gra da Kra -
qe va („Slu ̀ be ni list gra da Kra qe va“, broj
8/08).
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^lan 7.

Stru~ ne i ad mi ni stra tiv ne po slo ve za
po tre be Sa ve ta oba vqa Ode qe we za dru {tve ne
de lat no sti Grad ske upra ve gra da Kra qe va.

^lan 8.

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

Skup{tina grada Kraqeva
Broj: 011-116/2013-III
Dana: 26. decembra 2013. godine 

Predsednik Skup{tine 
grada Kraqeva                       

Sreten Jovanovi}, s.r.______________________________

412.

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), ~la na 26. stav 1.
ta~ ka 9. i ~la na 121. stav 1. Sta tu ta gra da
Kra qe va („Slu ̀ be ni list gra da Kra qe va“,
broj 15/13 - pre ~i {}en tekst), 

Skup {ti na gra da Kra qe va, na sed ni ci
odr ̀ a noj da na 25. i 26. decem bra 2013. go di -
ne, do ne la je

O D L U K U

O USVA JA WU LO KAL NOG AK CI O NOG
PLA NA ROD NE RAV NO PRAV NO STI

GRA DA KRA QE VA ZA PE RIOD
OD 2014 - 2018. GO DI NE

I

Usva ja se Lo kal ni ak ci o ni plan (LAP)
rod ne rav no prav no sti gra da Kra qe va za pe -
riod od 2014. - 2018. go di ne, kao stra te {ki
do ku ment iz obla sti rod ne rav no prav no sti,

a u ci qu una pre |e wa rod ne rav no prav no sti
u gra du Kra qe vu.

II

Sa stav ni deo ove od lu ke je Lo kal ni ak -
ci o ni plan rod ne rav no prav no sti gra da
Kra qe va za pe riod od 2014. - 2018. go di ne.

III

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

Skup{tina grada Kraqeva
Broj: 011-124/2013-III
Dana: 26. decembra 2013. godine 

Predsednik Skup{tine 
grada Kraqeva                       

Sreten Jovanovi}, s.r.______________________________

413.

Na osno vu ~la na 17. Za ko na o mla di ma
(„Slu ̀ be ni gla snik RS“, broj 50/11), ~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)
i ~la na 43v 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 25. i 26. de cem bra 2013. go di ne, do -
ne la je

O D  L U  K U

O OBRA ZO VA WU SA VE TA ZA MLA DE
GRA DA KRA QE VA

^lan 1.

Ovom od lu kom obra zu je se Sa vet za mla -
de, ure |u je se sa stav, nad le ̀ nost, na ~in ra -
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da, pra va i du ̀ no sti pred sed ni ka i ~la no -
va Sa ve ta i dru ga pi ta wa od zna ~a ja za rad
Sa ve ta, u skla du sa za ko nom.

^lan 2.

Sa vet za mla de obra zu je se kao rad no te -
lo Skup {ti ne gra da Kra qe va (u da qem tek -
stu: Sa vet).

^lan 3.

Sa vet ima pred sed ni ka i {est ~la no va,
od ko jih naj ma we jed nu po lo vi nu ~i ne mla -
di sta ro sti od 18 do 30 go di na.

Sa vet se obra zu je u sle de }em sa sta vu:
- 2 ~la na iz lo kal ne sa mo u pra ve,
- 1 ~lan iz Na ci o nal ne slu ̀ be za za po -

{qa va we,
- 1 ~lan iz lo kal ne zdrav stve ne usta no -

ve,
- 1 ~lan pred stav nik u~e ni~ kih ili

stu dent skih udru ̀ e wa i
- 2 ~la na iz ne vla di nih or ga ni za ci ja

ko je se ba ve mla di ma.

^lan 4.

Pred sed ni ka i ~la no ve Sa ve ta ime nu je
Skup {ti na gra da Kra qe va po seb nim re {e -
wem na man dat ni pe riod od ~e ti ri go di ne.
Dva ~la na iz lo kal ne sa mo u pra ve ime nu ju se
na pred log od bor ni~ kih gru pa, sra zmer no
bro ju od bor ni ka ko je ima ju u Skup {ti ni.

^lan 5.

Nad le ̀ no sti Sa ve ta su da:
– ini ci ra i u~e stvu je u iz ra di lo kal ne

omla din ske po li ti ke u obla sti obra zo va wa,

spor ta, ko ri {}e wa slo bod nog vre me na, po -
ve }a wa za po sle no sti, in for mi sa wa, ak tiv -
nog u~e {}a u obez be |i va wu jed na kih {an si,
zdrav stva, kul tu re, rav no prav no sti po lo va,
spre ~a va wu na si qa i kri mi na li te ta, pri -
stu pa pra vi ma, odr ̀ i vog raz vo ja i `i vot ne
sre di ne i dru gim obla sti ma od zna ~a ja za
mla de;

– u~e stvu je u iz ra di po seb nih lo kal nih
ak ci o nih pla no va, pro gra ma i po li ti ka u
sa gla sno sti sa Na ci o nal nom stra te gi jom za
mla de i pra ti wi ho vo ostva ri va we;

– da je mi {qe we o pi ta wi ma od zna ~a ja
za mla de i o wi ma oba ve {ta va or ga ne gra da
Kra qe va;

– da je mi {qe we na na cr te, pro pi se i od -
lu ke ko je do no si Skup {ti na gra da Kra qe va
u obla sti ma od zna ~a ja za mla de;

– usva ja go di {we i pe ri o di~ ne iz ve -
{ta je o ostva ri va wu lo kal ne omla din ske
po li ti ke i lo kal nih ak ci o nih pla no va i
pro gra ma za mla de i pod no si ih Skup {ti na
gra da Kra qe va, na raz ma tra we i usva ja we; 

– ini ci ra pri pre mu pro je ka ta ili u~e -
{}e gra da Kra qe va u pro gra mi ma i pro jek -
ti ma za mla de u ci qu una pre |e wa po lo ̀ a ja
mla dih i obez be |e wa ostva ri va wa wi ho vih
pra va ko ja su u nad le ̀ no sti gra da;

– pod sti ~e sa rad wu iz me |u gra da i
omla din skih or ga ni za ci ja i udru ̀ e wa i
da je po dr {ku re a li za ci ji wi ho vih ak tiv -
no sti;

– pod sti ~e ostva ri va we me |u op {tin ske
sa rad we ko ja se od no si na omla di nu i o tom
oba ve {ta va or ga ne gra da;

– da je mi {qe we o pred lo zi ma pro je ka ta
od zna ~a ja za mla de ko ji se de li mi~ no ili
pot pu no fi nan si ra ju iz bu xe ta gra da, pra ti
wi ho vo ostva ri va we i da je svo je mi {qe we
nad le ̀ nom or ga nu gra da.

^lan 6.

Pi ta wa iz nad le ̀ no sti Sa ve ta raz ma -
tra ju ~la no vi Sa ve ta na sed ni ca ma.

Sed ni cu Sa ve ta sa zi va pred sed nik Sa ve ta.
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O na ~i nu ra da Sa vet do no si Po slov nik
o ra du.

^la no vi ma Sa ve ta pri pa da na kna da za
rad u skla du sa Od lu kom o na kna da ma za rad
i put nim tro {ko vi ma od bor ni ka, {e fo va,
za me ni ka {e fo va i teh ni~ kih se kre ta ra od -
bor ni~ kih gru pa u Skup {ti ni gra da Kra -
qe va i ~la no va rad nih te la Skup {ti ne,
gra do na ~el ni ka i Grad skog ve }a gra da Kra -
qe va („Slu ̀ be ni list gra da Kra qe va“, broj
8/08).

^lan 7.

Stru~ ne i ad mi ni stra tiv ne po slo ve za
po tre be Sa ve ta oba vqa Ode qe we za dru {tve -
ne de lat no sti Grad ske upra ve gra da Kra qe -
va.

^lan 8.

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

Skup{tina grada Kraqeva
Broj: 011-117/2013-III
Dana: 26. decembra 2013. godine 

Predsednik Skup{tine 
grada Kraqeva                       

Sreten Jovanovi}, s.r.______________________________

414.

Na osno vu ~la na 38. stav 1, u ve zi sa ~la -
nom 39. stav 4. Za ko na o pra vi ma pa ci je na ta
(„Slu ̀ be ni gla snik Re pu bli ke Sr bi je“,
broj 45/13), Pra vil ni ka o na ~i nu po stu pa wa
po pri go vo ru, obra scu i sa dr ̀ a ju za pi sni ka

i iz ve {ta ja sa vet ni ka za za {ti tu pra va pa -
ci je na ta („Slu ̀ be ni gla snik Re pu bli ke
Sr bi je“, broj 71/13), ~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) 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 25. i 26. de cem bra 2013. go di ne, do -
ne la je 

O D  L U  K U

O SA VET NI KU ZA ZA [TI TU PRA VA
PA CI JE NA TA NA TE RI TO RI JI GRA DA

KRA QE VA

^lan 1.

Ovom od lu kom ure |u je se or ga ni zo va we,
fi nan si ra we i uslo vi ra da sa vet ni ka pa ci -
je na ta, u skla du sa po tre ba ma pa ci je na ta i
ka pa ci te ti ma zdrav stve ne slu ̀ be na te ri -
to ri ji gra da, a u svr hu za {ti te pra va pa ci -
je na ta. 

^lan 2.

Sa vet nik pa ci je na ta oba vqa po slo ve za -
{ti te pra va pa ci je na ta po pod ne tim pri go -
vo ri ma i pru ̀ a po treb ne in for ma ci je i sa -
ve te u ve zi sa pra vi ma pa ci je na ta. 

^lan 3.

Po slo ve sa vet ni ka pa ci je na ta oba vqa
di plo mi ra ni prav nik sa po lo ̀ e nim stru~ -
nim is pi tom za rad u or ga ni ma dr ̀ av ne
upra ve, sa naj ma we 3 go di ne rad nog is ku stva
u stru ci i po zna va wem pro pi sa iz obla sti
zdra vqa. 
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^lan 4.

Sa vet nik pa ci je na ta ima slu ̀ be nu le -
gi ti ma ci ju, ko jom se iden ti fi ku je pri li -
kom do la ska u zdrav stve nu usta no vu, pri vat -
nu prak su, i dru go prav no li ce ko je oba vqa
od re |e ne po slo ve iz zdrav stve ne de lat no sti. 

Obra zac i sa dr ̀ i nu zdrav stve ne le gi -
ti ma ci je pro pi su je mi ni star nad le ̀ an za
po slo ve zdra vqa. 

^lan 5.

Zdrav stve na usta no va, pri vat na prak sa
i prav na li ca iz ~la na 4. stav 1. du ̀ na su da
na vid nom me stu is tak nu ime i pre zi me,
rad no vre me sa vet ni ka pa ci je na ta, kao adre -
su i broj te le fo na na ko ji se pa ci jent mo ̀ e
obra ti ti ra di za {ti te svo jih pra va. 

^lan 6.

Pa ci jent, od no sno we gov za kon ski za -
stup nik, mo ̀ e pod ne ti pri go vor sa vet ni ku
pa ci je na ta, pi sme no ili usme no na za pi -
snik. 

Po pri go vo ru, sa vet nik pa ci je na ta od -
mah, a naj ka sni je u ro ku od pet rad nih da na
od da na pod no {e wa pri go vo ra, utvr |u je sve
bit ne okol no sti i ~i we ni ce u ve zi sa na vo -
di ma iz ne tim u pri go vo ru. 

^lan 7.

U ci qu efi ka snog ra da sa vet ni ka pa ci -
je na ta, zdrav stve na usta no va, pri vat na
prak sa i prav na li ca du ̀ ni su da sa vet ni -
ku pa ci je na ta, u pri su stvu zdrav stve nog
rad ni ka, omo gu }e uvid u me di cin sku do ku -
men ta ci ju pa ci jen ta, ko ja je u ve zi sa na vo -
di ma iz ne tim u pri go vo ru. 

Zdrav stve na usta no va, pri vat na prak sa
i prav na li ca oba ve zni su da, na zah tev sa -
vet ni ka pa ci je na ta, u po stup ku po pri go vo -
ru, bez od la ga wa, a naj ka sni je u ro ku od pet
rad nih da na, do sta ve sa vet ni ku pa ci je na ta
sve tra ̀ e ne in for ma ci je, po dat ke i mi -
{qe wa. 

Na kon utvr |i va wa svih re le vant nih
~i we ni ca i okol no sti, sa vet nik pa ci je na ta
sa ~i wa va iz ve {taj, ko ji od mah, a naj ka sni -
je u ro ku od tri rad na da na, do sta vqa pod no -
si o cu pri go vo ra, ru ko vo di o cu or ga ni za ci o -
ne je di ni ce i di rek to ru zdrav stve ne usta -
no ve, od no sno osni va ~u pri vat ne prak se. 

Di rek tor zdrav stve ne usta no ve, od no sno
osni va~ pri vat ne prak se, oba ve zan je da u
ro ku od pet rad nih da na od do bi ja wa iz ve -
{ta ja sa vet ni ka pa ci je na ta, do sta vi sa vet -
ni ku pa ci je na ta oba ve {te we o po stu pa wu i
pred u ze tim me ra ma u ve zi sa pri go vo rom. 

^lan 8.

Pod no si lac pri go vo ra, ko ji je ne za do vo -
qan iz ve {ta jem sa vet ni ka pa ci je na ta, mo -
`e se, u skla du sa za ko nom, obra ti ti Sa ve tu
za zdrav stvo gra da Kra qe va, zdrav stve noj
in spek ci ji, od no sno nad le ̀ nom or ga nu or -
ga ni za ci je zdrav stve nog osi gu ra wa kod ko je
je pa ci jent zdrav stve no osi gu ran. 

^lan 9.

Sa vet nik pa ci je na ta do sta vqa me se~ ni
iz ve {taj o pod ne tim pri go vo ri ma di rek to -
ru zdrav stve ne usta no ve, ra di we go vog in -
for mi sa wa i pred u zi ma wa od re |e nih me ra
u okvi ru we go ve nad le ̀ no sti. 

Sa vet nik pa ci je na ta do sta vqa tr o me -
se~ ni, {e sto me se~ ni i go di {wi iz ve {taj
Sa ve tu za zdrav stvo gra da Kra qe va. 
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Na ~in po stu pa wa po pri go vo ru, obra zac
i sa dr ̀ aj za pi sni ka i iz ve {ta ja sa vet ni ka
pa ci je na ta pr o pi su je mi ni star zdra vqa. 

^lan 10.

Fi nan si ra we ra da sa vet ni ka pa ci je na -
ta vr {i }e se iz bu xe ta gra da Kra qe va. 

^lan 11.

Nov ~a nom ka znom od 20.000 do 50.000 di -
na ra ka zni }e se za pre kr {aj sa vet nik pa ci -
je na ta, ako ne do sta vqa me se~ ni iz ve {taj
di rek to ru zdrav stve ne usta no ve, od no sno tr -
o me se~ ni, {e sto me se~ ni i go di {wi iz ve -
{taj Sa ve tu za zdrav stvo gra da Kra qe va
(~lan 9. stav 1. i stav 2.).

^lan 12.

Nad zor nad ra dom sa vet ni ka pa ci je na ta
vr {i }e Sa vet za zdrav stvo gra da Kra qe va i
mi ni star stvo nad le ̀ no za po slo ve zdra vqa. 

^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 grada Kraqeva
Broj: 011-118/2013-III
Dana: 26. decembra 2013. godine 

Predsednik Skup{tine 
grada Kraqeva                       

Sreten Jovanovi}, s.r.______________________________

415.

Na osno vu ~la na 93. stav 1. Za ko na o lo -
kal noj sa mo u pra vi („Slu ̀ be ni gla snik
RS“, broj 129/07) i ~la na 26. ta~ ka 34. Sta tu -
ta gra da Kra qe va“ („Slu ̀ be ni list gra da
Kra qe va“ broj 15/2013 – pre ~i {}en tekst),

Skup {ti na gra da Kra qe va, na sed ni ci
odr ̀ a noj da na 25. i 26. de cem bra 2013. go di -
ne do ne la je:

O D L U K U

O DO PU NI OD LU KE O OD RE \I VA WU
NA ZI VA NA SE QA, TR GO VA I ULI CA

NA TE RI TO RI JI OP [TI NE KRA QE VO

^lan 1.

U Od lu ci o od re |i va wu na zi va, na se qa,
tr go va i uli ca na te ri to ri ji op {ti ne Kra -
qe vo („Slu ̀ be ni list op {ti ne Kra qe vo“,
broj 6/83,9/87,7/90/1/92,10/05,9/06,16/07 i
20/11) vr {e se sle de }e do pu ne:

^lan 2.

U ~la nu 4. Po gla vqe II za na se qe no me -
sto Rib ni ca po sle red nog bro ja 103. do da je
se:

104. Uli ca De ja na Pan dr ca Pa ki ja, uli -
ca ko ja od kra ja @i~ ke uli ce, po sle Ko va~ -
kog po to ka, odva ja de sno i ide pa ra lel no sa
wim oko 308m du ̀ i ne, a za tim skre }e le vo
du ̀ i ne oko 130m.

U ~la nu 4. po sle po gla vqa IX do da je se
po gla vqe

X. U na se qe nom me stu Ra ti na 
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1. Uli ca Ivi ce Dra gaw ca Buc ka, uli ca
ko ja od ma gi stral nog pu ta Kra qe vo – Vr -
wa~ ka ba wa, pre mo sti }a ko ji ide pre ko re -
~i ce So vqak skre }e de sno pru ̀ a ju }i se jed -
nim de lom po red voj nih ma ga ci na ka unu -
tra {wo sti u du ̀ i ni od 1360m.

^lan 3.

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

Skup{tina grada Kraqeva
Broj: 011-119/2013-III
Dana: 26. decembra 2013. godine 

Predsednik Skup{tine 
grada Kraqeva                       

Sreten Jovanovi}, s.r.______________________________

416.

Na osno vu ~la no va 46, 47, 48, 50, a u ve zi
sa ~la nom 94. i 95. Za ko na o zdrav stve noj za -
{ti ti („Slu ̀ be ni gla snik RS“, broj 107/05,
72/09 - dr. za kon, 88/10, 99/2010, 57/11, 119/12,
i 45/13 - dr. za kon), ~la na 5. Ured be o Pla nu
mre ̀ e zdrav stve nih usta no va i ta~ ke X Ta -
be le iz Ured be o Pla nu mre ̀ e zdrav stve nih
usta no va („Slu ̀ be ni gla snik Re pu bli ke
Sr bi je“, broj 42/06, 119/07, 84/08, 71/09,
85/09, 24/10, 6/12 i 37/12), ~la na 32. stav 1.
ta~ ka 8, 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 Re pu bli ke Sr bi je“, broj 129/07) i ~la -
na 26. stav 1. 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  25. i 26. de cem bra 2013.  go di ne,
do ne la je

OD LU KU

O OSNI VA WU DO MA ZDRA VQA
„KRA QE VO“ U KRA QE VU

^lan 1.

Ovom Od lu kom re gu li {e se po stu pak ko -
jim grad Kra qe vo pre u zi ma od Re pu bli ke Sr -
bi je osni va~ ka pra va nad Do mom zdra vqa
„Kra qe vo“ sa se di {tem u Kra qe vu, iz dva ja -
wem or ga ni za ci o ne je di ni ce Dom zdra vqa iz
Zdrav stve nog cen tra „Stu de ni ca“ Kra qe vo.

Pre u zi ma ju }i osni va~ ka pra va i oba ve -
ze od Re pu bli ke Sr bi je, a u skla du sa Za ko -
nom o zdrav stve noj za {ti ti i Ured bom o
Pla nu mre ̀ e zdrav stve nih usta no va, grad
Kra qe vo ovom od lu kom osni va zdrav stve nu
usta no vu u dr ̀ av noj svo ji ni Dom zdra vqa
„Kra qe vo“.

^lan 2.

Pra va i oba ve ze osni va ~a Do ma zdra vqa
„Kra qe vo“, u skla du sa Za ko nom o zdrav stve -
noj za {ti ti, vr {i grad Kra qe vo (u da qem
tek stu: Osni va~).

Se di {te Osni va ~a je u Kra qe vu, Trg Jo -
va na Sa ri }a br. 1.

^lan 3.

Na ziv zdrav stve ne usta no ve je Dom zdra -
vqa „Kra qe vo“ u Kra qe vu (u da qem tek stu:
Dom zdra vqa).

Se di {te Do ma zdra vqa je u Kra qe vu,
Uli ca Jug Bog da no va br. 110.
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^lan 4.

Dom zdra vqa je zdrav stve na usta no va ko -
ja ima svoj stvo prav nog li ca.

Na osni va we, or ga ni za ci ju i rad Do ma
zdra vqa pri me wu ju se pro pi si o jav nim
slu ̀ ba ma i zdrav stve noj za {ti ti.

Dom zdra vqa ima svoj pe ~at i {tam biq.
Iz gled i sa dr ̀ i na pe ~a ta i {tam bi qa
utvr |u ju se Sta tu tom Do ma zdra vqa.

O pro me ni na zi va i se di {ta od lu ~u je
Uprav ni od bor Do ma zdra vqa, uz sa gla snost
Osni va ~a.

^lan 5.

Dom zdra vqa je zdrav stve na usta no va u
ko joj se oba vqa zdrav stve na de lat nost na
pri mar nom ni vou na te ri to ri ji gra da Kra -
qe va i obez be |u je:

– naj ma we pre ven tiv na zdrav stve na za -
{ti ta za sve ka te go ri je sta nov ni {tva,

– hit na me di cin ska po mo},
– op {ta me di ci na,
– zdrav stve na za {ti ta `e na i de ce,
– pa tro na ̀ na slu ̀ ba,
– la bo ra to rij ska i dru ga di jag no sti ka,
– pre ven ci ja i le ~e we u obla sti sto ma -

to lo {ke zdrav stve ne za {ti te,
– zdrav stve na za {ti ta za po sle nih, od no -

sno me di ci ne ra da i fi zi kal na me di ci na i
re ha bi li ta ci ja, ako oba vqa we ove zdrav -
stve ne de lat no sti ni je or ga ni zo va no u dru -
goj zdrav stve noj usta no vi na te ri to ri ji za
ko ju je osno van Dom zdra vqa,

– sa ni tet ski pre voz ako ta slu ̀ ba ni je
or ga ni zo va na u bol ni ci ili dru goj zdrav -
stve noj usta no vi na te ri to ri ji za ko ju je
Dom zdra vqa osno van,

– far ma ce ut ska zdrav stve na de lat nost i
– dru ge zdrav stve ne uslu ge u skla du sa

za ko nom i Ured bom o Pla nu mre ̀ e zdrav -
stve nih usta no va.

^lan 6.

De lat no sti Do ma zdra vqa su:
– 86.2 Me di cin ska i sto ma to lo {ka

prak sa,
– 86.21 Op {ta me di cin ska prak sa
– 86.22 Spe ci ja li sti~ ka me di cin ska pra-

k sa,
– 86.23 Sto ma to lo {ka prak sa
– 86.9 Osta la zdrav stve na za {ti ta
– 86.90 Osta la zdrav stve na za {ti ta.

^lan 7.

Sred stva za rad Do ma zdra vqa su u dr -
`av noj svo ji ni.

Dom zdra vqa mo ̀ e sti ca ti sred stva za
rad od:

– or ga ni za ci je zdrav stve nog osi gu ra wa,
– bu xe ta,
– pro da je uslu ga i pro iz vo da ko je su u

ne po sred noj ve zi sa de lat no {}u Do ma zdra -
vqa,

– oba vqa wa na u~ no i stra ̀ i va~ ke i obra -
zov ne de lat no sti,

– iz da va wa u za kup slo bod nog ka pa ci te ta,
– le ga ta,
– po klo na,
– za ve {ta wa, i
– dru gih iz vo ra u skla du sa za ko nom.

^lan 8.

Sred stva i imo vi nu za osni va we Do ma
zdra vqa ~i ni deo sred sta va, imo vi ne, pra va
i oba ve ze Zdrav stve nog cen tra „Stu de ni ca“
Kra qe vo, ko je je do sa da ko ri sti la or ga ni -
za ci o na je di ni ca Dom zdra vqa utvr |e na bi -
lan som sta wa Zdrav stve nog cen tra „Stu de -
ni ca“ Kra qe vo - Bol ni ca i Dom zdra vqa na
dan 31.12.2012. go di ne i sve evi den ti ra ne
pro me ne u po slov nim kwi ga ma u or ga ni za -
ci o noj je di ni ci Dom zdra vqa ko je su na sta -
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le od ta da do da na upi sa Do ma zdra vqa u sud -
ski re gi star.

Dom zdra vqa po ~i we sa ra dom da nom
upi sa u sud ski re gi star.

^lan 9.

Da nom po ~et ka ra da Dom zdra vqa pre u -
zi ma sred stva, imo vi nu, pra va, oba ve ze i za -
po sle ne Zdrav stve nog cen tra „Stu de ni ca“
Kra qe vo ko ji su ras po re |e ni u Dom zdra -
vqa, u skla du sa ~la nom 8. ove od lu ke.

^lan 10.

Osni va~ je u oba ve zi da u bu xe tu gra da
obez be di sred stva za rad Do ma zdra vqa ko ja
ob u hva ta ju iz grad wu, odr ̀ a va we i opre ma -
we Do ma zdra vqa, in ve sti ci o no ula ga we,
in ve sti ci o no i te ku }e odr ̀ a va we pro sto -
ri ja, na bav ku me di cin ske i ne me di cin ske
opre me i pre vo znih sred sta va, opre me u
obla sti zdrav stve nog in for ma ci o nog si ste -
ma, kao i dru ge oba ve ze od re |e ne za ko nom i
ovom od lu kom.

^lan 11.

Dom zdra vqa ima sva ovla {}e wa u prav -
nom pro me tu sa tre }im li ci ma.

Za svo je oba ve ze Dom zdra vqa od go va ra
ce lo kup nom svo jom imo vi nom.

Osni va~ za oba ve ze Do ma zdra vqa od go -
va ra na na ~in i pod uslo vom pro pi sa nim za -
ko nom.

^lan 12.

Dom zdra vqa ima pra vo i du ̀ nost da iz -
vr {a va po slo ve i za dat ke za ko je je osno van

i da pod no si od go va ra ju }e iz ve {ta je ili in -
for ma ci je o ra du i po slo va wu na zah tev
Osni va ~a.

^lan 13.

Me |u sob na pra va, oba ve ze i od go vo r no -
sti iz me |u Osni va ~a i Do ma zdra vqa ure |u -
ju se u skla du sa za ko nom, ovom od lu kom,
Sta tu tom Do ma zdra vqa i dru gim op {tim
ak ti ma.

^lan 14.

Or ga ni Do ma zdra vqa su: di rek tor,
Uprav ni od bor i Nad zor ni od bor.

Dom zdra vqa mo ̀ e ima ti i za me ni ka
di rek to ra, ko ji se ime nu je i raz re {a va pod
uslo vi ma, na na ~in i po po stup ku ko ji je
pro pi san za ime no va we i raz re {e we di rek -
to ra zdrav stve ne usta no ve.

Di rek to ra, za me ni ka di rek to ra, ~la no -
ve Uprav nog od bo ra i Nad zor nog od bo ra ime -
nu je i raz re {a va Osni va~.

^lan 15.

Di rek tor Do ma zdra vqa ime nu je se na
pe riod od ~e ti ri go di ne, naj vi {e dva pu ta
uza stop no, na pred log Uprav nog od bo ra ko ji
ras pi su je jav ni kon kurs.

Man dat di rek to ra Do ma zdra vqa se ra -
~u na od da na stu pa wa na du ̀ nost.

Uslo vi za ime no va we i raz re {e we di -
rek to ra ure |u ju se Sta tu tom Do ma zdra vqa u
skla du sa za ko nom.

^lan 16.

Di rek tor Do ma zdra vqa or ga ni zu je rad
i ru ko vo di pr o ce som ra da, pred sta vqa i za -
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stu pa Dom zdra vqa i od go vo ran je za za ko ni -
tost ra da Do ma zdra vqa.

U ostva ri va wu oba ve za iz sta va 1. ovog
~la na, di rek tor pod no si Uprav nom od bo ru
tr o me se~ ne i {e sto me se~ ne iz ve {ta je o po -
slo va wu Do ma zdra vqa, pred la ̀ e plan i
pro gram ra da Do ma zdra vqa i pred u zi ma me -
re za wi ho vo spro vo |e we, iz vr {a va od lu ke
Uprav nog i Nad zor nog od bo ra, do no si akt o
or ga ni za ci ji i si ste ma ti za ci ji po slo va,
oba vqa i dru ge po slo ve utvr |e ne Sta tu tom
Do ma zdra vqa.

Pra va i oba ve ze di rek to ra ure |u ju se
Sta tu tom Do ma zdra vqa u skla du sa za ko -
nom.

^lan 17.

Uprav ni od bor Do ma zdra vqa ima pet
~la no va, od ko jih su tri ~la na pred stav ni -
ci Osni va ~a, a dva ~la na su pred stav ni ci
Do ma zdra vqa.

^la no vi Uprav nog od bo ra Do ma zdra vqa
ime nu ju se na pe riod od ~e ti ri go di ne.

Naj ma we je dan ~lan iz re da za po sle nih
u Uprav nom od bo ru mo ra bi ti zdrav stve ni
rad nik sa vi so kom stru~ nom spre mom.

^lan 18.

Uprav ni od bor Do ma zdra vqa:
– do no si Sta tut Do ma zdra vqa uz sa gla -

snost Osni va ~a,
– do no si dru ge op {te ak te u skla du sa

za ko nom,
– od lu ~u je o po slo va wu Do ma zdra vqa,
– do no si pro gram ra da i raz vo ja,
– do no si fi nan sij ski plan i go di {wi

ob ra ~un Do ma zdra vqa u skla du sa za ko nom,
– usva ja go di {wi iz ve {taj o ra du i po -

slo va wu Do ma zdra vqa,
– od lu ~u je o ko ri {}e wu sred sta va Do ma

zdra vqa, u skla du sa za ko nom,

– ras pi su je jav ni kon kurs i spro vo di
po stu pak iz bo ra kan di da ta za oba vqa we
funk ci je di rek to ra,

– oba vqa i dru ge po slo ve utvr |e ne za ko -
nom i Sta tu tom.

^lan 19.

Nad zor ni od bor ima tri ~la na, od ko jih
su dva ~la na pred stav ni ci Osni va ~a, a je dan
~lan pred stav nik Do ma zdra vqa.

^la no vi Nad zor nog od bo ra ime nu ju se
na pe riod od ~e ti ri go di ne.

^lan 20.

Nad zor ni od bor oba vqa nad zor nad ra -
dom i po slo va wem Do ma zdra vqa.

^lan 21.

Dom zdra vqa ima stru~ ne or ga ne i to:
1) stru~ ni sa vet,
2) stru~ ni ko le gi jum,
3) eti~ ki od bor, i
4) ko mi si ju za una pre |e we kva li te ta ra da.

^lan 22.

Dom zdra vqa ima Sta tut ko jim se ure |u -
je de lat nost, unu tra {wa or ga ni za ci ja,
upra vqa we, po slo va we, uslo vi za ime no va -
we i raz re {e we di rek to ra, za me ni ka di rek -
to ra, od no sno po mo} ni ka di rek to ra za obra -
zov ni i na u~ no i stra ̀ i va~ ki rad, kao i dru -
ga pi ta wa od zna ~a ja za rad Do ma zdra vqa.

Sta tut Do ma zdra vqa do no si Uprav ni
od bor i na isti sa gla snost da je Osni va~.

Na od red be Sta tu ta Do ma zdra vqa u de lu
ko jim se ure |u je oblast zdrav stve ne za {ti -
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te, od no sno spe ci jal no sti iz ko jih ona oba -
vqa zdrav stve nu de lat nost, unu tra {wu or -
ga ni za ci ju i uslo ve za ime no va we i raz re -
{e we di rek to ra pret hod no se pri ba vqa mi -
{qe we nad le ̀ nog Mi ni star stva.

^lan 23.

Dom zdra vqa mo ̀ e se uki nu ti, spo ji ti
sa dru gom zdrav stve nom usta no vom ili po de -
li ti na vi {e zdrav stve nih usta no va, u
skla du sa za ko nom.

O uki da wu, spa ja wu i po de li zdrav stve -
nih usta no va u dr ̀ av noj svo ji ni od lu ~u je
Vla da, u skla du sa Pla nom mre ̀ e, uz kon -
sul ta ci ju sa Osni va ~em.

^lan 24.

Do ime no va wa Uprav nog od bo ra Do ma
zdra vqa, we go vu funk ci ju vr {i }e Pri vre -
me ni uprav ni od bor, ko ji ime nu je Skup {ti -
na gra da Kra qe va.

Do ime no va wa Nad zor nog od bo ra Do ma
zdra vqa, we go vu funk ci ju vr {i }e Pri vre -
me ni Nad zor ni od bor, ko ji ime nu je Skup -
{ti na gra da Kra qe va.

^lan 25.

Pri vre me ni Uprav ni od bor Do ma zdra -
vqa do ne }e Sta tut Do ma zdra vqa i dru ge ak -
te po treb ne za upis Do ma zdra vqa u sud ski
re gi star, kao i po ~e tak ra da Do ma zdra vqa.

Rok za do no {e we Sta tu ta je 60 da na od
da na do no {e wa ove od lu ke, a rok za do sta -
vqa we istog Osni va ~u je pet da na od da na
pri ba vqa wa pret hod nog mi {qe wa nad le -
`nog Mi ni star stva.

^lan 26.

Osni va~ }e ime no va ti vr {i o ca du ̀ no -
sti di rek to ra i ~la no ve Pri vre me nog
uprav nog od bo ra i Pri vre me nog nad zor nog
od bo ra Do ma zdra vqa u ro ku od 30 da na od
da na stu pa wa na sna gu ove Od lu ke. 

^lan 27.

Vr {i lac du ̀ no sti di rek to ra je ovla -
{}en da u Re gi star iz vr {i upis o pro me ni
osni va~ kih pra va i spro ve de od go va ra ju }e
me re ko je }e omo gu }i ti Osni va ~u da ime nu je
di rek to ra, ~la no ve Uprav nog i Nad zor nog
od bo ra Do ma zdra vqa.

^lan 28.

Do do no {e wa op {tih aka ta Do ma zdra -
vqa pri me wi va }e se po sto je }a ak ta Zdrav -
stve nog cen tra „Stu de ni ca“ Kra qe vo, ako
ni su u su prot no sti sa ovom od lu kom.

^lan 29.

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

Skup{tina grada Kraqeva
Broj: 011-123/2013-III
Dana: 26. decembra 2013. godine 

Predsednik Skup{tine 
grada Kraqeva                       

Sreten Jovanovi}, s.r.______________________________
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417.

Na osno vu ~la na 178. Za ko na o ener ge ti -
ci („Slu ̀ be ni gla snik RS“, broj 57/2011,
80/2011, 93/2012 i 124/2012), ~la na 47. stav 1.
Od lu ke o uslo vi ma i na ~i nu snab de va wa to -
plot nom ener gi jom gra da Kra qe va („Slu -
`be ni list gra da Kra qe va“, broj 20/10 i
28/13), ~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), na sed ni ci odr ̀ a noj da -
na 25. i 26. de cem bra 2013. go di ne,

Skup {ti na gra da Kra qe va je do ne la

IZ ME NE I DO PU NE

Ta rif nog si ste ma za ob ra ~un
is po ru ~e ne to plot ne ener gi je iz si ste ma

da qin skog gre ja wa gra da Kra qe va

^lan 1.

U Ta rif nom si ste mu za ob ra ~un is po ru -
~e ne to plot ne ener gi je iz si ste ma da qin -
skog gre ja wa gra da Kra qe va („Slu`beni
list gra da Kra qe va“, broj 2/2011) u ~la nu 6.
stav 1. ta~ ka 3. se bri {e.

^lan 2.

^lan 7. Ta rif nog si ste ma bri {e se u
ce li ni.

^lan 3.

^lan 22. me wa se i gla si:
„Ta rif ni si stem za ob ra ~un is po ru ~e ne

to plot ne ener gi je iz si ste ma da qin skog
gre ja wa gra da Kra qe va pri me wu ju se za ko -
ri sni ke iz gru pe ku pa ca to plot ne ener gi je
za gre ja we po slov nog pro sto ra po ~ev od

1.01.2014. go di ne, a za ko ri sni ke iz gru pe
ku pa ca to plot ne ener gi je za gre ja we stam be -
nog pro sto ra po ~ev od 01.08.2014. go di ne“.

^lan 4.

Iz me ne i do pu ne Ta rif nog si ste ma za ob -
ra ~un is po ru ~e ne to plot ne ener gi je iz si ste -
ma da qin skog gre ja wa gra da Kra qe va stu pa ju
na sta gu na red nog da na od da na ob ja vqi va wa u
„Slu ̀ be nom li stu gra da Kra qe va“.

Skup{tina grada Kraqeva
Broj: 011-120/2013-III
Dana: 26. decembra 2013. godine 

Predsednik Skup{tine 
grada Kraqeva                       

Sreten Jovanovi}, s.r.______________________________

418.

Na osno vu ~la na 50. stav 3. Za ko na o jav -
nim pred u ze }i ma („Slu ̀ be ni gla snik RS“,
broj 119/12), ~la na 20. i ~la na 26. stav 1. ta~ -
ka 9. i 27. Sta tu ta gra da Kra qe va („Slu ̀ be -
ni list gra da Kra qe va“, broj 15/13 - pre ~i -
{}en tekst), raz ma tra ju }i Pro gram po slo -
va wa 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
2014. go di nu,

Skup {ti na gra da Kra qe va, na sed ni ci
odr ̀ a noj da na 25. i 26. decem bra 2013. go di -
ne, do ne la je

R E [ E W E

I

Da je se sa gla snost na Pro gram po slo va -
wa 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
2014. go di nu, ko ju je do neo Nad zor ni od bor
Jav nog pred u ze }a Di rek ci ja za pla ni ra we i
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iz grad wu „Kra qe vo“ iz Kra qe va na sed ni ci
odr ̀ a noj da na 15.12.2013. go di ne pod bro jem
6559/3.

II

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

Skup{tina grada Kraqeva
Broj: 011-125/2013-III
Dana: 26. decembra 2013. godine 

Predsednik Skup{tine 
grada Kraqeva                       

Sreten Jovanovi}, s.r.______________________________

419.

Na osno vu ~la na 28. Za ko na o ko mu nal -
nim de lat no sti ma („Slu ̀ be ni gla snik RS“,
broj 88/11), ~la na 60. stav 1. ta~ ka 3. Za ko na
o jav nim pred u ze }i ma („Slu ̀ be ni gla snik
RS“, broj 119/12), ~la na 47. i 91. Od lu ke o
uslo vi ma i na ~i nu snab de va wa to plot nom
ener gi jom gra da Kra qe va („Slu ̀ be ni list
gra da Kra qe va“, broj 20/10 i 28/13), ~la na
21. Ta rif nog si ste ma za ob ra ~un is po ru ~e ne
to plot ne ener gi je iz si ste ma da qin skog
gre ja wa gra da Kra qe va („Slu ̀ be ni list
gra da Kra qe va“, broj 2/11) i ~la na 26. stav 1.
i ta~ ka 9. i 12. Sta tu ta gra da Kra qe va
(„Slu ̀ be ni list gra da Kra qe va“, broj 15/13
- pre ~i {}en tekst), 

Skup {ti na gra da Kra qe va, na sed ni ci
odr ̀ a noj da na 25. i 26. de cem bra 2013. go di -
ne, do ne la je

R E [ E W E

I

Da je se sa gla snost na Od lu ku Uprav nog
od bo ra JEP „To pla na“ Kra qe vo, broj, 2226/1

od 08.11.2013. go di ne, ko jom su utvr |e ne ce -
ne za is po ru ~e nu to plot nu ener gi ju za ko ri -
sni ke iz gru pe ku pa ca to plot ne ener gi je za
gre ja we po slov nog pr o sto ra gde su ugra |e ni
me ra ~i to plo te.

II

Sa stav ni deo ovog re {e wa je Od lu ka
Uprav nog od bo ra JEP „To pla na“ Kra qe vo,
broj: 2226/1 od 8.11.2013. godi ne.

III

Ovo re {e we stu pa na sna gu na red nog
da na od da na ob ja vqi va wa u „Slu ̀ be nom li -
stu gra da Kra qe va“, a pri me wi va }e se po ~ev
od 01.01.2014. go di ne.

Skup{tina grada Kraqeva
Broj: 011-121/2013-III
Dana: 26. decembra 2013. godine 

Predsednik Skup{tine 
grada Kraqeva                       

Sreten Jovanovi}, s.r.______________________________

420.

Na osno vu ~la na 39. Za ko na o tu ri zmu
(„Slu ̀ be ni gla snik RS“, broj 36/09, 88/10,
99/11 - dr. za kon i 93/12), ~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), ~la na
26. 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)
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Skup {ti na gra da Kra qe va, na sed ni ci
odr ̀ a noj da na 25. i 26. de cem bra 2013. go di -
ne, do ne la je 

R E  [ E  W E

I

Daje se sa gla snost na Od lu ku o iz me ni
Sta tu ta JU „Tu ri sti~ ka or ga ni za ci ja Kra -
qe vo“, usvo je nu Od lu kom Uprav nog od bo ra, na
sed ni ci odr ̀ a noj 11.12.2013. go di ne, za ve de -
nu pod bro jem: 08/13 od 11.12.2013. go di ne. 

II

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

Skup{tina grada Kraqeva
Broj: 011-122/2013-III
Dana: 26. decembra 2013. godine 

Predsednik Skup{tine 
grada Kraqeva                       

Sreten Jovanovi}, s.r.______________________________

421.

Na osno vu ~la na 32. stav 1. ta~ ka 20. Za -
ko na o lo kal noj sa mo u pra vi („Slu ̀ be ni gla -
snik RS“, broj 129/2007), ~la na 26. stav 2. Za -
ko na o jav nim pred u ze }i ma („Slu ̀ be ni gla -
snik RS“, broj 119/2012), ~la na 26. stav 1. ta~ -
ka 49. Sta tu ta gra da Kra qe va („Slu ̀ be ni
list gra da Kra qe va“, broj 15/2013 - pre ~i -
{}en tekst), i ~la na 3. stav 4. Od lu ke o obra -
zo va wu Ko mi si je za ime no va we di rek to ra
jav nih pred u ze }a i jav nih ko mu nal nih pred -
u ze }a ~i ji je osni va~ grad Kra qe vo („Slu -
`be ni list gra da Kra qe va“, broj 21/13),

Skup {ti na gra da Kra qe va na sed ni ci
odr ̀ a noj 25. i 26. de cem bra 2013. go di ne, do -
ne la je

R E [ E W E

O IME NO VA WU KO MI SI JE
ZA IME NO VA WE DI REK TO RA

JAV NIH PRED U ZE ]A I JAV NIH
KO MU NAL NIH PRED U ZE ]A

^I JI JE OSNI VA^ GRAD KRA QE VO

I

U Ko mi si ji za ime no va we di rek to ra
jav nih pred u ze }a i jav nih ko mu nal nih pre-
d u ze }a ~i ji je osni va~ grad Kra qe vo ime nu -
ju se:

1. Dra ga na Bi ki}, dipl. in`. ar hi tek -
tu re, pred sed nik,

2. Mi lo van Ve li mi ro vi}, dipl. ma{.
in ̀ e wer, ~lan,

3. Mi lan Mi li}, ~lan,
4. Dra gi {a Be lo pa vlo vi}, ~lan,
5. Ka ta ri na Di mi tri je vi}, ~lan, na pred -

log Stal ne kon fe ren ci je gra do va i op {ti na.

II

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

Skup{tina grada Kraqeva
Broj: 02-99/2013-III
Dana: 26. decembra 2013. godine 

Predsednik Skup{tine 
grada Kraqeva                       

Sreten Jovanovi}, s.r.______________________________
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422.

Na osno vu ~la na 36. stav 1. i ~la na 66.
stav 3. Za ko na o lo kal noj sa mo u pra vi („Slu -
`be ni gla snik RS“, broj 129/07), ~la na 26.
ta~ ka 32, ~la na 40. i 41. 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 22. i 38.
Po slov ni ka o ra du Skup {ti ne gra da Kra qe -
va („Slu ̀ be ni list gra da Kra qe va '', broj
4/08, 20/11),

Skup {ti na gra da Kra qe va, na sed ni ci
odr ̀ a noj da na 25. i 26. de cem bra 2013. go di -
ne, do ne la je 

R E [ E W E

O RAZ RE [E WU I IME NO VA WU 
^LA NO VA KO MI SI JE ZA PRED STAV KE

I PRI TU @BE  SKUP [TI NE
GRA DA KRA QE VA

I

Raz re {a va ju se du ̀ no sti u Ko mi si ji za
pred stav ke i pri tu ̀ be Skup {ti ne gra da
Kra qe va:

1. Sa {a Ko {a nin, pred sed nik,
2. Na ta li ja Dur sun, ~lan, 
3. Ro do qub Pe tro vi}, ~lan, 
4. Ni ko la Jan ko vi}, ~lan, i
5. Mi o drag To {ko vi}, ~lan.

II

Za ~la no ve Ko mi si je za pred stav ke i
pri tu ̀ be Skup {ti ne gra da Kra qe va ime nu -
ju se:

1. Vla di mir Ra i ~e vi},
2. Vla di mir Pe tro vi},
3. Ma ja Da ni lo vi}, od bor nik u Skup {ti -

ni gra da Kra qe va,
4. De si mir Gra ~a nac,
5. dr Vla dan [a po wi}, od bor nik u Skup -

{ti ni gra da Kra qe va.

III

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

Skup{tina grada Kraqeva
Broj: 02-100/2013-III
Dana: 26. decembra 2013. godine 

Predsednik Skup{tine 
grada Kraqeva                       

Sreten Jovanovi}, s.r.______________________________

423.

Na osno vu ~la na 36. stav 1. i ~la na 66.
stav 3. Za ko na o lo kal noj sa mo u pra vi („Slu -
`be ni gla snik RS“, broj 129/07), ~la na 26.
ta~ ka 32, ~la na 40. i 41. 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 22. i 37.
Po slov ni ka o ra du Skup {ti ne gra da Kra qe -
va („Slu ̀ be ni list gra da Kra qe va '', broj
4/08, 20/11),

Skup {ti na gra da Kra qe va, na sed ni ci
odr ̀ a noj da na 25. i 26. de cem bra 2013. go di -
ne, do ne la je 

R E [ E W E

O RAZ RE [E WU I IME NO VA WU 
^LA NO VA KO MI SI JE ZA ZA [TI TU I

UNA PRE \E WE @I VOT NE SRE DI NE
SKUP [TI NE GRA DA KRA QE VA

I

Raz re {a va ju se du ̀ no sti u Ko mi si ji za
za {ti tu i una pre |e we `i vot ne sre di ne
Skup {ti ne gra da Kra qe va:
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1. Pre drag Pe ri}, ~lan,
2. Mi ro slav Ma to vi}, ~lan, 
3. Qu bi vo je Ni ko li}, ~lan, i
4. Ra di {a Iva no vi}, ~lan.

II

Za ~la no ve Ko mi si je za za {ti tu i una -
pre |e we `i vot ne sre di ne Skup {ti ne gra da
Kra qe va ime nu ju se:

1. Vu ko mir Mi tro vi}, od bor nik u Skup -
{ti ni gra da Kra qe va,

2. Ru ̀ i ca Gr bi}, od bor nik u Skup {ti -
ni gra da Kra qe va,

3. Mir ko Jok si mo vi}, dipl. in`. {u mar -
stva,

4. Vla di mir Bo ga vac i
5. \or |e Bal ti}.

III

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

Skup{tina grada Kraqeva
Broj: 02-101/2013-III
Dana: 26. decembra 2013. godine 

Predsednik Skup{tine 
grada Kraqeva                       

Sreten Jovanovi}, s.r.______________________________

424.

Na osno vu ~la na 36. stav 1. i ~la na 66.
stav 3. Za ko na o lo kal noj sa mo u pra vi („Slu -
`be ni gla snik RS“, broj 129/07), ~la na 26.
ta~ ka 32, ~la na 40. i 41. 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 22. i 44. Po -
slov ni ka o ra du Skup {ti ne gra da Kra qe va
(„Slu ̀ be ni list gra da Kra qe va '', broj 4/08,
20/11),

Skup {ti na gra da Kra qe va, na sed ni ci
odr ̀ a noj da na 25. i 26. de cem bra 2013. go di -
ne, do ne la je 

R E [ E W E

O RAZ RE [E WU I IME NO VA WU
^LA NO VA KO MI SI JE ZA

SO CI JAL NA PI TA WA
SKUP [TI NE GRA DA KRA QE VA

I

Raz re {a va ju se du ̀ no sti u Ko mi si ji za
so ci jal na pi ta wa Skup {ti ne gra da Kra qe -
va:

1. Ni na Po po vi}, ~lan,
2. Alek san dra An to ni je vi}, ~lan,
3. Sve to zar Vu jo vi}, ~lan,
4. De jan Ra {o vi}, ~lan,
5. Mi li} Bu la to vi}, ~lan,
6. Ru ̀ i ca Jan ko vi}, ~lan, i 
7. Ve sna Ba ̀ a lac, ~lan.

II

Za ~la no ve Ko mi si je za so ci jal na pi ta -
wa Skup {ti ne gra da Kra qe va ime nu ju se:

1. Mi le na Bla go je vi},
2. Ne la Dan ~e to vi}, od bor nik u Skup -

{ti ni gra da Kra qe va,
3. Sil va na \or |e vi} Mir ko vi}, pro fe -

sor,
4. Ka ta ri na Ostra }a nin Kr xi}, od bor -

nik u Skup {ti ni gra da Kra qe va,
5. Zo ran Pa vlo vi},
6. So wa Mar ja no vi}, dipl. prav nik, i
7. Mi lo{ Ko ra}.
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III

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

Skup{tina grada Kraqeva
Broj: 02-102/2013-III
Dana: 26. decembra 2013. godine 

Predsednik Skup{tine 
grada Kraqeva                       

Sreten Jovanovi}, s.r.______________________________

425.

Na osno vu ~la na 36. stav 1. i ~la na 66.
stav 3. Za ko na o lo kal noj sa mo u pra vi („Slu -
`be ni gla snik RS“, broj 129/07), ~la na 26.
ta~ ka 32, ~la na 40. i 41. 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 21. i 39.
Po slov ni ka o ra du Skup {ti ne gra da Kra qe va
(„Slu ̀ be ni list gra da Kra qe va'', broj 4/08,
20/11),

Skup {ti na gra da Kra qe va, na sed ni ci
odr ̀ a noj da na 25. i 26. de cem bra 2013. go di -
ne, do ne la je

R E [ E W E

O IME NO VA WU ^LA NA KO MI SI JE
ZA NA GRA DE I PRI ZNA WA

SKUP [TI NE GRA DA KRA QE VA

I

Ime nu je se Alek san dar Qu bi} za ~la na
Ko mi si je za na gra de i pri zna wa Skup {ti ne
gra da Kra qe va.

II

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

Skup{tina grada Kraqeva
Broj: 02-103/2013-III
Dana: 26. decembra 2013. godine 

Predsednik Skup{tine 
grada Kraqeva                       

Sreten Jovanovi}, s.r.______________________________

426.

Na osno vu ~la na 36. stav 1. i ~la na 66.
stav 3. Za ko na o lo kal noj sa mo u pra vi („Slu -
`be ni gla snik RS“, broj 129/07), ~la na 26.
ta~ ka 32, ~la na 40. i 41. 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 21. i 36.
Po slov ni ka o ra du Skup {ti ne gra da Kra qe -
va („Slu ̀ be ni list gra da Kra qe va '', broj
4/08, 20/11),

Skup {ti na gra da Kra qe va, na sed ni ci
odr ̀ a noj da na 25. i 26. de cem bra 2013. go di -
ne, do ne la je

R E [ E W E

O IME NO VA WU ^LA NA KO MI SI JE
ZA PO QO PRI VRE DU I RAZ VOJ SE LA

SKUP [TI NE GRA DA KRA QE VA

I

Ime nu je se Go ran Pan te li}, od bor nik u
Skup {ti ni gra da Kra qe va, za ~la na Ko mi -
si je za po qo pri vre du i raz voj se la Skup -
{ti ne gra da Kra qe va.
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II

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

Skup{tina grada Kraqeva
Broj: 02-104/2013-III
Dana: 26. decembra 2013. godine 

Predsednik Skup{tine 
grada Kraqeva                       

Sreten Jovanovi}, s.r.______________________________

427.

Na osno vu ~la na 36. stav 1. i ~la na 66.
stav 3. Za ko na o lo kal noj sa mo u pra vi („Slu -
`be ni gla snik RS“, broj 129/07), ~la na 26.
ta~ ka 32, ~la na 40. i 41. 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 21. i 41.
Po slov ni ka o ra du Skup {ti ne gra da Kra qe -
va („Slu ̀ be ni list gra da Kra qe va '', broj
4/08, 20/11),

Skup {ti na gra da Kra qe va, na sed ni ci
odr ̀ a noj da na 25. i 26. de cem bra 2013. go di -
ne, do ne la je

R E [ E W E

O IME NO VA WU ^LA NA KO MI SI JE
ZA STAM BE NE OD NO SE

SKUP [TI NE GRA DA KRA QE VA

I

Ime nu je se Go ran Mi lo va no vi} za ~la na
Ko mi si je za stam be ne od no se Skup {ti ne
gra da Kra qe va.

II

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

Skup{tina grada Kraqeva
Broj: 02-105/2013-III
Dana: 26. decembra 2013. godine 

Predsednik Skup{tine 
grada Kraqeva                       

Sreten Jovanovi}, s.r.______________________________

428.

Na osno vu ~la na 36. stav 1. i ~la na 66.
stav 3. Za ko na o lo kal noj sa mo u pra vi („Slu -
`be ni gla snik RS“, broj 129/07), ~la na 26.
ta~ ka 32, ~la na 40. i 41. Sta tu ta gra da Kra -
qe va („Slu ̀ be ni list gra da Kra qe va“, broj
15/13), i ~la na 212. i 33. Po slov ni ka o ra du
Skup {ti ne gra da Kra qe va („Slu ̀ be ni list
gra da Kra qe va '', broj 4/08, 20/11),

Skup {ti na gra da Kra qe va, na sed ni ci
odr ̀ a noj da na 25. i 26. de cem bra 2013. go di -
ne, do ne la je 

R E [ E W E

O IME NO VA WU DVA ^LA NA KO MI SI JE
ZA DRU [TVE NE DE LAT NO STI
SKUP [TI NE GRA DA KRA QE VA

I

Ime nu ju se za ~la no ve Ko mi si je za dru -
{tve ne de lat no sti Skup {ti ne gra da Kra -
qe va:

1. Mi lan Vu ~e ti}, od bor nik u Skup {ti -
ni gra da Kra qe va,

2. Qu bi {a Ste va no vi}.
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II

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

Skup{tina grada Kraqeva
Broj: 02-106/2013-III
Dana: 26. decembra 2013. godine 

Predsednik Skup{tine 
grada Kraqeva                       

Sreten Jovanovi}, s.r.______________________________

429.

Na osno vu ~la na 32. ta~ ka 9. i ~la na 66.
stav 3. Za ko na o lo kal noj sa mo u pra vi („Slu -
`be ni gla snik RS“, broj 129/07), ~la na 54.
stav 2, 3. i 9. Za ko na o osno va ma si ste ma
obra zo va wa i vas pi ta wa („Slu ̀ be ni gla -
snik RS“, broj 72/09, 52/11, 55/13), ~la na 26.
ta~ ka 12. Sta tu ta gra da Kra qe va („Slu ̀ be -
ni list gra da Kra qe va“, broj 15/13 - pre ~i -
{}en tekst) i ~la na 23. i 24. Sta tu ta Pred -
{kol ske usta no ve „Ol ga Jo vi ~i}-Ri ta“ u
Kra qe vu od 11.03.2011. godi ne, 

Skup {ti na gra da Kra qe va, na sed ni ci
odr ̀ a noj da na 25. i 26. decem bra 2013. godi -
ne, do ne la je 

R E [ E W E

O RAZ RE [E WU I IME NO VA WU
DE VET ^LA NO VA  UPRAV NOG OD BO RA

PRED [KOL SKE USTA NO VE
„OL GA JO VI ̂ I]-RI TA“ IZ KRA QE VA

I

Raz re {a va ju se du ̀ no sti ~la no va
Uprav nog od bo ra Pred {kol ske usta no ve
„Ol ga Jo vi ~i}-Ri ta“ iz Kra qe va:

1. Sla vi ca Mi len ko vi},
2. Du {an ka Do la mi},
3. Zo ran Pan to vi},
4. Ko sa na Di mi trov,
5. Ga bri je la ^me ri},
6. Da ni je la Rat ko vi},
7. Vla di mir Pan te li},
8. Vla di mir Kor di},
9. Ra di vo je \u ri}. 

II

Ime nu ju se za ~la no ve Uprav nog od bo ra
Pred {kol ske usta no ve „Ol ga Jo vi ~i}-Ri -
ta“ iz Kra qe va:

1. Sla vi ca Mi len ko vi}, pred stav nik
lo kal ne sa mo u pra ve,

2. Du {an ka Do la mi}, dipl. eko no mi sta,
pred stav nik lo kal ne sa mo u pra ve

3.Zo ran Pan to vi}, dipl. prav nik, pred -
stav nik lo kal ne sa mo u pra ve,

4. Ve sna Rov ~a nin, pred stav nik Vas pit -
no-obra zov nog ve }a,

5. Bi qa na Jev to vi}, pred stav nik Vas -
pit no-obra zov nog ve }a,

6. Dra ga na Je re mi}, pred stav nik Vas -
pit no-obra zov nog ve }a,

7. Ne la Pla no je vi}, pred stav nik Sa ve ta
ro di te qa,

8. Bi qa na Dan ~e to vi}, pred stav nik Sa -
ve ta ro di te qa,

9. Dra gi ca \u ki}, pred stav nik Sa ve ta
ro di te qa.

III

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

Skup{tina grada Kraqeva
Broj: 02-107/2013-III
Dana: 26. decembra 2013. godine 

Predsednik Skup{tine 
grada Kraqeva                       

Sreten Jovanovi}, s.r.______________________________
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430.

Na osno vu ~la na 53, 54. i ~la na 55. stav
3. ta~ ka 4. Za ko na o osno va ma si ste ma obra -
zo va wa i vas pi ta wa („Slu ̀ be ni gla snik
RS“, broj 72/09, 52/11, 55/13) i ~la na 26. ta~ -
ka 9. Sta tu ta gra da Kra qe va („Slu ̀ be ni
list gra da Kra qe va“, broj 15/13 - pre ~i {}en
tekst), 

Skup {ti na gra da Kra qe va, na sed ni ci
odr ̀ a noj da na 25. i 26. decem bra 2013. 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

SRED WOJ PO QO PRI VRED NO-
HE MIJ SKOJ [KO LI

„DR \OR \E RA DI]“ U KRA QE VU

I

Raz re {a va ju se du ̀ no sti ~la no va
[kol skog od bo ra u Sred woj Po qo pri vred -
no-he mij skoj {ko li „Dr \or |e Ra di}“ u
Kra qe vu:

1. Sa {a Ka pla re vi}, 
2. Ja smin ka Bo {ko vi}. 

II

Ime nu ju se za ~la no ve [kol skog od bo ra
u Sred woj Po qo pri vred no-he mij skoj {ko li
„Dr \or |e Ra di}“ u Kra qe vu:

1. Mi le na Bu ga ri no vi}, na stav nik iz
Vra ne {a, pred stav nik Sa ve ta ro di te qa,

2. Na ta {a Pa jo vi}, na stav nik iz Jar ~u -
ja ka, pred stav nik Sa ve ta ro di te qa. 

III

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

Skup{tina grada Kraqeva
Broj: 02-108/2013-III
Dana: 26. decembra 2013. godine 

Predsednik Skup{tine 
grada Kraqeva                       

Sreten Jovanovi}, s.r.______________________________

431.

Na osno vu ~la na 53, 54. i ~la na 55. stav
3. ta~ ka 4. Za ko na o osno va ma si ste ma obra -
zo va wa i vas pi ta wa („Slu ̀ be ni gla snik
RS“, broj 72/09, 52/11, 55/13) i ~la na 26. ta~ -
ka 9. Sta tu ta gra da Kra qe va („Slu ̀ be ni
list gra da Kra qe va“, broj 15/13 - pre ~i {}en
tekst), 

Skup {ti na gra da Kra qe va, na sed ni ci
odr ̀ a noj da na 25. i 26. decem bra 2013. 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
SRED WOJ ELEK TRO SA O BRA ]AJ NO-

TEH NI^ KOJ [KO LI
„NI KO LA TE SLA“ U KRA QE VU

I

Raz re {a va ju se du ̀ no sti ~la no va
[kol skog od bo ra u Sred woj Elek tro sa o bra -
}aj no-teh ni~ koj {ko li „Ni ko la Te sla“ u
Kra qe vu:
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1. ^e do mir ^u bri}, 
2. Sne ̀ a na Bra jo vi}. 

II

Ime nu ju se za ~la no ve [kol skog od bo ra
u Sred woj Elek tro sa o bra }aj no-teh ni~ koj
{ko li „Ni ko la Te sla“ u Kra qe vu:

1. Ni no sla va Bu ko vac, pred stav nik Sa -
ve ta ro di te qa,

2. Dra ga na Sto ja di no vi} Rud wa nin, pred -
stav nik Sa ve ta ro di te qa. 

III

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

Skup{tina grada Kraqeva
Broj: 02-109/2013-III
Dana: 26. decembra 2013. godine 

Predsednik Skup{tine 
grada Kraqeva                       

Sreten Jovanovi}, s.r.______________________________

432.

Na osno vu ~la na 53, 54. i ~la na 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) 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 25. i 26. decem bra 2013. godi -
ne, do ne la je 

R E [ E W E

O RAZ RE [E WU I IME NO VA WU
^LA NA [KOL SKOG OD BO RA U

SRED WOJ EKO NOM SKO-TR GO VIN SKOJ
[KO LI U KRA QE VU

I

Raz re {a va se Ma ja Ma ~u ̀ i} du ̀ no sti
~la na [kol skog od bo ra u Sred woj Eko nom -
sko-tr go vin skoj {ko li u Kra qe vu, na li~ ni
zah tev.

II

Ime nu je se Zdrav ka Di mi tri je vi},
dipl. in ̀ e wer iz Kra qe va, za ~la na [kol -
skog od bo ra u Sred woj Eko nom sko-tr go vin -
skoj {ko li u Kra qe vu, is pred lo kal ne sa -
mo u pra ve.

III

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

Skup{tina grada Kraqeva
Broj: 02-110/2013-III
Dana: 26. decembra 2013. godine 

Predsednik Skup{tine 
grada Kraqeva                       

Sreten Jovanovi}, s.r.______________________________
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433.

Na osno vu ~la na 53, 54. i ~la na 55. stav
3. ta~ ka 5. Za ko na o osno va ma si ste ma obra -
zo va wa i vas pi ta wa („Slu ̀ be ni gla snik
RS“, broj 72/09, 52/11, 55/13) 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 25. i 26. decem bra 2013. 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 SRED WOJ MU ZI^ KOJ [KO LI

„STE VAN MO KRA WAC“ U KRA QE VU

I

Raz re {a va ju se du ̀ no sti ~la no va [kol -
skog od bo ra u Sred woj Mu zi~ koj {ko li „Ste -
van Mo kra wac“ u Kra qe vu:

1. Ma ri ja Vu ki }e vi}, na li~ ni zah tev, 
2. Ta tja na Ja ko vqe vi}. 

II

Ime nu ju se za ~la no ve [kol skog od bo ra
u Sred woj Mu zi~ koj {ko li „Ste van Mo kra -
wac“ u Kra qe vu:

1. Su za na Sa ji}, pred stav nik Na stav -
ni~ kog ve }a,

2. Iva Ba sta ji}, pred stav nik Na stav -
ni~ kog ve }a. 

III

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

Skup{tina grada Kraqeva
Broj: 02-111/2013-III
Dana: 26. decembra 2013. godine 

Predsednik Skup{tine 
grada Kraqeva                       

Sreten Jovanovi}, s.r.______________________________

434.

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) 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 25. i 26. decem bra 2013. godi -
ne, do ne la je 

R E [ E W E

O IME NO VA WU DE VET ^LA NO VA
[KOL SKOG OD BO RA  U SRED WOJ

ME DI CIN SKOJ [KO LI U KRA QE VU

I

Ime nu ju se za ~la no ve [kol skog od bo ra
u Sred woj Me di cin skoj {ko li u Kra qe vu:

1. @iv ka Mi lo sa vqe vi}, pr o fe sor iz
Kra qe va, pred stav nik lo kal ne sa mo u pra ve,

2. Ivan Bo {ko vi}, dipl. prav nik iz
Kra qe va, pred stav nik lo kal ne sa mo u pra ve, 
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3. Vla di mir La za re vi}, sa ni tar no-eko -
lo {ki in ̀ e wer iz Kra qe va, pred stav nik
lo kal ne sa mo u pra ve,

4. Mi ra Be lo pa vlo vi}, pred stav nik Na -
stav ni~ kog ve }a,

5. Go ri ca Ra di ~e vi}, pred stav nik Na -
stav ni~ kog ve }a,

6. Ru ̀ i ca Ka ra ve so vi}, pred stav nik
Na stav ni~ kog ve }a,

7. Sla |a na Pe {o vi}, pred stav nik Sa ve -
ta ro di te qa,

8. Vla de Le va jac, pred stav nik Sa ve ta
ro di te qa,

9. Da li bor ka Po po vi}, pred stav nik Sa -
ve ta ro di te qa.

II

Man dat ~la no va [kol skog od bo ra tra je
~e ti ri go di ne.

III

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

Skup{tina grada Kraqeva
Broj: 02-112/2013-III
Dana: 26. decembra 2013. godine 

Predsednik Skup{tine 
grada Kraqeva                       

Sreten Jovanovi}, s.r.______________________________

435.

Na osno vu ~la na 53, 54. i ~la na 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) 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 25. i 26. decem bra 2013. godi -
ne, do ne la je 

R E [ E W E

O RAZ RE [E WU I IME NO VA WU
^LA NA [KOL SKOG OD BO RA

U OSNOV NOJ [KO LI
„BRAN KO RA DI ̂ E VI]“ U VIT KOV CU

I

Raz re {a va se Sa {a Br ko vi} du ̀ no sti
~la na [kol skog od bo ra u Osnov noj {ko li
„Bran ko Ra di ~e vi}“ u Vit kov cu, na li~ ni
zah tev.

II

Ime nu je se To mi slav Gu wi}, rad nik iz
Vit kov ca, za ~la na [kol skog od bo ra u
Osnov noj {ko li „Bran ko Ra di ~e vi}“ u Vit -
kov cu, is pred lo kal ne sa mo u pra ve.

III

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

Skup{tina grada Kraqeva
Broj: 02-113/2013-III
Dana: 26. decembra 2013. godine 

Predsednik Skup{tine 
grada Kraqeva                       

Sreten Jovanovi}, s.r.______________________________
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436.

Na osno vu ~la na 53, 54. i ~la na 55. stav
3. ta~ ka 4. i 5. Za ko na o osno va ma si ste ma
obra zo va wa i vas pi ta wa („Slu ̀ be ni gla -
snik RS“, broj 72/09, 52/11, 55/13) i ~la na 26.
ta~ ka 9. Sta tu ta gra da Kra qe va („Slu ̀ be ni
list gra da Kra qe va“, 15/13 - pre ~i {}en
tekst), 

Skup {ti na gra da Kra qe va, na sed ni ci
odr ̀ a noj da na 25. i 26. decem bra 2013. godi -
ne, do ne la je 

R E [ E W E
O RAZ RE [E WU I IME NO VA WU

PET ^LA NO VA [KOL SKOG OD BO RA
U OSNOV NOJ [KO LI

„@I VAN MA RI ̂ I]“ U @I ̂ I

I

Raz re {a va ju se du ̀ no sti ~la no va
[kol skog od bo ra u Osnov noj {ko li „@i van
Ma ri ~i}“ u @i ~i:

1. Ve sna Obre no vi}, 
2. Ivan Pri ba ko vi}, 
3. Bo ris Bo ̀ o vi},
4. Je le na Ste fa no vi}, na li~ ni zah tev,
5. Ran ko Se dla re vi}.

II

Ime nu ju se za ~la no ve [kol skog od bo ra
u Osnov noj {ko li „@i van Ma ri ~i}“ u @i -
~i:

1. @iv ka Vu jo vi}, poq. teh ni ~ar iz
@i ~e, pred stav nik lo kal ne sa mo u pra ve,

2. Dra ga na Ja ni }i je vi}, pro gra mer iz
@i ~e, pred stav nik lo kal ne sa mo u pra ve, 

3. Zo ran Mi lo je vi} iz Ko va ~a, pred stav -
nik lo kal ne sa mo u pra ve,

4. Ana Kr sma no vi}, pro fe sor en gle skog
je zi ka, pred stav nik Na stav ni~ kog ve }a,

5. Su za na To ma {e vi}, vas pi ta~ iz @i -
~e, pred stav nik Sa ve ta ro di te qa.

III

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

Skup{tina grada Kraqeva
Broj: 02-114/2013-III
Dana: 26. decembra 2013. godine 

Predsednik Skup{tine 
grada Kraqeva                       

Sreten Jovanovi}, s.r.______________________________

437.

Na osno vu ~la na 53, 54. i ~la na 55. stav
3. ta~ ka 5. Za ko na o osno va ma si ste ma obra -
zo va wa i vas pi ta wa („Slu ̀ be ni gla snik
RS“, broj 72/09, 52/11, 55/13) 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 25. i 26. decem bra 2013. 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
„MI LUN KA SA VI]“ U VI TA NOV CU

I

Raz re {a va ju se du ̀ no sti ~la no va
[kol skog od bo ra u Osnov noj {ko li „Mi -
lun ka Sa vi}“' u Vi ta nov cu.

1. Je la Mi lo sa vqe vi},
2. Je le na Jo va no vi}.
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II

Ime nu ju se za ~la no ve [kol skog od bo ra
u Osnov noj {ko li „Mi lun ka Sa vi}“' u Vi ta -
nov cu:

1. Du {i ca To mo vi}, dipl. de fek to log iz
Vi ta nov ca, pred stav nik lo kal ne sa mo u pra ve,

2. Iva na Gra bo vac iz Vi ta nov ca, pred -
stav nik lo kal ne sa mo u pra ve.

III

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

Skup{tina grada Kraqeva
Broj: 02-115/2013-III
Dana: 26. decembra 2013. godine 

Predsednik Skup{tine 
grada Kraqeva                       

Sreten Jovanovi}, s.r.______________________________

438.

Na osno vu ~la na 53, 54. i ~la na 55. stav
3. ta~ ka 4. Za ko na o osno va ma si ste ma obra -
zo va wa i vas pi ta wa („Slu ̀ be ni gla snik
RS“, broj 72/09, 52/11, 55/13) i ~la na 26. ta~ -
ka 9. Sta tu ta gra da Kra qe va („Slu ̀ be ni
list gra da Kra qe va“, broj 15/13 - pre ~i {}en
tekst), 

Skup {ti na gra da Kra qe va, na sed ni ci
odr ̀ a noj da na 25. i 26. decem bra 2013. 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 TI SA VA“ U RIB NI CI

I

Raz re {a va ju se du ̀ no sti ~la no va
[kol skog od bo ra u Osnov noj {ko li „Sve ti
Sa va“' u Rib ni ci:

1. Dra gan Vu ko brat,
2. Dra gan Be o ~a nin.

II

Ime nu ju se za ~la no ve [kol skog od bo ra
u Osnov noj {ko li „Sve ti Sa va“' u Rib ni ci:

1. Bo ja na [iq ko vi}, pro fe sor he mi je iz
Rib ni ce, pred stav nik lo kal ne sa mo u pra ve,

2. Ma ri ja na Ma to vi} Se ku li}, pred stav -
nik Sa ve ta ro di te qa.

III

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

Skup{tina grada Kraqeva
Broj: 02-116/2013-III
Dana: 26. decembra 2013. godine 

Predsednik Skup{tine 
grada Kraqeva                       

Sreten Jovanovi}, s.r.______________________________

439.

Na osno vu ~la na 53, 54. i ~la na 55. stav
3. ta~ ka 5. Za ko na o osno va ma si ste ma obra -
zo va wa i vas pi ta wa („Slu ̀ be ni gla snik
RS“, broj 72/09, 52/11, 55/13) 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 25. i 26. decem bra 2013. 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
„PE TAR NI KO LI]“ U SA MA I LI MA

I

Raz re {a va ju se du ̀ no sti ~la no va
[kol skog od bo ra u Osnov noj {ko li „Pe tar
Ni ko li}“' u Sa ma i li ma.

1. Go ran Ze ~e vi},
2. Iva na Mi la di no vi}.

II

Ime nu ju se za ~la no ve [kol skog od bo ra
u Osnov noj {ko li „Pe tar Ni ko li}“' u Sa ma -
i li ma:

1. Zo ran Dra gu ti no vi}, elek tro mon ter iz
Sa ma i la, pred stav nik lo kal ne sa mo u pra ve,

2. Slo bo dan ka Bi se ni}, pred stav nik lo -
kal ne sa mo u pra ve.

III

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

Skup{tina grada Kraqeva
Broj: 02-117/2013-III
Dana: 26. decembra 2013. godine 

Predsednik Skup{tine 
grada Kraqeva                       

Sreten Jovanovi}, s.r.

Strana 86 - Broj 30 26. decembar 2013. godineSLU@BENI LIST GRADA KRAQEVA



Broj 30 - Strana 8726. decembar 2013. godine SLU@BENI LIST GRADA KRAQEVA

1

2

3

4

5

5

6

41

48

48

50

57

59
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407.

408.

409.

410.

StranaReg. br. SA DR@AJ

AK TI GRA DO NA ̂ EL NI KA GRA DA KRA QE VA

Re {e we o otva ra wu – pro me ni apro pri ja ci je po osno vu ka pi tal nog do bro voq -
nog tran sfe ra fi zi~ kih i prav nih li ca, I broj: 4689/13 od 20.12.2013. go di ne 

AK TI GRAD SKOG VE ]A GRA DA KRA QE VA

Re {e we o ko ri {}e wu sred sta va te ku }e bu xet ske re zer ve, broj: 06–467/2013-III
od 17.12.2013. go di ne ....................................................................................................

Re {e we o pro me ni apro pri ja ci ja ko ri sni ka bu xe ta, broj: 06–468/2013-III od
17.12.2013. go di ne .........................................................................................................

Re {e we o ko ri {}e wu sred sta va te ku }e bu xet ske re zer ve, broj: 06–472/2013-III
od 17.12.2013. go di ne ....................................................................................................

Re {e we o ko ri {}e wu sred sta va te ku }e bu xet ske re zer ve, broj: 06–474/2013-III
od 17.12.2013. go di ne ....................................................................................................

AK TI SKUP [TI NE GRA DA KRA QE VA

Od lu ka o po tvr |i va wu od bor ni~ kog man da da u Skup {ti ni gra da Bi qa ni Ra -
di ~e vi} ..........................................................................................................................

Od lu ka o bu xe tu gra da Kra qe va za 2014. go di nu ......................................................

Pro gram ure |i va wa gra |e vin skog ze mqi {ta za 2014. go di nu ..............................

Od lu ka o iz me ni Od lu ke o uskla |i va wu osni va~ kog ak ta JP Di rek ci ja za
pla ni ra we i iz grad wu „Kra qe vo“ iz Kra qe va .......................................................

Od lu ka o iz me na ma i do pu na ma Od lu ke o utvr |i va wu na kna de za ure |i va we
gra |e vin skog ze mqi {ta .............................................................................................

Od lu ka o iz me na ma i do pu na ma Od lu ke o lo kal nim ko mu nal nim tak sa ma ........

Od lu ka o vi si ni na kna de za rad u Nad zor nom od bo ru ............................................

Od lu ka o obra zo va wu Sa ve ta za zdrav stvo gra da Kra qe va .....................................
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424.

425.

426.
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Od lu ka o obra zo va wu Sa ve ta za rod nu rav no prav nost gra da Kra qe va .................

Od lu ka o usva ja wu Lo kal nog ak ci o nog pla na rod ne rav no prav no sti gra da
Kra qe va za pe riod od 2014–2018. go di ne ..................................................................

Od lu ka o obra zo va wu Sa ve ta za mla de gra da Kra qe va ............................................

Od lu ka o Sa vet ni ku za za {ti tu pra va pa ci je na ta na te ri to ri ji gra da Kra qe va 

Od lu ka o do pu ni Od lu ke o od re |i va wu na zi va na se qa, tr go va i uli ca na te -
ri to ri ji op {ti ne Kra qe vo ........................................................................................

Od lu ka o osni va wu Do ma zdra vqa „Kra qe vo“ Kra qe vo .........................................

Iz me ne i do pu ne Ta rif nog si ste ma za ob ra ~un is po ru ~e ne to plot ne ener gi je
iz si ste ma da qin skog gre ja wa gra da Kra qe va ........................................................

Re {e we o da va wu sa gla sno sti na Pro gram po slo va wa JP Di rek ci ja za pla ni -
ra we i iz grad wu „Kra qe vo“ iz Kra qe va za 2014.go di nu .......................................

Re {e we o da va wu sa gla sno sti na Od lu ku Uprav nog od bo ra JEP „To pla na“ o
utvr |i va wu ce na za is po ru ~e nu to plot nu ener gi ju ta rif nim kup ci ma u
objek ti ma gde su ugra |e ni me ra ~i to plo te, broj: 2226/1 od 8.11.2013. go di ne .....

Re {e we o da va wu sa gla sno sti na Od lu ku o iz me ni Sta tu ta JU „Tu ri sti~ ka
or ga ni za ci ja Kra qe va“ iz Kra qe va broj: 8/13 od 11.12.2013. go di ne ...................

Re {e we o ime no va wu Ko mi si je za ime no va we di rek to ra jav nih pred u ze }a i
jav nih ko mu nal nih pred u ze }a ~i ji je osni va~ grad Kra qe vo ...............................

Re {e we o raz re {e wu i ime no va wu ~la no va Ko mi si je za pred stav ke i pri tu -
`be Skup {ti ne gra da Kra qe va ..................................................................................

Re {e we o raz re {e wu i ime no va wu ~la no va Ko mi si je za za {ti tu i una pre |e -
we `i vot ne sre di ne Skup {ti ne gra da Kra qe va .....................................................

Re {e we o raz re {e wu i ime no va wu ~la no va Ko mi si je za so ci jal na pi ta wa
Skup {ti ne gra da Kra qe va .........................................................................................

Re {e we o ime no va wu ~la na Ko mi si je za na gra de i pri zna wa Skup {ti ne gra -
da Kra qe va ....................................................................................................................

Re {e we o ime no va wu ~la na Ko mi si je za po qo pri vre du i raz voj se la Skup -
{ti ne gra da Kra qe va ..................................................................................................
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428.
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436.

437.

438.

439.

StranaReg. br.

Re {e we o ime no va wu ~la na Ko mi si je za stam be ne od no se Skup {ti ne gra da
Kra qe va .........................................................................................................................

Re {e we o ime no va wu dva ~la na Ko mi si je za dru {tve ne de lat no sti Skup {ti -
ne gra da Kra qe va ..........................................................................................................

Re {e we o raz re {e wu i ime no va wu de vet ~la no va Uprav nog od bo ra u Pred -
{kol skoj usta no vi „Ol ga Jo vi ~i}-Ri ta“ 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 u Sred woj Po -
qo pri vred no-he mij skoj {ko li „Dr \or |e Ra di}“ u Kra qe vu .............................

Re {e we o raz re {e wu i ime no va wu dva ~la na [kol skog od bo ra u Sred woj
Elek tro sa o bra }aj no-teh ni~ koj {ko li „Ni ko la Te sla“ u Kra qe vu .....................

Re {e we o raz re {e wu i ime no va wu ~la na [kol skog od bo ra u Sred woj Eko -
nom sko-tr go vin skoj {ko li u Kra qe vu .....................................................................

Re {e we o raz re {e wu i ime no va wu dva ~la na [kol skog od bo ra u Sred woj Mu -
zi~ koj {ko li „Ste van Mo kra wac“ u Kra qe vu ........................................................

Re {e we o ime no va wu de vet ~la no va [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 O[ „Bran ko Ra -
di ~e vi}“ u Vit kov cu ...................................................................................................

Re {e we o raz re {e wu i ime no va wu pet ~la no va [kol skog od bo ra u O[ „@i -
van Ma ri ~i}“ u @i ~i .................................................................................................

Re {e we o raz re {e wu i ime no va wu dva ~la na [kol skog od bo ra u O[ „Mi lun -
ka Sa vi}“ u Vi ta nov cu ................................................................................................

Re {e we o raz re {e wu i ime no va wu dva ~la na [kol skog od bo ra u O[ „Sve ti
Sa va“ u Rib ni ci ...........................................................................................................

Re {e we o raz re {e wu i ime no va wu dva ~la na [kol skog od bo ra u O[ „Pe tar
Ni ko li}“ u Sa ma i li ma ...............................................................................................
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__________________________________________________________________________________________
Izdava~: Skup{tina grada Kraqeva - Glavni i odgovorni urednik Marija Lazovi},

sekretar Skup{tine grada Kraqeva - Telefon: 036/306-020
Teku}i ra~un: 840-733152843-12 za pretplatnike koji se finansiraju iz buxeta Republike Srbije

840-745151843-03 za pretplatnike koji se finansiraju iz buxeta lokalne samouprave i ostale pretplatnike
[tampa: “Kvark”, Kraqevo


